
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• De doorgeefpen lag bij Egbert Pullen en Yvonne Hultink 

• De familie Luisman stelt zich voor 

• In de jeugdrubriek Nick Bekker en Toon Langius 

• Gert en Moniek Kremer stellen zich voor 

• De koksmuts was in handen van Vivian van der Weide 
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2 

 

 
 
Elke keer als u deze dorpskrant weer in uw brievenbus ontvangt, hebben verschillende 

mensen hier vrijwillig aan meegewerkt. Desondanks zijn er natuurlijk wel degelijk kosten 

verbonden aan het maken van “Oes Blattie”. 

 

 

Zonder de vele sponsoren en donateurs, was ook deze uitgave niet mogelijk geweest. De 

sponsoren herkent u aan de advertenties en op deze pagina willen wij ook onze donateurs 

van harte bedanken voor hun bijdrage: 

 

 

  

C. Alfring, Heideweg 2-b 

H.J. Altena, Kanaalweg Oost 95i 

Z. Bekker, Hoogenweg 25 

R. de Boer, Hoogenweg 1-d 

H. Brink, Hoogenweg 38 

B. Broek, Hoogenweg 28 

A. Companje, Coevorderweg 21-15 

J. Bulthuis, Eggenweg 3 

J.J. Dorgelo, Hoogenweg 42-b 

F. Hamberg, Hoogenweg 17 

Z. Huisjes, Hoogenweg 53 

E. Hutten en Aly, Hoogenweg 22 

J.H. Hutten, Hoogenweg 49 

Fam. Jongepier, Hoogenweg 1-b 

Marco & Ivana van Laar, Heideweg 2 

Fam. Lenters, Hoogenweg 42a 

A.H. Meijer, Hoogenweg 19 

Fam. Meilink, Burgemeester Schuitestraat 36 

R.J.W. Muller, Grote Kattendijk 5 

Fam. G. Ramaker, Hoogenweg 46 

Fam. Schoemaker, Hoogenweg 24 

R.H. Steur, Hoogenweg 42 

G. Timmer-Huisjes, Irenestraat 8 

J. ter Voorde, De Weverij 7 

G.J. Waterink, Stobbenhaarweg 4 

A.H. Zweers, Stobbenhaarweg 6-a 

 

Voor een bedrag van € 5,- per jaar bent u al donateur. Het spreekt voor zich dat ook uw 

bijdrage enorm op prijs wordt gesteld. 

Wilt u donateur worden, neemt u dan contact op met één van de redactieleden. 
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Maart 2020 
 
 
Her jaar begon met een stormachtig einde van de winter. Maar nu het 
voorjaar zich eindelijk met wat mooier weer aandient, zijn we wereldwijd in 
een nieuwe storm terecht gekomen: het Corona-virus. 
 
Leek het aanvankelijk een probleem dat vooral speelde in China, inmiddels is 
duidelijk dat er in de hele wereld extreme maatregelen nodig zijn om de 
gevolgen van de uitbraak beheersbaar te houden. 
 
En dat hebben we gemerkt. Feitelijk ligt het complete sociale en sportieve 
leven in Nederland stil. Zelfs de horeca en ook de scholen zijn inmiddels 
gesloten en dat brengt weer extra uitdagingen met zich mee. Juist op deze 
avond waarop ik dit voorwoord schrijf, hield premier Rutte een toespraak 
waarin hij een uitleg gaf van het hoe en waarom van alle maatregelen. 
 
Op diezelfde avond was ook onze feestcommissie bijeen en hebben zij 
helaas moeten besluiten dat ook de feestweek dit jaar niet door zal gaan. Op 
14 de informatie hierover die ook al via de sociale media is gedeeld. 
 
In de agenda is te zien welke activiteiten de komende tijd nog meer zijn 
afgelast. 
 
Natuurlijk is het van groot belang dat iedereen zoveel mogelijk gehoor geeft 
aan de maatregelen om de Corona-uitbraak beheersbaar te houden. Hopelijk 
kunnen we dan over een aantal maanden de conclusie trekken dat dit het 
gewenste effect had en kunnen we wat onbezorgder de zomer in. 
 
 
Leon ter Voorde 
Redactie “Oes Blattie” 
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Datum Omschrijving Organisator 

   
20-03-20 Algemene Ledenvergadering in het Gebouw. 

Aanvang: 20.00 uur  **AFGELAST** 
PB Hoogenweg 

28-03-20 Motormarkt Hardenberg bij de manege van 
08.00 uur tot 16.00 uur  **AFGELAST** 

MC De Gasschoeve 

08-04-20 Sjoelavond in het Gebouw, aanvang: 20.30 
uur. Kosten: € 3,- p.p. **AFGELAST** 

Act.commissie 

10-04-20 Paasbingo in het Gebouw. Aanvang: 20.00 
uur Kosten: € 5,- per persoon **AFGELAST* 

Act.commissie 

11-04-20 Oud papier actie vanaf 8.30 uur Oranjevereniging 

13-04-20 Paaseieren zoeken in het park. Start om 
10.00 uur bij de ijsbaankantine. Deelname 
gratis **AFGELAST** 

Act.commissie 

13-04-20 Paasvuur - Stobbenhaarweg 1, Venebrugge 
**AFGELAST** 

PB Hoogenweg 

   

25-04-20 
t/m 
02-05-20 

FEESTWEEK 2020 
*** AFGELAST *** 
De feestweek wordt verplaats naar 2021 

Feestcommissie 

   

09-05-20 Oud papier actie vanaf 8.30 uur Oranjevereniging 

09-05-20 Stekjesmarkt van 10 uur tot 13 uur Kerkplein 
De Opgang in Radewijk 

 

20-05-20 Feestavond Trekkertrek Den Velde TT Den Velde 

21-05-20 Trekkertrek, Lambertsdijk Den Velde TT Den Velde 

01-06-20 Rondje Radewijk; fietstocht 
 

06-06-20 Autopuzzelrit; vertrek bij het Gebouw vanaf 
18.30 uur. 

Oranjevereniging 

13-06-20 Oud papier actie vanaf 8.30 uur Oranjevereniging 

26-06-20 Volleybaltoernooi in het park. Aanvang: 
19.00h 

Act. commissie 

03-07-20 Hoogenweg luidt de zomer in – bbq 
Meer informatie elders in deze krant 

 

11-07-20 Oud papier actie vanaf 8.30 uur Oranjevereniging 

11-07-20 Spuitvoetbaltoernooi in het park 
 

08-08-20 Oud papier actie vanaf 8.30 uur Oranjevereniging 

21-08-20 Teenage Event; meer informatie volgt Act.commissie / 
Oranjevereniging 



6 

 

 
 

 
 



7 

 

 
 

Quizwoordzoeker 
Achter de vraag is het aantal letters van het antwoord vermeld. Soms bestaat het 
antwoord uit twee woorden. Zoek de antwoorden in de woordzoeker. De overgebleven 
letters vormen een zin. 
 
1) Hiertoe behoren halfvolle en 
magere melk (10,4) 
2) Fijne, kenmerkende geur (5) 
3) Wordt gemaakt van onbehandelde 
melk (10) 
4) M.n. in Friesland sinds de jaren 70 
teruglopende bedrijfstak (11) 
5) Taak van het Centraal Orgaan 
voor Kwaliteitsaangelegenheden in 
de Zuivel (8) 
6) Wordt geproduceerd door 
ecologische boeren (7) 
7) 25% van de dagelijkse behoefte 
hieraan halen we uit zuivel (6) 
8) Bekende Griekse kaassoort (4) 
9) Levert zo'n 46 kcal energie per 
100 gram (4,9) 
10) Op één na jongste soort kaas 
(4,7) 
11) Zuivel dat zo'n vier weken moet rijpen (5,4) 
12) Gespecialiseerd bedrijf, vaak met een educatieve taak (12) 
13) Producent van chester of cheddar (9) 
14) Gorgonzola, stilton en brie (9) 
15) Zuurachtige mousserende melkwijn uit de Kaukasus (5) 
16) Grondstof voor de meeste zuivel producten (7) 
17) Verwijdert men met een kaasschaaf (5) 
18) Caloriearme vorm van 'heel verse kaas' (6,5) 
19) Product van het voor het eerst in de weide gebrachte vee (7) 
20) Nederlandse naam voor lactococcus (12) 
21) Middenstander die vroeger veelal aan huis kwam (8) 
22) Kan men, behalve koeien, ook duiven en huisjes (6) 
23) Gedroogde vorm van een zuivelproduct (10) 
24) Stof die bij inspanning voor tijdelijke spierpijn kan zorgen (8) 
25) Hierop wordt een dessert van kazen gepresenteerd (5) 
26) Moet jonge kaas 4 weken, overjarige kaas minstens 18 maanden (5) 
27) Het vette gedeelte van de melk afscheppen (5) 
28) Frisse zuivelspreads behoren tot deze soort zuivel (8) 
29) Gestremde melk om kaas van te maken (7) 
30) Hiervan is de FrieslandCampina de op twee na grootste ter wereld (13) 
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In deze rubriek plaatsen wij telkens twee interviews met kinderen uit Hoogenweg 

en omstreken. Deze keer zijn dat: Nick Bekker en Toon Langius. 
 

Hoe heet je? Nick Bekker 

Wat is je adres? Hoogenweg 25 

Wanneer ben je geboren? 4 augustus 2020 

En waar ben je geboren? Hardenberg 

Broers / zussen: Zusje Vayen 

Naar welke school ga je? c.b.s. De Bloemenhof 

In welke groep zit je? 5 

Wat wil je later worden? Boer 

Wat zijn je hobby’s? Voetballen en gamen 

Huisdieren: Hond Djeco 

Lekkerste eten / drinken: Patat met een frikandel speciaal en cola 

Leukste televisieprogramma: The A-team 

Favoriete muziek / band: Mooi Wark 

Leukste boek: Agritrader 

Waaraan heb je een hekel? Gezeur aan mijn hoofd 
  

  

Hoe heet je? Toon Langius 

Wat is je adres? Hoogenweg 58 

Wanneer ben je geboren? 19 juli 2010 

En waar ben je geboren? Hardenberg 

Broers / zussen: Ja, zus Pien en broertje Pelle 

Naar welke school ga je? Bloemenhof 

In welke groep zit je? 6 

Wat wil je later worden? Een eigen bedrijf 

Wat zijn je hobby’s? Voetballen, koken 

Huisdieren: Vissen 

Lekkerste eten / drinken: Broodje frikandel, cassis 

Leukste televisieprogramma: Henry Danger en The Voice 

Favoriete muziek / band: One Direction 

Leukste boek: Leven van een loser 

Waaraan heb je een hekel? Uitdagen 
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DE DRIE PIJLERS 
VAN DIAMANT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

kant-en-klare droge mortels 
 
 
 
 

betonmortels en metselspecies 
 
 
 
 

keien en sierbestratingen 
 
 
 
 

DIAMANT BETON 
Jan Weitkamplaan 18, 7772 SE Hardenberg 

Telefoon 0523-262444, fax 0523-261799 
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R E C E P T  K O O L H Y D R A A T A R M  

 

I N G R E D I Ë N T E N  
 
4 rode paprika’s 
50 g boter vloeibare margarine/bak-en-braadproduct 
300 g runderreepjes 
2 tomaten, ontveld en in blokjes of 400 g Heinz tomato gepeld 
1 klein blikje mais 
1 pakje Honig Mix voor Macaroni en Spaghetti 
300 g zilvervlies rijst 
150 g jong geraspte kaas 
 

M E T H O D E  
 
·  Verwarm de oven voor op 200°C, heteluchtoven op 180°C. 
·  Kook de rijst volgens de aanwijzingen op de verpakking. 
·  Halveer de paprika’s in de lengte richting. Leg de gehalveerde paprika’s op een met 
bakpapier beklede bakplaat naast elkaar. 
·  Smelt de boter in een braadpan en bak de runderreepjes gaar. 
·  Voeg de Mix, 150 ml water, mais en tomaten toe en laat het geheel 15 minuten smoren. 
·  Roer de helft van de rijst door het runderreep mengsel en vul de paprika’s hiermee. 
·  Besprenkel met wat olijfolie en met wat geraspte kaas. Bak in de oven voor ongeveer 15 
tot 20 minuten. 
·  Serveer de paprika’s met de andere helft van de rijst. 
 
 
Eet smakelijk! 
 
Groetjes Vivian van der Weide 
 
 
 
Ik geef de koksmuts door aan… Diane van der Veen! 
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EWW sluit ‘Komkommertijd’ af 
 
Zaterdag 29 februari speelde Toneelvereniging Elck Wat Wills de laatste 
voorstelling van het toneelstuk ‘Komkommertijd’. Na meer dan 10 keer spelen 
sloot op deze schrikkeldag voor de laatste keer het doek. EWW kan terugkijken 
op een geslaagd seizoen.  
 

 
Met het afsluiten van dit seizoen is het zeker geen ‘komkommertijd’ voor EWW. 
Volgend jaar viert de vereniging haar 65-jarig jubileum. De trouwe bezoekers 
weten inmiddels dat een jubileumjaar gepaard gaat met een revue. De 
voorbereidingen hiervoor zijn inmiddels al in volle gang. Wat de titel wordt en 
welke sketches en typetjes er voorbij komen, houden we natuurlijk nog even 
geheim. Meer hierover volgt binnenkort via onze website en social media 
kanalen Facebook en Instagram.  
 
Graag zien wij u volgend jaar weer! 
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Beste allemaal… 
 
Een bericht vanuit de feestcommissie waar wellicht inmiddels voor gevreesd 
werd… de Feestweek 2020 zal helaas NIET door kunnen gaan i.v.m. alle 
maatregelen rondom het Corona-virus.  
 
De maatregelen die nu getroffen zijn door de overheid zijn van kracht t/m 6 
april. Echter is de kans dat deze maatregelen worden doorgetrokken reëel 
aanwezig en wordt ook aangegeven dat de kwetsbare doelgroepen de komende 
maanden de gevolgen van dit virus zullen voelen. Wij willen alle inwoners van 
Hoogenweg e.o. de gelegenheid geven om mee te kunnen feesten. 
Helaas… we vinden het echt ontzettend jammer… maar de gezondheid van 
iedereen gaat voor alles.  
 
We hebben daarom besloten om de feestweek uit te stellen tot volgend jaar… in 
2021 zal de Vakantie-feestweek dan wel daadwerkelijk plaatsvinden!!!!   
 
We rekenen op jullie begrip… Heb je vragen? Mail ons op 
feestweekhoogenweg@gmail.com  
 
Groeten van de feestweekcommissie… 
 

 

                       

 

mailto:feestweekhoogenweg@gmail.com
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Wist u dat… 
 

• Het oude papier altijd de tweede zaterdag van de maand wordt opgehaald? 

• In onze agenda 7 maart stond en dat dus de eerste zaterdag was? 

• Best veel mensen blind op onze agenda varen? 

• Wij dat mooi vinden, maar toch onze excuses willen aanbieden?       
 

• Een deel van de dorpskranten in december veel later in de bus viel? 

• Dat veroorzaakt werd door een communicatiefoutje met de bezorger? 

• Wij ook dat natuurlijk heel vervelend vinden? 

• Het ook mooi vinden dat Oes Blattie dan toch wel gemist wordt?       
 

 
Hoogenweg luidt de zomer in 
 
Net als vorig jaar is er ook nu weer een bbq in het 
park in Hoogenweg om de zomervakantie in te 
luiden. Op vrijdag 3 juli is iedereen vanaf ongeveer half zeven welkom om mee te 
doen. 
Voor een barbecue wordt gezorgd. Verder neem jezelf mee wat je nodig denkt te 
hebben. Als je wilt zitten, neem je een stoel mee. Heb je dorst, dan neem je 
drinken mee. En wil je wat eten zorg dan voor vlees, salade of desnoods je eigen 
stamppot boerenkool. 
Met andere woorden: maak het zo gek als je zelf wilt, maar wees er bij!! 
 

 
Volleybaltoernooi 
 
Ook dit jaar organiseert de activiteitencommissie 
weer het Hoogenwegse volleybaltoernooi. Op 
vrijdag 26 juni om 19.00 uur starten de 
wedstrijden en de prijsuitreiking is zoals 
gewoonlijk direct na afloop in het Gebouw. 
 
Teams die mee willen doen, dienen zich uiterlijk 
12 juni aan te melden bij Bert Broek (tel. 260987 
of e-mail: bert.broek@outlook.com).  
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Op vrijdag 31 januari vond de jaarvergadering van de Oranjevereniging 
plaats. Bijna 50 mensen waren van de partij om het jaar 2019 met de 
Oranjevereniging af te sluiten. 
 
Deze avond namen we afscheid van bestuursleden Jennie Lugies en 
Johan Bolks. We konden het bestuur gelukkig direct weer volledig maken 
door Mieke Meilink en Johan Mulder als nieuwe bestuursleden te 
verwelkomen. 
 

 
 
In het financiële overzicht was te zien dat de opbrengsten voor oud papier 
enorm terug lopen. Dit is een landelijke tendens, waar u wellicht in de 
kranten ook al het één en ander over hebt gelezen. De oud papier 
opbrengsten zijn echter een erg grote bron van inkomsten voor de 
Oranjevereniging. Momenteel hebben we een mooie buffer op de 
spaarrekening staan, maar om niet teveel in te teren hebben we besloten 
om de contributie te verhogen naar €10,- per huishouden per jaar. 

 
Na het officiële deel kon de film van de 
Feestweek 2015 getoond worden. Een 
mooie terugblik op de vorige 
feestweek! Er werd veel gelachen en 
wellicht werden er hier en daar ook al 
goede ideeën opgedaan voor de 
komende feestweek met het thema 
‘vakantie’. Jan Bulthuis heeft namens 
de feestweekcommissie de flyer voor 
de feestweek 2020 gepresenteerd. 

 
Groeten de Oranjevereniging.  
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Zonnepark ‘t Zunneveld 
 
Gemeente Hardenberg heeft in oktober een omgevingsvergunning aan LC Energy 
verleend voor de plannen van het zonnepark op de hoek Westeindigerdijk-
Kanaalweg Oost. Vanuit buurtbewoners zijn daarop een aantal bezwaren 
aangespannen die eind januari door de rechtbank in behandeling zijn genomen. 
Hierin kwam onder andere naar voren dat er geen afstand is aangehouden van 
150 meter tussen de woningen en het zonnepark, dat er een alternatief 
beschikbaar is vlakbij de Duitse grens, dat er geen draagvlak is voor het plan en 
dat het plan niet past in het beleid van de provincie Overijssel. De bezwaren zijn 
door de rechter ongegrond verklaard en wel om de volgende redenen: 
  
Niet passend plan 
De gemeente Hardenberg heeft het ontwerpbesluit toegezonden aan 
Gedeputeerde Staten van Overijssel. De provincie heeft het geheel beoordeeld 
als een passend plan binnen het ruimtelijk beleid en dat er geen reden is om 
Gedeputeerde Staten te adviseren een zienswijze in te dienen.  
 
Afstand 
Een dergelijke regel van een vooraf bepaalde afstand tussen een zonnepark en 
bebouwing is niet van toepassing. De gemeente hoeft hier geen rekening mee te 
houden. 
 
Locatie 
Over het alternatief, de locatie bij de Duitse grens, heeft LC Energy aangegeven 
dat er met Enexis  een contract gesloten is over het leveren van energie op de 
plek langs het kanaal. Gezien de schaarse ruimte op het elektriciteitsnet is een 
andere locatie met een nieuw contract niet mogelijk. 
 
Draagvlak  
LC Energy heeft volgens de rechter geprobeerd draagvlak te creëren. Er zijn 
gesprekken geweest met bewoners, er zijn twee inloopavonden gehouden, er 
zijn maatregelen genomen om het zicht op de panelen te minimaliseren en de 
omwonenden is aangeboden om via een speciaal fonds te investeren in het 
project. 
 
De plannen worden voortgezet om het zonnepark met een totaaloppervlak van 
13 hectare te realiseren, dit voor een termijn van 25 jaar. 



20 

 

 



21 

 

Op de fiets van Hardenberg naar Frankrijk voor het goede doel 
 

Een groep fietsende ondernemers en bestuurders uit de gemeente Hardenberg zet zich 

vrijwillig in om samen onder de noemer: Tocht van Gewoon Doen, €100.000,- bij elkaar 

te fietsen voor KWF Kankerbestrijding. De 1200km fietstocht start 29 mei in Hardenberg 

en eindigt zeven dagen later op de top van de Alpe d’Huez. 
 

Onder de deelnemers bevindt zich ook Jan Meijerink uit Hoogenweg  
 

 
 

De Tocht 

Onder begeleiding van een heuse caravaan aan motoren en busjes met verzorgers en 

materialen, fietsen de deelnemers zuidwaarts. De prachtige en intensieve tocht voert de 

deelnemers in etappes van circa 140 tot 200 km per dag, naar de etappeplaatsen in o.a. 

Venlo, Burg-Reuland (BE), Dampierre-sur-salon (FR), Tournus (FR) en 

Bourgoin-Jallieu (FR).  
 

Er moeten een kleine 6500 hoogte meters worden weggetrapt voordat de cheque op de top 

van ‘de Alpe’ overhandigd kan worden aan de organisatie van Alpe d’HuZes. De 

voorbereidingen zijn in november vorig jaar gestart. Wekelijks wordt er met elkaar 

getraind, zowel op de weg als op de spinningfiets om eind mei fit aan de start te 

verschijnen. Als voorbereiding zal ook een fietsclinic worden gedaan onder bezielende 

leiding van Rob Harmeling en mogen de fietsers deelnemen aan de ploegentijdrit van 

Olympia’s Tour. 
 

Mocht u Jan Meijerink en de andere mannen en vrouwen willen steunen en geld willen 

bijdragen aan de strijd tegen kanker dan kunt u doneren via 

www.detochtvangewoondoen.nl. 

 

http://www.detochtvangewoondoen.nl/
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Hallo buren!  

 

Wij willens ons graag even voorstellen: 

Wij zijn Gert Kremer (28 jaar) en Moniek Kremer-Bouwhuis (29 jaar) en wonen 

sinds februari 2018 aan de Hoogenweg. Eerst hebben we hier in een chalet 

gewoond, zodat we ons ondertussen ons huis konden bouwen. In deze periode 

zijn we ook getrouwd en vanaf afgelopen zomer konden we de chalet verlaten en 

zitten we heerlijk in ons huis!  

Gert is zelfstandig ondernemer binnen de technische service (KTS/KTT) en haalt 

hier veel plezier en voldoening uit, zijn werk is tegelijkertijd ook zijn hobby. Ik 

(Moniek) werk met veel plezier als persoonlijk ondersteuner binnen de 

gehandicaptenzorg; elke dag is anders, genieten van de kleine dingen en het blijft 

bijzonder om de cliënt zo goed te mogen leren kennen.  

 

Wij houden allebei van gezelligheid en vinden het dan 

ook heerlijk om met vrienden en/of familie te zijn, waar 

een lekker hapje en drankje dan natuurlijk niet mag 

ontbreken ☺  

Verder zit ik nog op volleybal bij vereniging de 

Pallegarste en kijkt Gert graag naar formule 1.  

We hebben 1 huisdier en dat is onze poes “Puck”. Eerder 

was ze altijd binnen, maar sinds de verhuizing naar de 

Hoogenweg gaat ze naar buiten en hier vermaakt ze zich 

prima. 

Gert is opgegroeid in Mariënberg en ik in Heemse en 

Hardenberg. We hadden eigenlijk allebei geen 

“connectie” met de Hoogenweg, maar ons eigen huis 

bouwen op deze prachtige plek kwam op ons pad en 

deze kans wouden we niet laten schieten. We zijn dan 

ook ontzettend blij dat dit allemaal gelukt is en we 

genieten elke dag opnieuw van onze plek aan de Hoogenweg!  

 

Dan misschien nog wel leuk om te weten; er is een nieuw buurkindje onderweg ☺ 

28 maart ’20 is de uitgerekende datum en als alles goed mag gaan worden wij 

ouders van ons eerste kindje!  

 

Groetjes Gert en Moniek Kremer 
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85 nieuwe huisjes in Hoogenweg 
 
Ondernemers en inwoners uit Hoogenweg hebben gezamenlijk flink de handen 
uit de mouwen gestoken. Er zijn door de leden van het Ondernemersfonds 
Hoogenweg in totaal 85 duurzame huisjes voor (kool)mezen aangekocht. Deze 
vogelhuisjes zijn zaterdag 22 februari opgehangen in de regio Hoogenweg. 
 

Doel van deze actie is om de eiken 
processierups op een natuurlijke wijze te 
bestrijden. Volgens kenners is het 
ophangen van extra vogelhuisjes een 
prima middel om de overlast te beperken. 
Met de extra gevederde bewoners, die 
hopelijk de nestkastjes gaan bewonen, 
moeten vele magen worden gevuld. De 
(kool)mezen zijn gek op de 
processierupsen en zullen deze naar 
verwachting ook massaal op het menu 
zetten. De actie zal de overlast van de 
rupsen niet laten verdwijnen maar 
hopelijk wel flink beperken. We wachten 
met belangstelling af of dit gaat lukken, 
alle beetjes helpen. 
 

We danken Jan Lenters van Kraanverhuur Lenters en Roel Bekker als extra 
kraanmachinist hartelijk voor het beschikbaar gestelde materiaal om de kastjes 
veilig op hoogte op te kunnen hangen. Tevens danken we Kees van Kleef als 
vogeldeskundige hartelijk voor de hulp en adviezen tijdens het plaatsen. 
 
Uiteraard zullen de nestkastjes uiterlijk 
volgens voorjaar weer worden geleegd. 
Op deze manier hopen we heel wat 
jaren plezier te hebben van de 
nestkastjes. Hiermee hopen we als 
Ondernemersfonds Hoogenweg te 
voldoen aan o.a. één van de 
doelstellingen en dat is om positief bij te 
dragen aan de leefbaarheid van het dorp en haar directe omgeving.
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Hallo wij zijn Egbert Pullen 37 jaar en Yvonne Hultink 35 jaar    
 
Ik, Yvonne ben opgegroeid op de boerderij samen met mijn broer en broertje op het 
plekje waar we nu wonen, hoogenweg 34. Ben naar de school gegaan aan de Hoogenweg 
en vervolgens naar de nieuwe veste te Hardenberg. Naar de middelbare school ben ik 
naar het Alfa College gegaan waar ik de opleiding tot activiteitenbegeleidster heb 
gevolgd. Na mijn school ben ik gaan werken als begeleidster binnen een dagbesteding 
van Baalderborg, AAC de Holte. Ik werk er nu al 14 jaar met veel plezier.  
Als hobby mag ik graag paardrijden. Ik zit dan ook bij de rijvereniging van Slagharen. Vind 
het leuk om te springen en voordat we kinderen hadden mocht ik graag deelnemen aan 
een recreatieve cross wedstrijden. Hoop dat ik dit in de toekomst weer kan hervatten. 
Verder heb ik een brede interesse en kan ik genieten van alle dingen om mij heen. 
 

 
 
Ik Egbert ben opgegroeid op de boerderij van mijn ouders, samen met nog 3 broers in 
Heemserveen. Ik heb de opleiding  autotechniek gevolgd. Tegelijk begonnen te werken 
bij   Opel de jong in Hardenberg 
Na 7 jaar vond in het daar wel mooi geweest en heb toen nog 4 jaar bij Euro-Machinery  
en Prima equipment gewerkt. Al heel lang heb ik zitten denken om een eigen bedrijf te 
willen starten. Sept 2013 zijn we dan ook gestart mij mijn eigen bedrijf. 
Aangezien er in Hardenberg al veel autobedrijven zijn leek me dat geen goede optie om 
er nog een garagebedrijf bij te maken. Wel wordt de vraag naar monteurs steeds groter 
en repareerde in het schuurtje achter het huis wel eens een auto voor een garage 
bedrijf.  Met dat idee zijn we daarom begonnen met een detachering bedrijf waarbij  ik 
me verhuur als Allround monteur voor garage bedrijven. Dit doen we op locatie waarbij 
we inmiddels meer dan 70 garage bedrijven tot dienst zijn. 
Thuis in de schuur los ik  elektrische en  mechanische storingen op die alleen door garage 
bedrijven worden aangeboden. 
Hoewel het bedrijf heel veel tijd vraagt, maak ik ook nog tijd vrij voor mijn hobby 
autobubbering. De uitdaging is om met een auto het verst te komen in een modderbad 
van 50 of 60meter lang. 
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Hiervoor heb ik 5 jaar geleden een Opel Kadett coupe omgebouwd voor deze sport, 
waarmee we bijna alle 8 wedstrijden per jaar in de prijzen eindigen. 

 
 
Sinds 2002 zijn we bij elkaar, we hebben elkaar leren kennen in het uitgaansleven. We 
hebben 10 jaar samengewoond in Lutten. Daar woonde we ook buitenaf en konden onze 

beide hobby’s goed uitoefenen. Toch wouden we graag 
wat groter wonen. We hebben toen in overleg het 
ouderlijk huis van Yvonne gekocht. Sinds november 2018 
zijn we met onze zoon Stijn (3) aan de Hoogenweg 
komen wonen in ons van alle gemakken voorziende 
noodwoning.  In april 2019 kregen we onze dochter 
Maud (1) erbij. Verder hebben we nog een hond, 
genaamd Cherry, een kat Tommy en een paard Raya.  
Samen zijn we de uitdaging aangegaan om van de oude 
boerderij  weer iets moois te maken, zo hebben we alle 
oude schuren gesloopt en er een nieuwe schuur 
gebouwd. De oprit vernieuwd en aankomede jaren zullen 
we de woning gaan verbouwen. We hopen dat we er een 
fijn thuis van kunnen maken en met veel plezier samen 

met onze kinderen kunnen 
wonen.  
We zien elkaar vast nog wel 
eens bij de vele leuke 
activiteiten die de Hoogenweg 
te bieden heeft.  
 
Groetjes Egbert, Yvonne, Stijn, 
Maud Pullen-Hultink 
 
 
Wij geven de pen door aan Ewout en Elmari Schepers. 
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Hallo allemaal, 

 

Wij zijn familie Luisman en wonen aan de Olsmansdijk 3.  

1 april dit jaar mogen wij alweer één jaar op dit mooie plekje wonen.  

 

Ons gezin bestaat uit 5 personen: Ronald (38 jr.), Jenine (31 jr.), Leander (9 jr.), 

Tiemar en Danique (7 jr.). Ook hebben we 2 huisdieren, een hond (Diesel) en een 

kat (Binka). 

 

Ronald werkt bij OCB-bouw 

als uitvoerder en Jenine werkt 

in Clara Feyoena Heem als 

verpleegkundige. 

In de vrije tijd gaat Leander 

naar de scouting, Tiemar 

voetbalt bij Hardenberg '85 en 

Danique zit op turnen. 

Ronald spendeert elk vrij uurtje 

aan onze nieuwe uitdaging, het 

verbouwen van de woning en 

Jenine helpt hem daar af en toe 

bij, sporten is dus niet nodig :-) 

 

Wij hebben hiervoor in Baalder gewoond en zijn beide opgegroeid in de bouw.  

We hadden zin aan een nieuwe uitdaging met daarbij meer ruimte voor de 

kinderen en ons. We zijn altijd bezig in en om het huis dus hier kan iedereen zich 

goed uitleven. 

 

We zijn verhuisd naar Hoogenweg zodat we dichtbij stad Hardenberg kunnen 

blijven wonen en toch van de vrijheid kunnen genieten wat dit mooie plaatje 

biedt.  

 

Tot nou toe hebben we goede ervaring om hier te wonen, leuke en gezellig buurt. 

Ook word er veel georganiseerd in Hoogenweg, ook voor de kinderen.  

We voelen ons zeker welkom hier en hopen dat we hier nog lang kunnen blijven 

wonen. 

Vriendelijke groet,  Fam. Luisman 
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Stekjesmarkt te Radewijk 
 

Op zaterdag 9 mei is er weer een gezellige jaarmarkt in Radewijk. Deze groene en 

duurzame markt wordt dit jaar voor de 17e keer gehouden en u bent van harte welkom van 

10-13 uur op het kerkplein van De Opgang, Radewijkerweg 31. 

 

Er worden allerlei tuin- en kamerplanten, bollen en heesters en andere tuinspullen 

aangeboden. Ook is er ruim aandacht voor de moestuin met onder andere tomaten- en 

aardbeiplanten en gratis advies. 

Wilt u een mooi stukje bloemenweide of een gekleurde berm of bloemenrand? En hiermee 

de bijen en andere bestuivers helpen? Dan is dit uw kans om uit een heel groot assortiment 

zaden te kiezen. Deze zijn vorig jaar met zorg verzameld en per bloemsoort gesorteerd. 

Daardoor kunt u dus ook voor bepaalde kleuren kiezen. Succes verzekerd! 

 

De creatieve werkgroep is ook deze keer weer aanwezig met mooie spullen. Deze zijn ook 

zeer geschikt als origineel Moederdag cadeau. Voor binnen en buiten. 

U kunt meedoen aan de verloting waarmee mooie prijzen zijn te winnen. 

Ontmoet elkaar bij de koffie met zelfgebakken taart en cake. Of geniet van een lekker 

broodje hamburger op deze goede doelenmarkt. 

 

De opbrengst is bedoeld voor een nieuwe AED. 

 

Iedereen is van harte welkom! 
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Graag stellen wij ons aan u voor: 
 
Accountantskantoor S.Smid H.R. Schoemaker 
Autobedrijf Enting B. Enting 
Meijerink Beheer en Advies J. Meijerink 
Gebouw Hoogenweg G. Kremer 
Brinklaan Flextransport H. Brink 
Hair Slagharen A. Weiden 
Henk Lenters kraanverhuur H. Lenters 
Kapsalon Hoogenweg H. van der Wal 
Kerkdijk Tuinmeubelen A. Kerkdijk 
Kraanverhuur Lenters BV J. Lenters 
Melkveebedrijf Bulthuis J. Bulthuis 
Mulcon Beheer BV R. Muller 
Ranter Bouw F. Ranter 
Ranter Techniek D. Ranter 

R&R Computerservice R. v.d. Steen 
Gebr. Rijstenberg H. Rijstenberg 
Ruitersport K&A K. Sloot 
Schilders- en Glaszetters- J. Bergsma 
Bedrijf Bergsma 
Wanink G.J. Wanink 
Waterink G. Waterink 
Van Laar Pluimvee E. van Laar 
B.W. Bouter Longarts B.V. B.W. Bouter 
Arcas Metselwerken C. Zandman 
Melkveebedrijf Richterink H. Richterink 
Groenadvies Erik van Eerde E. van Eerde 
Pullen MTS E.Pullen 
Fouragehandel J. Edelijn vof J. Edelijn 

 
Het bestuur: 
Henk Brink (voorzitter) 
Jan Meijerink (penningmeester) 
Erik van Laar (secretaris) 
Jan Lenters (algemeen bestuurslid) 
Jelle Bergsma (vertrouwenspersoon 06-51991449 / algemeen bestuurslid) 
 
Adresgegevens: 
Stichting Ondernemers Fonds Hoogenweg 
p/a Emtenbroekerdijk 4 
7793 HC Hoogenweg 
mailadres: stichtingofh@gmail.com 
 
 
 

Lid worden? Stuur ons een mailtje of neem contact met ons op: 06-21838482 
Donatie aanvragen? Mail het aanvraagformulier naar: stichtingofh@gmail.com 

mailto:stichtingofh@gmail.com
mailto:stichtingofh@gmail.com
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OFH aanvraagformulier voor financiële ondersteuning 

 
Organiseer je een (nieuw) evenement dat openbaar toegankelijk is of heb je een goed 
idee m.b.t. een investering voor het algemeen belang van inwoners uit Hoogenweg en 
directe omgeving dan kun je hiervoor een bijdrage aanvragen door onderstaande 
gegevens te vullen. 
 
Naam aanvrager : _____________________________________________ 

Adres : _____________________________________________ 

Postcode : _____________________________________________ 

Woonplaats : _____________________________________________ 

Telefoonnummer : _____________________________________________ 

Naam organisatie : _____________________________________________ 

Geef hieronder een korte omschrijving van het doel / het evenement / de activiteit 
m.b.t. de aanvraag: 

 
 
 
 

 
Is het evenement openbaar toegankelijk? Ja / nee / n.v.t. * 
(* doorhalen wat niet van toepassing is) 
 
Locatie : _____________________________________________ 
(waar het evenement plaatsvindt, waar de aanvraag betrekking op heeft) 
 
Benodigd bedrag : € _____________________ 
(bedrag dat u graag wilt ontvangen uit het OFH) 
 
Uw eigen investering : € _____________________ 
 

Stuur het compleet ingevulde aanvraagformulier naar: stichtingofh@gmail.com 

mailto:stichtingofh@gmail.com
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Hemelvaartsdag is FEEST in Den Velde! 

Dit jaar is de feestavond op woensdagavond 20 mei. Het Trekkertrek 
spektakel is op donderdag 21 mei. 

De feestavond voorafgaand aan Trekkertrek is ook dit jaar weer onderdeel 
van een gezellig evenement in de maand mei. Dit jaar zal wederom The 
Heinoos onze oren een plezier doen met hun muzieknummers. Het 
voorprogramma zal verzorgd worden door Hoempa Henk.   
Het wordt alweer de 9-e editie van TT Den Velde. 
 
TT Den Velde is een familie-evenement waar jong en oud zich kan 
vermaken. Voor de kleintjes is een goed afgesloten kinderweide 
aanwezig. Hier kunnen de kinderen naar hartenlust rondspringen op een 
springkussen, zich laten schminken, ballonnen oplaten en meedoen in 
een heuse traptrekkerrace. ‘Zolang de kinderen zich vermaken, doen de 
ouders dat ook’, aldus de organisatie.   
 
Op 4 februari j.l. heeft de inschrijfavond bij Camping Prenger plaats 
gevonden. Daar waren ook onze drie nieuwe bestuursleden te zien. René 
Drenten, Richard Beenen en William Timmer. Alle drie zijn zij ervaren in 
de Trekkertrek wereld en kunnen zij ondersteunend maar wellicht ook 
vernieuwend zijn in de organisatie.   
 
De inschrijvingen verliepen in een mooi tempo. Online is inschrijving 
inmiddels ook mogelijk. De organisatie hoopt met het online-aanmelden 
nog meer deelnemers te verwelkomen. De klassen lopen ook dit jaar van 
2,8 tot 15 ton.  
 
Dit jaar is de locatie niet aan de Klumpersweg maar aan de Lambertsdijk 
ter hoogte van de Rondweg 14.  
 
Online inschrijven is dit jaar ook mogelijk op onze site www.ttdenvelde.nl 
en volg ons op facebook Trekkertrek Den Velde. 
 
De ruim 50 vrijwilligers zijn erg belangrijk voor de organisatie en het 
evenement. Zij zorgen ervoor dat alles tot in de puntjes is geregeld. De 
organisatie is onwijs blij met deze mensen: ‘Jaarlijks dezelfde mensen, die 
inmiddels zo zelfstandig zijn dat ze na een kop koffie al direct aan de slag 
kunnen’. 
 

http://www.ttdenvelde.nl/
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Trekkertrek Den Velde begint op Hemelvaartsdag, 21 mei, om 10.00 uur. 
Entree voor deze dag is €5,-. Kinderen onder de 12 jaar zijn gratis. Op 20 
mei gaat om 20.00 uur de tent open voor het publiek, het voorprogramma 
start om 21.00uur. Voor de feestavond met Hoempa Henk en The 
Heinoos is de entree €17,50 aan de feesttent. In de voorverkoop zijn de 
kaarten € 12,50.  
 
Voorverkoopadressen: Avia, Hardenberg – Veenlust, Bergentheim – 
Gebouw Hoogenweg – Café Mans, Mariënberg – Vasse groente en fruit, 
Gramsbergen en bij bestuur TT Den Velde. 
 

 
 
De organisatie heet iedereen van harte welkom voor fantastische 
feestavond en prachtig trekkertrek aan de Lambertsdijk (t.h.v. de rondweg 
14) in Den Velde. 
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In Hoogenweg en omstreken zijn diverse verenigingen actief. Hieronder treft u 

een overzicht van de verschillende verenigingen met hun contactgegevens aan: 

 

Oranjevereniging Hoogenweg e.o. 

 Gerran Klingenberg 

 oranje.hoogenweg@hotmail.com 

 

 

IJsvereniging H.E.O. 

 Henk Schoemaker 

 info@ijsbaanhoogenweg.nl 

 
 

Plaatselijk Belang Hoogenweg e.o. 

 Annika Klingenberg 

 pbhoogenweg@hotmail.com 

 
 

Plaatselijk Belang Hardenbergerveld 

 H. van der Veen 

 pbhardenbergerveld@gmail.com 

 

 

Toneelvereniging Elck wat Wills 

 Brenda Gritter 

 info@ewwhoogenweg.nl 

 

 

Biljartvereniging Hoogenweg 

 Gerko Kremer 

 kremerhoogenweg@gmail.com 

 

 

Activiteitencommissie PB Hoogenweg 

 Leon ter Voorde 

 leontervoorde@gmail.com  
  

  

 

Om deze lijst actueel te houden, verzoek wij u als vereniging deze zelf te 

controleren en wijzigingen aan ons door te geven. 
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           De Dorpskrant voor Hoogenweg en omstreken 

 

wordt namens P.B. Hoogenweg e.o. samengesteld door: 
Judith Schilstra 

Volle Urenweg 1 

7793 HW Hoogenweg 

tel 0523 760430 

judithschilstra@hotmail.com 

Diane van der Veen 

Olsmansdijk 12 

7793 HS Hoogenweg 

tel 0523 216275 

diane.vdveen@gmail.com 

Leon ter Voorde 

Kanaalweg Oost 98 

7793 HB Hoogenweg 

tel 0523 235688 

leontervoorde@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 
 

Lid worden? 
Deze krant wordt huis-aan-huis bezorgd in het gebied van Hoogenweg en Venebrugge. 

Woont u buiten dit gebied, dan kunt u de krant wel ontvangen. Dit kost u dan € 5,00 per 

jaar. Dit geldt echter alleen als u in de buurt van Hoogenweg woont. Zo niet, dan kunnen 

wij besluiten portokosten in rekening te brengen. Wilt u lid worden, neem dan contact op 

met de redactie. 
 

Internet 

Ons  adres is: http://www.hoogenweg.eu 
 

Facebook 

Volg ons op: facebook.com/dkhoogenweg/ 
 

 

Antwoorden van de puzzel: 
 
Quizwoordzoeker: 

1 afgeroomde melk 2 aroma 3 boerenkaas 4 boterhandel 5 controle 6 ecomelk 7 eiwit 8 feta 9 half 

vollemelk 10 jong belegen 11 jonge kaas 12 kaasboerderij 13 kaasmaker 14 kaassoort 15 kefir 16 

koemelk 17 korst 18 magere kwark 19 meikaas 20 melkbacterie 21 melkboer 22 melken 23 

melkpoeder 24 melkzuur 25 plank 26 rijpen 27 romen 28 roomkaas 29 wrongel 30 zuivelfabriek 

De overgebleven letters: Boter kaas en eieren 

 

 
  

 

Indien u wilt dat uw ingezonden artikel volledig wordt overgenomen, wilt 
u dit dan aangeven? Wanneer dit niet is aangegeven behouden wij ons 
het recht toe stukjes aan te passen/in te korten.  

Kopij inleveren voor 14 augustus 2020 bij Leon ter Voorde. 
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