
 

 

  

• In de jeugdrubriek Leander Luisman en Thijs Hoogeveen 

• De doorgeefpen lag bij Gerjan en Heidi 

• De familie Horstra-de Vries stelt zich voor 

• De koksmuts was in handen van Gea Veurink 
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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 

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 

G.H. Otten, Hoogenweg 47 

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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December 2021 
 
Toen de vorige krant uitkwam, zag het er rooskleuring uit met betrekking tot 
de coronamaatregelen. De vooruitzichten waren goed en we mochten weer 
meer doen. Ook bij ons startten activiteiten weer op en konden we elkaar 
weer wat makkelijker ontmoeten. Hoe anders is dat nu… Deze week is er 
opnieuw een persconferentie en het lijkt er op dat we de feestdagen opnieuw 
creatief zullen moeten invullen. 
 
Terwijl de pandemie weer aan het oplaaien was, spraken wereldleiders elkaar 
in Glasgow. De coronacrisis is tenslotte niet eens het grootste probleem waar 
we voor staan. Het klimaat en de gevolgen van de verandering daarvan 
blijven dé uitdaging voor deze eeuw. Helaas kreeg de zoveelste top minder 
aandacht dan het verdiende. Uiteindelijk werden vergaande maatregelen 
afgesproken, maar of het voldoende is? Daarover verschillen de meningen 
zoals altijd. 
 
De coronapandemie en de klimaatcrisis zijn heel verschillend, maar in het 
vinden van een oplossing hebben ze helaas veel gemeen. Mensen weten 
elkaar niet te vinden en lijken steeds minder open te staan voor de mening 
van anderen. Dat zien we in de politiek, maar helaas ook in de hele 
maatschappij en op elk niveau. Misschien is die polarisatie wel echt het 
grootste probleem dat we moeten zien op te lossen. 
 
Of dat gaat lukken? Niet zonder hoop. Kerst 2021 wordt bijna letterlijk 
overschaduwd door grote wereldproblemen. Maar heel misschien wordt 2022 
het jaar van de verandering. Laten we het hopen. Maar beter nog: laten we 
proberen echt naar elkaar te luisteren en elkaar te vinden! 
 
Mede namens Diane en Judith wens ik u hele fijne feestdagen en een gezond 
en beter nieuwjaar! 
 
Leon ter Voorde 
Redactie “Oes Blattie” 
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Datum Omschrijving Organisator 

   
17-12-21 Online 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 

31-12-21 Oliebollenactie (zie elders in deze krant) Feestcommissie 

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

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

Oranjevereniging 

09-02-22 Sjoelavond in het Gebouw, aanvang: 20.30 uur Act.commissie 

12-02-22 Oud papier actie vanaf 8.30 uur Oranjevereniging 

24-02-22 Jeugdbingo in het Gebouw. Aanvang: 19.00 
uur 

Act.commissie 

09-03-22 Sjoelavond in het Gebouw, aanvang: 20.30 uur Act.commissie 

12-03-22 Oud papier actie vanaf 8.30 uur Oranjevereniging 

18-03-22 Algemene Ledenvergadering in het Gebouw. 
Aanvang: 20.00 uur 

PB Hoogenweg 

24-03-22 Workshop bloemschikken in het Gebouw. 
Aanvang: 19.00 uur 

Act.commissie 

26-03-22 Motormarkt Hardenberg bij de manege van 
08.00 uur tot 16.00 uur 

MC De 
Gasschoeve 

09-04-22 Oud papier actie vanaf 8.30 uur Oranjevereniging 

08-04-22 Paasbingo in het Gebouw. Aanvang: 20.00 uur Act.commissie 

18-04-22 Paaseieren zoeken in het park. Start om 10.00 
uur bij de ijsbaankantine. Deelname gratis. 

Act.commissie 

13-04-22 Sjoelavond in het Gebouw, aanvang: 20.30 uur Act.commissie 

23-04-22 
t/m 
30-04-22 

FEESTWEEK 2022 
Zie voor meer informatie elders in deze krant 
en de feestgids die t.z.t. verschijnt 

Feestcommissie 

 

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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KRUISWOORDPUZZELS 

 

Horizontaal 

1 uitroep van vrolijkheid  4 plaats in Frankrijk 6 Amerikaanse president 8 vogel 9 

bijwoord 11 zuur, scherp 12 het voortdurend porren 14 dagblad 15 gezicht (Bargoens) 17 

lokspijs 18 Raad van Arbeid 19 verhandeling 22 plaats in Friesland 24 specerij 26 rivier 

in Frankrijk 27 lichtpaars 28 smet 29 kruipend dier 31 sierdek 32 houding  

Verticaal 

1 onbenullig 2 hier (Latijn)    3 oogje aan de buitenzijde van 

kantwerk      4 vrolijk en bekoorlijk 5 vaartuig 

6 weg met bomen     7 Nederlands opleidingsinstituut 

8 samengegroeid klompje gras    10 zo rond als een ton  

11 vergelding 13 theatershow    14 bedekking 16 met andere 

woorden 20 Arabische titel    21 zeker onderricht 22 ingedikt sap 

23 vreemde munt 25 leersoort 

26 sportbeoefenaar 

30 vlekkenwater  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Horizontaal 

     1 uitroep van afkeer 4 vogelgeluid  

6 apensoort   8 mevrouw 9 bloedvat 11 Nederlandse schilder 

12 glooiing 14 mutsje 15 gebied 17 vis 18 algemeen vormend onderwijs 19 koord 

22 ijsbank in een rivier 24 zwerver 26 van zekere houtsoort 27 Mexicaans gerecht 

28 emmertje 29 neusopening 31 glazen bedekking 32 plaats in Gelderland 

Verticaal 

1 geldbuidel 2 zware bijl 3 leemte 4 kleingeestige kritiek 5 navigatiemiddel 

6 Romeins keizer 7 ex-topvoetballer 8 dwaas mens 10 deel van de bloedsomloop  

11 deel van een jaar 13 rustbank 14 oogholte 16 familielid 20 vuur 21 tijdelijke verdaging 

22 ijsdek van elk van de polen 23 opspringend vochtdeeltje 25 reisweg  

26 Amerikaanse gouden munt 30 zeepwater. 
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In deze rubriek plaatsen wij telkens twee interviews met kinderen uit Hoogenweg 

en omstreken. Deze keer zijn dat: Leander Luisman en Thijs Hoogeveen. 
 

Hoe heet je? Leander Luisman 

Wat is je adres? Olsmansdijk 3 

Wanneer ben je geboren? 15-03-2011 

En waar ben je geboren? Hardenberg 

Broers / zussen: Tiemar 8 jaar en Danique 8 jaar 

Naar welke school ga je? ARS (Albertus Risaeus School)  

In welke groep zit je? Groep 7 

Wat wil je later worden? Boer 

Wat zijn je hobby’s? Scouting, vissen 

Huisdieren: Diesel (hond), Binka (kat), 5 kippen en een haan 

Lekkerste eten / drinken: Pizza en cola 

Leukste televisieprogramma: Daniel Weyers (vlogger over vissen) 

Favoriete muziek / band: Skillet 

Leukste boek: Boeken over techniek en vissen 

Waaraan heb je een hekel? Reclame op de computer/t.v. 
  

  

Hoe heet je? Thijs Hoogeveen  

Wat is je adres? Hoogenweg 20 

Wanneer ben je geboren? 10 oktober 2011 

En waar ben je geboren? Hardenberg 

Broers / zussen: Zusje Tessa van 5 jaar 

Naar welke school ga je? Visio school in Haren 

In welke groep zit je? De Iris 

Wat wil je later worden? Koning 

Wat zijn je hobby’s? Voetballen bij Gramsbergen, 

piano spelen, buiten spelen, fietsen op de tandem 

Huisdieren: Kat Kay en een kip en een haan 

Lekkerste eten / drinken: Patat, Appelsap 

Leukste televisieprogramma: Bing, Bumba, Zandkasteel 

Favoriete muziek / band: Moniek Smit, geheime zender, house met een 

goeie beat 

Leukste boek: Pluk van de Petteflet 

Waaraan heb je een hekel? Kou en muggen 
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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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snelle gekarameliseerde notenkoek 
 
De dagen worden korter, buiten is het koud, tijd voor gezelligheid binnen. 
Hierbij het recept voor een heerlijk notenkoek, makkelijk om te maken, HEERLIJK 
om te eten: 
 
Ingredienten: 

• 100 gram boter 

• 200 gr. gemengde noten 

• 100 gr. suiker 

• 125 gr. zelfrijzend bakmeel 

• 100 gr. geraspte kokos 

• blikje gecondenseerde melk 
 
Bereiding: 

- oven verwarmen tot 180* 

- 100 gr boter smelten 

- mengen/roeren met suiker, bakmeel en kokos 

- verdelen in bakblik van ongeveer 25x 25 cm. 

- 10 min. bakken   

- 5 min. af laten koelen 

- Gecondenseerde melk + noten er over verdelen 

- 20 min bakken in het midden van de oven 

E E T   S M A K E L I J K ! 
 
Groetjes, 
Gea Veurink - Schanskamp 
 
 
Ik geef de koksmuts door aan… Mieke Meilink! 
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FEESTWEEK 2022?!  
 

Iedereen kan de plannen voor de 
straatversieringen weer uit de kast 
halen en op de tekentafel leggen, 
want we gaan er als 
feestcommissie voor om in april 
2022 de Feestweek met het thema 
‘VAKANTIE’ door te laten gaan! 
 
Uiteraard zullen alle Corona-
maatregelen op de voet worden 
gevolgd... en kan pas op het 
laatste moment definitief worden 
besloten of alles veilig door kan 
gaan, maar we zijn absoluut 
positief gestemd! 
 
De indeling van de activiteiten is 
iets anders dan dat het in 2020 zou 
zijn, maar om alvast rekening mee 
te houden: 
 

Zaterdag 23 april: all inclusive diner + feestavond 
 
Maandag 25 april: kinderdag + ringsteken ‘s avonds 
 
Woensdag 27 april: Koningsdag Highway Battles 
 
Donderdag 28 april: Schotse Avond 
 
Zaterdag 30 april: De Bonte Treinreis 
 

Dus... vraag je vakantiedagen maar alvast aan      ... 
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Workshop bloemschikken       
 
Wij hopen na 3 jaar eindelijk weer een workshop 
bloemschikken te kunnen organiseren. Natuurlijk zijn we wel 
afhankelijk van de op dat moment geldende corona-
maatregelen. De workshop zal, bij doorgang, plaatsvinden op 
donderdag 24 maart 2022 om 19.00 uur in “Het Gebouw”. 
 
Voor al het benodigde materiaal wordt gezorgd; neem alleen even een 
tangetje en een schaartje mee. 
De kosten bedragen € 35,- p.p. voor een mooi voorjaars/paasstuk inclusief 
koffie of thee met wat lekkers en een consumptie. 
 
De activiteitencommissie 
 
Opgeven kan t/m 13 maart 2022 bij Germa Brink : 
germa@brinklaan.nu /06-10048366  
 
 

                Geef je snel op want vol is vol! 

mailto:germa@brinklaan.nu
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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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Hoor de wind waait door de bomen...  
 
Door alle maatregelen rondom het Corona-virus 
was het al spannend of Sinterklaas überhaupt 
Hoogenweg zou aan doen dit jaar... De 
Oranjevereniging had een heuse drive through in 
gedachten, maar door het slechte weer was dit niet 
haalbaar.  
 
Er stond zo'n harde wind en het regende zo hard 
dat de parkeerplaats niet klaargemaakt kon worden 
voor het bezoek van Sinterklaas. Toen werd het nog spannender of Sinterklaas 
wel in de gaten had dat er binnen een warm plekje voor hem was gemaakt, dus 
de muziek werd een lokaas.  
 
Door het gebouw was een walk-through aangelegd. En ja! Sinterklaas is gekomen 
met maar liefst zes Pieten, al was het dit jaar zonder de Paardenknecht. 

 
Wel had Sinterklaas drie Danspieten meegenomen en 
hierdoor werd het een swingende middag, Vanuit het 
Gebouw klonk op 1 december dus harde muziek, 
maar was er ook lekkers, gezelligheid en gelach.  
 
Het was heel persoonlijk want Sinterklaas had tijd 
voor een kort praatje met iedereen, zelfs over de 

papa's en mama's had Sinterklaas het nodige te melden; ze konden er niet 
omheen.  
 
Maar liefst 51 kinderen kregen een 
cadeautje met de mijter-stok, 
van knuffel tot spelletje, van puzzel 
tot knutselblok.  
 
Dan rest ons allen nog maar één 
ding te zeggen tegen de 
Pietenbaas:  
Dank u Sinterklaas!   
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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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BEDANKT 
 

We hebben als 
Oranjevereniging mogen 
deelnemen aan twee acties 
voor het spekken van onze kas. 
We zijn ontzettend trots, blij en 
dankbaar dat we zoveel 
stemmen hebben mogen 
ontvangen bij zowel de 
RaboClubSupport actie als de 
actie van de Plus 'Spaar je club 
gezond'. 
 

 
De Rabobank actie bracht het mooie bedrag op van € 408,86 en wat 
hebben we wat afgekrast voor de Plus actie maar liefst € 716.-!!! 
 
Uiteraard wordt dit geld 
goed besteed bij het 
organiseren en uitvoeren 
van de verschillende 
activiteiten van de 
Oranjevereniging. Eigen 
bijdrages en contributie 
kunnen hierdoor laag 
worden gehouden en de 
Oranjevereniging blijft 
dan toegankelijk voor 
iedereen. 
 
Allen bedankt voor jullie 
stem en vouchers!  
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Plaatselijk Belang Hoogenweg en omstreken 
 
Beste dorpsgenoten,  
 
Het afgelopen jaar is weer voorbij gevlogen. Het leek een tijdje de goede kant op 
te gaan, maar helaas nemen de coronabesmettingen weer toe.  
Bij deze brengen we jullie even op de hoogte van de verschillende zaken waar 
Plaatselijk Belang mee bezig is geweest. 
 
College van B&W op bezoek 
Vrijdag 1 september was het College van Burgemeester en wethouders op 
bezoek in Hoogenweg en Hardenbergerveld. Bas Hoogeveen vertelde eerst over 
de geschiedenis van het gebied. Daarna zijn we met de huifkar naar het 
zonnepark van Gerrit Altena gegaan. Een medewerker van Kronos Solar gaf 
informatie over het gerealiseerde zonnepark. Vervolgens werd per huifkar koers 
gezet naar de varkenshouderij van Marco Kunstman. Marco informeerde over 
het bedrijf en gaf daarbij aan dat duurzaamheid voor hem een uitdaging is. Sinds 
enige tijd worden er op het bedrijf geen chemische producten meer gebruikt en 
wordt met natuurproducten de ammoniakuitstoot sterk terug gedrongen. 
 
World Cleanup Day 
Ruim 20 kinderen en begeleiders gingen zaterdag 18 september de straten op 
om de Hoogenweg een stukje schoner te maken. Voorafgaand kwam Miriam 
Gerrits van De Koppel een korte uitleg geven over zwerfvuil en de gevolgen 
hiervan. Allemaal bedankt voor jullie hulp. 
 
Oud ijzeractie 
De container mocht deze keer ook weer bij de fam. Spijker staan, wij bedanken 
hun hiervoor. Ook willen we Eg Geerligs erg bedanken voor zijn inzet. We zijn  
blij met de opbrengst van bijna 1102 euro. 
 
Sport en beweegakkoord 
Plaatselijk belang heeft een aanvraag ingediend in het kader van het sport en 
beweegakkoord. We hebben te horen gekregen dat de subsidieaanvraag 
gehonoreerd is. We gaan hier bootcamp toestellen voor kopen om buiten 
sporten te stimuleren. Dit alles onder professionele begeleiding. 
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Nieuw bestuurslid  
Wegens aftreden van een bestuurslid zijn we op zoek naar een enthousiast 
nieuw bestuurslid! Ben je geïnteresseerd of wil je meer weten, stuur dan een 
mailtje naar pbhoogenweg@hotmail.com of benader één van de bestuursleden. 
 
Heeft u vragen of tips van algemeen belang van de Hoogenweg neem gerust 
contact met ons op! 
 
Met vriendelijke groet, 
Bestuur Plaatselijk Belang Hoogenweg en omstreken 
 
Bas Hoogeveen, Ewout Schepers, Henri Veltink, Lisette Wensink en Maureen 
Vugteveen 
 
 

 
Alzheimer Nederland - Collecte 2021 

 

De collecte van Alzheimer Nederland in de week van 7 tot en 

met 13 november 2021 heeft in Hoogenweg € 258,62 

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 de wijken Baalderveld (Olsmansdijk, 

Volle Urenweg) en Venebrugge. 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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60+ reis op woensdag 8 september ‘21 
 
Na 2 jaar was het zover! De busreis met 46 60-plussers uit Hoogenweg 
ging woensdag 8 september weer door! En wat had iedereen er zin in. Het 
was fijn om elkaar weer te zien en te spreken. En dat praten, dat werd de 

hele dag door gedaan! De bus 
met chauffeur Bert ging langs 
allerlei smalle weggetjes en 
onderweg werden er leuke 
weetjes verteld.  
 
Als eerste werd er gestopt bij 
Paardenmelkerij Sand in 
Harbrinkhoek. Na koffie met een 
krentenwegge vertelde de heer 
Sand hoe de Paardenmelkerij is 
ontstaan en waar paardenmelk 

bij helpt, bijvoorbeeld eczeem. Moar hej trammelant op de pot...doar helpt 
het ok veur! Na een rondleiding door de stallen en het zien melken van de 
paarden, reed de bus de grens over. 
 
De rit ging over smalle weggetjes en kwam uit 
Beim Schweinswirt in Halle. Nagenietend van 
een uitgebreide lunch stapte iedereen weer in 
voor een ritje naar Openluchtmuseum 
Ootmarsum. Onder het genot van het prachtige 
zonnige en (best) warme weer kwamen de 
verhalen over hoe het er vroeger thuis aan toe 
ging, mede door de herkenning in het museum. 
Na de rondgang langs alle huisjes belandde 
een ieder op het terras voor een verkoelend 
drankje of een sorbet in een bierpul. 
 
De terugreis naar Hoogenweg ging o.a. langs 
het huis waar de film 'De beentjes van Sint Hildegard' is opgenomen. 
Aangekomen bij het Gebouw kon iedereen aanschuiven voor een 
verrukkelijk diner. Het was een succes, oordelend naar de reacties, op 
naar het volgende jaar! 
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Moi luu, 
 
Wij zijn Gerjan Bouwmeester en Heidi Schoonhoven. Gerjan is 40 en Heidi is 47 en 
samen met de kinderen Lisanne, Liselot en Joël wonen wij met veel plezier aan de 
Hoogenweg 13. 
 

Gerjan is geen onbekende aan de 
Hoogenweg, hij is hier opgegroeid en heeft 
het ouderlijk huis in 2010 op een hele 
mooie manier overgenomen van zijn 
ouders.  
Sinds augustus 2019 mogen Heidi en de 
kids zich ook trotse inwoners noemen van 
ons mooie dorpje en dat bevalt hen heel 
goed. 
 

Gerjan is int. bulk chauffeur bij Zijderlaan 
B.V. Stolwijk en is veel van huis. Heidi werkt 
3 dagen bij De Gulden Stoet in Orvelte, een 
ambachtelijke bakkerij waar zij letterlijk en 
figuurlijk voor brood op de plank zorgt. 
 

Naast ons drukke leventje spreken wij in 
onze vrij tijd graag af met vrienden en 
kennissen en vermaken wij ons ook altijd 
goed in de tuin, want blad ruimen hoort er 
nu eenmaal bij aan de Hoogenweg…   
 

Wij hopen hier nog vele jaren met veel 
plezier en in goede gezondheid te mogen 
wonen en wij prijzen de saamhorigheid in 

de buurt, want noaberschap is lang niet meer vanzelfsprekend in deze tijd. 
 
Met vriendelijke groet, 
Gerjan en Heidi 
 
 
Bij deze geven wij de pen door aan Rene en Marleen Nijzink. 
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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 
Veltink Dakwerken H. Veltink 
Rademaker’s Poeliersbedrijf T. Rademaker 
Carlo Gruppen Holding BV C. Gruppen

 
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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We hebben er lang op moeten wachten, en het blijft nog even 

spannend maar wij hopen in 2022 de nieuwe revue ‘Doar Giet t Hen’ 

voor jullie te kunnen gaan spelen! 

De afgelopen maanden hebben wij hard gerepeteerd aan een nieuwe revue. Wij 

hebben de hoop gehad dat wij in december de generale repetitie konden gaan 

houden waarna we in  2022 met elkaar op de planken konden gaan staan. Helaas 

hebben wij deze generale repetitie moeten afzeggen i.v.m. de huidige corona 

maatregelen. Hoe het voor komend seizoen eruit gaat zien zal nog even 

onduidelijk blijven, we blijven afhankelijk van de maatregelen. 

Het script is geheel in eigen beheer en 

geschreven door Jan Bulthuis en Henk 

Veldsink. De zanggroep bestaat dit keer uit 

Dianne Olsman, Gea Wolbink, Leon 

Schoemaker en Jan Bulthuis en staat onder 

begeleiding van Eric Smulders. In de sketches 

komen we weer een aantal oude bekenden 

tegen, maar ook is er hoog bezoek van een 

BN'er. 

Spelers van dit jaar zijn: Gerrit Waterink, Ina 

Timmer, Truida Hesselink, Eg Hutten, 

Richard Slump, Karin van der Steen, Bianca 

Soer en Rutger van Braak. De regie is in 

handen van Henk Veldsink. Het decor en de 

techniek wordt door diverse leden verzorgd. 

Ons team van grimeuses is inmiddels 

uitgebreid en heeft onlangs een cursus gevolgd 

om weer helemaal up-to-date te zijn. Ook in 

de techniek hebben we inmiddels veel 

geïnvesteerd. Hiermee zijn we helemaal klaar 

voor het nieuwe seizoen! 

Blijf allemaal gezond en hopelijk tot snel!  
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Zonnepark Zunneveld in rap tempo uit de grond gestampt 
 
Na een lang voortraject en diverse bezwaren vanuit omwonenden, is in 
september gestart met de bouw van het zonnepark Zunneveld in 
Hoogenweg (grenzend aan de Radewijkerbeek, kanaal Almelo-De 
Haandrik en Westeindigerdijk). De bouw is in handen van het Duitse 
Goldbeck Solar. 
 

Groot park 
Het park wordt ongeveer 
13 hectare groot en zal 
bestaan uit 25.975 
zonnepanelen. Daarmee 
kunnen jaarlijks 4925 
huishoudens van 
duurzame stroom 
worden voorzien. Voor 
de financiering van het 
project is LC Energy een 
samenwerking 
aangegaan met Blue 
Elephant Energy. 
 

Beplanting 
Het project van LC Energy is op moment van schrijven nog in de bouw 
projectfase. Het is de bedoeling dat het park wordt ingezaaid met een 
kruidenrijk grasland en er komen insectenhotels. Langs de 
Radewijkerbeek komt een ecologische oever met een geleidelijke 
overgang van land naar water. Het park wordt omgeven door hoge 
struiken die worden teruggesnoeid tot een hoogte van minder dan 2 meter 
zodat het zicht op de horizon intact blijft. Daarnaast worden er nieuwe 
bomen gepland. 
 
Participatie 
Enexis kan het zonnepark aan het eind van het jaar op het net aansluiten. 
Wat de financiële participatie van de bevolking betreft, is Blue Elephant 
Energy momenteel in onderhandeling met de gemeente Hardenberg en 
de energiecoöperatie. 
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Per 1 november jl. zijn wij de eigenaren van de woning Kanaalweg Oost 103, 
voorheen bewoond door de familie Bruins. Na ons trouwen 20 jaar geleden 
hebben wij 2 woningen voor langere tijd bewoond, beide in de Marslanden in 
Hardenberg. De wens om in het buitengebied van Hardenberg neer te strijken is 
ook al zo oud. En op wat een fantastische plek mochten wij neerstrijken, in het 
mooie Hoogenweg. Landelijk, vrij en toch overal dichtbij. 
 

 
 

Wij zijn Jan en Alienke Horstra-de Vries, beide geboren en getogen in 
Hardenberg. Jan is 46 jaar en mede-eigenaar van Joosten B.V., hijs- en 
heftechniek in Vriezenveen. Alienke is 43 jaar en werkt als Sociaal Raadsvrouw 
bij Raad en Recht in Hardenberg. Wij wonen hier met onze dochters Marisa (16) 
en Sofia (14). Zij gaan allebei naar het vwo op het Greijdanus College. Verder 
hebben we hier mee naar toe genomen onze vis en ons konijn Pluisje. Heel 
binnenkort wordt een klein katje toegevoegd aan ons huisdierenbestand.  En o 
ja, elke ochtend staan de witte en de grijze reiger bij onze vijver. De kinderen 
hebben ze namen gegeven. Ze gaan vanaf nu door het leven als Ralph en Herm. 
 

De komende jaren is onze hobby de tuin. Dat is even wennen, zo’n grote tuin. 
Prachtig mooi natuurlijk maar waar begin je? Even omschakelen, hadden we 
voorheen alles in één dag klaar, nu moet het in etappes. We zijn flink aan het 
snoeien geweest en hebben karrevrachten vol weggebracht. Elke dag een uurtje 

blad harken is goed voor lijf en leden. We vermaken ons wel.       
Inmiddels kennen wij  al wat namen van mede Hoogenweg bewoners. Maar we 
vinden het natuurlijk veel leuker om u in het echt te ontmoeten. Hopelijk is daar 
een keer gelegenheid voor. 
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Teenage event 2021 
 

Op vrijdag op 20 augustus  gingen 18 tieners in 6 
auto’s op pad naar Lemelerveld naar het 
Heidepark. Toen we daar aan kwamen kregen we 
uitleg en gingen we klimmen. 
 
Je kon verschillende routes 
doen; de groene route was 
de makkelijkste route. Dan 
was er een gele en een 
blauwe route dat waren de 
twee middelste routes en je 
had de moeilijkste route: de 
rode route. 
 
Ik zelf vond de blauwe route 

het leukst omdat er een grote kapelbaan  over het 
water was. 
 
Het was een geslaagde avond! 
 
Thijs Dorgelo 
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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 

 Betsie Hans-Wolbink 

 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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Hardenbergerveld viert 75 jarig bestaan 
 

Zondag 21 november was er een klein feestje op de hoek Emtenbroekerdijk 

/Hardenbergerveld want Plaatselijk Belang Hardenbergerveld bestaat 75 jaar. Er is een 

picknicktafel op de hoek geplaatst, deze is aangeboden door de Gemeente Hardenberg.  
 

Op de rugleuning van het bankje is een metalen plaatje geplaatst met daarop het logo en 

de oprichtingsdatum van Plaatselijk Belang Hardenbergerveld. Om er helemaal een 

officieel tintje aan te geven is dit bankje onthuld door het nu oudste lid, Riek Huisjes met 

haar twee kleinkinderen Timo en Mila. 
 

“Op heden 14 november 1946 werd alhier opgericht Plaatselijk Belang Hardenbergerveld 

met het doel om de belangen alhier gezamenlijk te behartigen en tot meer bloei te brengen 

“. Namens het bestuur; G. v. Laar voorzitter, F. Schutte secretaris en A. Watering 

penningmeester. Zo staat het op de eerste pagina’s in de bewaarde, handgeschreven 

notulenboeken.  
 

Men wilde onder 

andere bemiddelen 

bij de verhuur van 

de jacht in het 

werkgebied. Op 21 

november 1946 is 

de vereniging 

ingeschreven bij de 

KvK. Dit is nu 75 

jaar geleden, een 

mijlpaal voor het 

Plaatselijk Belang. 

Het doel van de 

vereniging is al die 

tijd gelijk 

gebleven, opkomen voor de belangen van de bewoners van het Hardenbergerveld en het 

gebied leefbaar te maken en te houden. Door de komst van het industrieterrein De 

Broeklanden, is het gebied helaas kleiner geworden dan 20 jaar geleden maar de bewoners 

vormen nog steeds een hechte gemeenschap. 
 

Het was de bedoeling om dit jubileum het afgelopen jaar groots te vieren maar helaas, de 

maatregelen over, van, voor het coronavirus stonden het niet toe om dit door te laten gaan. 

Ter gelegenheid van dit jubileum wordt er nog een boek uitgegeven over de geschiedenis 

van Plaatselijk Belang Hardenbergerveld en haar bewoners met mooie oude en nieuwe 

foto’s. 

 

Bron: De Toren 21-11-2021 
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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 – 19:00 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 

Diane van der Veen 

Olsmansdijk 12 

7793 HS Hoogenweg 

tel 0523 216275 

Leon ter Voorde 

Kanaalweg Oost 98 

7793 HB Hoogenweg 

tel 0523 235688 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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: 
Kruiswoordpuzzels 

 

 

 

 

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 11 maart 2022 via ons mailadres: 

dk.pbhoogenweg@gmail.com 
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