
 

 

  

Maart 2022 Jaargang 26, nummer 1 

 

• In de jeugdrubriek Lana en Tijn ter Voorde 

• De doorgeefpen lag bij Rene Nijzink en Marleen Hutten 

• Met Leon ter Voorde blikken we terug op 25 jaar dorpskrant 

• De koksmuts was in handen van Mieke Meilink 
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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 

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 

Leon en Daniëlle ter Voorde, Kanaalweg Oost 98 

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 2022 
 
Bij het schrijven van mijn voorwoord lees ik altijd even de vorige terug. Daarin 
sprak ik nog de hoop uit dat 2022 een jaar van positieve verandering zou worden. 
Hoe anders is dat uitgepakt! Binnen 80 jaar hebben we opnieuw te maken met 
een grote oorlog in Europa. Enkele maanden geleden nog onvoorstelbaar en nu 
zien we de grote stromen vluchtelingen en al het leed dagelijks in het nieuws. 
Verschrikkelijk! 
 

Het plaatst al onze andere zorgen, maar ook leuke dingen in een ander 
perspectief. Zo hebben wij het geluk dat we binnenkort eindelijk onze feestweek 
kunnen vieren. Misschien voelt het wat dubbel om juist nu feest te vieren, maar 
tegelijkertijd is het wellicht ook juist goed om vast te houden aan de leuke dingen 
in het besef dat het ook maar zo anders had kunnen zijn. 
 

Voor wie de afgelopen jaren niet heeft meegeteld; dit is alweer de 75ste Oes 
Blattie en dit is de 26ste jaargang. Dat betekent dat we 25 jaar bestaan! Een hele 
mooie mijlpaal, waar wij als redactie erg blij mee zijn. En een klein beetje trots is 
ons ook niet vreemd… 
 

Als medeoprichter heb ik heel veel plezier beleefd met het maken van de 
dorpskrant in de afgelopen 25 jaar. Maar het is wat mij betreft wel een mooi 
moment om te stoppen en het stokje over te dragen. Elders in deze krant mocht 
ik nog even terugblikken, maar hier nader ik het einde van mijn allerlaatste 
voorwoord. 
 

Natuurlijk heb ik daar gemengde gevoelens bij, maar ik heb er alle vertrouwen in 
dat Oes Blattie in goede handen is bij Diane, Judith en Silvia. Oh ja, en voor de 

jeugdrubriek had ik nog een laatste kans om een belofte in te willigen…       
 

In de hoop dat u in al die jaren met plezier deze dorpskrant hebt gelezen, wil ik u 
als lezer en verder iedereen die in welke vorm dan ook heeft bijgedragen aan 
deze eerste kwart eeuw Oes Blattie hartelijk bedanken! 
 
Tot ziens en goed goan!! 
 
 
Leon ter Voorde 
Redactie “Oes Blattie” 
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Datum Omschrijving Organisator 

   
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 

28-03-22 Proefavond kaartcompetitie. Zie elders in deze 
krant voor meer informatie 

Gerko Kremer 

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

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

08-04-22 
t/m 
16-04-22 

Biljarttoernooi in het Gebouw. De finale is op 
16 april. 
Zie elders in deze krant voor meer informatie 

Biljartvereniging 

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

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

Act.commissie 

18-04-22 Paasvuur - bij wie? Zie elders in deze krant PB Hoogenweg 

13-04-22 Sjoelavond in het Gebouw, aanvang: 20.30h 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 

07-05-22 Stekjesmarkt bij de Opgang in Radewijk. Van 
10.00 tot 13.00 uur. 

 

14-05-22 Oud papier actie vanaf 8.30 uur Oranjevereniging 

04-06-22 Autopuzzelrit; vertrek bij het Gebouw vanaf 
18.30 uur 

Oranjevereniging 

11-06-22 Oud papier actie vanaf 8.30 uur Oranjevereniging 

01-07-22 Volleybaltoernooi in het park. Aanvang: 19.00h Act.commissie 

09-07-22 Oud papier actie vanaf 8.30 uur Oranjevereniging 

15-07-22 Hoogenweg luidt de zomer in - bbq 
Meer informatie elders in deze krant 

 

30-07-22 Spuitvoetbaltoernooi in het park 
 

13-08-22 Oud papier actie vanaf 8.30 uur Oranjevereniging 

26-08-22 Teenage event; meer informatie volgt Act.commissie / 
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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Wellicht heeft u al gelezen dat de feestweek nu dan eindelijk 

doorgang lijkt te vinden en de voorbereidingen hiervoor al in 

volle gang zijn. De vorige feestweek is door de corona nu al 

bijna weer zeven jaar geleden en het was een fantastisch feest. 

Maar wat kunt u zich er nog van herinneren? 

Test uw geheugen en maak kans op een mooie prijs! 

 

 

1 )) Iedere vijf jaar, mits we niet door een pandemie tegengehouden worden, wordt onze 

vrijheid groots gevierd in Hoogenweg met een week vol festiviteiten. Zo ook in 

2015. De hoeveelste editie van de feestweek werd er toen gevierd? 

2 )) Wat was het thema van de feestweek in 2015? 

3 )) Welke familie kwam langs bij de opening van de feestweek? 

4 )) Wat werd er uitgereikt aan de mooiste straatversierders? 

5 )) Wie trad er op tijdens de gezellige avond? 

6 )) Welk spektakel werd er georganiseerd op de woensdagavond? 

7 )) Wie was / waren de winnaar(s) van de Bonte Avond? 

8 )) Met welk lied werd de Bonte Avond afgesloten? 

9 )) Wat was het thema van de Bonte Avond? 

10 )) Welke award werd er uitgereikt tijdens de kindermiddag? 

 

Stuur je antwoorden op de bovenstaande vragen vóór 11 april 2022 naar   

Redactie ‘Oes Blattie’, 

p/a Olsmansdijk 12 

7793 HS Hoogenweg 

Of mail naar dk.pbhoogenweg@gmail.com  

 

Uit alle juiste inzendingen wordt een winnaar getrokken.  

Hij of zij wint een passe partout toegangskaart voor twee personen voor de 

aanstaande feestweek. 

Vermeld duidelijk uw naam, adres en telefoonnummer, zodat we contact met jou op 

kunnen nemen wanneer jij die winnaar bent. 

 

We wensen je veel succes! 

mailto:dk.pbhoogenweg@gmail.com?subject=Oplossing%20puzzel%20Oes%20Blattie%20maart%202022
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In deze rubriek plaatsen wij telkens twee interviews met kinderen uit Hoogenweg 

en omstreken. Deze keer zijn dat: Lana en Tijn ter Voorde. 
 

Hoe heet je? Lana  

Wat is je adres? Kanaalweg Oost 98 

Wanneer ben je geboren? 08-08-2012 

En waar ben je geboren? Hardenberg 

Broers / zussen: Tijn  

Naar welke school ga je? Bloemenhof 

In welke groep zit je? Groep 6/7 = 6 

Wat wil je later worden? Zangeres of juf of allebei 

Wat zijn je hobby’s? Voetballen, knutselen,  

tekenen, zingen, dansen 

Huisdieren: Konijn = Bunny 

Lekkerste eten / drinken: Domino’s pizza, sapjes, Grieks 

Leukste televisieprogramma: Wie is de Mol 

Favoriete muziek / band: Believer, Maan en Snelle, Suzan en Freek 

Leukste boek: Spekkie en Sproet, Dog Man, Donald Duck 

Waaraan heb je een hekel? Ruzie en regen 
  

  

Hoe heet je? Tijn  

Wat is je adres? Kanaalweg Oost 98 

Wanneer ben je geboren? 22 mei 2015 

En waar ben je geboren? Hardenberg 

Broers / zussen: Lana 

Naar welke school ga je? Bloemenhof 

In welke groep zit je? 3 

Wat wil je later worden? Monteur 

Wat zijn je hobby’s? Voetbal 

Huisdieren: Konijn  

Lekkerste eten / drinken: Domino’s, water 

Leukste televisieprogramma: Lemmings 

Favoriete muziek / band: Go Johnny go 

Leukste boek: Borre 

Waaraan heb je een hekel? Regen 
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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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Hierbij een lekker, makkelijk en snel klaar te maken gerecht en zo eet je bami op 
een andere manier 
 

Bami met ketjapgehaktballetjes 
 
Ingrediënten 

• 1 bakje gefrituurde uitjes 

• 500 gr runder- of hoh gehakt  

• 1 ei 

• 1 eetl sambal badjak 

• 4 eetl ketjap manis 

• 4 eetl wokolie of olijfolie 

• 250 gr mie 

• 800 gr wok groenten 

• 1 zak kroepoek 

Bereiden 

• Stamp de helft van de uitjes iets fijner 

• Kneed de gestampte uitjes door het gehakt met het ei, de helft van de 

sambal, de helft van de ketjap en zout/peper. 

• Maak er kleine gehaktballetjes van en bak ze in de helft van de olie in 

circa 10 minuten rondom bruin en gaar 

• Kook intussen de mie volgens de aanwijzingen op de verpakking en giet 

af 

• Verhit de rest van de olie en roerbak hierin de wok groenten circa 5 

minuten 

• Schep de mie met de rest van de sambal en ketjap erdoor en verwarm dit 

even 

• Bestrooi met de rest van de uitjes en serveer met de gehaktballetjes en 

kroepoek 

 
Eet Smakelijk! 
Groet, 
Mieke Meilink 

 
 
Ik geef de koksmuts door aan… Rob van de Steen! 
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All Aboard!! 

 

We hebben er lang op moeten wachten, maar het komt nu toch echt steeds 

dichterbij… de Feestweek 2022… heel Hoogenweg e.o. in de 

vakantiestemming…  

 

Tijdens de jaarvergadering van de Oranjevereniging in 2020 konden we allemaal 

al wat in de feestweek stemming komen. Daar werd de film van de feestweek 

2015 getoond. Wil je de feestweekfilm nog bestellen? Dat kan!!!  Dit kan via de 

mail: feestweekhoogenweg@gmail.com of bij Rik van de Steen: tel. 06-24 145 

163.  

De kosten van een dvd zijn €9,-. Een usb-stick kost €11,-. 

 

De voorbereidingen voor 

de straatversiering zijn al 

in volle gang horen we 

wel… maar dat is ook 

zeker niet voor niets… Er 

is namelijk een prijs te 

verdienen van €150,-. 

De jury die de winnaar 

mag bepalen bestaat uit 

drie oud-Hoogenweggers. 

Zij komen twee keer langs, 

namelijk op vrijdag 22 april en zaterdag 23 april. De ronde zal op vrijdag in het 

schemer zijn en op zaterdag overdag.  

 

De voorpret van het maken van de straatversiering kan uiteraard al gedeeld 

worden op het speciaal voor de feestweek aangemaakte telefoonnummer  

06-83449598.  

 

Deze foto’s zouden dan getoond kunnen worden in de feestweek. Door een foto te 

sturen naar dit nummer, ga je akkoord met het publiceren van de foto’s. Dit i.v.m. 

de AVG.  

 

  

mailto:feestweekhoogenweg@gmail.com
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In week 12 zal bij iedereen in Hoogenweg e.o. de feestgids in de bus vallen. 

Mocht dit niet het geval zijn en je wilt wel een feestgids ontvangen, mail dan naar 

de feestweekcommissie of bel even naar Het Gebouw, telefoon: 0523-262 681. Is 

er na 18 april nog niemand van de feestcommissie langs geweest om de bestellijst 

voor de kaarten op te halen? Mail dan ook even naar de feestweekcommissie of 

doe een belletje naar het Gebouw. Wellicht trof het lid van de 

feestweekcommissie je net niet thuis. Kaarten zijn overigens ook te bestellen bij 

Het Gebouw.  

 

Nog even een opsomming van de activiteiten in de feestweek: 

Zaterdag 23 april, start feestweek, All Inclusive Diner 

Zaterdagavond 23 april, Feestpianoshow en Diana 

Maandag 25 april, Wereldcircus Okidoki 

Woensdag 27 april, Highway Battles 

Donderdag 28 april, Schotse Avond, 18+ 

Vrijdagavond 25 april, Ringsteken  

Zaterdag 30 april, De Bonte Treinreis  

 

Vergeet niet om je op tijd aan te melden 

voor deelname op Koningsdag (uiterlijk 

14 april), de kindermiddag (uiterlijk 14 

april) en de Bonte Treinreis-avond. 

Verdere informatie hierover is te lezen 

in de feestgids die in week 12 zal 

worden rondgebracht.  

 

 

 

Eind april zijn we op vakantie in Hoogenweg e.o.!!  

 

Uiteraard blijven we alle corona-maatregelen tot het laatste moment op de voet 

volgen. 

 

Een vrolijke vakantiegroet van de feestweekcommissie, A-JE-TO. 

feestweekhoogenweg@gmail.com  

  

mailto:feestweekhoogenweg@gmail.com


16 

 

Bakkerij de Rokermolen 
 

 
 

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

Admiraal Helfrichstraat 5, 7772 BV Hardenberg          
 

Openingstijden: 
Radewijk: 

dinsdag 9.00-13.00 (géén brood) 
Vrijdag 9.00-13.00 

Zaterdag 9.00-13.00 
Hardenberg: 

Donderdag 9.00-17.30 
Vrijdag 9.00-17.30 

Zaterdag 9.00-15.00 
 

Bestellen kan via www.derokermolen.nl  
Tot gauw 
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'Het was in 1996. Ik zat nog maar kort in de activiteitencommissie waar toen ook 
Henk Koers in zat. Hij had al een tijdje het idee om Hoogenweg een eigen 
dorpskrant te geven en hij vroeg of ik dat ook zag zitten. Dat zag ik zeker wel 
zitten en dus gingen we aan de slag en in april 1997 zag de toen nog naamloze 
dorpskrant voor Hoogenweg en Venebrugge het levenslicht.' 
 
Aan het woord is Leon ter Voorde waarmee we terugblikken op 25 jaar Oes 
Blattie. Want zo lang bestaat onze dorpskrant inmiddels en daar zijn we best een 
beetje trots op! 
 
Hoe het begon... 
Met zijn tweeën gingen Henk en Leon 
op pad. Eerst werd het bestuur van 
plaatselijk belang benaderd, want dat 
moest er natuurlijk achter staan en 
het financiële risico dragen. 
Vervolgens moesten er sponsoren 
worden gezocht. Dat bleek geen enkel 
probleem. Zestien sponsoren uit 
eigen dorp waren enthousiast en 
deden mee. De input kwam van de 
verschillende verenigingen, maar een 
oproep daartoe leverde ook veel 
reacties van inwoners op. 
 
Tegenwoordig wordt de krant digitaal 
via internet aangeleverd bij de 
drukker. In 1997 moest de inhoud op 
speciaal gesorteerde A4-vellen naar 
de drukker gebracht worden, waar ze 
werden gekopieerd en handmatig in 
elkaar gezet werden. Maar het lukte en de eerste krant was een feit. Nu moest 
die nog bezorgd worden en daarvoor had Henk van den Poll zich aangemeld. En 
zo gingen we van start. 
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De eerste krant had nog wel een groot vraagteken op de voorkant. Lezers 
konden meedenken en namen indienen. Uiteindelijk werd gekozen voor de 
eenvoudige, maar alles zeggende naam 'Oes Blattie'. Het blaadje van en voor 
ons. 
 
Het vervolg 
In het eerste jaar verschenen twee dorpskranten, 
maar in 1998 werd al besloten naar drie keer per 
jaar te gaan. Een frequentie die nog steeds goed 
bevalt. 
 
Langzamerhand kreeg Oes Blattie steeds meer 
vaste onderdelen. Vanaf het begin kenden we de 
rubriek 'Even voorstellen' en vanaf 1999 zijn we 
gestart met de jeugdrubriek. In maart van dat jaar 
stelden Miranda Soer en Jarno Prenger zichzelf 
voor en inclusief deze uitgave hebben inmiddels 
140 kinderen dat gedaan! 
 
In 2003 begonnen we met de doorgeefpen en in 
2012 kwam de variant daarop: de koksmuts. En dat alles dus om Oes Blattie ook 
van en voor onze inwoners te maken. 
 
Het logo 

Toen in oktober 1997 de tweede krant uitkwam, stond 
daarop naast de naam ook een nieuw logo. “Die hadden 
we zelf bedacht door wat te knutselen met letters en 
kriebeltjes. Toen in 2005 de door Johan en Hennie Edelijn 
ontworpen vlag voor Hoogenweg werd gepresenteerd 
waren we best trots dat daarop pontificaal ons logo 
stond!” 

 
De redactie 
Zes jaar lang bestond de redactie uit de oprichters, maar in 2003 besloot Henk er 
mee te stoppen. Een oproep voor nieuwe redactieleden was niet aan 
dovemansoren gericht en in dat jaar traden Gré Bergsma, Erik van Laar en Diane 
van der Veen toe. 
  

Zeven van de oorspronkelijke 
zestien sponsoren steunen 
Oes Blattie tot op de dag van 
vandaag. Wie dat zijn? Ze zijn 
te herkennen aan het 
volgende stempeltje in hun 
advertentie in deze krant! 
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Toen in 2011 Erik van Laar besloot te stoppen, meldde Marjolein de Wit zich bij 
de redactie. In het kader van haar opleiding journalistiek wilde zij graag op 
freelance-basis helpen. En dat leverde in de paar jaar dat zij schreef een aantal 
mooie artikelen op. 
 
De laatste wijziging vond plaats in 2017 toen Gré stopte en Judith Schilstra haar 
plaats in nam. Sindsdien wordt Oes Blattie samengesteld door de huidige 
redactie. 
 
De inhoud 
Natuurlijk hebben we al jarenlang vaste rubrieken en leveren de verenigingen 
nieuws en informatie aan. Maar terugkijkend op de afgelopen 25 jaar hebben we 
ook veel andere onderwerpen gepubliceerd. Dat begon natuurlijk met de sluiting 
van onze basisschool, maar ook bijvoorbeeld de opening en later sluiting van 
asielzoekersopvang De Klaverhof, de acties voor en uiteindelijke aanleg van de 
Duitslandweg, het opheffen 
van de buurtbus Hoogenweg-
Radewijk en de wisselingen 
van de beheerders van ons 
Gebouw Hoogenweg. 
En misschien wel het 
belangrijkste: de agenda 
waarin u precies kunt zien 
wanneer u als inwoner acte 
de présence moet geven bij 
de vele activiteiten die hier 
gelukkig nog steeds 
georganiseerd worden! 
 
De toekomst 
En nu we de eerste 25 jaar er op hebben zitten, is het opnieuw tijd voor 
verandering. Leon stopt er mee en maakt plaats voor Silvia Dorgelo. Daarmee 
zijn we als redactie in aantal en kwaliteit klaar voor de volgende 25 jaar! 
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Hallo allemaal, 
 
Het is alweer enige tijd geleden dat wij iets van ons hebben laten horen. We wonen al 
bijna 4 jaar aan de Hoogenweg 5 en dat met heel veel plezier. Nu willen we ons graag 
wat meer bewegen binnen onze buurt, binnen ons dorp. En daarom zouden we het leuk 
vinden wat klusjes voor jullie doen te doen.  
 
Aan wat voor klusjes kunt u dan denken... We zullen een paar noemen, misschien heeft u 
zelf nog andere ideeën.  
 
Glas wegbrengen,  
Een boodschapje halen,  
De oprit vegen,  
Grasmaaien, 
Planten water geven, 
Bladeren harken,  
De hond uitlaten,  
De konijn, kippen, vogels, enz. eten geven,  
Helpen bij timmeren,  
Helpen bij iets slopen  
Helpen bij opruimen,  
Tuinwerkzaamheden,  
Etc...  
 
We zouden het ook heel gezellig vinden om samen met u een stukje te wandelen, een 
spelletje te doen, te vissen of een kopje koffie te drinken. Dat mag bij u thuis, ergens 
anders, maar jullie zijn ook van harte welkom bij ons op de woning.  
 
Zo leren we elkaar beter kennen en wie weet kunnen we samen een keer iets leuks 
organiseren. Een leuke zomermarkt of een gezellige burendag ofzo...  
 
Heeft u een klus voor ons of wilt u iets leuks met ons doen, dan kunt bellen en/of mailen. 
 
Hartelijke groeten,  
De bewoners van Hoogenweg 5  
0523-225502 
wvhoogenweg-bg@baalderborggroep.nl 

  

mailto:wvhoogenweg-bg@baalderborggroep.nl
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Activiteitencommissie 
 
Vorig jaar hadden we een bijzonder jaar waarin we soms best even 
creatief moesten zijn om activiteiten door te kunnen laten gaan. Niet alles 
lukte, maar we kijken desondanks terug op veel leuke momenten. 
 
Dit jaar lijkt er eindelijk een eind te zijn gekomen aan alle noodzakelijke 
beperkingen. Hoewel het elk moment weer kan veranderen hebben wij 
goede hoop dat we weer als vanouds aan de slag kunnen. 
 
Het belangrijkste onderdeel van het programma is natuurlijk de feestweek 
waarover je elders in deze krant vast meer leest. En anders vind je alle 
informatie in de feestgids die binnenkort in de bus valt. 
 
Maar daarnaast hopen we jullie ook weer te zien tijdens onze activiteiten: 
 
Paasbingo 
Op vrijdag 8 april zitten we niet meer voor het scherm maar gewoon in de 
zaal in het Gebouw voor de Paasbingo. 
 
Paaseieren zoeken 
Op Tweede Paasdag gaan we paaseieren zoeken. Zorg dat je om tien uur 
in de ijsbaankantine bent, want van daaruit vertrekken we het park in voor 
de jaarlijkse zoektocht! 
 
Volleybaltoernooi 
Vorig jaar kon het volleybaltoernooi gelukkig ook al doorgaan, al was de 
prijsuitreiking toen nog op het veld. Dit jaar hopen we na afloop de 
wisselbeker weer in het Gebouw uit te kunnen reiken. 
We hopen weer op een mooie opkomst, dus meld je team snel aan bij 
Bert Broek (260987) of via ac.pbhoogenweg@gmail.com. 
 
Teenage event 
Ook dit jaar organiseren we samen met de Oranjevereniging weer het 
teenage event. Wat we gaan doen houden we nog even geheim, maar zet 
de datum alvast in je agenda: 26 augustus. 
 

Wij hebben er weer zin in!       

mailto:ac.pbhoogenweg@gmail.com
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Ledenvergadering Oranjevereniging 
 

Op de laatste vrijdagavond van januari was de jaarlijkse ledenvergadering van de 

Oranjevereniging, helaas wederom in de online versie. De zakelijke kant werd 

eerst behandeld, waarbij Gerrie Aman en Silvia Dorgelo het bestuur verlieten. 

Janine Kamphuis en Linda Huisjes volgen hen op, waarmee het bestuur weer 

volledig is met 9 leden.  

 

Na het officiële gedeelte 

volgde de pubquiz. Het was 

lang spannend in de top 5 wie 

er met de prijzen vandoor 

zouden gaan, maar de 

hoofdprijs ging net als vorig 

jaar naar Ewert en Melanie 

Huisjes. Danielle ter Voorde 

werd tweede en Ewout 

Schepers ging er met de derde 

prijs vandoor. De poedelprijs 

was voor Karin vd Steen, al 

was het vooral de telefoon die 

haar in de steek liet, niet haar 

kennis. De prijzen werden 

persoonlijk thuisgebracht. We 

hopen elkaar volgend jaar 

weer in het gebouw te kunnen 

ontmoeten. 
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Plaatselijk Belang Hoogenweg en omstreken 
 
Beste dorpsgenoten,  

 

Wat zijn we blij dat we elkaar na lange tijd weer kunnen ontmoeten. Dit hopen we 

de komende tijd ook weer vaker te doen! 

 

Sport- en beweegakkoord 

Zoals we de vorige keer al hadden vermeld is de aanvraag gehonoreerd en krijgen 

we subsidie in het kader van het sport en beweegakkoord.  

 

Naar verwachting worden de volgende 2 toestellen eind april op de 

bootcamplocatie geplaatst.  

     
Crosstrainer   Evenwichts/balanceerparcours "Chengdu" 

 

Bij deze willen we dan ook graag sponsor Diamant Beton bedanken voor het 

beschikbaar stellen van snelbeton en Stichting Ondernemers 

Fonds Hoogenweg (OFH) voor de extra financiering. 

 

AED 

Ook voor de komende 10 jaar is de AED 

beschikbaar. Sinds 2009 hangt er een AED bij 

Gebouw Hoogenweg en doordat het 

onderhoudscontract verliep is er op 24 februari jl. 

een nieuwe AED geplaatst.  
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Route 29  

Voorzitter Bas Hoogeveen liep op 27 januari jl. samen met Burgemeester Maarten 

Offinga een deel van route 29. Bas vertelde de burgemeester over ons mooie dorp. 

Hij vertelde over het park, het gebouw en de verenigingen die zich daar vestigen. 

Maar ook vertelde hij over de activiteitencommissie / plaatselijk belang / 

oranjevereniging en de activiteiten die zij organiseren. 

 

Paasvuur 

Na jaren van uitstellen hopen we dit jaar weer een paasvuur te kunnen organiseren 

op 2e paasdag (18 april 2022). Hiervoor hebben we helaas nog geen geschikte 

locatie gevonden we hopen dat jullie hierin kunnen meedenken.  

Ben je geïnteresseerd of weet je een goede plek, 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 e.o. neem gerust 

contact met ons op!  

 

Met vriendelijke groet,  

Bestuur Plaatselijk Belang Hoogenweg en omstreken  

Bas Hoogeveen, Lisette Wensink, Ewout Schepers, Maureen Vugteveen en 

Annemieke Smit. 

 

 

 

 
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 15 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 erbij!!
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Hoi! 
 
Wij zijn Rene Nijzink en Marleen Hutten. Samen met onze dochter Merel wonen 

wij op nummer 27. De meesten zullen ons kennen maar een aantal misschien ook 

niet..  

 

Rene is internationaal vrachtwagenchauffeur en rijd al een aantal jaren met veel 

plezier voor NTM transport. Hij vertrekt de maandag met een glimlach op het 

gezicht maar komt gelukkig ook altijd met een glimlach weer in huis.  

 

Ik ben 18 jaar werkzaam geweest bij Laro Tape in Ommen. Bij de komst van 

Merel hebben wij gezamelijk besloten dat ik tijdelijk zou stoppen met werken om 

voor onze kleine meid te zorgen. Dit was even wennen maar wat is het nu 

genieten.  

 

Merel is een vrolijke, ondeugende dame.. maar 

oh zo lief!  

 

Omdat de weekenden zo kort zijn proberen we 

zoveel mogelijk wat samen met de kleine te 

doen en zijn vooral veel thuis. Verder zitten we 

graag met vrienden gezellig om de tafel.  

 

Wij kijken zoals waarschijnlijk iedereen uit 

naar het mooie weer zodat we weer lekker 

buiten bezig kunnen zijn. Met alle 

gezelligheid/aanspraak die daar weer bij hoort.  

 

Echt nieuws hebben we niet, maar geen nieuws 

is goed nieuws.  

 

 

 

Wij geven de pen weer door aan: Egbert Pullen en Yvonne Hultink 
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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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Oud papier 
 
We hebben als bestuur besloten om in 2022 het papier niet meer te laten halen door 
onze vrijwilligers, maar door te gaan zoals het nu is. Dit betekend dus dat het oud papier 
gebracht mag worden naar de container. Begin volgend jaar zullen we dit besluit 
evalueren en zonodig aanpassen.  
 
Elk tweede weekend van de maand is er de mogelijkheid om het oud papier te brengen 
naar de container. De container staat zoals u bent gewend op het plein bij de NAM 
locatie in Hoogenweg (Hoekweg), wij willen u verzoeken om het papier zelf in 
de papiercontainer te gooien.   
Vrijdag aan het eind van de middag wordt de container geplaatst en wordt op maandag 
weer opgehaald, zodat u zelf kunt bepalen wanneer u het papier naar de container 
brengt.   
Hieronder de data voor 2022 

12 maart 
9 april 
14 mei 
11 juni 
9 juli 

13 augustus 
10 september 
8 oktober 
12 november 
10 december 

 
Bedankt voor uw medewerking! 
Oranjevereniging Hoogenweg 
 

 
 



34 

 

 
 

 
 

  



35 

 

 
 

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. 

 Janine Kamphuis 

 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. 
  



36 

 

 
 
7 mei Stekjes- en boekenmarkt te Radewijk 
 
Op zaterdag 7 mei is er weer een gezellige jaarmarkt in Radewijk. 
Deze groene en duurzame markt wordt dit jaar voor de 18e keer gehouden. 
U bent van harte welkom van 10-13 uur op het Kerkplein van de Opgang, 
Radewijkerweg 31. 
 
Er worden allerlei tuin- en kamerplanten, bollen en heesters en andere 
tuinspullen aangeboden.  Er is ook ruim aandacht voor de moestuin met o.a. 
tomaten- en aardbeiplanten en gratis advies. 
 
Wilt dit jaar een mooi stukje bloemenwei of een gekleurde berm of 
bloemenrand? En hiermee de bijen en andere bestuivers helpen? Dan is dit uw 
kans om uit een heel groot assortiment zaden te kiezen. Deze zijn afgelopen jaar 
met zorg verzameld en per bloemsoort gesplitst. Daardoor kun je dus ook voor 
bepaalde kleuren kiezen. Succes verzekerd.   
 
De creatieve werkgroep is ook deze keer weer aanwezig met mooie spullen. 
Deze zijn ook zeer geschikt als origineel Moederdagcadeau. Voor binnen en 
buiten.  
 
En dit jaar is er ook een boekenmarkt. Kom lekker snuffelen. 
 
U kunt meedoen aan de verloting waarmee mooie prijzen zijn te winnen.   
 
Ontmoet elkaar bij de koffie met zelfgebakken taart en cake. Of geniet van een 
lekker broodje hamburger op deze goede doelenmarkt. De opbrengst is dit jaar 
voor de inrichting van de aangrenzende Kerktuin. 
 
Hebt u spullen over voor deze markt? Dan graag vóór 1 mei aanleveren bij  
fam.Hutten, Hoogenweg 49, fam. Peeneman, Lindeldijk 2 A of Miny Schutte, 
Risaeusstraat 4.  
Mag ook op vrijdag bij koster Jaap Meerveld van de Hessenwegkerk. 
 
Iedereen van harte welkom! 
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BILJARTEN - Paastoernooi 
 
Omdat het kersttoernooi al 2 jaar niet heeft 
plaatsgevonden gaan we dit jaar een 
paastoernooi organiseren. 
 
De voorrondes zullen plaatsvinden op 8,9,10 
en 15 april. En de finale staat gepland voor 
zaterdag 16 april. 
 
Voor meer informatie en opgave even bellen of gewoon even langskomen. 
 
 

KAARTEN 
 

Van meerdere personen krijg ik de vraag of we niet 
een keer een klaverjasavond kunnen organiseren. 
 

Om te kijken of er genoeg animo voor is organiseren 
we een proefavond. 

Heb je zin en mag je graag kaarten? 
 

MAANDAG 28 MAART 20.00 UUR IS DE PROEFAVOND. 
 
Is er genoeg animo dan wordt gekeken of dit een periodiek avondje kan worden. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Gerko Kremer 
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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: 
Uiteraard geen antwoord, zend uw oplossing in!  

 

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 19 augustus 2022 via ons mailadres: 

dk.pbhoogenweg@gmail.com 
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