
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• De families Veenaas-Kelder en Van Kleef-Smit stellen zich voor 

• In de jeugdrubriek Stijn Ranter en Lotte Bouter 

• We waren op gesprek bij Vivian van der Weide van VivFit 

• De koksmuts was in handen van Diane van der Veen 
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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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Augustus 2020 
 
Tja, we kunnen er natuurlijk niet omheen: toen de vorige dorpskrant uit kwam, 
zat Nederland net op slot. In rap tempo werd de ene na de andere activiteit 
geannuleerd en het hele land kwam zo’n beetje tot stilstand. Dit als gevolg 
van de noodzakelijke maatregelen om de uitbraak van het corona-virus 
beheersbaar te houden. 
 
De afgelopen maanden was het dan ook erg rustig. In Hoogenweg, in 
Nederland en eigenlijk in nagenoeg de hele wereld. Een bizarre periode die 
na een korte periode van versoepeling langzamerhand weer terugkeert. We 
lijken er nog niet te zijn en het wachten is vooral op medicatie, of beter nog 
een vaccin. We zullen het moeten afwachten. 
 
In de agenda ontbreken al enkele activiteiten en de kans dat ook de wel 
genoemde activiteiten alsnog geannuleerd worden, is zeker aanwezig. Houd 
dus zeker de communicatie vanuit de verschillende verenigingen in de gaten! 
 
In deze krant treft u natuurlijk onze vaste rubrieken aan, dus gelukkig is niet 
álles anders… Daarnaast hebben we enkele leuke en interessante 
inzendingen mogen ontvangen van emigranten Rene en Erna de Boer 
(pagina 13) en van Ellen Hamberg (pagina 30). Het verhaal van Ellen hebben 
wij op onze Bevrijdingsdag (6 april) al kunnen plaatsen op onze website. Maar 
het leek ons goed om dit zeker ook nog in deze krant op te nemen. 
 
Hopelijk hebben de maatregelen effect en kunnen we snel weer terug naar 
een meer normale situatie. In de tussentijd zullen we ons moeten aanpassen 
en er het beste van zien te maken. Veel succes daarmee. 
 
En voor nu natuurlijk weer veel leesplezier! 
 
Leon ter Voorde 
Redactie “Oes Blattie” 
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Datum Omschrijving Organisator 

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

Oranjevereniging 
07-09-20 Alternatieve '60-plus reis' Oranjevereniging 
12-09-20 Oud papier actie vanaf 8.30 uur Oranjevereniging 
10-10-20 Oud papier actie vanaf 8.30 uur Oranjevereniging 
10-10-20 Oud ijzer actie t.b.v. feestcommissie PB Hoogenweg 
14-10-20 Sjoelavond in het Gebouw, aanvang: 20.30 uur. 

Kosten: € 3,- p.p. 
Act.commissie 

05-11-20 Gezellige avond vrijwilligers oud papier Oranjevereniging 
11-11-20 Sint Maarten  
11-11-20 Sjoelavond in het Gebouw, aanvang: 20.30 uur. 

Kosten: € 3,- p.p. 
Act.commissie 

14-11-20 Oud papier actie vanaf 8.30 uur Oranjevereniging 
25-11-20 Sinterklaasmiddag. Aanvang: 14.30 uur Oranjevereniging 
09-12-20 Sjoelavond in het Gebouw, aanvang: 20.30 uur. 

Kosten: € 3,- p.p. 
Act.commissie 

12-12-20 Oud papier actie vanaf 8.30 uur Oranjevereniging 
18-12-20 Kerstbingo in het Gebouw. Aanvang: 20.00 uur 

Kosten: € 5,- per persoon 
Act.commissie 

28-12-20 Eindejaarsfeest jeugd in het Gebouw. Aanvang: 
16.00 uur. Meer informatie volgt nog 

Act.commissie 

   

 

Afhankelijk van de corona-maatregelen zullen veel activiteiten mogelijk worden 

afgelast, danwel in alternatieve vorm worden aangeboden. 

Houd uw brievenbus, uw mail en Facebook dus goed in de gaten!
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Woordzoeker “(na)zomer” 

 
barbecue 

beschermingsfactor 

bikini 

blij 

Bloemendaal 

bos 

buitenlucht 

Castricum 

doezelen 

duiken 

duinen 

genieten 

gezellig 

hangmat 

hittegolf 

ijsblokjes 

insmeren 

kamperen 

lezen 

ligstoel 

loungen 

milkshake 

nordic wolking 

paardrijden 

pareo 

picknicken 

pootje baden 

puzzelen 

roeien 

rosé 

rust 

salade 

salsa 

sandalen 

sangria 

schaduw 

Scheveningen 

skaten 

skeeleren 

slippers 

sorbet 

sproeten 

strandlaken 

surfen 

terrasjes 

toeristen 

tuinfeest 

vakantie 

verkoeling 

wadlopen 

warmte 

waterfietsen 

watersport 

Zandvoort 

zomerkleding 

zomertijd 

zon 

zwemmen 

zwoel 

 
 

*) De overgebleven letters vormen een zin. 
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In deze rubriek plaatsen wij telkens twee interviews met kinderen uit Hoogenweg 

en omstreken. Deze keer zijn dat: Stijn Ranter en Lotte Bouter. 
 

Hoe heet je? Stijn Ranter 

Wat is je adres? Olsmansdijk 14 

Wanneer ben je geboren? 24-11-2010 

En waar ben je geboren? Hardenberg 

Broers / zussen: Een broertje Rodi 

Naar welke school ga je? De Ravelijn  

In welke groep zit je? 6 

Wat wil je later worden? Boer 

Wat zijn je hobby’s? Voetbal 

Huisdieren: Vis, hamster 

Lekkerste eten / drinken: Spareribs, cola zero 

Leukste televisieprogramma: Sponsbob 

Favoriete muziek / band: Popmuziek 

Leukste boek: Donald Duck 

Waaraan heb je een hekel? Gaatjes vullen bij de tandarts 
  

  

Hoe heet je? Lotte Bouter 

Wat is je adres? Hoogenweg 1c 

Wanneer ben je geboren? 8 augustus 2010 

En waar ben je geboren? Ede 

Broers / zussen: Zus Anne en broertjes Lars 

en Luuk  

Naar welke school ga je? De Bloemenhof 

In welke groep zit je? Groep 7 

Wat wil je later worden? Dierenarts 

Wat zijn je hobby’s? Knutselen, trampoline springen en gamen op de 

Playstation 

Huisdieren: Poezen: Kitty en Puck, kitten: Harry, hond: Jip 

Lekkerste eten / drinken: Pizza en cola 

Leukste televisieprogramma: Een huis vol 

Favoriete muziek / band: Heb ik niet 

Leukste boek: Het leven van een loser 

Waaraan heb je een hekel? Opruimen 
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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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Herfst stoofpot 
 
Het is nu nog 30+ graden en dan moet je er misschien nog niet aan denken. Maar over 
een paar maanden, als het buiten weer koud en geur wordt, zou je dit eens moeten 
proberen. Mijn favoriet! 
 
Ingrediënten voor 4 personen 

• 800 gram rundvlees • 1 rode paprika 

• 30 gram boter • 1 flesje bokbier 

• 2 teentjes knoflook • 1 theelepel (appel)stroop 

• 2 uien • 1 snufje peper 

• 2 winterpenen • 1 takje tijm 

• 1 appel • 1 takje rozemarijn 

• 3 tomaten • 1 snufje kruidnagel 

• 1 prei  

 
Voorbereiding 

• Snipper de ui in kleine stukjes, snij de paprika in reepjes, snij de appel, de tomaten 

en de wortel in plakjes en snij de prei in ringen.  

• Bak het vlees in een braadpan mooi bruin aan beide zijden.  

• Op het moment dat het vlees mooi bruin is kan de ui en de geperste knoflook mee 

worden gefruit. 

• Voeg nu langzaam de tomaten, de wortels en de prei toe. Blijf dit alles even rustig 

doorroeren. 

• Giet nu het flesje bokbier erbij. 

• Voeg nu de kruiden toe en ongeveer 100 ml koud water. Nog een scheut rode wijn 

erbij is ook erg lekker. 

 
Bereidingswijze 
Laat het potje nu ongeveer 1,5 uur rustig doorstoven op een laag pitje.  
Voeg dan de appel en de (appel)stroop toe. 
Laat het nog een klein uurtje staan en dan….  aan tafel! 
 
Groetjes Diane van der Veen 
 
 
Ik geef de koksmuts door aan… Dimphie Wilpshaar! 
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Van Hoogenweg naar Zweden. 
 
Op 30 maart 2020 vetrokken we van Hoogenweg 1d naar Zweden. Dat doe je 
niet zomaar, daar hebben we wel heel wat jaartjes over nagedacht. Huis 
verkocht, banen opgezegd en gaan… Het spannendst van de hele emigratie tot 
nu toe was de onzekerheid of de grenzen naar Duitsland en Zweden open 
zouden zijn. We hadden immers geen huis en geen werk meer en hoe zou dat 
verder moeten als we niet konden gaan? Gelukkig is alles goed gegaan en verliep 
de verhuizing op rolletjes.  
 

 
 
Intussen zijn we hier alweer een hele tijd en het bevalt ons prima. Mooie natuur, 
relaxte mensen en een fijn huurhuis. De afgelopen maanden stonden vooral in 
het teken van dingen regelen, zweeds leren, regio verkennen en huizen kijken.  
Er moet veel worden geregeld als je gaat emigreren. Veel hadden we in 
Nederland al gedaan, maar er bleef nog genoeg over. Regelen van een 
bankaccount, persoonsnummer, ID kaart, auto op zweeds kenteken, 
telefoonabonnement, inschrijven verzekeringskantoor enz. Het zweeds leren 
begon moeizaam. Door de Corona hebben we tot nu toe weinig sociale 
contacten kunnen opbouwen en hierdoor niet veel zweeds kunnen praten. 
Behalve in de supermarkt bij de kassa. Ook hebben we vermoedelijk zelf ook 
Corona gehad en hadden we een maand lang geen energie om in de zweedse 
boeken te duiken. Nu zijn we weer volop aan het leren en 5 augustus beginnen 
de scholen weer.  
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Dan op huizenjacht. We hebben er heel wat bekeken. Van heel groot tot 
romantisch klein. Huizen van hout en huizen van steen. Opknaphuizen en kant 
en klare instaphuizen. In een dorp en op het platteland. Tot we plotseling ons 

droomhuis vonden. Een mooi 
rood houten huis met een 
prachtige natuurtuin. Dit 
moest het worden! Wel 
spannend toen de biedingen 
begonnen, maar we wisten 
wat we konden en wat we 
wilden en op 15 september zijn 
we de eigenaren van ons huis 
in Bergdala. 
 
René heeft intussen een 
zomerbaan als tuinman bij een 
kerk. Dit is voor 4 weken, maar 
leuk als start en goed voor de 
taal. Hij vindt het erg leuk. En 
stress kennen ze niet. 
 

 
In het nieuwe huis gaan we 2 bed and breakfast kamers inrichten. Erna is 
intussen bezig met het maken van een website.  Hoe het leven er straks voor ons 
verder uit gaat zien is nog een vraagteken, maar daar kiezen we zelf voor.  We 
kijken wat er op ons pad komt. De stad Växjö is op een half uurtje rijden, dus 
voor werkgelegenheid een goede uitvalsbasis.  
En missen we Nederland al? Nou nee, eigenlijk niet. Hoogenweg missen we wel 
een beetje. De buren, de toneelvereniging en de gezelligheid van het gebouw. 
Maar geen reden om terug te gaan, daarvoor is het hier te mooi. 
 
Hälsning, 
René  en Erna de Boer 
 
Ps. Vind je het leuk om ons te volgen? Op facebook en twitter plaatst Erna 
regelmatig een blog. (Wel even vriendjes worden) 
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Aans as aans… 
 
Dat was de titel van één van de revues van EWW van alweer een paar jaar terug. 
Een titel die prima zou passen bij het aankomende seizoen van EWW.  
We blikken even terug. 
 
Op 29 februari speelde EWW voor de laatste keer Komkommertijd in Gebouw 
Hoogenweg. Dit bleek een goede timing, want niet veel later kwam Corona om 
de hoek kijken.  
 
In de tussentijd werd er druk gewerkt aan het script voor het nieuwe seizoen. 
Voor komend seizoen stond er namelijk weer een zelfgeschreven revue op het 
programma. Maar nu.. hoe nu verder? Wel of niet optreden?  
Gelukkig zijn de maatregelen inmiddels weer wat versoepeld.  
 
Binnenkort gaan we beginnen met de repetities maar is de agenda nog leeg wat 
betreft de voorstellingen. We blijven de ontwikkelingen afwachten en zullen 
kijken vanaf wanneer het weer mogelijk is om op te treden.  
 
We houden u op de hoogte! 
 
 
Toneelvereniging Elck wat Wills 
 

 
Geen motormarkt 
 
Op zaterdag 3 oktober stond de motormarkt op het programma. Helaas hebben 
de huidige maatregelen en  de verwachting dat die voorlopig niet worden 
versoepeld, de organisatie moeten doen besluiten ook de komende motormarkt 
te annuleren. 
 
We kijken uit naar maart 2021 en hopen u dan alsnog te mogen begroeten! 
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De feestweek ging dit jaar niet door. Erg jammer natuurlijk, zeker omdat velen 
van jullie al druk bezig waren met de voorbereidingen. Maar laten we er niet te 
lang bij stil staan; het voordeel is dat we het feest nu nog lekker voor de boeg 
hebben! 
 
We blijven positief en gaan er van uit dat het feest volgend voorjaar alsnog door 
gaat. Dus noteer dit alvast in je agenda: 
 

24 april tot en met 1 mei 2021 
FEESTWEEK HOOGENWEG 

 
Te zijner tijd laten wij dus zeker weer van ons horen! 
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Nieuws vanuit Plaatselijk Belang Hoogenweg en omstreken 
 
Net zoals het sociale leven van eenieder, heeft ook het bestuur van PB in rustig 
vaarwater gezeten. Onlangs hebben we de bestuursvergadering weer opgepakt 
om een aantal zaken te bespreken zoals wat te doen met de jaarvergadering. We 
hebben besloten om de jaarvergadering dit jaar op te schorten. De verwachting 
is dat Corona de eerste maanden niet ‘over’ is en de risico’s wegen niet op tegen 
het wel door laten gaan van de jaarvergadering. Leden ontvangen hier nog een 
brief over. Mochten er dingen zijn die spelen, schroom niet om één van de 
bestuursleden aan te spreken of te mailen. 
 
Eikenprocessierups 
Helaas heeft de corona de eikenprocessierups niet bereikt en hebben enkele 
bewoners veel last van de eikenprocessierups. Het PB Bestuur heeft diverse 
malen contact gehad met gemeente over het al dan niet preventief verwijderen. 
Mocht jullie ook last van hebben, meld je ook bij de gemeente. Hoe meer 
klachten, hoe sneller de gemeente in actie komt.  
De gemeente heeft eind juli een nieuw beleid opgesteld om middels 
biodiversiteit de processierups tegen te gaan. Biodiversiteit is kort gezegd de 
diversiteit en de kwaliteit van het biologische leven. Omdat de natuur uit balans 
is geraakt, probeert de gemeente het evenwicht weer te herstellen. Eén van de 
vormen van onbalans is het overmatig voorkomen van de eikenprocessierups 
met alle overlast van dien. De gemeente wil onder andere grasvelden inzaaien 
met speciale kruiden- en bloemenmengels en andere grasvelden worden nu niet 
meer elke week gemaaid. In Hoogenweg/Venebrugge is twee jaar geleden een 
plukveldje gerealiseerd en vanaf nu wordt het gras in de punt Stobbenhaarweg 
/Hoogenweg minder vaak gemaaid dan voorheen.  
 
Nieuwe tent 
Wellicht hebben jullie het al gezien, er is een nieuwe grote tent (6x12) 
aangeschaft. De tent is namelijk gebruikt bij de ‘Hoogenweg luidt de zomer in –
bbq’ in het park op 3 juli. De gemeente Hardenberg heeft € 10.000,- beschikbaar 
gesteld ter compensatie van onder andere de komst van Baalderborg. Met dit 
budget is een stroompunt in het park aangelegd, zijn er WhatsApp 
buurtpreventie borden en volleybalnetten gekocht en wordt een nieuwe AED 
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aangeschaft. Er was nog budget beschikbaar en vanuit de leden kwam de 
suggestie om een nieuwe tent aan te schaffen. Deze tent zal gebruikt worden bij 
de activiteiten van PB en activiteitencommissie zoals het volleybaltoernooi en 
paasvuur, maar de tent zal ook in de feestweek worden gebruikt. Leuk dat we zo 
invulling kunnen geven aan een wens vanuit de leden.   
 
Oud ijzer actie 
De oud ijzer actie vindt dit jaar weer plaats in het 2e weekend van oktober, en 
wel op zaterdag 10 oktober. Het ijzer kan weer gebracht worden in de container 
aan de Hoogenweg 4, die ook dit jaar weer bij familie Spijker mag staan. 
 
Kunnen wij rekenen op uw stem met de Rabo Clubsupport?  
In het najaar is de Rabo Clubsupport weer en wij zijn voornemens om hieraan 
mee te doen. Rabo ClubSupport is een campagne, waarbij Rabobank zoals ieder 
jaar een deel van de winst investeert in clubs en verenigingen. Leden van de 
Rabobank kunnen middels stemmen bepalen hoeveel bijdrage elke club of 
vereniging krijgt. Hoe meer stemmen, hoe hoger de bijdrage. De exacte 
stemperiode is nog niet bekend, maar we houden jullie op de hoogte.  
 
Lidmaatschap 
In Hoogenweg zijn afgelopen jaren veel nieuwe bewoners gekomen. We 
proberen iedereen te benaderen voor lidmaatschap, maar dat is nog niet overal 
gelukt. Mocht je lid willen worden, benader dan één van de bestuursleden of 
stuur dan een mail naar pbhoogenweg@hotmail.com zodat één van de 
bestuursleden langs kan komen. 
 
Jaarvergadering 
We hopen jullie in ieder geval tijdens de algemene ledenvergadering op 19 
maart 2021 te kunnen begroeten.  
 
Bestuur Plaatselijk Belang Hoogenweg en omstreken 
Bas Hoogeveen, Ewout Schepers, Henri Veltink, Maureen Vugteveen en Annika 
Klingenberg 
 

mailto:pbhoogenweg@hotmail.com
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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. 
 

 



22 

 

 

 
 

 
 



23 

 

 

 
 
Hallo buurtgenoten,  
 
Graag stellen wij ons even voor.  
Wij zijn Jan Veenaas en  Nienke Veenaas-Kelder en wonen sinds 19 april 2019 
aan de Olsmansdijk 5. 
15 mei  zijn wij getrouwd en als alles goed gaat worden wij halverwege 
november ouders. 
 

 
Voordat wij hier zijn gaan wonen hebben wij in het centrum van Hardenberg 
gewoond. 
 
Aangezien wij beide van een boerderij afkomen, wouden wij graag naar een 
woning met iets meer ruimte dan een flatje.  
Jan is opgegroeid in Sibculo en is daar nog steeds actief bij de voetbal.  
Nienke is opgegroeid in Radewijk en ging eerst naar de basisschool te 
Hoogenweg dus de Hoogenweg is geen onbekend terrein voor haar.  
We misten de gezelligheid van een dorp en toen we wisten dat deze woning vrij 
kwam, hebben wij ons gemeld bij Gerrit Jan Ranter. 
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Jan werkt bij Basic Cosmetics en doet daar alle logistieke werkzaamheden.  
In zijn vrije tijd gaat hij zaterdags naar SVV om daar te vlaggen bij het 4e elftal, 
om zo nog een beetje binding te houden met Sibculo. Tevens speelt hij op de 
trompet bij de fanfare Wilhelmina uit Almelo. 
Donderdag ’s avonds is Jan vaak te vinden bij Sevens in Hardenberg om daar te 
biljarten. 
 

 
 
Nienke is kok bij lunchroom De koffiepot te Hardenberg, waar het vaak hectisch 
is en elke dag er weer anders uitziet.  
Om even te ontspannen gaat ze ’s maandags combifitten in Sibculo en eet ze 
graag een hapje buiten de deur.  
 
Onze ervaring met de Hoogenweg is dat er leuke dingen worden georganiseerd 
en dat wij de activiteiten waar wij bij zijn geweest als zeer gezellig hebben 
ervaren. 
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Hoi allemaal, 

 

Wij zijn Kees en Annemieke van Kleef-Smit en wonen  sinds februari 2019 aan 

de Hoogenweg 36. Wij zijn erg blij met dit mooie plekje in Hoogenweg.  

 

 
 

Oorspronkelijk komen wij uit Leiderdorp (bij Leiden) maar hiervoor woonden we 

28 jaar in Baalderveld. Een hele verandering: wat een rust en ruimte ervaren wij 

hier. En wat een hechte gemeenschap! Wel jammer dat door Corona de 

activiteiten niet door kunnen gaan waardoor het lastiger is om elkaar te ontmoeten 

en beter te leren kennen. 
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Kees heeft eerst bij de gemeente Hardenberg gewerkt en heeft daarna een 

overstap gemaakt naar de gemeente Emmen als adviseur arbeidsvoorwaarden / 

integriteit coördinator. En in zijn vrije tijd vangt en ringt hij vogels in de tuin, op 

het Junner Koeland in Ommen en op het VogelRingStation op Schiermonnikoog 

t.b.v. wetenschappelijk onderzoek. Annemieke heeft eerst gewerkt als leerkracht 

en Kinder- en Jeugdtherapeut. Na een ongelukkige val heeft ze dit helaas niet 

meer kunnen oppakken. Maar niet getreurd; lekker in de tuin werken, wandelen in 

de omgeving en fietsen naar Hardenberg…..genoeg te doen. 

 

Onze oudste dochter Rozemarijn woont al geruime tijd in Groningen en verwacht 

eind van het jaar een baby’tje. Wij worden dus opa en oma      .  En onze jongste 

dochter Melisse, die de meesten van jullie wel al kennen, woont  in de woonvorm 

van de Baalderborg aan  Hoogenweg 5. Zij wordt dus tante      . Jullie zien haar 

vast wel eens fietsen achterop de tandem of lopen met haar koffertje als ze het 

weekend bij ons gaat logeren. En zodra het weer kan bij de (kinder-) Bingo en bij 

andere leuke activiteiten. Ze vindt het ook erg gezellig om een patatje te eten bij 

Gerko. 

 

En waarom wij hier zijn komen wonen? De foto van ons uitzicht spreekt vast voor 

zich! 

 

Tot ziens in Hoogenweg, 

Kees en Annemieke 

 

 
Paaseieren zoeken anno 2020 
 

We moesten creatief zijn, maar op Facebook hebben we dit jaar een zoekactie 
nieuwe stijl kunnen organiseren. Tijdens de Paasdagen kon iedereen (met de 
auto of op de fiets) op zoek naar paaseieren. Die waren door de Hoogenwegse 
kinderen gekleurd en voor het raam gehangen. Als dank kregen alle deelnemers 
toch nog een chocolade paashaas. 
 
Nogmaals bedankt iedereen voor de mooie kleurplaten! Hopelijk kunnen we 

volgend jaar weer op zoek naar echte paaseitjes!       

 
Activiteitencommissie PB Hoogenweg 
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De bevrijding ervaren 
5 april 1945 
 

Een harde knal dreunt door het huis. De ramen trillen in de kozijnen en de muren schudden. Verschrikt spring 
ik op van de eetkamerstoel en stoot daarbij bijna mijn ontbijt om. Ik zie dat ma haar handen om het aanrecht 
heeft geklemd. 
‘Zijn dat de bevrijders?’ vraag ik hoopvol. De afgelopen weken zijn de spanningen enorm toegenomen. De 
moffen zijn onrustig, want ook zij voelen dat ze aan de verliezende hand zijn. Pa gaat vaker dan normaal naar 
mijn oom om te luisteren naar de radio. Ik mag nooit mee, omdat hij dat te gevaarlijk vindt, maar zodra hij thuis 
komt vertelt hij enthousiast over de vorderingen van de geallieerden. Ma veegt haar handen af aan haar schort 
en slaakt een bibberige zucht. ‘Ik denk het niet Freek. Ik ga bij opoe kijken.’ Ze loopt in een gehaaste pas 
richting de woonkamer, maar stopt als pa via de achterdeur binnenkomt. 
 

‘De moffen hebben de brug opgeblazen,’ zegt pa geërgerd. ‘De bevrijders moeten dichtbij zijn…’ Er hangt een 
geur van koeienmest gemengd met gedroogd hooi om hem heen. ‘En er komt een hele stoet moffen deze kant 
op.’ 
Mijn zus en ik rennen naar het raam in de voorkamer. Pa heeft gelijk de Duitsers hebben de pas er goed in 
zitten. ‘Ze zijn er bijna,’ roep ik tegen pa. ‘Kinders weg bij dat raam en kom terug naar de keuken,’ roept hij 
streng. We luisteren gedwee. 
‘Ik zag nog geen bevrijders,’ zegt mijn zus teleurgesteld. ‘Hopelijk lopen die moffen zonder al te veel gedoe 
door,’ mompelt pa. De ader op zijn slaap is zichtbaar gespannen. ‘Waar gaan ze heen,’ vraagt ma. Pa haalt 
zijn schouders op. ‘Bantum misschien.’* 
 

Ons stilzwijgen wordt onderbroken door geklop 
op de voordeur. ‘Jullie blijven hier,’ zegt hij 
terwijl hij op staat en naar voren loopt. Ma kijkt 
strak voor zich uit en vouwt haar vingers in 
elkaar. Omdat pa de deuren open heeft laten 
staan krijgen we genoeg van het gesprek mee 
om te horen dat er een Duitser aan de deur 
staat. Mijn zus en ik wisselen een blik. 
Iedereen hoopt dat hij snel weer weggaat, 
maar pa kan hem niet zo makkelijk 
afschudden. Hij komt terug de keuken 
ingelopen met de mof op zijn hielen. Ma staat 
direct op en kijkt pa met grote ogen aan. ‘Hij 
wil iets hebben,’ mompelt pa. 
Ma wendt haar blik naar de man en begint in 
gebrekkig Duits te praten, maar de soldaat 
schudt zijn hoofd kordaat. ‘Ik wil geen eieren, 
ik wil een fiets,’ zegt hij. Zijn ogen speuren de 

keuken af. ‘We hebben hier geen fiets,’ zegt pa. 
 

‘U heeft een grote schuur, daar ligt vast wel iets verstopt,’ antwoordt de mof terwijl hij met zijn wijsvinger naar 
achteren wijst. Pa geeft hem een licht knikje en loopt door de achterdeur naar de koeienstal. Ik loop achter ze 
aan en kan nog net de hand van ma ontwijken die me bij me arm wil grijpen om me tegen te houden. Ik gluur 
om de deur en zie pa en de soldaat in het midden van de stal staan. De bekende walm van koeien dringt mijn 
neus binnen. De mof kijkt haastig onder verschillende kleden die het gereedschap voor het land bedekken. 

De boerderij aan de Kanaalweg West waar Freek Hamberg 
in de oorlogsjaren met zijn familie woonde. 
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Hij merkt al snel dat er geen fiets verstopt ligt en draait zich geërgerd om naar pa. Hij klemt zijn vingers om een 
revolver. ‘Als ik een fiets vind schiet ik,’ roept hij dreigend. 
 

‘Er is hier geen fiets, die zijn allemaal afgenomen,’ zegt pa met rustige stem. De ogen van de mof schieten 
heen en weer. Zijn blik valt op de hooizolder en hij loopt er achteruit naartoe zonder pa uit zijn zicht te 
verliezen. Met het pistool in zijn hand schuift hij de ladder naar zich toe en zet zijn voet op de onderste tree. 
Het hout kraakt gevaarlijk en door het extra gewicht dat tegen de zolder leunt, dwarrelt er hooi door de spleten 
tussen de planken. Mijn hart bonst in mijn keel. De soldaat zet nog een stap op de ladder, maar blijft dan 
stilstaan. Hij kijkt naar boven en wiebelt met de ladder. Het hout begint harder te protesteren en er vallen dikke 
plukken hooi op de grond. Langzaam komt hij weer naar beneden. Ik slaak een zachte zucht. 
Zodra zijn voeten de grond raken richt hij de loop van het pistool op mijn vader. ‘Gib mir ein fahrrad!’ 
Schreeuwt de mof. Pa verroert zich niet en kijkt de soldaat strak aan. ‘Ik heb geen fiets.’ Het duurt voor mijn 
gevoel een hele poos voordat de mof eindelijk zijn pistool laat zakken. ‘Geef me dan maar eieren,’ zegt de 
soldaat. 
 

Pa knikt en loopt naar de keuken. De mof volgt hem op de voet. Snel ren ik terug naar mijn stoel en ga zitten. 
Ma en Geertje kijken me vragend aan. ‘Hij wil toch wel eieren volgens mij,’ zeg ik aarzelend. Op dat moment 
komen pa en de mof de keuken weer binnen. ‘Zwaantje, wil je toch wat eieren koken.’ Ma knikt en zet een pan 
met water op het vuur waar ze een paar eieren in legt. De soldaat heeft zijn pistool gelukkig weer aan zijn riem 
gehangen, maar hij loopt onrustig door de keuken. Plotseling wuift hij met zijn hand. ‘Laat maar zitten,’ zegt hij 
en hij loopt gehaast de keuken uit. We horen de voordeur dichtklappen en ik zie hem door het voorraam over 
de zandweg rennen. Hij is flink achterop geraakt bij de rest van de moffen. 
 

Pa slaakt een zucht en veegt zijn voorhoofd af met een katoenen zakdoek. ‘Dat was bijna… We moeten die 
fiets verplaatsen.’ ‘Wilde hij de zolder op?’ vraagt ma. 
Pa knikt. ‘Hij stond zelfs al op de ladder, maar toen het hooi naar beneden dwarrelde durfde hij niet verder. Ik 
zal dat ding meteen verplaatsen voordat er nog meer moffen komen. Is de kust veilig?’ Ik ren nog een keer 
naar het raam en speur de weg af. ‘Ik zie niemand meer lopen,’ roep ik naar pa. ‘Mooi… Kom dan leggen we 
de fiets in de aardappelkuil op het land.’ 
 

Als we terugkomen bij het huis nadat we de fiets hebben opgeborgen op de nieuwe verstopplek, heeft ma het 
middageten al klaarstaan. Ik wil net een hap aardappelen in mijn mond stoppen als er opnieuw wordt geklopt. 
Mijn ouders wisselen een blik en pa staat langzaam op. ‘Ik ben zo terug.’ 
Alle drie laten we ons eten onaangeroerd en wachten gespannen af wie er nu aan de deur is. Een jonge man 
stapt de keuken binnen. Hij is nog geen dertig en hij krabt nerveus aan zijn lichte stoppelbaard. Op zijn 
overhemd zijn zweetplekken zichtbaar. Hij houdt zijn handen als een teken van onschuld omhoog. ‘Goed volk,’ 
zegt hij met schorre stem. ‘En eet smakelijk.’ Zijn lippen vormen een glimlach. 
‘Ga maar zitten,’ zegt pa terwijl hij een stoel naar achteren trekt. ‘Wilt u iets te drinken?’ vraagt ma. ‘Graag, 
bedankt mevrouw eh…’ Hij krabt weer aan zijn stoppels. ‘Zeg maar Zwaantje,’ antwoordt ma. 
 

‘Hendrik, aangenaam.’ Ze geven elkaar de hand, waarna ma een mok vult met water. 
‘Wat brengt u hier,’ vraagt ma terwijl ze bezig is. ‘Ik was onderweg naar familie die verderop aan het kanaal 
wonen, maar door al het tumult vandaag durfde ik niet verder. Die moffen weten niet meer wat ze moeten 
doen, ze ruiken hun verlies, maar toch geven ze zich niet over. Er heerst overal paniek, de bevrijders zijn erg 
dichtbij.’ 
Pa knikt. ‘We hadden al zo’n vermoeden, vanochtend is de brug ook opgeblazen.’ Hij knikt met zijn hoofd 
richting de Hoogenweg. 
 

‘Ik zag het. Ik hoop dat dat geen problemen oplevert voor de bevrijders.’ 
‘Heeft u ze al gezien?’ vraag ik aan de man. Hij glimlacht. ‘Nee nog niet. Ik denk dat ze dichtbij zijn, maar waar 
geen idee.’ ‘Freek je eten wordt koud,’ zegt ma berispend. 
‘Ik heb geen honger meer,’ mompel ik, maar stop ondertussen toch nog een hap aardappels met bieten in mijn 
mond wetende dat ma geen genoegen neemt met mijn antwoordt. ‘Ik heb mijn eten op ma, mag ik even bij de 
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kippen gaan kijken?’ vraagt mijn zus. ‘Nee. Blijf voor nu maar even binnen,’ zegt pa. ‘Oké,’ ze slaakt een zucht 
en slaat haar armen over elkaar heen. ‘Mag ik wel van tafel pa?’ 
Hij knikt instemmend en binnen paar seconden is mijn zus naar de voorkamer gerend. ‘Mag ik ook van tafel?’ 
Ik kijk met smekende ogen mijn ouders aan. ‘Je hebt je eten nog niet op, maar toe maar,’ zucht ma. Ik loop ook 
naar de voorkamer en klim op de grote, leren stoel voor het raam. Ik hang tegen de leuning aan en staar naar 
buiten. Geertje zit op één van de bankkussens naast me op de grond. ‘Ik hoop dat ze snel komen,’ zegt ze 
zonder haar blik van raam af te wenden. Ik knik. ‘Ja.’ 
 

We speuren de omgeving rondom het kanaal af op zoek naar de eerste tekenen van de bevrijders. In de verte 
klinken de stemmen van mijn ouders en de onderduiker, maar ik ben zo verdiept in de buitenwereld dat ik er 
geen acht op sla. Mijn zus tikt me op de schouder. ‘Kijk!’ Roept ze enthousiast. ‘Kijk daar!’ 
 

Ik volg haar vinger en zie een pantserwagen tussen de bomen aan de overkant van het kanaal verschijnen. 
We hebben er al honderden gezien de afgelopen jaren, maar deze draagt geen hakenkruis. ‘Het zijn ze,’ 
fluister ik. ‘De bevrijders zijn er!’ De pantserwagen rijdt richting de opgeblazen brug en blijft stilstaan. ‘De brug, 
hij kan niet verder…’ 
Mijn zus en ik kijken elkaar geschrokken aan, want dat betekent dat we niet bevrijd kunnen worden. Geertje 
rent naar de keuken, maar ik blijf voor het raam zitten. 
 

In de verte loopt een stoet mensen. Aan de rode band op hun arm is van veraf al te zien dat het de moffen zijn. 
Pa en de onderduiker komen ook bij het raam staan. We zien de pantserwagen in beweging komen en in een 
grote vaart richting de Duitse soldaten rijden. Aan de overkant van het kanaal springen soldaten uit het gras 
omhoog en ze rennen met hun pistoolmitrailleurs in hun handen achter de pantserwagen aan. De moffen 
vluchten in paniek richting de boerderij van buurman Vugteveen. De bevrijders richten hun geweren en 
beginnen te schieten. 
 

‘Snel op de grond!’ Schreeuwt pa door het huis. In snelle vaart worden de kogels achter elkaar afgeschoten. Ik 
klem mijn handen op mijn oren. De onderduiker ligt naast me. Ik zie zijn lippen bewegen en laat mijn handen 
van mijn hoofd zakken. 
‘Als we binnen blijven overkomt ons niets.’ 
Hij zal wel verstand van vuurwapens hebben, denk ik. Toch is het geratel van de machines nog net zo 
angstaanjagend als aan het begin van de oorlog. Plotseling klinkt er een oorverdovende knal. Ik grijp naar mijn 
oren en krimp in elkaar. In stilte wachten we af totdat er nog een schot komt, maar het blijft stil. Pa komt als 
eerste overeind en gluurt voorzichtig uit het raam. De man naast mij gaat zitten. 
‘Zo, dat was andere koek zeg. Zwaar geschut.’ De man komt hoofdschuddend overeind en gaat naast mijn 
vader staan. Als pa zeker weet dat de kust veilig is wenkt hij ons. We zien dat de moffen naar buiten komen uit 
de schuur van buurman Vugteveen. Ze lopen met gebogen hoofden en hun handen in hun nek voor een 
bevrijder aan. 
‘Hoe komt die bevrijder daar?’ vraagt ma verrast. ‘Hij heeft de boot van Baarslag gepakt, denk ik,’ antwoordt 
pa. ‘Oh natuurlijk.’ 
 
Mijn aandacht wordt afgeleid door een oranje gloed die het huis van buurman Vugteveen in zijn greep heeft. Ik 
hap naar adem. ‘Pa de boerderij…’ Zeg ik ademloos. 
Mijn vader verstijft en het duurt even voordat hij antwoordt geeft. ‘De kogels moeten het dak hebben geraakt… 
Kom we gaan er heen. Misschien kunnen we helpen,’ zegt Pa. 
Samen rennen we naar buiten. Het vuurgevecht van zonet heeft zijn sporen achtergelaten. Overal liggen 
koppels en ransels van de moffen verspreidt over het zandpad. Door de vluchtpogingen van de Duitsers zit de 
heg naast ons huis, die net in bloei begon te komen, vol met gaten. Mijn vader stapt met grote passen over de 
tassen en riemen heen en ik moet rennen om hem bij te houden. Plotseling blijft hij stilstaan en ik bots bijna 
tegen hem op. Hij bukt om een fiets te pakken en drukt het stuur in mijn hand. ‘Breng als de bliksem die fiets 
naar huis en zet hem achter in de turfschuur,’ zegt pa gehaast. ‘Maar ik wil…’ ‘Geen gemaar. Ze hebben ons 
er ook één afgehaald.’ 
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Ik slaak een zucht en met de fiets aan mijn hand haast ik me terug naar huis. Zodra ik de fiets heb opgeborgen 
ren ik weer terug naar buurman Vugteveen. Het vuur slaat om zich heen en de hitte is schrijnend. Mijn wangen 
gloeien. ‘Is de fiets opgeborgen?’ vraagt pa. ‘Ja, zoals u zei in de turfschuur.’ ‘Goed.’ Buurman Vugteveen en 
zijn gezin staan op een afstandje naar hun woning te kijken. Ze zijn gelukkig allemaal ongedeerd, maar dat 
geldt niet voor hun huis en spullen. Zwarte rook kringelt omhoog en staat in contrast met de hagelwitte wolken. 
Ik loop iets naar achteren, omdat de hitte ondraaglijk wordt. 

 

‘Kom we kunnen hier niets meer doen,’ zegt 
pa. We besluiten om naar de opgeblazen brug 
te gaan. Er zijn al veel mensen bezig de brug 
over het kanaal te repareren, zodat de 
bevrijders erover kunnen. Ook de 
onderduiker, ma en mijn zus zijn er al. Er 
worden telefoonpalen gebruikt om de brug 
aan te leggen, maar net als wij aankomen en 
mee willen helpen klinken er kreten. 
 

‘Er komen moffen uit Hardenberg!’ Mijn hoofd 
schiet naar links en op de doorgaande weg 
zie ik in de verte een paar fietsers aankomen. 
Ze dragen grote geweren bij zich met de loop 
op ons gericht. Aan de andere kant van het 
kanaal maakt ook de pantserwagen zich 
gereed om te schieten en bij de brug ontstaat 
paniek. Iedereen rent een andere kant op om 
dekking te zoeken. Mijn zus en ik kruipen 
tegen de buitenmuur van de boerderij van 
Hutten, die vlak naast de brug staat. In het 
tumult zijn we pa en ma kwijtgeraakt. Er 

klinken schoten en we krimpen in elkaar. 
 

Vanachter de muur zie ik dat er een bevrijder via het schip van Baarslag naar de overkant van het kanaal weet 
te komen en met zijn geweer door de weilanden struint richting de op hol geslaagde moffen. Opeens houdt de 
pantserwagen op met vuren en horen we geschreeuw. Enkele minuten later zien we de moffen voor de 
bevrijder uit lopen richting de boot van Baarslag. Ze worden naar de overkant van het kanaal gebracht en 
verdwijnen in één van de loodsen van meneer Vinke. Voorzichtig komen de mensen weer tevoorschijn, maar 
er wordt besloten dat het te gevaarlijk is om de brug af te maken. Zeker als we zien dat de pantserwagen 
verderop aan het kanaal het huis van de familie Lambers onder vuur neemt en ook hier nog moffen 
tevoorschijn komen. 
In de avondschemering lopen we terug naar huis. In de verte klinken schoten uit Hardenberg. Ik hoop dat deze 
avond de laatste avond is dat we gespannen aan de keukentafel zitten. Angst hebben door overvliegende 
vliegtuigen of het zomaar binnenvallen van soldaten in ons huis. 
 

Vandaag konden we de bevrijding waar we al sinds het begin van de oorlog naar verlangen ruiken. Morgen 
kunnen we hem hopelijk aanraken, vasthouden en nooit meer loslaten. 
 
 
Ellen Hamberg 
Geschreven op basis van herinneringen van haar opa Freek Hamberg, die destijds aan de Kanaalweg West 
woonde. 

De brug over het kanaal in de Jan Weitkamplaan – 
Hoogenweg werd ook in 1940 al opgeblazen. Toen door 
Nederlandse troepen om de Duitse opmars te vertragen. -
Bron; Historische vereniging Hardenberg e.o. 
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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 ons: stichtingofh@gmail.com 

mailto:stichtingofh@gmail.com
mailto:stichtingofh@gmail.com
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Op 30 liter zonnebloemolie tuft Hardenberger met antieke trekker en pipowagen 450 
km van camping naar camping 
 
Op vakantie krijgt Eg Geerligs uit de Hardenbergse buurtschap Hoogenweg altijd veel 
bekijks. Voorbijgangers steken de duim op als hij passeert. En dat is niet alleen vanwege 
zijn imposante walrussnor, maar vooral dankzij de bijzondere combinatie waarmee de 
67-jarige Geerligs door het land trekt. Zijn nachtverblijf is een oude pipowagen, niet 
getrokken door het legendarische ezeltje Nononono maar een luidruchtig puffende Lanz 
Bulldog. 
 
“Die Lanz-trekker komt uit voormalig Oost-Duitsland”, vertelt Geerligs enthousiast. 
“Toen de Berlijnse Muur was gevallen reed in 1990 een groep Brabantse liefhebbers met 
een dieplader daarheen, op zoek naar antieke landbouwvoertuigen. Ineens zagen ze een 
boer het land ploegen met deze trekker, die hem na wat handelen wel wilde verkopen. 
Een paar jaar later kon ik die Lanz overnemen, samen met een pipowagen. Daar heb ik 
veel mee rondgetrokken tijdens vakanties, maar uiteindelijk heb ik die wagen verkocht. 
Maar na een tijdje begon het toch te kriebelen, ik miste die pipowagen wel. Ik ben in 
mijn leven op vakantie geweest met een caravan, vouwwagen en camper, maar in zo'n 
pipowagen krijg je meteen het vakantiegevoel. Je onthaast meteen, vermijdt zoveel 
mogelijk de drukke snelle wegen.” 

 
Hoe hard kan die Lanz 
Bulldog? 
“Zo'n 28 km per uur. Het is 
een tweetakt-diesel, die 1 op 
14 à 15 rijdt. Van origine is 
het wel een milieuvervuiler 
hoor, als je optrekt ruik je de 
dieseldampen. Maar als ik rij 
ruikt het naar frituurlucht. Ik 
rijd namelijk op 
zonnebloemolie. Hier net 
over de grens in Duitsland 
koop je die voor 97 cent per 
literfles, in Nederland betaal 

je ongeveer 1,30 euro. Dat prijsverschil zit in de ónverzadigde vetzuren in de 
Nederlandse olie, die zijn duurder dan de verzadigde vetzuren in de Duitse olie. Maar 
voor de gezondheid van de dieselmotor maakt dat niks uit, haha.” 
 
Mag je in ons land wel zonnebloemolie gebruiken in plaats van diesel? 
“Nee, als je een controle van de douane krijgt kun je zo een boete van een paar honderd 
euro krijgen. Vreemd eigenlijk: de overheid wil van de vervuilende dieselmotoren af, 
maar 100 procent milieuvriendelijk rijden op zonnebloemolie of slaolie waarmee je geen 
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roet uitstoot mag weer niet. Ik betaal wel btw over mijn olie, maar geen accijns en daar 
is de staat ook gek op.” 
 
Hoe lang duurt de reis nog? 
“Nou, ik ben vanmiddag net weer teruggekomen bij mijn boerderijtje. Ik heb zo'n 450 km 
gereden door Groningen en Friesland, bijvoorbeeld langs Lemmer, Hindeloopen en 
Stavoren, en ben via Vollenhove, Blokzijl en Zwolle weer terug naar Hardenberg gereden. 
Steeds via rustige weggetjes. Om te overnachten bel ik een dag vooraf naar campings of 
ze plek hebben. Veel campings melden nu dat ze vol zitten, maar als ik dan zeg dat ik met 
een antieke trekker en pipowagen rond trek hebben ze meestal nog wel ergens een 
plekje vrij.” 
 
Geerligs houdt van oldtimers, techniek en reizen 
 
Eg Geerligs is een liefhebber van oldtimers en techniek. Zo organiseert hij elk jaar 
oldtimer-trekkertoertochten, waar tot wel 65 trekkers aan meedoen. In zijn boerderijtje 
aan de Hoekweg verzamelt hij oude spullen, waar onder motoren. Zoals een in 1932 
gebouwde 350cc motor van het Belgische merk FM, die hij een tijdje geleden in een 
schuur onder een centimeters dikke laag stof vond. In onderdelen, dus werk aan de 
winkel. Soms rijdt Geerligs ook op een gerestaureerde motor met zijspan van het 
Russische leger. Meestal pakt hij echter zijn 1800cc en 400 kilo zware Indian uit 2014, die 
hij kocht nadat hij 42 jaar lang op Harley Davidson-motoren rondreed.  
 
Geerligs is een van de oprichters van motorclub De Gasschoeve uit Collendoorn, die 
volgend jaar november het vijftigjarig bestaan hoopt te kunnen vieren. “Ach, het houdt 
me van de straat. Ik heb ruim 48 jaar voor het kunststofverwerkende bedrijf Wavin in 
Hardenberg gewerkt, eerst als monteur, daarna als hoofd technische dienst. Maar door 
een hernia liep ik op het laatst met een rollator door de fabriek, waardoor ik de vijftig 
jaar net niet vol kon maken. Ik ben toen gestopt, vond het mooi geweest. Gelukkig kan ik 
nu alles weer, ik zit weer op de motor en de trekker: gewoon genieten.” 
 
Hoewel hij geen zigeuner is maar een boerenzoon, steekt Geerligs op een camping soms 
de Roma-vlag uit. Zoals in het Friese stadje Workum. “Het blauw in de vlag staat voor de 
hemel, het groen voor de aarde, en in het midden het rode wiel. Kortom: de vlag staat 
voor het rondtrekkend bestaan.” Die liefde voor het reizen heeft hij niet van een 
vreemde. Zijn vader stond medio jaren zeventig paginagroot in de krant met een verslag 
van zijn avontuurlijke reis naar Moskou en Leningrad (nu Sint Petersburg). Dat was 
destijds bijzonder, want dat was nog midden in de Koude Oorlog tussen de Sovjet-Unie 
en het 'vrije westen’.  
 

➔ Artikel uit De Stentor van 1 augustus 2020 
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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: 
 
Woordzoeker “(na)zomer”: 

Lekker luieren in een hangmat geeft het ultieme zomergevoel 

 

 

 

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 12 november 2020 bij Leon ter Voorde. 
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