
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• In de jeugdrubriek Jesse Timmerman en Maud Vugteveen 

• De doorgeefpen lag bij Thijs en Willemijn 

• Ghislaine en Vincent stellen zich voor 

• De koksmuts was in handen van Linda Huisjes 
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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 

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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Augustus 2021 
 
Het lijkt er goed uit te zien met betrekking tot de corona-maatregelen. 
Afgelopen vrijdag was er wederom een persconferentie en daar was onze 
premier zo optimistisch dat hij zelfs een mogelijk einde van vrijwel alle 
maatregelen in het vooruitzicht stelde. Of het echt gaat lukken? De tijd zal het 
leren. 
 
In de vorige dorpskrant plaatsten we een oproep voor een nieuw redactielid. 
Daarop hebben wij een heel enthousiaste reactie ontvangen van Silvia 
Dorgelo. Momenteel zit zij nog in het bestuur van de Oranjevereniging en in 
de organisatie van de feestweek. Haar bestuurstermijn eindigt volgend jaar en 
na afloop van de feestweek in april volgend jaar zal zij ook die commissie 
verlaten. Voor haar een mooi moment om aan iets nieuws te beginnen zo gaf 

zij aan. En als redactie zijn wij het daar natuurlijk van harte mee eens!       We 

zijn dan ook erg blij dat we Silvia vanaf medio volgend jaar mogen 
verwelkomen in onze redactie! 
 
In deze krant treft u in ieder geval weer de bekende rubrieken aan waarin u 
uw mede-inwoners een beetje beter leert kennen. Ook blikken we terug op 
verschillende leuke activiteiten die de afgelopen maanden hebben kunnen 
plaatsvinden en waar velen van u ook aan mee hebben gedaan. 
 
In de agenda treft u de planning voor de komende maanden aan. Uiteraard is 
alles onder voorbehoud, maar inmiddels is gebleken dat verenigingen zich 
prima kunnen aanpassen aan de maatregelen om zo activiteiten toch door te 
kunnen laten gaan. Noteer de data dus zeker even in uw agenda! 
 
Voor nu wens ik u in ieder geval weer veel leesplezier! 
 
 
Leon ter Voorde 
Redactie “Oes Blattie” 
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Datum Omschrijving Organisator 

   
20-08-21 Teenage event; klimpark Act.commissie / 

Oranjevereniging 
03-09-21 Bezoek B&W aan Hoogenweg en 

Hardenbergerveld 
PB Hoogenweg 

08-09-21 60-plus reis: Let op: gewijzigde datum! Oranjevereniging 

11-09-21 Oud papier actie vanaf 8.30 uur Oranjevereniging 

18-09-21 Schoonmaakactie Hoogenweg in het kader van 
World Cleanup Day 2021 

PB Hoogenweg / 
Act. Commissie 

09-10-21 Oud papier actie vanaf 8.30 uur Oranjevereniging 

09-10-21 Oud ijzer actie t.b.v. feestcommissie PB Hoogenweg 

13-10-21 Sjoelavond in het Gebouw, aanvang: 20.30 uur. Act.commissie 

21-10-21 Jeugdbingo in het Gebouw. Aanvang: 19.00 uur Act.commissie 

10-11-21 Sjoelavond in het Gebouw, aanvang: 20.30 uur. Act.commissie 

11-11-21 Sint Maarten  

13-11-21 Oud papier actie vanaf 8.30 uur Oranjevereniging 

01-12-21 Sinterklaasmiddag. Aanvang: 14.30 uur Oranjevereniging 

08-12-21 Sjoelavond in het Gebouw, aanvang: 20.30 uur. Act.commissie 

11-12-21 Oud papier actie vanaf 8.30 uur Oranjevereniging 

17-12-21 Kerstbingo in het Gebouw. Aanvang: 20.00 uur Act.commissie 

28-12-21 Eindejaarsfeest jeugd in het Gebouw. Aanvang: 
16.00 uur. Meer informatie volgt nog 

Act.commissie 

08-01-22 Oud papier actie vanaf 8.30 uur Oranjevereniging 

28-01-22 Algemene Ledenvergadering in het Gebouw. 
Aanvang: 20.00 uur 

Oranjevereniging 

 

Afhankelijk van de corona-maatregelen zullen sommige 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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Japanse puzzel 
Bij deze Japanse puzzel geven de cijfers naast en boven het diagram aan hoeveel vakjes 

in die rij of kolom moeten worden in gekleurd. Staat er bijvoorbeeld 2-4, dan betekent 

dat, dat er na eventueel één of meer witte vakjes eerst twee vakjes achtereen gekleurd 

zijn, daarna volgen er weer één of meer witte vakjes, dan vier gekleurde vakjes en ten 

slotte eventueel weer één of meer witte vakjes. Als de puzzel geheel opgelost is, is er een 

plaatje te zien. 
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In deze rubriek plaatsen wij telkens twee interviews met kinderen uit Hoogenweg 

en omstreken. Deze keer zijn dat: Jesse Timmerman en Maud Vugteveen. 
 

Hoe heet je? Jesse Timmerman 

Wat is je adres? Hoogenweg 16 

Wanneer ben je geboren? 5 mei 2011 

En waar ben je geboren? Hardenberg 

Broers / zussen: Zus Sterre  

Naar welke school ga je? C.b.s. de Elzenhof Baalder 

In welke groep zit je? Groep 7 

Wat wil je later worden? Nog geen idee 

Wat zijn je hobby’s? Trampoline springer, Bruder 

Verzamelen, Playstation 

Huisdieren: Hond (ze heet Mouse) en kat (hij heet Kit) Kit 

hebben we vorig jaar gevonden aan de Lageweg 

toen hij ongeveer 8 jaar oud was. 

Lekkerste eten / drinken: Pizza en pannenkoeken 

Leukste televisieprogramma: Youtube; Topnl en minecraft 

Favoriete muziek / band: XXXtentaction 

Leukste boek: Dagboek van een loser 

Waaraan heb je een hekel? Weet ik eigenlijk niet 
  

  

Hoe heet je? Maud Vugteveen  

Wat is je adres? Kanaalweg West 117 

Wanneer ben je geboren? 10-4-2011 

En waar ben je geboren? Hardenberg 

Broers / zussen: Lisa en Tess 

Naar welke school ga je? De Ravelijn 

In welke groep zit je? 7 

Wat wil je later worden? Dierenverzorger 

Wat zijn je hobby’s? Acro en paardrijden 

Huisdieren: 2 honden, katten en pony’s 

Lekkerste eten / drinken: Patat cola 

Leukste televisieprogramma: Enzo Knol 

Favoriete muziek / band: Ariana Grande 

Leukste boek: Paardenboek 

Waaraan heb je een hekel? Ruzie 
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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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Pastasalade met Meloen 
 
Een lekkere zomerse salade heerlijk bij het barbecueën 
 
Ingrediënten: 

▪ 200 gram (volkoren) pasta 
▪ ½ galia meloen 
▪ 4 plakjes parmaham 
▪ 1 bol mozzarella 
▪ 50 gram rucola sla mix 
▪ 1 bosui 
▪ 1 el pijnboompitten 
▪ 4 el olijfolie 
▪ 1 tl basilicum 
▪ Naar wens zout en peter toevoegen 

 
Bereidingswijze: 

1. Kook de pasta.  
2. Meng de pasta met olijfolie en de basilicum en laat deze afkoelen. 
3. Snijd de meloen, ham, mozzarella en bosui in stukjes en voeg deze 

toe. 
4. Voeg de rucola slamix en de pijnboompitten toe. 

 
Laat de zomerse temperaturen nu maar komen…… 
Eetsmakelijk ☺ 
 
Groetjes, 
Linda Huisjes  
 
 
Ik geef de koksmuts door aan… Gea Veurink! 
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Repetities EWW in volle gang!  
 
Het afgelopen half jaar 
hebben we de repetities 
digitaal gedaan, maar 
gelukkig hebben er 
versoepelingen plaats 
gevonden en kunnen wij 
sinds juni weer live met 
elkaar repeteren. Hier 
genieten we ontzettend 
van, wat hebben we dit met 
elkaar gemist. 
 
In juli hebben we bezoek mogen ontvangen van Erna en René de Boer, 
die vanuit Zweden even een bezoekje brachten aan familie en vrienden in 
Nederland. Een bezoekje brengen aan Elck wat Wills kon natuurlijk niet 
gemist worden. Dit was een fijne avond, waarin we veel gelachen hebben 
met elkaar en het weer als vanouds voelde! 

 
Het streven is om in 
januari '22 te starten 
met de uitvoeringen 
van de revue, gezien 
de maatregelen die 
nog gelden blijft dit 
onder voorbehoud, we 
hopen dat dit 
gerealiseerd kan 
worden. 
 

 
We hopen dat jullie allen binnenkort met ons mee kunnen genieten, blijf 
allemaal gezond en hopelijk tot snel! 
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Activiteitencommissie 
 
Hoewel we de afgelopen maanden eigenlijk best wel wat meer hadden willen 
organiseren, zijn we erg blij dat de Paasactiviteiten en zelfs ook het 
volleybaltoernooi met zo’n succes doorgang konden vinden. 
Gezien de huidige ontwikkelingen rondom de corona-maatregelen hebben we 
goede hoop dat we de komende tijd weer wat meer kunnen gaan doen en dat we 
jullie daar dan ook allemaal weer mogen begroeten! 
 
Zo gaan we er van uit dat vanaf volgende maand de volleybal (elke 
dinsdagavond) en gymnastiek (elke maandagavond) weer doorgang kunnen 
vinden. 
 
En we hopen ook eindelijk weer de maandelijkse sjoelavonden te kunnen 
houden. Waar nodig uiteraard met extra maatregelen, maar dat geldt natuurlijk 
voor elke activiteit. 
 
Geniet nog even van de nazomer en hopelijk tot in het najaar bij één van onze 
activiteiten! 
 
Bert, Dianne, Germa, Henk en Leon 
 
 

 
 
 

-OPROEP- 
 
Wij, Willem en Jannie Valkman hebben na lang beraad besloten om ons bedrijf 
incl. machines en woonhuis dit jaar te verkopen. Perceelgrootte is +/-7000 m2. 
Het woonhuis is eventueel eenvoudig op te splitsen voor dubbele bewoning. 
 
Door omstandigheden zijn wij niet meer in staat om alles goed bij te houden. 
Wij zijn op zoek naar een kleiner huis aan de Hoogenweg zelf. Mocht er iemand 
zijn of weten dat er iets TE KOOP komt, dan zouden wij dat graag vernemen. 
Tel.nr. 0523267780 of 0610255672. 
 
Groet Willem en Jannie 
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Pure Ambacht,  
Pure Smaak 

 

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

                              
             . 

Openingstijden: 
Dinsdag en donderdag 9.00-13.00 uur 

Winkel geopend voor bakmixen, cadeaupakketjes etc. 
Vrijdag 9.00-13.00 uur 

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

 
Bestellen kan via de website www.derokermolen.nl  

mail: info@derokermolen.nl of  
WhatsApp: 0610976092 
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Koningsdag 2021 
 

De vlaggen in Hoogenweg wapperen mooi in de wind; wat is het toch mooi deze 

Koningsgezindheid.  
 

Een grote gezamenlijke activiteit was helaas nog niet mogelijk i.v.m. alle geldende regels 

rondom het corona-virus, maar dat mocht de fietspret niet drukken. Maar liefst 150 

mensen hadden zich opgegeven om de route te ontvangen, waarvan 26 kinderen.  Dat er 

zoveel animo voor was hadden we niet kunnen inschatten, maar wat ontzettend mooi dat 

Koningsdag 2021 op deze manier een mooie invulling kreeg voor velen.  

 
De korte route ging via Baalderveld naar het pontje bij de Zwiese, via het Engelandse Bos 

door de Marslanden en weer langs de Vecht richting Hoogenweg. 

De lange route ging vanaf het Engelandse Bos de andere kant op en liet mooie plekjes 

rondom Gramsbergen zien. Een gezellige opstopping bij de Zwiese mocht ook de pret niet 

drukken, want wachten in de zon in zo'n prachtig landschap is immers geen straf.  
 

Allen ontzettend bedankt voor jullie enthousiaste deelname en reacties! 

groet, de Oranjevereniging 
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De autopuzzelrit 
 
Eindelijk niet meer de Corona op de voorgrond, want de APR kon doorgaan dit 
jaar. Met wat kleine aanpassingen om het toch zo Corona proof te laten verlopen. 
 
Iedereen had wel weer zin in een 
activiteit, want er deden dit jaar 42 
auto's mee. Vergeleken met andere 
jaren, ongeveer 25, dus een top 
opkomst. 
Bij de start zagen we allemaal 
gemotiveerde en geconcentreerde 
gezichten. Iedereen was er klaar 
voor. Bij de 1e post was de 
motivatie bij de meesten nog 
duidelijk aanwezig. 
 
En tja toen die 2e post, daar bleef 
het lang stil... te lang. Maar uiteindelijk druppelde er toch een heel aantal binnen. 
En konden er aantal de juiste weg vinden. Voor aantal anderen was het toch 
lastig en werd de hulplijn meerdere malen ingezet. 
 

Uiteindelijk is iedereen gelukkig weer 
teruggekomen op de parkeerplaats van het 
Gebouw. Sommige hadden de route strak 
gereden, maar anderen hadden een mooie 
tourtocht gemaakt door Coevorden, de 
Krim en een enkeling heeft het bordje 
Slagharen nog gezien..... Gelukkig konden 
alle frustraties en verhalen gedeeld worden 
op het terras. 
Al met al een geslaagde Puzzelrit!  
 

 
De prijzen werden verdeeld aan: 

1. Team Kamphuis  
2. De Babybus 
3. Gerrit en Janneke Waterink en team Rigterink/Wanink 

 
De troostprijs was voor Cindy Timmerman en kids. 
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Plaatselijk Belang Hoogenweg en omstreken 
 
Inmiddels is de eerste helft van dit jaar alweer voorbij. De zomer is begonnen en 
heeft ons meer vrijheden gebracht. Zo hebben in 2021 alweer twee grote 
evenementen plaatsgevonden die in 2020 helaas niet door konden gaan door 
alle Corona beperkingen. Binnen het bestuur van Plaatselijk Belang heeft het 
online vergaderen inmiddels weer plaats gemaakt voor vergaderingen bij de 
bestuursleden thuis. 
 
Bezoek Burgermeester en Wethouders 
 

3 september komen de Burgermeester & Wethouders Hoogenweg en 
Hardenbergerveld bezoeken. Door Corona kon dit bezoek in 2020 niet doorgaan. 
Tijdens dit bezoek worden enkele projecten bezocht in onze omgeving en laten 
we de (nieuwe) Burgermeester kennismaken met ons mooie omgeving. 
 
World Clean-Up Day 
 

Een tweede activiteit die er weer aankomt is de World Clean-Up Day. Ook deze 
activiteit heeft in 2020 niet door kunnen gaan. Samen met de 
activiteitencommissie gaan we met de jongste bewoners van de Hoogenweg ons 
park, onze bermen en onze omgeving schoonmaken. Dit jaar zal wederom Rova 
ons hierbij helpen. De World Clean-Up Day zal dit jaar plaatsvinden op 18 
september. De uitnodiging hiervoor volgt nog. De dag zal natuurlijk in het 
gebouw worden afgesloten met een lekkere maaltijd voor alle helpers. 
 
Emailadressen 
 

Tot slot doen we hierbij nog een oproep. Onlangs zijn we bij alle leden langs de 
deur geweest waarvan we nog geen emailadres genoteerd hebben staan. Heeft 
u één van de bestuursleden gemist of weet u niet zeker of uw juiste emailadres 
bekend is bij ons? Stuur dan een email onder vermelding van uw naam en adres 
naar pbhoogenweg@hotmail.com. 
 
We willen graag in het bezit komen van alle emailadressen zodat we u nog beter 
op de hoogte kunnen houden van al onze activiteiten en acties. 
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Alcis wint spuitvoetbal Hoogenweg 
 
Na een jaar afwezigheid kon het spuitvoetbaltoernooi in Hoogenweg dit 
jaar weer door gaan. Natuurlijk moesten aanvullende maatregelen 
getroffen worden om te voldoen aan de corona-richtlijnen, maar mede 
dankzij perfecte weersomstandigheden werd het toernooi een daverend 
succes. 
 
Twaalf teams deden mee, 
waarbij naast voetbal ook 
het spuiten met een 
brandweerslang tot de 
kwaliteiten moesten 
behoren om te winnen. 
Twee scheidsrechters per 
wedstrijd zorgden er voor 
dat de uit zeven spelers 
bestaande teams het niet te 
gek maakten. Maar de 
onderlinge sportiviteit 
voorkwam vaak al dat ingrijpen niet nodig was. 
 

26 wedstrijden 
werden er 
gespeeld en mede 
door het vele water 
werd de strijd 
steeds lastiger 
naarmate de dag 
vorderde. 
Uiteindelijk werd 
rond vier uur de 
finale gespeeld 
tussen 
titelverdediger 
Rukbunker en 
team Alcis dat in 
de slotfase van de 

wedstrijd overtuigend de wisselbeker wist te grijpen. Spuit 11 won de 
troostfinale en werd derde. 
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Hallo allemaal, 
 
Wij zijn Thijs Ramaker en Willemijn Verhagen. Thijs is 29 en Willemijn 27. Thijs 
woont alweer een paar jaar aan de Hoogenweg en Willemijn mag zich vanaf 
volgende maand ook inwoner van de Hoogenweg noemen. Thijs is opgegroeid in 
de Hoogenweg op de boerderij bij zijn ouders. Willemijn komt uit Veenendaal. 
 
Thijs is in zijn dagelijks werk Teamleider van een IT bedrijf dat clouddiensten 
levert. Hierbij zorgen wij onder andere voor het online houden van applicaties, 
werkplekken en websites. Hij werkt daar alweer 9 jaar. Willemijn zal vanaf 
oktober in Zwolle aan het werk gaan als Ambulant Hulpverlener voor een brede 
doelgroep. 
 

Naast het dagelijks werk houden we 
van het afspreken met vrienden, 
festivals (als het weer kan) en dingen 
te ondernemen. Thijs heeft sinds 
2016 samen met drie vrienden een 
uit de hand gelopen hobby: bier 
brouwen. Vorig jaar is dit een bedrijf 
geworden zodat het bier ook 
verkocht mag worden. Het brouwen 
gebeurt onder de naam Brouwerij de 
Stalen Piepe vanuit de Krim en op 
kleine schaal. De bieren die 
gebrouwen worden zijn 
speciaalbieren zoals Tripel, Weizen, 
IPA en meer. 

 
We hopen hier nog lang te kunnen wonen. 
 
Groeten Thijs en Willemijn 
 
Bij deze geven wij de pen door aan Gerjan Bouwmeester 
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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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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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Wederom winst voor Hok Bulthuus op volleybaltoernooi 

 

Wij werden gevraagd om een stukje te schrijven over dit toernooi. Wij 

spelen met Hok Bulthuus al zo'n 10 jaar mee met dit goed georganiseerde 

volleybal toernooi. Dit doen we met veel plezier en fanatisme. Na 7 jaar 

zonder prijs gaat het ons de afgelopen 3 edities wat beter af met als 

resultaat de felbegeerde titel. 
 

 
 

Dit gaat natuurlijk niet zonder slag of stoot. Ook wij hebben te maken met 

een lang en zwaar trainingsprogramma. Van conditietraining tot 

techniektraining, alles wordt het hele jaar door getraind. 
 

Maar wat voor ons voorop staat is een gezellige avond met een sportief 

begin en een biertje als afsluiter bij Gerko. We hopen nog jaren mee te 

doen. 

 

Hok Bulthuus
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Workouts in Hoogenweg 

 

Op 20 mei is VivFit - onder leiding van Vivian van der Weide - gestart met het 

aanbieden van een bootcamp en work-out op het sportveld in Hoogenweg. Dit is 

een mooie aanvulling van haar activiteiten en is tevens ontstaan met de gedachte 

om in de corona periode mensen toch op een veilige manier te kunnen laten 

sporten in de buitenlucht. Elke donderdagavond staat er een gemotiveerde club 

klaar om de spieren en conditie te trainen. Vanwege de animo is er inmiddels 

sprake van 2 groepjes, zodat er voor ieder individu een juiste intensiteit gekozen 

kan worden. Wil je graag conditie opbouwen of heb je juist behoefte om jezelf 

meer uit te dagen, alles is mogelijk. De groep onder leiding van Vivian traint bij 

de speeltuin en dit betreft de intensievere work-out. De andere groep onder 

leiding van Kimberly heeft wat meer rustmomenten tussen de series door.  

 

Na de warming-up wordt er iedere week een wisselend programma aangeboden 

waarbij de buik, billen en benen worden getraind. Verschillende attributen worden 

hierbij gebruikt; matjes voor oefeningen op de grond, gewichten, ballen, 

dynabands, elastieken, de speeltoestellen worden ingezet voor circuitjes en op de 

achtergrond een motiverende beat en enthousiaste trainers.  

 

Vind je het leuk om ook deel te nemen? Aanmelden en instappen is nog steeds 

mogelijk.  

 

Locatie: sportveld Hoogenweg  

Tijdstip: elke donderdag van 20.00 tot 21.00 uur 

Kosten: € 4,50 per les waarbij een 10-lessenkaart wordt aangeschaft 

Opgave: VivFit - Vivian van der Weide, tel; 06-47667150 
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Het is inmiddels al weer een jaar geleden dat wij in Hoogenweg zijn komen 
wonen. De hoogste tijd dus om ons even voor te stellen. In augustus 2020 
streken wij neer aan de Kanaalweg-Oost 102. 
 

Vincent is geen echte nieuwkomer in Hoogenweg. Als tweejarige verhuisde hij 
met vader, moeder en broertje naar Hardenberg, alwaar mijn jongste broer en 
zus geboren werden. Na een paar jaar in Baalder verhuisde de familie in 1990 
naar de Hoekweg. Na het VWO aan het Vechtdal studeerde Vincent geschiedenis 
in Groningen en Gent en werkte daarna als docent en onderzoeker aan de 
Groningse Universiteit. In 2004 verhuisde hij voor zijn werk naar Leiden. Sinds 
2017 werkt hij als historicus, onderzoeker en openbaar spreker en organiseert hij 
historische lezingen, cursussen en workshops. Momenteel bereidt hij zich me 
voor op het uitbreiden van mijn activiteiten voor de regio Hardenberg. In Leiden 
ontmoette hij Ghislaine, een Brabantse schone, die eveneens in een mooie 
landelijke omgeving is opgegroeid. 
 

Ghislaine is vanuit Brabant naar Leiden gegaan om rechten te studeren en is 
daarna met name in de horeca werkzaam geweest en heeft haar eigen 
restaurant gehad. Op het moment is zij zich aan het oriënteren wat er in deze 
omgeving mogelijk is.  
 

In corona-jaar 2020 werd het ons in Leiden iets te heet onder de voeten, vooral 
te druk en na vele jaren Randstad kriebelde het verlangen om weer buiten te 
gaan wonen. In maart wisten wij nog niet of het Brabant of Overijssel zou 
worden, maar in mei zag Vincents moeder een te koopbord staan aan de 
Kanaalweg-Oost en stuurde ‘voor de grap’ een foto van het huis naar ons door. 
Wij keken op funda en besloten eigenlijk meteen de volgende dag een afspraak 
met de makelaar de maken. In juni waren wij –  en dus ook het huis –  verkocht 
en in augustus waren we over. 
 

Inmiddels zijn we helemaal gewend en heel gelukkig in ons kleine paradijs aan 
het kanaal. We zijn met open armen door de buren verwelkomd. We zijn 
voornemens om aan veel activiteiten in het dorp mee te doen en zo meer 
mensen te leren kennen. 
 
Tot ziens, 
Vincent & Ghislaine 
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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. 

 Lisette Wensink 

 pbhoogenweg@hotmail.com 

 
 

Plaatselijk Belang Hardenbergerveld 

 H. van der Veen 

 pbhardenbergerveld@gmail.com 

 

 

Toneelvereniging Elck wat Wills 

 Bianca Soer 

 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: 
Japanse puzzel: 

Nederland: 

 

 

 

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 10 december 2021 bij Leon ter Voorde. 
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