
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• In de jeugdrubriek Aron Hulzebosch en Thomas Gruppen 

• De doorgeefpen lag bij Elwin Dorgelo 

• De koksmuts was in handen van Jenny Lugies 
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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 

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, 

 

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 2021 
 
 
Vorig jaar maart begon ik dit voorwoord met het corona-virus dat toen nog 
maar kort in Nederland rondwaarde. En dat toen al zoveel impact had op 
onze samenleving. 
 
Inmiddels zijn we een jaar verder en helaas hebben we nog steeds te maken 
met vergaande maatregelen. Maar gelukkig gloort er nu licht aan de tunnel: 
de eerste vaccinaties zijn gegeven en de huidige verwachting is dat begin juli 
iedereen in Nederland gevaccineerd kan zijn tegen Covid-19. In de hoop dat 
deze vaccins ook helpen tegen varianten van het virus, mogen we wellicht 
een zomer met meer vrijheid tegemoet zien. 
 
We zijn er echter nog niet en we zullen dus nog even vol moeten houden om 
zo een verwachte derde besmettingsgolf binnen de perken te houden. 
 
Het zal dus ook in Hoogenweg nog even rustig blijven. Gelukkig hebben veel 
verenigingen inmiddels creatieve oplossingen bedacht om zodoende toch 
activiteiten aan te kunnen bieden. Veelal online, maar ook alternatieven in de 
buitenlucht. Mooi om te zien dat hiervan ook gebruik wordt gemaakt! 
 
Hopelijk gaat de komende tijd gepaard met mooi weer en minder 
noodzakelijke maatregelen zodat we extra kunnen gaan genieten van het 
voorjaar. En wellicht kijken we tegen de zomer dan terug op een bijzondere 
nieuwe ervaring die dan eindelijk achter de rug is. 
 
Tot slot wil ik u graag nog even wijzen op de oproep op pagina 29. De inhoud 
spreekt voor zich… 
 
Veel leesplezier en een hopelijk vrij en mooi voorjaar toegewenst! 
 
 
Leon ter Voorde 
Redactie “Oes Blattie” 
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Datum Omschrijving Organisator 

   
17-03-21 Verkiezingen Tweede Kamer  

19-03-21 Online Algemene Ledenvergadering in het 
Gebouw. Aanvang: 20.00 uur. Vooraf 
aanmelden: pbhoogenweg@hotmail.com 

PB Hoogenweg 

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

MC De 
Gasschoeve 

02-04-21 Online Paasbingo in het Gebouw. Aanvang: 
20.00 uur Kosten: € 7,- per persoon. Vooraf 
aanmelden: leontervoorde@gmail.com 

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 

27-04-21 Koningsdagviering; invulling wordt nog nader 
bepaald 

Oranjevereniging 

08-05-21 Oud papier actie vanaf 8.30 uur Oranjevereniging 

12-06-21 Oud papier actie vanaf 8.30 uur Oranjevereniging 

05-06-21 Autopuzzelrit; invulling wordt nog nader bepaald Oranjevereniging 

25-06-21 Volleybaltoernooi in het park. Aanvang: 19.00h Act.commissie 

09-07-21 Hoogenweg luidt de zomer in – bbq 
Meer informatie elders in deze krant 

 

10-07-21 Oud papier actie vanaf 8.30 uur Oranjevereniging 

14-08-21 Oud papier actie vanaf 8.30 uur Oranjevereniging 

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

 

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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Reken maar uit… 

 

 
Kun je de getallen 1 tot en met 9 in de lege 
vakjes plaatsen zodat geen enkel getal meer 
dan één keer gebruikt wordt en zodat alle 
oplossingen zowel van links naar rechts als 
van boven naar onder correct zijn?  
 
Bereken de waarden alsof je sommen intikt op 
een rekenmachine. Bijvoorbeeld: tel in de 
middelste rij eerst de eerste twee getallen op 
en vermenigvuldig dan pas met het derde 
getal. 

 

Cijferdoolhof 
Wat is in dit cijferdoolhof het langste pad dat van 
vakje naar vakje loopt door telkens de bewerking 
‘+ 13’ toe te passen? 
De vakken moeten elkaar horizontaal of verticaal 
raken.  
Bijvoorbeeld: de 103 in de onderste rij zou 
verbonden kunnen worden met de 116 rechts 
ervan, omdat 103 + 13 = 116. 

 

 

Hersenbrekers 

1) Welke sport hoort niet in het rijtje thuis en waarom niet? 
 cricket  darts  golf  tennis  biljart  jagen 

2) Welk getal komt op de plaats van het vraagteken? 
 15   22   30   39   49   ? 

3) Als ik tweemaal een muntstuk opgooi, hoeveel kans is er dan dat ik tweemaal 
kruis gooi? 

4) Ik was 24 jaar toen 1972 begon. Hoe oud was ik dan toen 1995 eindigde? 

5) Donderdags rijd ik naar mijn werk met een gemiddelde snelheid van 80 km/u 
en arriveer in 15 minuten. Hoever is het naar mijn werk? 

6) Als een vlucht van Sydney naar Los Angeles acht uur duurt en ik kom aan 
om 15:30 uur, hoe laat ben ik dan vertrokken in Sydney als je weet dat de tijd 
in Sydney negen uur voor loopt op die van London, en in Los Angeles acht 
uur achter? 
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In deze rubriek plaatsen wij telkens twee interviews met kinderen uit Hoogenweg 

en omstreken. Deze keer zijn dat: Aron Hulzebosch en Thomas Gruppen. 
 

Hoe heet je? Aron Hulzebosch 

Wat is je adres? Jan Weitkamplaan 23 

Wanneer ben je geboren? 05-01-2010 

En waar ben je geboren? Hardenberg 

Broers / zussen: Ik heb drie zussen, Leanne (24) 

Mirjam (21) en Sarah (17) 

Naar welke school ga je? GBS de Morgenster 

In welke groep zit je? 7 

Wat wil je later worden? Wondverpleegkundige, mijn 

zussen zitten ook in de zorg       

Wat zijn je hobby’s? Volleyballen en op de PlayStation  

Huisdieren: We hebben een hond, ze heet ‘Moos’ en heel 

veel muizen       

Lekkerste eten / drinken: Lasagne, patat en cola 

Leukste televisieprogramma: De wonderlijke wereld van Gumball, lachen om 

homevideo’s 

Favoriete muziek / band: Alan Walker (DJ) Dragons (believer) en My 

Lighthouse 

Leukste boek: Pinkeltje 

Waaraan heb je een hekel? Type les      
  

  

Hoe heet je? Thomas Gruppen 

Wat is je adres? Hardenbergerveldweg 2 

Wanneer ben je geboren? 19-10-2010 

En waar ben je geboren? Hardenberg 

Broers / zussen: Zus Amber 

Naar welke school ga je? CBS de Marsweijde 

In welke groep zit je? 6 

Wat wil je later worden? Profvoetballer 

Wat zijn je hobby’s? Voetbal, buiten spelen, gamen 

Huisdieren: Hond Chef, Poes Lizzy 

Lekkerste eten / drinken: Pizza salami, speklap met bruine bonen 

Leukste televisieprogramma: Dangert force, Huize Herrie 

Favoriete muziek / band: Van alles 

Leukste boek: Iets over voetbal 

Waaraan heb je een hekel? Verliezen met spelletjes 
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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 
 



11 

 

 
 
SHOARMATAART MET WITTE KOOL 
 
Wil graag met jullie een heerlijke shoarmataart delen. Het is voor 4 personen. 
 
Ingrediënten 
6 plakjes roomboterbladerdeeg (diepvries), ontdooid 
2 el olijfolie 
2 uien, gesnipperd 
1 schaal shoarmavlees (ca. 425 gr)  
1 zak witte kool (300 gr) 
3 el knoflooksaus 
1 zak ijsbergsla met tuinkruiden (200 gr) 
1 el kraanwater 
 
Bereiden 

• Verwarm de over voor op 180° C. 

Leg het bladerdeeg op een met bakpapier beklede bakplaat. Druk de 

overlappende naden goed aan. 

• Verhit de olie in een wok. Fruit de ui 1 minuut. Voeg de kool toe en roerbak 

4-5 min. Voeg peper en zout naar smaak toe. 

• Verdeel het shoarmamengsel voer de deegbodem. Bak de taart in ca. 30 

min. Goudbruin en gaar. Dek halverwege af met aluminiumfolie.  

• Roer ondertussen de knoflooksaus glad met 1 el water. 

• Neem de taart uit de over. Snijd in 4 stukken en verdeel de sla erover. 

Serveer met de saus. 

 
Tip 
Liever kip? Vervang het shoarmavlees dan. 
 
Hoop dat het jullie gaat smaken! 
Groetjes Jenny Lugies 
 
 
Ik geef de koksmuts door aan… Linda Huisjes! 
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Bij EWW zitten ze niet stil…  
 
Met zijn allen hadden we de hoop niet opgegeven, hopelijk konden we in 2021 

weer starten met het 
repeteren voor de 
aanstaande revue 2021/2022. 
Het nieuwe jaar zijn we 
gestart met een ontzettend 
gezellige online 
nieuwjaarsborrel waarin we 
met elkaar fanatiek bingo 
hebben gespeeld! 
 

Helaas is het nog niet mogelijk om live te repeteren, ontzettend jammer, het 
gemis wordt bij eenieder steeds groter! We hebben ervoor gekozen om elkaar 
om de week te ontmoeten via het bijna nieuwe normaal, namelijk digitaal! Zo 
spreken we elkaar weer en kunnen we de nieuwe revue doornemen, de tekst zal 
er op deze manier wel goed inkomen wat niet geheel onbelangrijk is natuurlijk. 
 
We beginnen de revue 
steeds meer ons eigen 
te maken, waarin er 
hier en daar steeds 
wat aanpassingen 
plaats vinden om het 
geheel nog beter te 
laten lopen. Er wordt 
een boel gelachen en 
de voorpret kan op 
deze manier gelukkig 
doorgaan. 
 
Elck wat Wills hoopt 
gauw weer op de planken te staan en de revue met jullie te kunnen gaan delen. 
Blijf allemaal gezond en hopelijk tot snel! 
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Activiteitencommissie 
 
Een jaar geleden moesten we helaas besluiten om een aantal activiteiten te 
annuleren. Toen nog in de hoop dat het daarbij zou blijven. Maar niets was 
minder waar: het werd een bijzonder jaar waarin ons sociale leven er heel anders 
uit zag. En waarin wij als activiteitencommissie dus ook niet veel konden 
organiseren. 
 
Met wat creativiteit hebben we nog wel een aantal activiteiten in een andere vorm 
kunnen gieten. Zo hadden we de paaskleurwedstrijd, natuurlijk een aantal online 
bingo’s, een speurbingo en hebben we samen met de Oranjevereniging het 
teenage event en een kerstwandeling kunnen organiseren. 
 
Helaas hebben we de sjoelavonden volledig moeten annuleren en is er nagenoeg 
niet gegymd of gevolleybald. Onze hoop en verwachting is dat we die na de 
zomer allemaal weer kunnen opstarten! 
 
Wat gaan we de komende tijd doen? 
Paasbingo 
Op Goede Vrijdag organiseren we gewoon de 
Paasbingo, maar dan wederom online. De kosten 
bedragen € 7,- per persoon. Wil je hieraan 
deelnemen? Stuur dan een mailtje naar 
leontervoorde@gmail.com . Na aanmelding 
ontvang je een mail met de benodigde informatie. 
 
Paaseieren zoeken 
Op Tweede Paasdag hopen we het paaseieren zoeken wel gewoon door te 
kunnen laten gaan. Uiteraard verzamelen we dan niet in de ijsbaankantine, maar 
buiten.  Verder zullen we de maatregelen volgen zoals die op dat moment gelden. 
Houd de datum dus vrij, maar houd ook rekening met lastminute wijzigingen… 
 
Volleybaltoernooi 

Op vrijdag 25 juni staat het volleybaltoernooi gepland. 
We hebben er goede hoop op dat de situatie in 
Nederland dan weer enigszins normaal is en dat we het 
toernooi gewoon door kunnen laten gaan. Dus noteer 
ook dit alvast in je agenda! 
En geef je team uiterlijk 11 juni op bij Bert Broek (tel. 
260987 of e-mail: bert.broek@outlook.com). 

mailto:leontervoorde@gmail.com
mailto:bert.broek@outlook.com
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Ledenvergadering online 
 
Op vrijdag 29 januari vond via zoom de online ledenvergadering van de 
Oranjevereniging plaats. Het werd een geslaagde avond waarbij de 
vertrekkende bestuursleden Gerran Klingenberg, Dimphie Wilpshaar en 
Luuk Leemgraven werden bedankt en Rolf Hutten en Suzan Keur werden 
welkom geheten. 

 

 
Na het ‘officiële’ gedeelte, gingen we over naar een uitdaging voor ieder; 
een heuse online pubquiz! Maar liefst 38 mensen namen deel aan deze 
pubquiz via Kahoot!, waarbij Melanie Huisjes er met de hoofdprijs vandoor 
ging; een borrelschaal van Het 
Gebouw. De 2e prijs was voor Hetty 
Horst; een cadeaubon van 
Rademakers poeliersbedrijf. De 3e 
prijs was voor Bert Broek en dit was 
een cadeaubon van het Visgilde. De 
poedelprijs, een bak snert van Het 
Gebouw ging naar Albert en Ina 
Meilink. 
 

 
 

Als Oranjevereniging kregen we positieve reacties op deze manier van het 
organiseren van de activiteit en dit vinden we uiteraard erg prettig!  
 
Bedankt allemaal! 
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Plaatselijk Belang Hoogenweg en omstreken 
 
Het is alweer een jaar geleden dat de coronacrisis Nederland bereikte, we weten 
het allemaal nog als de dag van gisteren. Bij sommigen van ons kwam het zeer 
dichtbij en werden zelf ook ziek, voor anderen was het wat verder weg en 
bestond het vooral uit de beperkingen die ons werden opgelegd. Voor ons als 
Plaatselijk Belang betekende dat de Algemene Ledenvergadering 2020 werd 
afgelast. Daarom hebben wij als bestuur besloten om naar goed voorbeeld van 
de Oranjevereniging de vergadering dit jaar ook online te houden en wel op 
vrijdag 19 maart. 
 
Er werden direct allerlei plannen gesmeed om invulling aan de avond te geven, 
we hebben de leden een brief gebracht met agenda punten en een mail adres 
waarmee ze zich konden opgeven, retour werd een inloglink gestuurd om deel te 
nemen aan de vergadering verder krijgen alle deelnemers een attentie om die 
tijdens de vergadering te nuttigen. Na het officiële gedeelte is het de beurt aan 
Karel van de Kate die live een conference geeft op maat gemaakt voor 
Hoogenweg e.o. 
 
Paasvuur 
Helaas moeten we constateren dat het paasvuur tweede paasdag niet doorgaat 
i.v.m corona. Graag willen wij in 2022 wel een paasvuur organiseren daarvoor 
zoeken wij nog een locatie, de belangrijkste criterium die de gemeente stelt is 
een minimale afstand van 30 meter tot gebouwen en een minimale afstand van 
100 meter tot een bos, heb je een geschikte locatie die gebruikt kan worden dan 
horen wij dat graag via pbhoogenweg@hotmail.com 
 
Vogelnest schommel 
De schommel is aangeschaft en zal door de gemeente Hardenberg worden 
geplaatst en onderhouden, verder valt de schommel onder de aansprakelijkheid 
van de gemeente. De plaats van de schommel hebben we in de speeltuin d.m.v 
piketten aangegeven. 
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Bezoek van College B&W 
Op vrijdag 3 september komt het college van B&W een bezoek brengen aan 
Hoogenweg e.o en Hardenbergerveld, dit zou in 2020 al moeten gebeuren maar 
door corona is dit niet doorgegaan. Heeft u nog een goed idee voor de invulling 
van die dag dan zouden wij dat graag horen via pbhoogenweg@hotmail.com. 
 
Laadpaal 
In de vorige editie van Oes Blattie stond dat er 
waarschijnlijk een laadpaal voor elektrische auto`s 
bij het gebouw Hoogenweg komt te staan, het 
waarschijnlijk kunnen we nu weglaten want de 
paal is geïnstalleerd en staat bij de ingang van het 
parkeerterrein achter het gebouw 
 
Graag zien we jullie vrijdag 19 maart bij de online 
ledenvergadering aanvang 20:00 uur. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Bestuur Plaatselijk Belang Hoogenweg en 
omstreken. 
 

 
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 9 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!! 
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Nieuws vanuit de feestweek commissie 
 
VAKANTIE! Zijn we er allemaal al aan toe? Als het aan de 
feestweekcommissie ligt wel! Daarom hebben we besloten om van uitstel 
geen afstel te maken en de feestweek van 2020 niet geheel te annuleren 
maar plaats te laten vinden in 2022. 
 
Dus: van zaterdag 23 april t/m zaterdag 30 april; FEESTWEEK 2022, met 
uiteraard als thema; VAKANTIE! 
 

 
 

Mededeling van de Oranjevereniging 
 
De volgende activiteiten die vanuit de Oranjevereniging 
op de planning staan zijn Koningsdag, uiteraard op 27 
april en de AutoPuzzelRit op zaterdag 5 juni.  
 
De insteek is wel om deze dagen in te vullen met 
activiteiten. Waarschijnlijk wel in een ander format om zo te kunnen voldoen 
aan de nieuwste coronaregels.  

 
We houden de berichten van de maatregelen in de gaten en 
we informeren jullie allen via de mail, facebook en je 
brievenbus om kenbaar te maken hoe de invulling zal zijn 
van deze twee activiteiten.  
 

We hopen dat we tegen die tijd in elk geval weer iets kunnen en mogen 
organiseren.  
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Hallo allemaal, 
 
Ik ben Elwin Dorgelo en ben woonachtig aan de Hoogenweg. 
Ben geboren in 1992 in Baalderveld. Na de lagere school ‘Bloemenhof’ ben ik 
naar het Vechtdal College gegaan. Nadien ben ik naar het Alfa College te 
Hoogeveen gegaan om daar de opleiding transport & logistiek en management 
te volgen.  
 
Tegenwoordig ben ik werkzaam bij de firma 
Grolleman transport Wijhe. Daar rijd ik dagelijks 
met bouwmaterialen rond. 
 
Ik ben in december 2019 komen wonen aan de 
Hoogenweg. Waar ik nu alweer een dik jaar met 
heel veel plezier woon. 

 
In mijn vrije tijd mag ik graag met m`n 
motor op pad gaan. Maar vermaak me 
ook altijd goed in de tuin. Ook ben ik 
nog steunend lid voor de sportschool, 
hoop dat ik dat binnenkort weer op 
kan pakken. 
 
Verder hoop ik dat ik nog vele jaren 
met veel plezier aan de Hoogenweg 
mag wonen. 

 
 
Groeten Elwin Dorgelo 
 
Bij deze geef ik de pen door aan Thijs Ramaker 
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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


28 

 

 

 
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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- GEZOCHT - 
 
 

Redactielid/-leden 
 

Volgend jaar neemt Leon helaas afscheid van onze redactie. Erg jammer 
natuurlijk, maar het biedt ook mogelijkheden. Want er komt nu plek vrij in de 

redactie van de leukste dorpskrant van Hoogenweg en omstreken!       
 
Wij zijn dus op zoek naar één of meer enthousiaste mensen die samen met ons 
verantwoordelijk willen zijn voor het driemaal per jaar uitbrengen van Oes 
Blattie. 
 
Wat houdt het in? 
Voor elke uitgave komen we één keer bij elkaar om de inhoud te bespreken en 
om de taken te verdelen. Als alle teksten binnen zijn (héél soms moeten we daar 

achteraan bellen…      ) maken we de krant op (in Word) en wordt deze naar de 
drukker verzonden. Daarnaast hebben we natuurlijk  nog de administratieve 
kant: regelen van de bezorging, beheer van sponsoren en leden, en dergelijke. 
 
Waar zijn we naar op zoek? 
De taken verdelen we onderling. We zoeken echter vooral naar iemand die goed 
thuis is in Hoogenweg en goed kan meedenken over de invulling van de Oes 
Blattie. 
 
Interesse? 
Wil je meer weten of je gewoon aanmelden? Neem dan contact met ons op. Alle 
contactgegevens vind je achterin deze krant. 
 
 
Vriendelijke groet, 
Diane en Judith 
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Kerst in corona-tijd 

 

Hoewel er begin december nog een klein beetje hoop was op kleine 

versoepelingen rond de feestdagen, werd in de week voor Kerst duidelijk 

dat regels eerder strenger dan soepeler 

zouden worden. Dus ook alle activiteiten 

rond die tijd zoals het eindejaarsfeest voor 

de jeugd, het biljarttoernooi en het 

nieuwjaarsfeest konden helaas niet door 

gaan. 

 

De Oranjevereniging en de 

activiteitencommissie bedachten echter 

nog wel een alternatief: de 

Kerstwandeling. Tijdens de Kerstdagen 

was een route rond en door Hoogenweg 

uitgezet waarbij wandelaars onderweg 

leuke teksten, vragen en opdrachten 

tegenkwamen. Leuk voor zowel kinderen 

als volwassenen, zo bleek uit de vele 

reacties. 

 

Aan het eind van de route stond een box 

met een kleine versnapering voor elke 

wandelaar. En er was de mogelijkheid om 

je eigen kerstwens op te schrijven en in de 

wensboom te hangen. Menigeen maakte 

daarvan gebruik en wenste vooral zijn of 

haar buurtgenoten een goede en vooral 

gezonde Kerst. 

 

Hopelijk zullen de feestdagen dit jaar weer 

verlopen zoals we dat gewend zijn. Mocht 

dat niet zo zijn, dan zal de Kerstwandeling 

zeker op herhaling kunnen! 
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IJsbaan eindelijk weer open! 

 
Het was al weer even 
geleden, maar op 
zaterdag 13 februari 
kon de ijsbaan haar 
poort eindelijk weer 
openen. Dit vooral ook 
dankzij de inzet van 
veel vrijwillige 
baanvegers. 
Helaas kon de kantine 
vanwege de corona-
maatregelen niet 
gebruikt worden en 
ook de ijsvloer was door de sneeuwval niet optimaal. De meeste van de 
ruim 80 bezoekers die in de twee openingsdagen kwamen schaatsen, 
deerde dat echter niet: Eindelijk weer de schaatsen onder de voeten en 
genieten! 
 

 
Een onderwerp dat vaak terug komt tijdens de 
ledenvergadering van het plaatselijk belang: 
hondenpoep… 
 
Helaas blijkt dat er nog steeds mensen zijn die hun 
hond uitlaten en de poep vervolgens niet 
opruimen. En dat wekt irritatie, zo was onlangs te 
zien op een nieuw waarschuwingsbord. 
 
De boodschap spreekt voor zich en herhalen wij 
heer ook graag nog een keer… 
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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. 

 Silvia Dorgelo 

 oranje.hoogenweg@hotmail.com 

 

 

IJsvereniging H.E.O. 

 Edwin Rijstenberg 

 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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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 

088 2502800 
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/ 

 

Antwoorden van de puzzel: 
Reken maar uit: 

 

Cijferdoolhof: 

 

Hersenbrekers: 
1) Tennis, want bij alle andere sporten moet je naar een doel richten. 

2) 60. Het verschil met het vorige getal is telkens 1 hoger. 

3) 1 op 4 
4) 48 jaar 

5) 20 km 

6) 00:30 uur. 15:30 uur in LA is 23:30 uur in London of 8:30 uur in Sydney. Dus ben ik om 00:30 uur 
vertrokken. 

 

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 13 augustus 2021 bij Leon ter Voorde. 
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