


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
J. Hultink, Voermanstraat 16
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
J. Mulder, Hoogenweg 35
R.J.W. Muller, Grote Kattendijk 5
G.H. Otten, Hoogenweg 47
Fam. G. Ramaker, Hoogenweg 46
H. Reints, Hoogenweg 6
Fam. Schoemaker, Hoogenweg 24
R.H. Steur, Hoogenweg 42
G. Timmer-Huisjes, Irenestraat 8
J. van der Velde, Jan Weitkamplaan 16
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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Augustus 2022

Bij het uitkomen van deze editie van Oes Blattie is de zomervakantie voor velen
alweer achter de rug. Ik hoop dat iedereen een fijne, ontspannen tijd heeft gehad
en heeft kunnen genieten van alle mooie dingen die de zomervakantie met zich
mee mag brengen. Er is immers zoveel onrust en onvrede in de wereld, dat het
maakt dat ik het journaal wel eens een dagje wil overslaan… De oorlog tussen
Oekraïne en Rusland, de stikstof plannen van de regering, maar ook corona is de
wereld niet uit. Ik merk dat dit toch kan zorgen voor een kloof in de samenleving;
ieder heeft een eigen visie en het uiten hiervan doet ieder op zijn eigen wijze.
Als je door Hoogenweg e.o. rijdt, kan het je niet ontgaan zijn dat vele inwoners
van Hoogenweg e.o. de boeren op stille wijze steunen door de hoeveelheid
vlaggen die op de kop hangen.

Ik hoop van harte dat alle aspecten in de Nederlandse samenleving in
Hoogenweg niet voor een kloof gaan zorgen, want wat hebben we in de
feestweek in april toch mogen ervaren hoe groot de saamhorigheid is en hoeveel
gezelligheid ons dorp aan ieder kan en mag brengen. In deze editie van
de dorpskrant mag daarom een uitgebreid verslag van de feestweek niet
ontbreken.

Ik zou het bijna vergeten… dit is natuurlijk mijn eerste voorwoord als redactielid
van Oes Blattie. We hebben inmiddels afscheid genomen van Leon als
redactielid, waarover elders in de dorpskrant meer en natuurlijk mogen de vaste
rubrieken ook niet ontbreken. Diane, Judith en ik hopen dat ieder deze editie van
Oes Blattie ook weer met plezier leest.

Silvia Dorgelo
Redactie Oes Blattie
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Datum Omschrijving Organisator

26-08-22

10-09-22
14-09-22
17-09-22

01-10-22
20-10-22
08-10-22
12-10-22
04-11-22
05-11-22
09-11-22
11-11-22
12-11-22
30-11-22
10-12-22
14-12-22
16-12-22
28-12-22
27-01-23

Teenage event Kartplaza; zie pagina 24

Oud papier
60+ reis
Schoonmaakactie Hoogenweg in kader van
World Cleanup Day 2022
Motormarkt
Jeugdbingo Gebouw
Oud papier
Sjoel- en klaverjasavond 20.30 uur Gebouw
Uitvoering Elck Wat Wills Gebouw
Uitvoering Elck Wat Wills Gebouw
Sjoel- en klaverjasavond 20.30 uur Gebouw
Sint Maarten
Oud papier
Sinterklaasmiddag 14.30 uur
Oud papier
Sjoel- en klaverjasavond 20.30 uur Gebouw
Kerstbingo
Eindejaarsfeest jeugd
Ledenvergadering 20.00 uur Gebouw

Act.commissie /
Oranjevereniging
Oranjevereniging
Oranjevereniging
PB Hoogenweg /
Act. commissie

Act. commissie
Oranjevereniging
Act. commissie
Toneelvereniging
Toneelvereniging
Act. commissie

Oranjevereniging
Oranjevereniging
Oranjevereniging
Act. commissie
Act. commissie
Act. commissie
Oranjevereniging
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In de vorige editie was aan de puzzelpagina een prijs gekoppeld. We hebben
maar enkele inzendingen mogen ontvangen op de prijspuzzel uit de 75ste
editie van Oes Blattie. Misschien was de uitdaging toch iets te groot voor de
meeste dorpsgenoten?
Maar de familie Bekker durfde wel een gokje te wagen. Ze waren er eens
even voor gaan zitten en wist ALLE vragen goed te beantwoorden.
Zaterdag 23 april hebben ze de prijs in ontvangst genomen, twee passe partout
kaarten voor de feestweek.

Familie Bekker, nogmaals gefeliciteerd en we hopen dat jullie veel plezier
hebben gehad bij alle feestelijkheden.
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In deze rubriek plaatsen wij telkens twee interviews met kinderen uit Hoogenweg
en omstreken. Deze keer zijn dat: Ines Breukelman en Vajen Bekker.

Hoe heet je? Ines Breukelman
Wat is je adres? Loozenweg 4, Hoogenweg
Wanneer ben je geboren? 22 september 2011
En waar ben je geboren? Hardenberg
Broers / zussen: Hein en Lisa
Naar welke school ga je? ARS
In welke groep zit je? groep 7
Wat wil je later worden? oppas
Wat zijn je hobby’s? knutselen en skeeleren
Huisdieren: poezen, konijnen, paard,

kippen, koeien, pinken, kalfjes
Lekkerste eten / drinken: aardbeien, pizza, rivella
Leukste televisieprogramma: -
Favoriete muziek / band: Suzan en Freek
Leukste boek: -
Waaraan heb je een hekel? rode bieten

Hoe heet je? Vajen Bekker
Wat is je adres? Hoogenweg 25
Wanneer ben je geboren? 16-09-2013
En waar ben je geboren? Hardenberg
Broers / zussen: 1 broer, Nick
Naar welke school ga je? Bloemenhof
In welke groep zit je? 5
Wat wil je later worden? kapper
Wat zijn je hobby’s? paardrijden
Huisdieren: hamster Sammie en

hond Djeco
Lekkerste eten / drinken: patat en cola
Leukste televisieprogramma: Topdoks
Favoriete muziek / band: Snollebollekes
Leukste boek: Foeksia de Miniheks
Waaraan heb je een hekel? pesten
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Een heerlijk recept wat snel klaar is en bijna iedereen lekker vindt, en weinig afwas geeft.
Bij ons één van de favorieten.

Romige pasta met gerookte kipfilet en rucola

Ingrediënten: (3 tot 4 personen)

200 gram (stukje) gerookte kipfilet (of zakje gerookte kipfilet reepjes)

250 gram mascarpone

150 gram rucola

350 gram verse tagliatelle (verse is het lekkerst) maar mag ook gedroogde

50 gram pijnboompitten geroosterd (of zelf even in de pan roosteren)

bakje zongedroogde tomaten zijn er ook in blik (hoeveel naar eigen smaak)

tuinkruiden ik gebruik wat bieslook en basilicum.

Bereiding

Kook de pasta zoals vermeld op de verpakking staat.
Dan in een hapjes pan, smelt de mascarpone, daar de kipfilet in reepjes doorheen
dan de gedroogde tomaten erbij en dan de tuinkruiden (naar eigen smaak)
Even zachtjes koken maar blijven roeren.
Je snijd intussen de rucola wat fijner en wanneer de pijnboompitten niet geroosterd zijn
dan even in een koekenpan zonder boter roosteren . Kan je ook vooraf doen dan gebruik je
die pan om later de saus in te maken, scheelt weer afwas.
Dan is de pasta inmiddels gaar en afgegoten, nu de saus door de pasta roeren daarna de
fijngesneden rucola . Even proeven en eventueel nog wat zout en peper erbij. Dan als
laatste de geroosterde pijnboompitten erdoor heen roeren.

Klaar is Kees of deze keer. Klaar is Rob. Ik zou zeggen “eet smakelijk”!

Groetjes Rob van der Steen

Ik geef de koksmuts door aan… Dineke Timmerman!
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Autopuzzelrit

Op zaterdag 4 juni was het zover, de jaarlijkse autopuzzelrit!
Er waren ruim 20 teams die hun geluk beproefden en vol goede moed vertrokken
vanaf het Gebouw. De route ging dit jaar via Slagharen richting Nieuwlande en
vervolgens via Dalerpeel naar Gramsbergen.
De route richting de 1e post liep voor de meeste deelnemers nog volgens plan.
Onderweg naar de 2e post gingen een deel van de teams in de fout in Holthone en
kwamen uit bij de verkeerde 'Hoeve'..  Al met al kwamen alle deelnemers positief
gestemd terug bij het Gebouw. Het grootste gedeelte van de teams vond de route
dit jaar goed te doen  of hebben de rit uit kunnen rijden.
Het spande er nog om wie er met de 1e prijs vandoor zou gaan. De punten lagen
heel dicht bij elkaar:
1e plek: Familie Dorgelo  of ook wel "Gekke Gerrit"  (54 punten), zij namen de
wisselbeker mee naar huis.
2e plek:  Familie Wilpshaar (53 punten)
3e plek: Team Waterink-Kamphuis (51 punten)
De poedelprijs was voor team Timmer/Huisjes.
Al met al een geslaagde puzzelrit, die we volgend jaar hopen te herhalen!

13



14



High Way Games - Koningsdag

Midden in de feestweek op 27 april, dus Koningsdag, stonden de Highway Games
gepland in het Sportpark van de Hoogenweg. Na enige voorbereiding stonden er 6 stoere
spellen klaar. Van Onwies beur’n tot Kilt hang’n.

In de ochtend konden de kinderen aan de slag. Er waren 26 kinderen die het aandurfden
verdeeld over vier teams. Alle kinderen kregen een Schotse
rok en waren klaar om te beginnen. Het ging er fanatiek aan toe en team Oranje was de
winnaar van de Highway Games! Zij werden beloond met een mooie houten
sleutelhanger. Ook kregen alle kinderen een kleinigheidje en natuurlijk patat om de honger
van het fanatiek meespelen te stillen!

Na een paar kleine aanpassingen in de spellen begon het middagprogramma voor de
volwassenen. Acht teams hadden zich opgegeven. Alle teams werden binnengebracht door
de doedelzakspeler en meerdere teams hadden erg hun best gedaan om er strijdbaar uit te
zien. Menig zweetdruppel is deze middag dan ook gevallen en tot aan het laatste spel was
het heel spannend wie er zou winnen. Bij dit laatste spel was brute kracht nodig, het ging
namelijk om touwtrekken. Na een hevige strijd kwam uiteindelijk het team
Drielandenpunt als winnaar uit de bus! Zij kregen een fles Whiskey en houten bokaal mee
naar huis.

Ook was er een prijs voor het team die het meest origineelst gekleed waren en werd
gewonnen door team Venebrugge. Deze geslaagde dag werd met een hapje en een drankje
afgesloten bij het Gebouw.
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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

16



___________________________________________________________________________________________

FEESTWEEK 2022
____________________________________________________________________________

De feestweek van 2022 zit erop... en wat voor een feestweek was het!!! Het
Gebouw was omgetoverd tot een vakantieoord voor een week vol vermaak,
gezelligheid, saamhorigheid, sfeer en noem het zo nog maar even op. Het was
VAKANTIE in Hoogenweg!!! Dat dit thema bij iedereen goed was doorgekomen
was duidelijk door de prachtige straatversieringen. Wat ontzettend mooi hoe
iedereen hier op zijn eigen manier een invulling aan had gegeven! De jury zat
hierdoor dan ook in een lastig pakket om tot een winnaar te komen. Venebrugge
ging er uiteindelijk welverdiend met de hoofdprijs van €150,-  vandoor.

De grote opening... daar kwamen ze aan; Buurman & Buurman! In hun rode auto
vonden ze hun weg naar het Gebouw om daar hun tent op te zetten. Ze kwamen
tijdens de feestweek op heel wat mooie momenten terug; wat een duo! A-je-to!
Bij de eerste activiteit op zaterdag 23 april 'het all inclusive dinner' stond de
captain samen met zijn stewardess klaar voor boarding en een warm welkom. Ook
waren er deze middag vele typetjes uit verschillende landen. Eenmaal in de zaal
kon ieder zijn buik goed vullen met verschillende gerechten uit verschillende
landen en continenten. Oostenrijk, Nederland, Italië en China waren de opties
waar meerdere culinaire hoogstandjes in te verkrijgen waren met als afsluiting
heerlijke herrenspeise. Iedereen liet het zich goed smaken!

Op de feestavond 'Hoogenweg luidt de vakantie in' was het ouderwetse
gezelligheid en dansen met de Feestpiano en zangeres Diana. Er konden
verzoeknummers worden aangevraagd wat resulteerde in veelzijdige
muziekgernes en velen die luidkeels mee zongen.
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Op maandag was het de beurt aan de kinderen van Hoogenweg e.o. Wereldcircus
Okidoki was naar Hoogenweg gekomen om daar een show te geven en vervolgens
met alle kinderen acts te oefenen voor een optreden voor iedereen die maar wilde
komen kijken. De zaal was goed gevuld tijdens het optreden en de kinderen
straalden van oor tot oor!

Op de woensdag was het tijd voor de Highway Battles, waar ieders spierkracht te
testen was. De Oranjevereniging heeft hier elders in het krantje een stukje over
geschreven.

Op de donderdag was het MOOI... Henri Goossen, de whiskyteacher nam ons
allen op ludieke wijze mee in de geschiedenis van Schotland, waarbij iedereen
meerdere soorten whisky kon proeven.

Op vrijdagavond was de Hoogenweg afgesloten om plaats te maken voor de
karren voor het ringsteken. HARP maakte het mogelijk dat heel wat mensen op de
kar mee konden om de ringen die klaar stonden te steken. Bij de jeugd was de
eerste prijs voor Roelof Timmerman, tweede prijs voor Thijs Dorgelo, de derde
prijs voor Pien Langius en de vierde prijs voor Susan.

Bij de volwassenen was het tot het einde spannend wie zich de beste ringsteker
van de Hoogenweg mocht noemen... Johan Mulder ging er met de eerste prijs
vandoor! Karin vd Steen werd tweede en Relinde Croezen nam de derde prijs mee
naar huis.
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De afsluiter van de feestweek was de Bonte Treinreis. Het Gebouw was
omgetoverd tot een waar station, waarbij de verschillende acts een gevarieerd
programma ten tonele brachten. De Highway Sisters werden 3e, EWW werd
tweede en De Buurte werd 1e en ging er met de prachtige treinbokaal vandoor.
Na alle optredens was het tot in de late uurtjes nog volop feest in Het Gebouw.

Allemaal ontzettend bedankt voor deze feestweek, samen hebben we er een
fantastische vakantieweek van gemaakt.

Groet, de Feestcommissie
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Activiteitencommissie
Hoewel we nu nog volop in onze vakantietijd zitten, staat september alweer voor
de deur. En dan starten wij weer met de eerste activiteiten. Te beginnen op
maandag 5 september met de gymnastiek. En een week later, op dinsdag 13
september gaan we van start met de volleybaltrainingen:

Volleybal
Vrijdag 1 juli organiseerden we alweer voor de 24e keer het Hoogenwegse
volleybaltoernooi dat dit jaar glansrijk werd gewonnen door team Vluchtheuvels.
Alsnog van harte gefeliciteerd!
Wat ook opviel was dat zoals gewoonlijk veel mensen met ook nog eens heel veel
plezier meededen. Dat vinden wij natuurlijk geweldig, want daar doen we het
voor tenslotte!

Deed je zelf mee en vond je het ook zo leuk? Denk er dan eens over na om op de
dinsdagavond mee te trainen met ons recreatieteam in gymzaal Hazenbos. We
starten om 20.00 uur en zijn rond half tien klaar. Je kunt om tien uur dus alweer
lekker en voldaan op de bank (of in bed) ploffen!
Benieuwd? Doe gewoon eens vrijblijvend een avondje mee. Of je nu wel of niet
kunt volleyballen: je bent van harte welkom!
Voor vragen kun je natuurlijk ook contact met ons opnemen. Bel dan
bijvoorbeeld even met Bert Broek (260987).

Sjoelen en KLAVERJASSEN
Natuurlijk gaan we in oktober weer van start met de maandelijkse sjoelavonden.
Elke tweede woensdag vanaf half negen in het Gebouw.

Onlangs bleek dat er ook belangstelling is om af en toe te klaverjassen. In overleg
met Gerko Kremer hebben we daarom besloten komend seizoen de sjoelavond
te combineren met een klaverjasavond. Dus houd je van sjoelen, dan ga je
sjoelen. Ben je meer van het klaverjassen, dan doe je dat. En misschien zou je
het zelfs wel kunnen combineren en heb je helemaal een topavond!
In alle gevallen ben je van harte welkom op woensdag 12 oktober.

En verder?
Natuurlijk staat er meer op het programma. Kijk daarvoor even in de agenda van
Oes Blattie.
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Toneelvereniging Elck Wat Wills

Druk zijn we met de laatste repetities van de revue ‘Doar giet ‘ hen’. Eindelijk is
het dan zover, in november mogen we weer op de bühne staan voor jullie. We
genieten met elkaar van de voorbereidingen, werken aan het decor en zijn druk
bezig met de styling van de verschillende typetjes. Gait, Geesie, Trui en Henkie
zullen weer grote avonturen gaan beleven, wat dit zal zijn houden we natuurlijk
nog even geheim. We hopen jullie te zien, de eerste uitvoeringen vinden plaats
op 4 en 5 november in het gebouw de Hoogenweg. Kaarten zijn via het gebouw te
bestellen.
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Plaatselijk Belang Hoogenweg en omstreken

Beste dorpsgenoten,

Net als de meesten van jullie genieten we als Plaatselijk Belang Hoogenweg op
dit moment van vakantie met (soms wel hele hoge) zomerse temperaturen! Een
goed moment om eens terug te blikken wat er de afgelopen maanden gebeurd is
en wat er voor de komende maanden nog op de planning staat.

We zijn door De Stuw benaderd voor project Noaberschap. In sommige wijken in
Hardenberg waaronder Baalder en Baalderveld is men al gestart met project. Waar
je vroeger voor een helpende hand even snel naar de buren liep, is dat in deze tijd
wat minder vanzelfsprekend. Toch is onderlinge hulp soms nodig en daarom
willen we bekijken of we Noaberschap Hoogenweg op kunnen zetten.
De bedoeling is om een groepje vrijwilligers bij elkaar te krijgen die zo nu en dan
wat kleine klusjes kunnen doen bij mensen die dat zelf niet kunnen. Het gaat dus
zeker niet om verbouwingen etc maar om een boodschap, een dakgoot legen oid.
PB leden hebben een aanmeldformulier in de brievenbus ontvangen waarmee ze
zich kunnen opgeven als vrijwilliger. Opgave betekent niet dat je elke week
ingepland wordt, het idee is om dan een app groepje te maken waarin verzoekjes
gedeeld kunnen worden en waarop je dan kunt reageren. We staan open voor
goede suggesties! Mocht je hier meer over willen weten stuur dan een mail naar
pbhoogenweg@hotmail.com!

De gemeente Hardenberg heeft een projectgroep eenzaamheid opgezet en heeft
ons gevraagd hierover mee te denken. De activiteitencommissie organiseert
natuurlijk al heel veel leuke activiteiten voor verschillende doelgroepen maar we
zijn erg benieuwd of we doelgroepen missen en of jullie suggesties hebben voor
andere activiteiten. Te denken valt bijvoorbeeld om 1 keer in de zoveel tijd samen
te eten in Gebouw Hoogenweg. Heb je ideeën mail ze dan naar
pbhoogenweg@hotmail.com.

Als jullie dit stukje lezen hebben we kennisgemaakt met de nieuwe
gebiedswethouder Werner ten Kate. Die afspraak stond gepland voor maandag 22
augustus.
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In het park zijn onlangs twee bootcamp toestellen geplaatst, hier hebben we jullie
eerder over bericht. Het plaatsen verliep goed. Hartelijk dank aan Ondernemers
Fonds Hoogenweg voor de financiële bijdrage en aan Remix Droge Mortel /
Diamant Beton voor het gratis leveren van het snelbeton! Mooi dat het zo kan. De
bootcamp toestellen mogen door iedereen gebruikt worden. Gebruik onder
professionele begeleiding is ook mogelijk, neme hiervoor contact op met Vivfit.

Vooruitkijkend hebben we later dit jaar nog een verkeersactie en staat zoals elk
jaar weer een oud ijzer actie. De oud ijzer actie staat gepland voor de tweede
zaterdag van oktober = zaterdag 8 oktober. De container staat dan weer op de
bekende plek bij Hoogenweg 4.
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Voor deze bijlage kregen wij de doorgeef pen van Rene en Marleen.

Wij zullen een stukje schrijven, omdat we ons 2 jaar geleden ook in Oes blattie
hebben voorgesteld, hoeft dit natuurlijk niet weer.

Maar in die 2 jaar is er wel veel veranderd bij ons. We hebben het huis verbouwd
en wonen er nu al bijna een jaar in. Het went erg goed. Het is geworden zoals we
gehoopt hadden. We wonen er fijn en dat in een leuke buurt. Nadat de verbouwing
van het huis af was, zijn we verder gegaan rondom huis. We hebben een begin
gemaakt met de voortuin en achtertuin, zodra de zomer voorbij is en het aanplant
seizoen er is zullen we er mee verder gaan.

Naast al dat harde werken, klussen en opruimen hebben we erg genoten van de
Feestweek. Wat was dit super. Leuke activiteiten voor jong en oud. Wij zeggen op
naar de volgende feestweek!

Verder kunnen we als nieuwtje vertellen dat we vanaf 9 september samen als
Familie Pullen verder zullen gaan, we treden namelijk in het huwelijksbootje J.

Wij geven de pen door aan: Anouk v.d Vinne en Jeroen Beltman.

Groetjes

Egbert, Yvonne, Stijn en Maud
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Beste Oes blattie lezers,
Ruim een jaar wonen wij  nu aan de Eggenweg 8 in Hoogenweg. Wij dat zijn
Theun en Evelien, Jan, Jarco en Sanne de Jong.

Wij hebben 5 kinderen. De oudste 2 dochters wonen niet meer thuis. Onze
kinderen zijn allemaal in Friesland geboren. Geen van hen kan Fries praten, maar
verstaan van deze taal gaat prima.

In 2006 zijn we vanuit Friesland verhuisd naar Hardenberg. Theun werkte destijds
in Zwolle en dat was goed te doen vanuit Hardenberg. Evelien heeft haar baan aan
school opgezegd en kon in Baalderveld weer aan de slag voor de klas.

Wij woonden een paar jaar in Hardenberg toen het centrum werd aangepakt.
Theun heeft altijd al in de vis gewerkt en we misten hier een viswinkel.  In 2009
mochten we hier samen een viswinkel starten, Visgilde Theun de Jong.

We hebben met heel veel plezier in Baalderveld gewoond. Toch hadden we de
laatste jaren steeds meer de wens buitenaf te willen wonen. Wat meer ruimte om
de deur dat zou mooi zijn. Nou, dat hebben we nu!  Wat genieten we elke dag van
ons mooie plekje aan de Eggenweg.

’s Ochtends vroeg kunnen we de zonsopgang zien. En ’s avonds hebben we vanuit
de kamer het zicht op het ondergaan van de zon. Elke dag weer prachtig!

Jan (22 jaar) heeft de opleiding kok gedaan. Hij heeft heel wat klanten bij ons in
de winkel geholpen. Momenteel werkt hij bij een visspeciaalzaak in Zwolle. Elke
dag een ritje Zwolle in zijn ‘oude Opel’.  Jan geniet van oude Opels en  oldtimer
brommers. Is er gezelligheid, dan is Jan van de partij!

Jarco (19 jaar) gaat starten met de opleiding tot visspecialist. Eén dag in de week
naar school in  Zwolle, de andere dagen is hij bij ons op de werkvloer.

Sanne (18 jaar) doet een opleiding aan het Alfa College, persoonlijk begeleider
specifieke doelgroepen. Ze heeft stage gedaan in de gehandicaptenzorg en
komend jaar bij beschermd wonen. Een nieuwe uitdaging.

Jarco en Sanne spreken graag af met vrienden/vriendinnen voor winkelen, terrasje
of keet …De hobby’s van Theun zijn vogels houden (vnl. grasparkieten) en hij
gaat graag te vissen. Evelien mag graag lezen, bakken en koken.

Oh ja, wij hebben ook nog een huisdier, Pip.
Ze is niet groot, maar blaft wel hard 😉.
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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
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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
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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
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Blokwerk

Leg de letterblokjes zo in het diagram dat
er een ingevuld kruiswoordraadsel
ontstaat. Om u op weg te helpen zijn er al
twee letters en één in grijs vakje ingevuld.

Alfabet
Welke letter staat
boven de letter
die staat boven
de letter voor
de 't' ?

Letterreeks
Wat is de volgende letter In de reeks?

Begrijpend lezen
Lees de tekst goed. Vul daarna de letters op de juiste manier in:

● De één na laatste letter komt voor de letter, die oorspronkelijk als tweede
staat

● De tweede letter staat oorspronkelijk na de letter die als laatste ingevuld moet
worden.

● De eerste letter is oorspronkelijk de laatste.
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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.
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.
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BEDANKT

Afscheid Leon ter Voorde

Begin juni was het dan echt zover. De laatste redactievergadering van Oes Blattie
met Leon. Hij heeft tijdens deze vergadering de laatste zaken aan ons
overgedragen. We hebben de taken een beetje her verdeeld en kunnen na de
laatste informatie die we kregen vol vertrouwen de dorpskrant continueren. En als
we het echt even niet weten is Leon altijd bereid om nog even ‘mee te kijken’
heeft hij ons beloofd. Dus dat gaat helemaal goed komen!
We hebben hem bedankt voor alle jaren waarin hij altijd een grote bijdrage
leverde aan de totstandkoming van iedere krant. Dat heeft hij altijd met veel inzet
en enthousiasme gedaan. We hebben hem namens de redactie en namens u als
lezer van deze krant een zuivelpakket aangeboden als blijk van waardering.
En bij deze Leon, nogmaals hartelijke dank!
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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 15:30 – 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’.
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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

Silvia Dorgelo
Hoogenweg 42b
7793 HM Hoogenweg
tel 0523 216496

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/

Oplossingen puzzelpagina
Blokwerk:
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