
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• De families Gruppen en Altena stellen zich voor 

• In de jeugdrubriek Alice Leemgraven en Puk Enting 

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

• De doorgeefpen lag bij Ewout en Elmari Schepers 

• De koksmuts was in handen van Dimphie Wilpshaar 
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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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December 2020 
 
En nog steeds zitten we met z’n allen in een gedeeltelijke lockdown. Vorige 
week hoorden we van premier Rutte dat de maatregelen richting Kerst helaas 
niet kunnen worden versoepeld. En dat is voor veel mensen toch wel een 
tegenvaller. Het gezellig samen zijn zal er anders uit komen te zien: meer 
online en meer verdeeld in kleine groepjes. Het dwingt ons in ieder geval om 
creatief te blijven… 
 
En creatieve ideeën waren er zeker de afgelopen tijd. Natuurlijk ging veel 
noodgedwongen niet door, maar er werden ook alternatieven bedacht. Zo 
was er een 60+ middag in plaats van een reis, konden kinderen niet naar sint 
in het Gebouw maar kwamen de pieten juist aan huis en vinden de bingo’s 
tegenwoordig online plaats. En rond Kerst wordt er zelfs een nieuwe activiteit 
georganiseerd om toch actief bezig te zijn en elkaar op gepaste afstand te 
kunnen ontmoeten. Zie ook pagina 21. 
 
Gelukkig lijkt er ten aanzien van corona ook goed nieuws te zijn. Er zijn 
verschillende veelbelovende vaccins ontwikkeld en in landen om ons heen 
zijn de eerste inentingsprogramma’s inmiddels als opgestart. Hoe snel het 
allemaal gaat, zal natuurlijk moeten blijken. 
 
Helaas bespreekt het kabinet op het moment dat ik dit voorwoord schrijf 
alweer nieuwe maatregelen in het Catshuis en volgt er waarschijnlijk 
maandag een nieuwe persconferentie. Ook over die nieuwe maatregelen zal 
ongetwijfeld genoeg te discussiëren zijn, maar laten we dat niet doen en ons 
er juist zoveel mogelijk aan houden. Ook tijdens de feestdagen die dit jaar 
absoluut anders dan anders worden. Hopelijk helpt het en kunnen we met zijn 
allen toewerken naar een zomer die we weer op onze eigen wijze kunnen en 
mogen invullen. 
 
Voor nu wens ik u, mede namens Diane en Judith, hele fijne dagen toe! 
 
 
Leon ter Voorde 
Redactie “Oes Blattie” 
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Datum Omschrijving Organisator 

   
11-12-20 Online kinderbingo. Aanvang: 19.00 uur Kosten: 

€ 3,- per persoon 
Act.commissie 

12-12-20 Oud papier actie vanaf 8.30 uur Oranjevereniging 
18-12-20 Online Kerstbingo. Aanvang: 20.00 uur Kosten: 

€ 5,- per persoon 
Act.commissie 

27-12-20 Actieve Kerstwandeling door Hoogenweg. Zie 
elders in deze krant voor meer informatie. 

Act.commissie / 
Oranjevereniging 

09-01-21 Oud papier actie vanaf 8.30 uur Oranjevereniging 
13-01-21 Sjoelavond in het Gebouw, aanvang: 20.30 uur. 

Kosten: € 3,- p.p. 
Act.commissie 

29-01-21 Algemene Ledenvergadering in het Gebouw. 
Aanvang: 20.00 uur 

Oranjevereniging 

10-02-21 Sjoelavond in het Gebouw, aanvang: 20.30 uur. 
Kosten: € 3,- p.p. 

Act.commissie 

13-02-21 Oud papier actie vanaf 8.30 uur Oranjevereniging 
25-02-21 Kinderbingo. Aanvang: 19.00 uur Kosten: € 3,- 

per persoon 
Act.commissie 

10-03-21 Sjoelavond in het Gebouw, aanvang: 20.30 uur. 
Kosten: € 3,- p.p. 

Act.commissie 

13-03-21 Oud papier actie vanaf 8.30 uur Oranjevereniging 
19-03-21 Algemene Ledenvergadering in het Gebouw. 

Aanvang: 20.00 uur 
PB Hoogenweg 

27-03-21 Motormarkt Hardenberg bij de manege van 8.00 
uur tot 16.00 uur. 

MC De 
Gasschoeve 

02-04-21 Paasbingo in het Gebouw. Aanvang: 20.00 uur 
Kosten: € 5,- per persoon 

Act.commissie 

05-04-21 Paaseieren zoeken in het park. Start om 10.00 
uur bij de ijsbaankantine. Deelname gratis. 

Act.commissie 

10-04-21 Oud papier actie vanaf 8.30 uur Oranjevereniging 
14-04-21 Sjoelavond in het Gebouw, aanvang: 20.30 uur. 

Kosten: € 3,- p.p. 
Act.commissie 

24-04-21 
t/m 
01-05-21 

FEESTWEEK 2020 
Zie voor meer informatie elders in deze krant en 
de feestgids die in week 12 verschijnt. 

Feestcommissie 

 

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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BAL EZEL KAARSEN KLOK RUDOLPH 
BIDDEN FAMILIE KALKOEN KOU SCHAPEN 
CADEAU GABRIEL KERK KRIBBE SLEE 
DAVID GEBED KERSTBROOD KUNSTSNEEUW SLINGER 
DECEMBER GEBOORTE KERSTKINDJE MARETAK SNEEUW 
DEN GEZELLIGHEID KERSTKRANS MENU STAL 
DENNENBOOM HERDERS KERSTMAN OPTUIGEN STERREN 
DINER HULST KERSTMIS OS STOL 
ENGELEN JEZUS KERSTMUSICAL PIEK TOAST 
ETEN JOZEF KERSTPAKKET RENDIER  
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In deze rubriek plaatsen wij telkens twee interviews met kinderen uit Hoogenweg 

en omstreken. Deze keer zijn dat: Alice Leemgraven en Puk Enting. 
 

Hoe heet je? Alice Leemgraven 

Wat is je adres? Stobbenhaarweg 3A 

Wanneer ben je geboren? 1 november 2011 

En waar ben je geboren? Hardenberg 

Broers / zussen: Broertje Sven 

Naar welke school ga je? Cbs De Bloemenhof 

In welke groep zit je? 6 

Wat wil je later worden? Iets met dieren 

Wat zijn je hobby’s? Volleybal, tekenen, parkoertjes 

Huisdieren: 2 konijnen  

Lekkerste eten / drinken: Patat met vissticks, jogidrink ranja 

Leukste televisieprogramma: Nickelodeon, Netflix 

Favoriete muziek / band: De overkant, Papa, Liefde in de lucht 

Leukste boek: Boeken van Thea Stilton 

Waaraan heb je een hekel? Bliksem en onweer 
  

  

Hoe heet je? Puk Enting 

Wat is je adres? Klinkerweg 9 Hardenberg 

Wanneer ben je geboren? 9 januari 2010 

En waar ben je geboren? Hardenberg 

Broers / zussen: Een broer Jip 

Naar welke school ga je? CBS de Bloemenhof 

In welke groep zit je? Groep 7 B 

Wat wil je later worden? Werken bij dierenambulance 

of dierenbescherming 

Wat zijn je hobby’s? Buiten spelen, konijnen knuffelen, trampoline 

springen, met vrienden/vriendinnetjes spelen 

Huisdieren: Een hond Roosie, twee konijnen Druppel en 

Stampertje, een muis Bobo en drie goudvissen 

Blub, Gup en sup. 

Lekkerste eten / drinken: Pizza en water 

Leukste televisieprogramma: Dierenprogramma’s 

Favoriete muziek / band: Tik tok muziek 

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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Perzik-walnoot taart 
 
Graag zou ik een recept met jullie willen delen wat leuk is om te maken, bijvoorbeeld voor 
als je iets te vieren hebt. Net even wat anders dan een appeltaart. Deze taart is heel 
gemakkelijk te maken en super lekker! 
Ingrediënten: 
 
1 pak mix voor appeltaart 
1 blik halve perziken 
150 gr (room)boter 
1 ei 
100 gr fijngehakte walnoten + 12 gepelde 
hele walnoten voor de garnering 
50 gr suiker 
2-3 tl kaneelpoeder 
Springvorm Ø 24 cm   
 
Bereidingswijze: 
Kneed de mix voor appeltaart met de boter en 2/3 deel van het ei tot een soepel deeg. 
Druk 2/3 deel van het deeg in de springvorm en maak een opstaand randje van ongeveer 
2 cm.  
Meng de fijngehakte walnoten met het suiker en de kaneel en verdeel dit over de bodem. 
Laat de perziken goed uitlekken en leg dan de perziken op het notenmengsel met de bolle 
kant naar boven. 
Maak van de rest van het deeg een ronde bal en en maak hier een ronde lap van. Ik rol 
deze deze bal altijd uit op een groot stuk huishoudfolie. Zo kun je de lap mooi op de taart 
leggen, zonder dat het kapot gaat. Bedek met deze lap de perziken en druk de randen 
goed aan.  
Gebruik de hele walnoten voor de garnering en bestrijk de hele bovenkant met de rest 
van het ei. 
Bak de taart in een voorverwarmde oven op 175 ⁰C in ongeveer in 1 uur lichtbruin en 
gaar.  
Serveer de taart met een toef vers geklopte slagroom.  
Hopelijk vinden jullie deze taart net zo lekker als ik! 
 
Groetjes Dimphie Wilpshaar 
 
Ik geef de koksmuts door aan… Jenny Lugies! 
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Toneelvereniging Elck Wat Wills  
 
In februari hebben we met succes de laatste uitvoering gehad van het toneelspel 
‘Komkommertijd’. We kijken met elkaar terug op een geslaagd seizoen, waarin 
iedereen wederom volle inzet heeft getoond!  
 
Intensief maar voldaan is er ondertussen weer hard gewerkt aan het script van 
de revue voor 2020/2021. Helaas liep dit jaar anders, waarin we in maart kennis 
maakten met corona. Hierdoor hebben we als toneelvereniging niet kunnen 
starten met het repeteren van de revue en uiteindelijk moeten besluiten om 
alles een jaar op te schuiven. In september was er even weer de mogelijkheid 
om, binnen de toen geldende coronamaatregelen, bij elkaar te komen. Helaas 
hebben we in oktober moeten besluiten om de repetities toch tijdelijk te 
stoppen. In de weken waarin we wel bij elkaar konden komen, hebben we een 
voorproefje kunnen krijgen van het nieuwe seizoen.  
 
Samen hebben we ons ingelezen in deze nieuwe revue. De titel hiervan houden 
we nog even geheim. In deze revue zullen veel bekende gezichten weer terug 
komen. Hoe dit allemaal verder gaat aflopen? Wij hopen het op de planken te 
kunnen brengen in het nieuwe seizoen van Elck wat Wills in het jaar 2021/2022. 
De voorpret van de leden van Elck wat Wills belooft in elk geval al veel! Wij 
kijken er ontzettend naar uit om dit seizoen weer tot een succes te laten 
verlopen, en jullie allemaal te mogen verwelkomen als wij weer op de bühne 
mogen staan! 
 
Uiteraard wensen wij iedereen hele fijne feestdagen en een heel goed 2021 toe! 
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Feestweek 2020…. Ehm… 2021 ??? 
 

Konden we er maar iets over zeggen… helaas is er nog zo ontzettend veel 
onzekerheid in de wereld rondom het Corona-virus, dat we helaas nog niets 
kunnen melden of de feestweek van 2020 in 2021 door kan gaan… 
 

Het volgende ‘oes blattie’ komt in maart uit, dan weten we het zeker hoe en 
wat… 
 

Wat we wel kunnen melden is dat we als feestweekcommissie in december nog 
een vergadering hebben. Mocht er duidelijkheid komen, dan zullen we dit 
uiteraard communiceren via de facebooksite van de feestweek… 
 

En tot die tijd… blijf gezond met zijn allen! 
 

Een feestelijke groet van de feestweekcommissie. 
 

 
Een nieuwe ervaring: online bingo 
 
Helaas moesten we als activiteitencommissie de kinderbingo in de herfstvakantie 
op het allerlaatste moment annuleren. We hadden al veel aanpassingen gedaan, 
maar de nieuwe corona-regels lieten het niet toe. 
En dus hebben we uiteindelijk vrijdag 11 
december voor het eerst een online bingo 
georganiseerd. Zo’n twintig kinderen 
gingen met ons de uitdaging aan en het 
bleek een mooi alternatief. 
 
Op vrijdag 18 december gaan we ook de 
Kerstbingo online doen. De gezelligheid 
van een vol Gebouw gaan we zeker 
missen, maar hopelijk wordt het verder 
gewoon een leuk avondje uit in eigen huis! 
 
En wie weet, kunnen we elkaar in het voorjaar weer gewoon in het Gebouw 
treffen tijdens de Paasbingo! 
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Vanuit de Oranjevereniging… 
  
Aankondigingsbord 
We hebben geheel in Oranjevereniging stijl nu 
onze eigen aankondigingsborden voor in het 
informatie bord bij de brug. We hebben voor 
elke activiteit een eigen bord, zodat u altijd op 
de hoogte bent van de komende activiteiten 
georganiseerd door de Oranjevereniging. 
  

Oud papier 
Normaal gesproken wordt er door onze 
vrijwilligers ieder 2e weekend van de maand oud papier gehaald, maar vanwege alle 
Corona maatregelen vinden wij het als bestuur niet verantwoord om onze vrijwilligers op 
pad te sturen. 
De container wordt wel gewoon geplaatst op het plein bij de NAM locatie in Hoogenweg 
(Hoekweg), wij willen u verzoeken om het papier tot nader bericht van ons (via mail en 
Facebook) zelf in de papiercontainer te gooien. 
Vrijdag aan het eind van de middag wordt de container geplaatst en wordt op maandag 
weer opgehaald, zodat u zelf kunt bepalen wanneer u het papier naar de container 
brengt. 
Houd Facebook en mail in de gaten voor het laatste nieuws. 
  

Algemene ledenvergadering 
De algemene leden vergadering 2021 blijft voorlopig gewoon gepland staan, we hebben 
een leuke act aansluitend aan de vergadering en hopen dat deze avond gewoon door kan 
gaan. 
Houd tegen die tijd de mail en of Facebook in de gaten, hierop zullen wij mededelen of 
het op de gebruikelijke manier doorgang kan vinden of dat we iets anders kunnen 
bedenken. 
 

Raboclubsupport 
We hebben een mooi bedrag mogen ontvangen van 
de clubsupportactie van de Rabobank, iedereen 
bedankt voor het stemmen. We gaan deze €500,90 
gebruiken om onze activiteiten nog mooier en 
completer te maken. 
We hebben ook een filmpje gemaakt om de Rabobank 
te bedanken voor dit mooie bedrag, dit filmpje kun je 
vinden op de Facebook pagina “niejs uut Hoog’nweg” 
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Sinterklaas 
Met dit jaar een thuiswerkende sint en “Het Gebouw” op slot, 
Wat moesten we nu met de cadeautjes, het leek wel een complot. 
Gelukkig was de oplossing snel gevonden 

Een trekker met huifkar waar de pieten met de cadeautjes op stonden. 
Door alle mooie kleurplaten was de route snel klaar, 
Aan de slag, gassen maar. 
En de kinderen groeten de Pieten persoonlijk met “hallo” 

Maar liefst 52 kinderen kregen van het pieten-duo een cadeau 

De Pieten maakten er wel een feestje van 

Af en toe een beetje ondeugend maar natuurlijk wel op 1,5 afstand 

Bedankt ouders en kinderen, voor jullie blije koppies 

Al was het anders dan andere jaren, Sinterklaas was helemaal in zijn noppies 

  
Groetjes, 
Sint en Piet 

  

 
  
  

ALVAST VOOR DE AGENDA… 

ACTIVITEITEN 2021-2022 ORANJEVERENIGING 
-          Vrijdag 29 januari 2021 ledenvergadering 20.00 uur 
-          Koningsdag 27 april 2021 
-          Zaterdag 5 juni 2021 autopuzzelrit vanaf 18.30 uur 
-          Vrijdag 20 augustus 2021 Teenage event 
-          Maandag 6 september 2021 60+ reis 
-          Donderdag 4 november 2021 gezellige avond/ vergadering oud papier ophalers 
-          Woensdag 1 december 2021 Sinterklaasmiddag 14.30 uur 
-          Vrijdag 28 januari 2022 ledenvergadering 20.00 uur        
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OLIEBOLLEN  
 

Eet je vol met een Hoogenwegse Oliebol 
of eet een hap van die heerlijke appelflap! 

opbrengst voor de feestweek 
 

Bestellen via opgavestrook, mail of telefoon. 
Afhalen in Gebouw Hoogenweg op 31 dec. van 09.00 tot 11.00 uur 

(evt. vooraf betalen mag) 
 

Opgave vóór 29 december bij : 
Gebouw Hoogenweg, Hoogenweg 45 

tel 0523-262681, info@dehoogenweg.nl 
 
------------------------------------------------------------------------------------

Opgavestrook Oliebollen/Appelflappen 
 
Naam:   ...................................................................... 
 
telefoonnummer: ...................................................................... 
 
........x zak oliebollen (8 stuks á €5) 
........x zak oliebollen met rozijnen/krenten (8 stuks á €6) 
........x zak appelflappen (6 stuks á €5) 
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Sfeervol uitje in 
Hoogenweg!  
 
 
Hallo iedereen!  
 
We hebben wat leuks! Een verantwoorde activiteit in de buitenlucht, 
coronaproof en dichtbij huis wat gezelligheid! 
 

Wat is er nu leuker dan iedereen op afstand toch nog fijne feestdagen te 
kunnen wensen! En elkaar even in het echt te kunnen zien.  
Aan bomen, lantaarnpalen of in een vensterbank hangen op deze avond 
prachtige kerstposters met een mooie tekst erop. Je loopt als het ware 
met je gezin (hond mag ook mee ☺) op deze avond in de straat. En 
ongedwongen word je meegevoerd in Hoogenweg in kerstsferen!  
 

Veel kon niet en dit kan wel!  
 
Wanneer? Op 27 december 2020  
Hoe laat? Vanaf 15.00 uur 
Waar? Dorpskern Hoogenweg, starten kan bij het Gebouw, 
 maar kan overal op de route. 
 
Tip! Het zou heel leuk zijn als je op deze dag ook wat glazen potjes met 
een lichtje zou kunnen neerzetten, zodat het even heel gezellig is in onze 
straat!  
 
Tip 2 Het kan natuurlijk koud zijn, dus winterse kleding aan! 
 

Wintergroet van  

Oranjeverenging Hoogenweg en 
Activiteitencommissie PB Hoogenweg 
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Hallo, 
 
Sinds maart zijn wij de bewoners van Hardenbergerveldweg 2. 
 
En wij zijn Carlo en Mireille Gruppen 
en onze kinderen Amber 12 jaar en 
Thomas 10 jaar. 
Wij hebben een hond “Chef” en een 
poes “Lizzy”. 
 
Carlo is geboren in de Krim en is in 
1989 in Hardenberg komen wonen. 
Ik (Mireille) ben geboren in Rheeze. 
Wij zijn in 2002 samen op de 
Marslanden gaan wonen, daarna zijn 
we nog een paar keer verhuisd 
binnen Hardenberg.  
 
Onze wens om buitenaf te wonen is 
dit jaar in vervulling gegaan. Wij 
wonen met ontzettend veel plezier in 
Hoogenweg.  
Onze dochter zit in het eerste schooljaar van de nieuwe Veste en onze zoon zit in 
groep 6 van de Marsweijde.  
Amber zit op tennis en op korfbal en Thomas zit op voetbal. 
Onze zoon mist wel het contact met leeftijdgenoten in de buurt. Hij voetbalt erg 
graag en er is een mooi voetbalveld in het park. 
Wanneer er iemand graag wil voetballen zou Thomas het leuk vinden om mee te 
doen. Je weet hem nu te vinden. 
 
Carlo is mede-eigenaar van Schadeherstel DGL (voorheen autoschade Gruppen 
en D&L schadeherstel) gevestigd aan de Kruiwiel 12 in Hardenberg.   
Ik werk bij het schadebedrijf en houd mij voornamelijk bezig met de financiële 
administratie.  
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Carlo speelt graag basgitaar. Dit deed hij voorheen in verschillende bands, maar 
daar is hij mee gestopt. Al blijft het kriebelen om dit weer op te pakken. 
We vinden het allebei fijn om buiten te zijn. 
 
We zijn nog druk aan het klussen in en om het huis en dit zal nog wel een paar 
jaar zo blijven, maar wat zijn we blij dat we deze woning hebben gekocht. 
 

 
 

 
Alzheimer Nederland - Collecte 2020 

 

De collecte van Alzheimer Nederland in de week van 1 tot en 

met 7 november 2020 heeft in Hoogenweg € 168,69 opgebracht. 

Deze opbrengst is bestemd voor wetenschappelijk onderzoek 

naar dementie, hulp, informatie en belangenbehartiging voor 

mensen met dementie en hun naasten. 

 

OPROEP!! 

Wij zijn nog op zoek naar collectanten. Voor informatie of, nog beter, aanmelden: 

neem contact op met ondergetekende, telefoon 267301. 

 

Hartelijk dank aan alle gevers en collectanten! 

Jenny Meijer 
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Hallo allemaal, 
 
Wij zijn Henk en Jannie Altena en wonen sinds april 2020 aan de Hoogenweg 1d. 
Wij hebben twee dochters, Marijke en Silke. Marijke woont samen met haar 
vriend in Hardenberg en Silke studeert in Groningen, net als haar vriend. Hun zul 
je ook regelmatig op de Hoogenweg zien.  
 
Hoogenweg is ons niet onbekend. Wij komen oorspronkelijk beide uit de buurt, 
Henk 'van' de Venebrugge (Stobbenhaarweg) en Jannie is geboren in Hollands 
Wielen en later verhuist naar Hardenbergerveld aan de Kleine Kattendijk. 
Na school heeft Jannie altijd in de gezondheidzorg gewerkt en Henk in de 
advieswereld voor de agrarische sector. Op dit moment werkt Jannie als 
Verzorgende bij Carinova en Henk als adviseur/sectormanager bij de firma's 
Rombou en Flynth. 
 
Jannie is gek van 
tuinieren, buiten zijn, de 
natuur en het prachtige 
uitzicht, wat wij aan de 
achterkant hebben, past 
hier erg goed bij. Zij 
vindt het prachtig om 
met onze nieuwe 
aanwinst, hond 'Bo' te 
wandelen, wat in de 
omgeving van de 
Hoogenweg uitstekend 
kan.  
De poes 'Simba', 15 jaar 
oud, hebben wij van de vorige bewoners Rene & Erna overgenomen, die 
overigens wel moet wennen aan de onrustige jonge hond.  
Na vele jaren bij HHC gevoetbald te hebben, staat Henk nu meer langs de lijn op 
De Boshoek. Hij houdt zich daarnaast bezig met klussen en fietsen. Sport en 
natuur boeit hem. 
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Even terug in de tijd. Wij zijn in 1994 vanuit Hardenberg naar Raalte verhuist. Wij 
hebben daar op het platteland gewoond, waar onze kinderen zijn geboren en 
opgegroeid.  
Na verandering van werk kwam de twijfel: "Blijven wij in Raalte of gaan wij toch 
terug naar Hardenberg waar de meeste familie en vrienden wonen ?". In 2006 
zijn wij 'terug' gegaan en zijn in Baalder gaan wonen, waar de kinderen verder 
opgroeiden. 
Toen zij langzamerhand uit huis gingen, kwam bij ons de gedachte om weer 
meer landelijker te gaan wonen. Wij waren hier al een tijdje mee bezig, toen de 
woning aan de Hoogenweg 1d te koop kwam. Toen wij deze woning en ook het 
uitzicht aan de achterzijde zagen, kwamen wij er gelukkig snel uit. Hoogenweg is 
landelijk wonen, maar toch met mensen om je heen. Een mooie mixture waar 
wij ons goed in kunnen vinden. Het bevalt ons hier uitstekend.  
 
Tot ziens, Henk & Jannie 
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Terugblik 2020 Plaatselijk Belang Hoogenweg en omstreken 
 
Zoals voor bijna iedereen verliep ook voor Plaatselijk Belang het jaar 2020 anders 
dan andere jaren. We hebben zo goed en zo kwaad als het ging geprobeerd 
gewoon door te gaan en hebben zelfs online vergaderd! 2020 was een jaar 
waarin sommige jaarlijks terugkerende activiteiten helaas niet door konden gaan 
maar er zijn ook dingen die wel konden plaatsvinden of die wel succesvol in gang 
zijn gezet.  
 

De oud ijzer actie was zeker een succes, we hebben meer kilo’s en daarmee 
euro’s binnengehaald dan voorgaande jaren. Het lijkt er op dat mensen in 
Corona-tijd massaal aan het opruimen zijn geslagen, ieder nadeel heb z’n 
voordeel! 
 

Wat ook leuk is om te vermelden is dat er bij Gebouw Hoogenweg waarschijnlijk 
een laadpaal voor elektrische auto’s komt te staan. Het is een initiatief van de 
gemeente Hardenberg waar we als PB samen met Gerko Kremer op aangehaakt 
hebben.  
 

Ook zijn we voornemens om een mooie vogelnestschommel in de speeltuin in 
het park te plaatsen zodat de speeltuin nog aantrekkelijker wordt voor de 
jongere bewoners van Hoogenweg! 
 

De personele bezetting van het bestuur is in orde, we hebben zelfs al een 
opvolgster voor het bestuurslid dat begin volgend jaar uittreedt. Daarover later 
meer. 
 

We hopen natuurlijk dat 2021 een jaar wordt waarin we een paasvuur kunnen 
organiseren (drie maal is scheepsrecht!), waarin we weer een jaarvergadering 
kunnen organiseren en waarin we bovenal weer in grotere groepen bij elkaar 
mogen komen en op zo’n manier de gezelligheid kunnen opzoeken. Wij zijn er 
klaar voor!  
 
Bestuur Plaatselijk Belang Hoogenweg en omstreken 
Bas Hoogeveen, Ewout Schepers, Henri Veltink, Maureen Vugteveen en Annika 
Klingenberg 
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Teenage event waterskiën       

 
Vrijdag 21 augustus gingen we met de jeugd onder de 20  
waterskiën. We gingen om 18 uur bij het gebouw afspreken. 
Iedereen was er. In totaal waren we met z’n 24en.  We konden 
toen we op weg naar het Ermerstrand. Je moest een 
mondkapje op in de auto met betrekking tot het corona virus. 
Toen we aan kwamen kregen we direct instructies, we 
moesten een reddingsvest aan en een helm op, als je boven 
maat 40 had moest je rode ski’s en onder de maat 40 moest je 
blauwe ski’s. We kregen nog een uitleg voor hoe je het beste 
kon waterskiën bijv; je moest laag op de plank blijven, en je 
moest je armen gestrekt houden. In het begin ging het bij de 
meesten niet heel goed, maar naar een paar keer oefenen 
lukte het ons om in ieder geval tot de eerste bocht te komen. 
Aan het eind lukte er een aantal om hele rondes te waterskiën 

waaronder ik      . Gelukkig hadden we er een lekker weertje 

bij, hierdoor was het water niet koud. Aan het eind kreeg 
iedereen nog wat lekkers te eten en te drinken! Al met al een 
geslaagde avond!  
 
 Groetjess Pien 
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Pure Ambacht,  

Pure Smaak 

 

www.derokermolen.nl 
Radewijkerweg 19a, 7791 RJ Radewijk         

Vanaf 9 januari 2021: . 
Openingstijden: 

Dinsdag en donderdag 9.00-12.00 uur 

Winkel geopend voor bakmixen, cadeaupakketjes etc. 

Zaterdag 9.00-15.00 uur  
Winkel geopend + vers brood en banket.  

Bestellen voor 9 januari kan via de website www.derokermolen.nl  

mail: info@derokermolen.nl of  

whatsapp: 0610976092 

 

Namens Korenmolen Windlust: 

In 2020 alleen op zaterdag van 10.00-14.00 uur geopend.  

Brood bestellen kan via WhatsApp: 0623168603 
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Brood nodig?! Komt voor 
de bakker...  
 
Ja, ja, GROOT nieuws in Radewijk. Misschien hebben 
jullie het al gehoord? De bakkerij onder Korenmolen 
Windlust wordt vanaf 1 januari door ons gerund, 
Guus en Margreet Schepers! 

 
Wij 
gaan 
straks 
verder onder de naam:  
De Rokermolen.  Margreet heeft inmiddels het 
ziekenhuis verruild voor de voorbereidingen in 
de winkel. In plaats van de patiënten verzorgen, 
verzorgt zij straks jullie brood met liefde.  Guus 
bakt inmiddels ook al een tijdje mee en is 
begonnen met de opleiding tot bakker welke hij 
begin februari afgerond zal hebben. Hij volgt zijn 
opleiding bij The Bakery Institute in Zaandam 
waar de focus ligt  op ambachtelijk bakken. Het 
motto is  “Pak je voorsprong vanuit je 

oorsprong”. Dat betekent dat wordt teruggegaan naar de basis in grondstoffen, naar de basis 
in vaktechnieken maar ook dat je als ondernemer dicht bij jezelf blijft. Daar komt de 
combinatie met de molen volledig tot in zijn recht. Ondertussen bakt de huidige bakker Pieter 
Ubels gewoon samen met Guus door en zal hij ons ook nog een tijdje bij blijven staan om het 
bakkersvak tot in de puntjes onder de knie te krijgen. Kwaliteit en smaak staan natuurlijk op 
nummer 1! Brood eet je immers iedere dag.  
 
Jullie kunnen straks (maar ook nu al) op zaterdag terecht bij de winkel onder de molen voor 
heerlijke wit-, tarwe- en volkorenbroden. Maar natuurlijk ook vloerbroden, tijgerbroden, 
meergranen etc. etc.  Ook voor heerlijke harde en zachte broodjes of wat lekkers voor bij de 
koffie kan u bij ons terecht.  Liever zelf aan de bak? Neem dan één van onze bakmixen mee. 
Vanaf 9 januari is de winkel ook op dinsdag en donderdagochtend van 9.00-12.00 uur 
geopend voor meel, bakmixen en cadeaupakketjes. De openingstijden op zaterdag zijn van 
9.00 uur tot 15.00 uur. 
 
Bestellen voor zaterdag 9 januari kan via de website: www.derokermolen.nl,  
mail: info@derokermolen.nl of via WhatsApp: 0610976092. 
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Hallo allemaal! 
 
Dit keer is het onze beurt om wat te schrijven. Wij zijn Elmari en Ewout Schepers. 
Samen met onze twee kinderen Tijmen (5) en Merle (2) sinds mei 2019 aan de 
Hoogenweg. Sinds april dit daar is ons gezin uitgebreid met onze hond Morris. 
 

We hebben elkaar in 
januari 2010 ontmoet in de 
Troubadour. In 2014 zijn 
we gaan samenwonen en 
in 2016 zijn we getrouwd. 
 
Sinds 2017 zijn we op zoek 
gegaan naar een 
koopwoning. Via de Toren 
zijn we uitgekomen bij de 
Hoogenweg. De 
Hoogenweg bevalt ons 
goed! Je loopt achter het 
huis zo het park in, hier is 
nog sprake van echte 
Noaberschap en je fietst 
binnen 10 minuten het 
centrum van Hardenberg 
binnen. 
 

In het dagelijks leven werkt Elmari bij Trivium Meulenbelt Zorg in Vriezenveen en 
bij de bloedafname in Hardenberg. Ewout werkt in Hoogenveen bij Uiterwijk 
Winkel Verzekeringen. 
 
De vrije weekenden brengen we het graag met z’n vijven door. We wandelen 
regelmatig of gaan naar een dierentuin of een speeltuin. Elmari rijdt daarnaast 
met enige regelmaat paard en Ewout zwemt wekelijks bij ZPC de Grunte. 
 
De doorgeefpen gaat naar Elwin Dorgelo 
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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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Alternatieve 60-plus dag 
 
Maar liefst 48 mensen kwamen op de 60+middag, als alternatief voor de 
traditionele reis op de 1e maandag in september. Gelukkig kon dit, met in 
acht neming van de nodige maatregelen, door gaan! 
De Oranjevereniging had een mooi programma in elkaar gezet, waarbij Bennie 
Oude Oosterik als Bets Pikstrik mocht aftrappen; wat praten kan die man en hij 
had al snel de lachers op de hand! In mooi dialect vertelde hij op hilarische wijze 
over zijn blunders, maar ook de inwoners van Hoogenweg werden niet gespaard. 
 
Nadien was er een bingo-diner! Gerko had met zijn team een heerlijk 
voorgerecht geserveerd, waarna de eerste ronde bingo gespeeld kon worden. Na 
een preisoepje, kwam bingo ronde 2, om vervolgens daarna te genieten van het 
hoofdgerecht. Nog een laatste rondje bingo met als beloning een heerlijk gevuld 
dessertbord voor ieder. De prijzen voor de bingo zijn gekocht bij de lokale 
ondernemers; Het Kaaskeldertje, Het Streekhuus en Poelier Rademaker. 
Een fantastische middag, waar we allen dankbaar voor zijn!  
 
 



36 

 

 
 
 

Vivian van der Weide van VivFit 
 
Voor deze rubriek zijn we in gesprek gegaan met Vivian van der Weide. Ze 
is een fervent sporter en geeft al ruim 16 jaar sportlessen; workout, 
bootcamp, turnen, ouder & kindgym, acrogym, peuter & kleutergym en 
dans. Vanuit haar enthousiasme wilde ze naast de sport prestaties 
aanvullend nog meer voor mensen betekenen. Hieruit kwam haar wens 
naar voren om als personal lifecoach aan de slag te gaan. In 2018 is ze 
gestart met het volgen van een studie zodat de juiste persoonlijke 
begeleiding geboden kan worden. Tijdens de studie heeft ze zich 
gespecialiseerd in een viertal modules: coaching & gedragsverandering, 
voedingsdeskundige, slaap- & stressmanagement, bewegen & trainen. In 
september 2019 is de studie afgerond en heeft Vivian haar eigen praktijk 
opgezet. Hiervoor heeft ze een mooie ruimte tot haar beschikking om 
zowel klanten te ontvangen en workouts te verzorgen.  
 
De behandelmethodes zijn uiteenlopend  en naar eigen inzicht ontwikkelt. 
Niemand doorloopt hetzelfde traject en iedereen is uniek. Om deze reden 
krijgt elke klant een passend traject aangeboden, met een duur van circa 
12 weken. In de praktijk blijkt dat de klanten ook na deze periode 
behoefte hebben om een vervolg in te plannen. Dit is een stok achter de 
deur en helpt bij de motivatie om een gezonde levensstijl aan te houden.  
 
Een aantal voorbeelden zijn; werken aan spieropbouw, hormonen in 
balans krijgen, gezonde voeding eventueel in combinatie met afvallen en 
fitter voelen. Er is een app beschikbaar om je resultaten bij te houden. 
Daarnaast wordt er door middel van simpele handelingen gewerkt om 
huidige patronen te doorbreken zodat klanten zich fitter gaan voelen. Ze 
kunnen hun verhaal kwijt en groeien in het proces.  
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Klanten komen inmiddels uit de wijdere omgeving, veelal van mond-tot-
mondreclame.  
 
Voor de toekomst zijn er verdere uitbreidingsplannen. In januari – 
februari 2021 wil Vivian door middel van sporten het personal trainen 
aanbieden. Dit kan zowel individueel als in groepsverband. Ze wil zich 
verder blijven ontwikkelen door het volgen van cursussen en bijscholing. 
Haar wens is om in de toekomst een aanbod voor zwangere vrouwen op 
te zetten in de vorm van zwangerschapsyoga en zwanger en fit.  

 
 
 Ook interesse? Vivian is bereikbaar via 
info@vivfit.nl ~ facebook.com/VivFit00 ~ 
instagram.com/Vivfit85 
 
 
 
 
 

 
Dit artikel had al in augustus geplaatst moeten worden. Dat is per abuis niet gebeurd, 
wat wij erg vervelend vinden. Daarom hierbij alsnog. 

 

 
Vorige maand werd de nieuwe Rode Lijst 
gepubliceerd.  Hoewel het met veel diersoorten in 
Nederland de goede kant op gaat, lijkt het aantal 
hazen en konijnen juist  te verminderen. Die komen 
voor het eerst op de lijst voor. 
 
Om deze reden pleit de dierenbescherming nu voor 
een jachtverbod op onder andere hazen en konijnen. 
 
Wellicht is dat voor een  voor ons onbekend persoon 
reden geweest om dit  bord op te hangen bij de 
papiercontainer? 

mailto:info@vivfit.nl
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Gemeente Hardenberg 14 0523 
Bezoek uitsluitend op afspraak www.hardenberg.nl 

 
Bibliotheek Hardenberg 0523 270271 
Maandag, woensdag en donderdag 
Dinsdag 
Vrijdag 
Zaterdag 

10:00 – 20:00 uur 
12:00 – 18:00 uur 
10:00 – 18:00 uur 
10:00 – 14:00 uur 

 
Saxenburgh Medisch Centrum 0523 276000 
Bezoektijden algemeen: 
Dagelijks 18:00 – 20:00 uur 
 
Bezoektijden IC: 
In overleg met de afdeling 
 
Bezoek Vrouw-kind Centrum: 
Partner/ouder(s) 24 uur per dag 
welkom 

Bezoekregels zijn afhankelijk van 
corona-maatregelen. 
Controleer voor uw bezoek de website: 
 
www.saxenburgh.nl/ziekenhuis 

 
Belangrijke telefoonnummers 
Alarmnummer ambulance, brandweer, politie 
Huisartsenpost Hardenberg 
Brandweer (geen spoed, wel brandweer) 
Politie (geen spoed, wel politie) 
Storingen 
Gas / elektriciteit 
Waterleiding 
Openbare werken, drukriolering 
Milieuklachtenlijn provincie Overijssel 

112 
0900 3336333 

0900 0904 
0900 8844 

 
0800 9009 
0800 0359 

14 0523 
038 4998899 (kies 3) 

 
Een melding van een storing in de openbare verlichting dient u te melden via de 
website van de gemeente Hardenberg (www.hardenberg.nl). Kies voor de optie 
‘Melding maken’  en vervolgens voor ‘kapotte lantaarnpalen’ 

http://www.hardenberg.nl/
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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/ 
 

 

 

 

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 maart 2021 bij Leon ter Voorde. 
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