
In de jeugdrubriek Bas Dorgelo en Boaz Tienstra

Frea en Albert Bouwhuis stellen zich aan jullie voor

De doorgeefpen is geschreven door Jeroen en Anoek 

De koksmuts was in handen van Dieneke Timmerman



C. Alfring
H.J. Altena
Z. Bekker
H. Brink
B. Broek
A. Companje
J. Bulthuis
J.J. Dorgelo
F. Hamberg
Z. Huisjes
E. Hutten en Aly
J.H. Hutten
Fam. Jongepier
Marco & Ivana van Laar
A.H. Meijer
Fam. Meilink
R.J.W. Muller
G.H. Otten
Fam. G. Ramaker
Fam. Schoemaker
R.H. Steur
G. Timmer-Huisjes
J. ter Voorde
Leon en Daniëlle ter Voorde
G.J. Waterink

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.

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:

2



December 2022

Het bleef lang warm en zacht, maar de zomer hebben we nu toch echt achter ons gelaten.
Hopelijk zit iedereen er, ondanks de belachelijk hoge energie- en gasprijzen, nog
warmpjes bij…

Begin november was de première van het stuk ‘Doar giet ’t hen’ van Elck Wat Wills en dit
is niet zomaar een revue… het was een toneelspel met een boodschap, waarover verder
in deze krant meer… Maar wellicht zag u het al eerder langskomen; want de Dorpskrant
is natuurlijk ook op Facebook te vinden. Volgt u de site al?
Daarnaast bestaat de website Hoogenweg.net al jaren onder beheer van de redactie van
Oes Blattie. Deze site wordt bijna dagelijks wel eventjes bezocht en het in ere houden van
deze site voor ons mooie dorp vinden we de moeite waard. Wat hebben we dan een geluk
met nieuwe, veelzijdig gekwalificeerde en enthousiaste inwoners van Hoogenweg; Anita
Vogelzang wil graag aansluiten bij de redactie van Oes Blattie en zal de website nieuw
leven inblazen. Verderop in deze editie van de krant zal ze zich introduceren.

Een wijziging in deze krant is gemaakt in het kader van de AVG; de adressen van onze
donateurs zijn verwijderd. Maar minder dankbaar zijn we ze niet :-).

Sinterklaas is inmiddels weer naar Spanje en het altijd actuele Sinterklaasjournaal sloot
weer mooi aan op de actualiteiten in Nederland; energieprijzen, de Nederlandse vlag op
de kop bij het Pietenhuis en het personeelstekort; ‘Piet gezocht’ kwam geregeld voorbij.
De tekorten aan personeelsleden en vrijwilligers treft vrijwel elke sector. Hoogenweg e.o.
heeft een actief verenigingsleven en het werven van bestuursleden is niet altijd
gemakkelijk. De redactie van de dorpskrant is blij met de vaste club bezorgers van de
dorpskrant en daarom hebben we ze in ’t zonnetje gezet door ze een kerstattentie aan te
bieden. Want zij zijn het die elke editie van Oes Blattie weer in uw brievenbus laten
vallen.

Uiteraard vind u in deze editie van Oes Blattie de nieuw geplande activiteiten, maar ook
het bestelformulier voor de heerlijke Hoogenwegse oliebollen en appelflappen. Vergeet
dus niet om de Feestcommissie te sponseren door deze lekkernijen te bestellen. 

Namens Diane, Judith en Anita wens ik u allen hele warme feestdagen en een mooi,
gezond en liefdevol 2023 toe!

Silvia Dorgelo
Redactie Oes Blattie
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Datum 

16-12-22
28-12-22

31-12-22
11-01-23

14-01-23
27-01-23

08-02-23

11-02-23
02-03-23
08-03-23

11-03-23
18-03-23

30-03-23

07-04-23
08-04-23
10-04-23

Omschrijving

Kerstbingo in het Gebouw. Aanvang 20:00 uur
Eindejaarsfeest jeugd in het Gebouw. 
Aanvang 16:00 uur. Meer informatie volgt.
Oliebollenactie (zie elders in deze krant)
Sjoelen en klaverjassen in het Gebouw. 
Aanvang 20:30 uur
Oud papier actie vanaf 8.30 uur
Ledenvergadering in het Gebouw. Aanvang
20:00 uur
Sjoelen en klaverjassen in het Gebouw. 
Aanvang 20:30 uur
Oud papier actie vanaf 8.30 uur
Jeugdbingo in het Gebouw. Aanvang 19:00 uur
Sjoelen en klaverjassen in het Gebouw.
Aanvang 20:30 uur 
Oud papier actie vanaf 8.30 uur
Motormarkt Hardenberg bij de Manege.
Van 08:00 tot 16:00 uur
Workshop Bloemschikken in het Gebouw.
Aanvang 19:00 uur
Paasbingo in het Gebouw. Aanvang 20:00 uur
Oud papier actie vanaf 8.30 uur
Paaseieren zoeken in het park. Start om 10:00
uur bij de ijsbaankantine. Deelname gratis
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Organisator

Act.commissie
Act.commissie

Feestcommissie
Act.commissie

Oranjevereniging
Oranjevereniging

Act.commissie

Oranjevereniging
Act.commissie
Act.commissie

Oranjevereniging
MC de
Gasschoeve

Act.commissie

Act.commissie
Oranjevereniging
Act.commissie
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De brug

Woordzoeker
 “Kerstmis”

 *) De overgebleven letters vormen een zin

ARRESLEE
BAL
CADEAU
DEN 
DENNENBOOM 
ENGELEN 
GEZELLIGHEID 
HEILIGEN
HULST
JEZUS 
KERSTBOOM 
KERSTBROOD 
KERSTDAG 
KERSTMARKT 
KERSTMIS 
KERSTMUSICAL 
KERSTSTAL 
KERSTSTUKJE 
KERSTVERHAAL 
KRIBBE 
KUNSTSNEEUW 
PAKJES
PIEK 
RESTAURANT 
SLINGER 
SNEEUW
STAL
STERREN
STOL 
WINTERSPORT

Een man loopt door het bos. Hij is alleen en heeft een flinke rugzak op zijn
rug. Op een gegeven moment komt hij bij een houten brug over een brede
rivier. Bij de brug staat een bord met daar op de tekst: "Niet meer dan één
persoon tegelijkertijd op de brug!" De man kijkt om zich heen en
constateert dat hij toch echt in z'n eentje bij de brug staat. Hij waagt het erop
en begeeft zich op de brug. Als hij bijna halverwege is kijkt hij nog even
achterom of niet iemand hem gevolgd is. Niemand is hem gevolgd en dus kan
hij verder lopen. Eenmaal halverwege de brug gebeurt echter toch het
onverwachte: met luid gekraak begeeft de brug het. Hoe kan dit? 
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In deze rubriek plaatsen wij telkens twee interviews met kinderen uit Hoogenweg en
omstreken. Deze keer zijn dat: Bas Dorgelo en Boaz Tienstra

Hoe heet je? Bas Dorgelo
Adres: Hoogenweg 42b, Hoogenweg
Geboortedatum: 31-08-2011
Geboorteplaats: Hardenberg
Broers / zussen: 1 broer; Thijs
School: CBS de Bloemenhof
Groep: 7
Wat wil je later worden: Boer / loonwerker / 
in elk geval iets in de agrarische wereld
Hobby's: Helpen op de boerderij, trekker rijden, 
beunen, volleybal. 
Huisdier: Kip Henk en nog een paar en een haan.
Lekkerste eten / drinken: Patat van Gerko, cola, 
spare ribs, vooral veel vlees.
Leukste televisieprogramma: The A-team
Favoriete muziek: Piratenhits, Normaal
Leukste boek: Kameleon
Hekel aan: School, mensen die zeuren, het gedoe van de regering

Naam: Boaz Tienstra
Adres: Hoogenweg 47a
Geboortedatum: 17-03-2012
Geboorteplaats: Amersfoort
Broers / zussen: 1 zus; Ylja
School: CBS de Bloemenhof
Groep: 8
Wat wil je later worden: Uitvinder
Hobby's: Voetballen, gamen, mountainbiken,
keyboard spelen
Huisdier: Geen
Lekkerste eten / drinken: Pizza, ice tea green
Leukste televisieprogramma: Wie is de mol!
Favoriete muziek: Top 40 muziek
Leukste boek: Operatie pisang; Jozua Douglas
Hekel aan: Pesten, paëlla
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DE DRIE PIJLERS 
VAN DIAMANT

keien en sierbestratingen

kant-en-klare droge mortels

betonmortels en metselspecies

D I A M A N T  B E T O N 
Jan Weitkamplaan 18, 7772 SE Hardenberg
Telefoon 0523-262444, fax 0523-261799



Haal de plakjes bladerdeeg een half uur voordat je de mini-quiches gaat maken uit
de diepvries, dan kunnen ze ontdooien,
Verwarm de oven voor op 200 graden,
Doe de spekjes in de koekenpan en bak ze knapperig en gaar. Laat uitlekken op
keukenpapier en laat even afkoelen,
Kluts de eieren in een kom goed los. Voeg de kaas toe, snijd de bosui en paprika in
stukjes en voeg toe, samen met de uitgebakken spekjes, oregano, peper en zout.
Snijd de plakjes bladerdeeg elk in vier vierkantjes, zodat je in totaal 12 vierkantjes
hebt. Rek de stukjes bladerdeeg voorzichtig aan alle vier de kanten uit, door het
bladerdeeg als het ware tussen je vingers te spannen en rustig te trekken. Plaats
de plakjes nu in de muffinvormpjes door de vier punten op de bovenkant te
plakken en de rest van het plakje naar beneden te drukken, zorg dat het
bladerdeeg de muffinvorm onderin raakt.
Voeg nu het ei-mengsel toe aan de bladerdeegplakjes, zet in de oven voor 20-25
minuten, totdat de mini-quiches mooi bruin zijn geworden. Laat even afkoelen, en
serveer direct. Garneer eventueel met wat verse peterselie.

Kerstborrel mini-quiches

Bedankt Rob van der Steen voor de koksmuts! De feestdagen staan voor de deur dus
mijn bijdrage is een gemakkelijk en lekker recept wat je kunt serveren tijdens een
gezellige borrel met vrienden of familie of bijgerecht bij het kerstdiner.

Ingrediënten: 3 plakjes bladerdeeg, 3 eieren, 150 gram geraspte kaas, 150 gram
spekjes (of hamblokjes of stukjes kip), 1 bosui, ½ rode paprika, 1 tl oregano, peper en
zout, evt verse peterselie ter garnering.
Verder heb je een muffinblik en een koekenpan nodig.

Bereidingswijze:

Enjoy! Iedereen alvast hele fijne feestdagen samen gewenst!!
Dieneke Timmerman

De koksmuts geef ik door aan Mireille Gruppen.
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TE HUUR
Per direct beschikbaar

Gemeubileerd  Appartement nr: 7
Huurprijs € 600,00 per maand (Inclusief water, stroom en verwarming)

 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Manege Hoogenweg
Tel: 0523-262624

 
 

Geslaagde 60+ reis Oranjevereniging Hoogenweg

Op woensdag 14 september gingen de 60 plussers van de Hoogenweg op pad met
een bus van Schepers voor een dagje uit. De bus vertrok om 08.30uur vanaf het
Gebouw richting Barneveld voor de eerste stop bij het Nederlands Pluimveemuseum
waar de kennis over de kip en het ei werd vergroot. Vervolgens ging de bus verder
richting ‘De Glind Museumboerderij’ waar van alles te zien was, van brocante tot oude
tractoren. De bus ging vervolgens terug richting Hoogenweg, waar de gezellige en
leerzame dag werd afgesloten met een heerlijk diner bij het Gebouw.   
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Alzheimer Nederland - Collecte 2022

De collecte van Alzheimer Nederland in de week van 6 tot en met 12 november 2022
heeft in Hoogenweg € 193,94 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 

Sinterklaas in Hoogenweg

Op woensdag 30 november hebben circa 55 kinderen van de Hoogenweg e.o.
Sinterklaas welkom geheten in het Gebouw. Sinterklaas kwam samen met één van
zijn Pieten in de voorlader van een trekker aan bij het Gebouw. De kinderen hadden
met de andere Pieten een mooie welkomstdans voor Sinterklaas ingestudeerd, nadat
zij een schoentje hadden geknutseld. Sinterklaas had in zijn grote boek informatie
staan over een aantal kinderen, welke hij naar voren
vroeg te komen. De kinderen maakten een praatje met Sinterklaas en kregen van Piet
een handvol pepernoten. De cadeautjes die Sinterklaas en zijn Pieten hadden
meegenomen, hadden allemaal een barcode. Zo konden de Pieten makkelijk
herkennen voor welk kind welk cadeautje was. Hierna ging Sinterklaas naar het
volgende feest en elk kind met een cadeautje naar huis.
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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
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Hallo vrijwilligers/vrienden en vriendinnen van de zomerkampen.
 

Hier een berichtje van de Hoogenweg. Zo aan het eind van het jaar kijken we terug op een
bewogen jaar waarin we afscheid hebben moeten nemen van een paar dierbare paarden
en dierbare mensen. Maar ook hebben we kennis mogen maken met nieuwe paarden en

nieuwe vrienden en vriendinnen. We hebben een zestal hele gezellige kampweken gehad.
En natuurlijk hebben we ook weer zin in volgend jaar. 

 
Ook in 2023 zijn wij natuurlijk weer veel mensen nodig om voor onze zomergasten een

goede vakantieweek te kunnen bieden. 
In de afgelopen jaren is het gebleken dat het moeilijk is om voldoende vrijwilligers te

vinden. Als je in je eigen kennissenkring mensen weet die eventueel met je mee willen als
vrijwilliger. Download dan voor hem of haar een vrijwilligers inschrijfformulier van onze

site. (www.manegehoogenweg.nl) Of kopieer het opgaveformulier en stuur deze ingevuld
in naar: 

Manege Hoogenweg
Hoogenweg 52

7793 HM Hoogenweg
 

Uiteraard zullen we de vrijwilligers weer op zondagavond ontvangen zodat we met elkaar
kennis kunnen maken en alvast de week enigszins door kunnen spreken.

 
O  Zomerkamp 1 is  week 29 van zondag 16 juli tot en met zaterdag 22 juli 
O  Zomerkamp 2 is week 30 van zondag 23 juli tot en met zaterdag 29 juli.
O Zomerkamp 3 is week 31 van zondag 30 juli tot en met zaterdag 5 augustus
O Zomerkamp 4 is week 32 van zondag 6 augustus tot en met zaterdag 12 augustus
O Zomerkamp 5 is week 33 van zondag 13 augustus tot en met zaterdag 19  augustus
O Zomerkamp 6 is week 34 van zondag 20 augustus tot en met zaterdag 26 augustus

 
Inschrijven kan met het meegezonden inschrijfformulier

 
Je word  op zondagavond om 7 uur verwacht, om kennis te maken met andere

vrijwilligers en ons.
 
 

OPROEP ZOMERKAMP
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Opgaveformulier leiding zomerkamp 
Manege Hoogenweg 2023

 
Hierbij geef ik mij op als begeleider (ster) van een of meerdere kampen:

O  Zomerkamp 1 is  week 29 van zondag 16 juli tot en met zaterdag 22 juli 
O  Zomerkamp 2 is week 30 van zondag 23 juli tot en met zaterdag 29 juli.
O Zomerkamp 3 is week 31 van zondag 30 juli tot en met zaterdag 5 augustus
O Zomerkamp 4 is week 32 van zondag 6 augustus tot en met zaterdag 12 augustus
O Zomerkamp 5 is week 33 van zondag 13 augustus tot en met zaterdag19  augustus
O Zomerkamp 6 is week 34 van zondag 20 augustus tot en met zaterdag 26 augustus

Naam:

Adres:

Woonplaats:

Geboortedatum:

Telefoon:

E-mail adres:

Beroep/School:

(hieronder doorhalen wat niet van toepassing is.)
Hebt U/je ervaring met begeleiden van mensen met een beperking? ja  / nee
Hebt U/je ervaring met het verzorgen van paarden ?   ja  /  nee
Bent U/je zelf ruiter/amazone op B,L,M of Z niveau ?   ja  /  nee
Hebt  U/je ervaring in het huishouden ?     ja  /  nee
Hebt U/je ervaring in het verzorgen van mensen met een beperking? Ja / nee
Hebt U/je diploma’s op medisch gebied ?     Ja  / nee
Tevens verklaar ik hiervij tijdens de kampen W.A. verzekerd te zijn. 

Handtekening; (Bij minderjarigheid s.v.p. handtekening van één der ouders.)

.......................................................                       



Hai, ik ben Anita Vogelzang

Nou een mooier intro als die van Sylvia in het voorwoord kun je volgens mij niet
krijgen. En hoewel ik met praten, fotografie en ontwerpen geen probleem heb, is
schrijven over mezelf niet mijn sterkste kant.  Daar gaan we :-)

Samen met Alexander Wassink en onze hond Cooper zijn we sinds begin april de
nieuwe bewoners van de Lageweg 2 (daar bij de boerderij met die enorme lange
kerstverlichting op de oprit). Het is een boerderij met een rijke familie geschiedenis en
plek waar iedereen altijd welkom is. Voor ons een echt gevoel van geluk en
thuiskomen. Iets wat ik ook in mijn werk als Fotograaf en Ontwerper probeer mee te
nemen.

Voor de product, sfeer- en foodfotografie werk ik van te voren al veel uit om zo alles
optimaal vast te kunnen leggen. Toch is bij fotografie spontaan werken het allermooist
en kan ik dit tijdens events en feesten dan ook veelvuldig toepassen. Een
ongedwongen en ontspannen sfeer komt vooral portretfoto’s ten goede. Niemand wil
toch te stijf op een foto staan!

Ik zit niet graag stil en tijdens de Lockdown heb ik mijn kennis in beeld verder
uitgebreid op gebied van grafisch ontwerp en website design. Zo hoop ik met mijn
veelzijdigheid een aanvulling te zijn aan het team van Oes Blattie. 

Hou de website www.hoogenweg.net goed in de gaten voor meer updates. 

Liefs Anita

Anita Vogelzang Fotografie & Ontwerp
Lageweg 2

info@anitavogelzang.com
www.anitavogelzang.com
Tel: 0614624079
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Activiteiten in het Gebouw eind december

Maandag 19 december 20.00 --> KASSIESTOTEN VOOR DAMES.
Geef je op aan de bar en doe voor € 5,00 voor een gezellig avondje biljarten.

Kersttoernooi biljarten --> opgave aan de bar of bel 262681. Inleggeld € 10,00 p.p.
Zondag 18 december 13.00
Woensdag 21 december 13.00
Donderdag 22 december 19.00
Vrijdag 23 december 19.00
Zaterdag 24 december 13.00
Dinsdag 27 december 19.00
Woensdag 28 december 19.00.

Finale donderdag 29 december.18.30.
Na afloop kassiestoten.

Zaterdag 31 december 15.00 tent opzetten oudejaarsnacht.
Zondag 1 januari tent afbreken.13.00
Ook nog even vermelden dat Gebouw 's nachts open is. Neem eigen drinken mee.

Mvg Gerko
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Workshop bloemschikken
Afgelopen voorjaar was de bloemschikworkshop weer een daverend succes! En dus gaan
we komend voorjaar weer in de herhaling. En wel op donderdag 30 maart 2023 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 18 maart 2023 bij Germa Brink:
germa@brinklaan.nu /06-10048366

Geef je snel op want vol is vol!
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Teenage event 2022
Zo aan het einde van de zomervakantie was er weer een mooie afsluiting voor de
tieners: Het Teenage Event.

Dit jaar kon je karten, lasergamen en bowlen. 18 waaghalzen durfden dit aan.
Menigeen trapte flink het gaspedaal in en een groot aantal leek de rem niet te
kunnen vinden 😊. Siem Nijland (onder 14) en Roelof Timmerman bleken de
snelsten.

Na wat afgekoeld met een
(alcoholisch vrij 😊) drankje en
versnapering werd er in 3
teams gelasergamed. Bezweet
en verhit kwamen de meesten
er weer uit. Maar leuk was het
wel. Als afronding kon er een
uur gebowld worden. Sophie
Wilpshaar heeft de meeste
kegels weg gespeeld.
Al met al een leuke en geslaagde
avond!
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Wij, Frea Bouwhuis-Stoeten en Albert Bouwhuis, zijn 5 jaar geleden (4 dec 2017)
hier aan de Hoogenweg 50 komen wonen, wat bij familie en vrienden ook wel
bekend staat als Highway Fifty.
Hiervoor woonden we sinds 1989 in Baalderveld, beide zijn we oorspronkelijk
afkomstig uit Hardenberg.
In Baalderveld hebben we ons gezin opgebouwd, onze zes kinderen zijn inmiddels
uit huis, de vier dochters wonen in Hardenberg, één zoon in Eindhoven en één zoon
in Amsterdam.
Doordat we hier zijn komen wonen is voor ons een lang gekoesterde wens in
vervulling gegaan; een woonboerderij met veel ruimte in en om het huis dichtbij
Hardenberg, het is echt een heerlijke plek en we hopen hier nog lang te blijven
wonen. De kolossale tuin biedt genoeg ruimte voor onze huisdieren, we hebben
honden, katten, kippen, konijnen, schapen en alpaca’s, maar ook voor onze
kleinkinderen (tien inmiddels) is er (speel)ruimte genoeg.
Hoogenweg was vroeger al bekend terrein voor ons, in onze tienerjaren kwamen we
in de weekenden al naar de disco die toen altijd in Het Gebouw was en het leek ons
altijd een leuke buurt om te wonen.

Even wat persoonlijke informatie:

Frea
Werk: CVA-verpleegkundige op de GRZ.
Hobby’s: dieren, zwemmen, lezen, lanterfanten, 
ons ‘Rustpunt’ welke we in 2019 zijn gestart.
Sport: zwemmen, voetballen met kleinkinderen.

Albert
Werk: rayonmanager Noord Oost Nederland 
voor Espero te Waalwijk.
Hobby’s: fotografie, klussen, puzzelen.
Sport: voorlopig genoeg te ‘sporten’ in en om 
onze boerderij.
Verder: voorzitter van Popkoor X-Cream en 
organisator van korenfestivals in Hardenberg.
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Activiteitencommissie

De komende periode hebben we weer een aantal leuke activiteiten in de
aanbieding:

Kerstbingo
Natuurlijk organiseren we ook dit jaar weer de Kerstbingo. En wel op vrijdag 16
december. Het doel is om er een leuke en gezellige avond van te maken; uit
ervaring weten we dat dat eigenlijk altijd lukt! 
Voor slechts negen euro speel je de hele avond mee. Zorg dus dat je er bij bent!

Eindejaarsfeest
Tussen Kerst en oud-en-nieuw hebben we traditiegetrouw een extra feestje. Op
woensdag 28 december organiseren we een eindejaarsfeest voor kinderen uit de
groepen 3 tot en met 8. We beginnen om vier uur met wat leuke activiteiten, om
vervolgens samen te eten. En aansluitend kijken we natuurlijk een mooie film op
het grote scherm waarbij je in de pauze ook nog eens een lekkere versnapering
krijgt.
Deelname kost slechts vijf euro per persoon en dat geldt ook voor vriendjes en
vriendinnetjes die je meeneemt.
--> Meld je vooraf wel even aan via: ac.pbhoogenweg@gmail.com.

Sjoelen
Inmiddels zijn we weer begonnen met de maandelijkse sjoelavonden. In oktober
hadden we daarbij ook nog eens de prijsuitreiking van het seizoen 2019-2022
(vanwege corona een erg lang seizoen inderdaad… :-)
Dames                                                     Heren
1. Dinie Companje                                1. Bertus Companje
2. Betty Koers                                        2. Henk Hutten
3. Jennie Meijer                                     3. Leon ter Voorde

Klaverjassen
Tijdens de maandelijkse sjoelavond zijn we ook gaan klaverjassen. In oktober
begon dat nog wat twijfelachtig, maar in november hadden we al twee tafels.
Leuk om die animo te zien! Dus we gaan er zeker nog even mee door.
Wil je meedoen? Zorg dat je op de tweede woensdag van de maand om half
negen in het Gebouw bent. Meer hoef je er niet voor te doen! 
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Plaatselijk Belang Hoogenweg en omstreken
Hallo dorpsgenoten,

Via onze dorpskrant even een update:

In september hebben we een verkeersactie gehouden. Zoals jullie wellicht
gemerkt hebben stonden er enkele weken signaleringsborden langs de
Hoogenweg. Als PBH waren we erg blij met deze actie die door de politie verzorgd
werd en hopen van harte dat iedereen zich weer netjes aan de snelheid houdt.

Op 22 augustus hebben we kennis gemaakt met de nieuwe gebiedswethouder
Werner ten Kate. Onze contactambtenaar Jan de Vries was hier ook bij aanwezig.
Hierdoor konden we een aantal zaken / actiepunten met hen bespreken en per
fiets ons mooie dorp laten zien!

De oud-ijzer actie heeft weer heel wat geld voor onze gemeenschap opgeleverd.
We willen iedereen die dit mogelijk gemaakt heeft, in het bijzonder de fam. Spijker
en Eg Geerligs, hartelijk bedanken! We hadden dit keer helaas net niet genoeg
inbreng van afvalijzer om de containerkosten vergoed te krijgen maar desondanks
toch een mooi bedrag: €575,-! Ook de Rabo Club Support actie heeft tot een leuke
aanvulling van de kas geleid: €374,58. Iedereen die daar aan heeft bijgedragen
super bedankt!!

Inmiddels begint Noaberschap Hoogenweg meer vorm te krijgen. Er zijn diverse
aanmeldingen binnen gekomen van vrijwilligers die hand- en spandiensten willen
verrichten voor de Noabers die daar behoefte aan hebben. De volgende stap is om
deze groep te koppelen aan de mensen die wel even een helpende hand kunnen
gebruiken. We zijn ons nog aan het oriënteren hoe we dit verder gaan vorm geven.
Zo staat er voor 12 december een gesprek met een sociaal werker van de Stuw
gepland. Wordt dus vervolgd!
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Het project “één tegen eenzaamheid”, dat vanuit de gemeente wordt
aangestuurd, maakt dat wij als PBH nadenken over hoe wij ons steentje kunnen
bijdragen. We zijn daarover al in gesprek met diverse instanties. Het is nu zaak er
achter te komen waar behoefte aan is onder onze dorpsgenoten. De komende
maanden zullen we hier verder vorm aan gaan geven en zullen we u hierover
berichten. Goede ideeën, opmerkingen en/ of vragen horen we graag. Dit kan
natuurlijk mondeling aan ons of per mail naar pbhoogenweg@hotmail.com.

De gemeente Hardenberg gaat de openbare verlichting in het buitengebied
vervangen. Daarvoor hebben ze Plaatselijk Belang en de inwoners gevraagd om
mee te denken. De bijeenkomst van 28 november in het Gebouw de Hoogenweg is
goed bezocht, de stoelen waren niet aan te slepen. Fijn om te zien hoe betrokken
de inwoners zijn. Er is uitleg gegeven over de vele aspecten die
meespelen bij de keuze voor de te plaatsen verlichting zoals duurzaamheid,
(schijn-) veiligheid, alternatieven (zoals reflecterende belijning en paaltjes,
kattenogen), welke momenten meer / minder licht nodig, doorgaande routes,
kleur licht enz. Ieder die een vraag, wens of opmerking heeft over de openbare
verlichting in ons gebied wordt door de gemeente gevraagd om dit in december /
januari kenbaar te maken aan Plaatselijk Belang Hoogenweg. Zij gaan dan met ons
hierover verder in gesprek. In de zomer wordt gestart met de uitvoering.

Vanwege verhuizing zal Ewout Schepers, na een periode van 3 jaar, zijn taak als
penningmeester tijdens de ledenvergadering van 17 maart 2023 overdragen aan
zijn opvolger. Wie o wie zou deze taak van hem willen overnemen? Heeft u
interesse dan kunt u dat kenbaar maken via pbhoogenweg@hotmail.com.

Tot slot willen wij jullie allemaal hele fijne feestdagen en een goed
verlicht 2023 wensen.

Bas, Lisette, Maureen, Ewout en Annemieke



Met andere woorden: maak het zo gek als je zelf wilt, maar wees erbij!!
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Hoi!

Wat bin’t ze toch allemoale an’t doen door bei’j nummer zeum.. 
Nou dat zullen we jullie vertellen, Jeroen heeft al vanaf kinds af aan een passie
voor alles wat een motor heeft en met name voor auto’s. Het opknappen van
(cross)brommers, VW camperbusjes en auto’s is een iets wat uit de hand gelopen
hobby waarbij een grote schuur wel van pas zou komen. Even als zijn passie rijkt,
speelt ook zijn wens voor het hebben van een eigen autobrug al jaren lang. 
Nadat we in 2015 onze woning, ’t Oale meestershuus, gekocht en verbouwd
hebben was afgelopen februari dan eindelijk de schuur aan de beurt. de oude
schuur werd gesloopt en er werd plaats gemaakt voor een gigantische kraan in
onze achtertuin waarna de bouw van de nieuwe schuur kon beginnen. Het karkas
hebben we door een aannemer laten plaatsen waarna ons de aftimmering, het
elektra, schilderwerk etc. te doen stond/staat met jawel… de brug ! 

Het blauwe Volkswagen busje heeft een ieder mogelijk wel eens over de
Hoogenweg zien rijden en is een van de voertuigen waaraan het nodige
verspijkerd is. Van drie busjes hebben we een exemplaar weten te maken die aan
onze wensen voldoet. De reis van afgelopen zomer naar Noorwegen heeft hij dan
ook perfect doorstaan. Noorwegen is er bij Anoek met de pap lepel ingegoten
maar voor Jeroen was het zijn eerste kennismaking met de noren en het Noorse,
wisselende landschap. Na deze vakantie is onze liefde voor het land gegroeid en
zijn we verliefd geworden op de weidsheid en grootsheid van dit land. Hopelijk
zullen er dus nog vele vakanties volgen naar het verre noorden met jawel.. de
blauwe smurf. 

Afgelopen jaar hebben we niet ons niet alleen vermaakt met de bouw van de
schuur en de reis met de blauwe smurf maar ook met de bruiloft van een tweetal
buurtstellen. En laten ze nou allebei op dezelfde dag getrouwd zijn..

De doorgeef pen hebben wij gekregen van 
het ene getrouwde stel, Egbert en Yvonne 
Pullen (ja Yvonne, jij bent nu ook een echte 
Pullen) en geven de pen daarom door aan 
het andere getrouwde stel:
Thijs en Willemijn Ramaker (Hoogenweg 5a) 

Groetjes Jeroen en Anoek (Hoogenweg 7)
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Graag stellen wij ons aan u voor:

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

Accountantskantoor S.SmidH.R. Schoemaker 
Autobedrijf EntingB. Enting 
Meijerink Beheer en AdviesJ. Meijerink 
Gebouw HoogenwegG. Kremer 
Brinklaan FlextransportH. Brink
Hair SlagharenA. Weiden
Henk Lenters kraanverhuurH. Lenters 
Kapsalon HoogenwegH. van der Wal 
Kerkdijk TuinmeubelenA. Kerkdijk 
Kraanverhuur Lenters BVJ. Lenters 
Melkveebedrijf BulthuisJ. Bulthuis
Mulcon Beheer BVR. Muller
Ranter BouwF. Ranter
Ranter TechniekD. Ranter
R&R ComputerserviceR. v.d. Steen 
Gebr. RijstenbergH. Rijstenberg

Ruitersport K&AK. Sloot 
Schilders- en Glaszetters-J. Bergsma 
Bedrijf Bergsma
WaninkG.J. Wanink 
WaterinkG. Waterink 
Van Laar PluimveeE. van Laar 
B.W. Bouter Longarts B.V.B.W. Bouter 
Arcas MetselwerkenC. Zandman 
Melkveebedrijf RichterinkH. Richterink 
Groenadvies Erik van EerdeE. van Eerde 
Pullen MTSE.Pullen 
Fouragehandel J. Edelijn vofJ. Edelijn 
Veltink DakwerkenH. Veltink 
Rademaker’s PoeliersbedrijfT. Rademaker 
Carlo Gruppen Holding BVC. Gruppen

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

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

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:
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Elck wat Wills - Revue - Doar giet ’t hen!

We hebben er lang op moeten wachten, maar eindelijk was het zover; de revue van
toneelvereniging Elck Wat Wills kon ten tonele worden gebracht! Zowel voor als achter
de schermen is er duidelijk erg hard gewerkt om een prachtig stuk neer te zetten. 

De revue is wederom geschreven door Jan Bulthuis en Henk Veldsink. Jan Bulthuis
praat de revue aan elkaar. Er komen zeer actuele onderwerpen aan de orde; van
Poetin tot voetbal en van de regering tot zonnepanelen.

Gait en Geessie beleven samen met buurvrouw Trui en haar zoon Henkie de dagelijkse
beslommeringen, waarbij de liefde natuurlijk niet onbesproken kan blijven…

 We zullen niets verklappen over de verdere inhoud van het stuk, maar één ding is
zeker; er zal veel worden gelachen in de zaal! De liedjes die worden gezongen door het
vierkoppige zangkoor verhoogt de sfeer en geeft mooie boodschappen weer voor de
bezoekers.
Een enorm compliment voor iedereen die mee heeft mogen werken aan deze revue!
En ben je zelf nog niet bij een voorstelling geweest? Boek dan snel, want het is
absoluut de moeite waard!

Kaarten bestellen? Dat kan via www.ewwhoogenweg.nl of bel naar 0523-262681. We
hopen jullie allemaal te zien op één van onze speeldata: 17 december / 13, 21 of 28
januari 2023!
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Om deze lijst actueel te houden, verzoek wij u als vereniging deze zelf te
controleren en wijzigingen aan ons door te geven.

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
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Venebrugge 825 jaar
In 2021 bestond Venebrugge 825 jaar. Dit zou gevierd worden met de huidige bewoners
van Venebrugge in Nederland en Vennebrügge in Duitsland. Vorig jaar kon het feest op
het allerlaatste moment helaas niet doorgaan in verband met de toen geldende corona
maatregelen, maar gelukkig dit jaar wel!

Met een achttal bewoners uit Venebrugge werd een nieuwe datum geprikt en op
zaterdag 5 november het ‘Vennebruggefest’ georganiseerd. ‘De Grenshoeve’ van Ton en
Truida werd omgetoverd tot een mooie feestzaal in de stijl van ‘Oktoberfest’. Het was
een geslaagd en zeer gezellig feest met een goede opkomst, waar we met een goed
gevoel op terug kunnen kijken.

Een korte historie van Venebrugge. De eerste vermelding van Veenebrugge of
Venebrugge is in het ‘Perkamentboek’ van Utrecht in 1196. Venebrugge viel toen onder
het gezag van de bisschoppen van Utrecht. Venebrugge dankt zijn naam aan de
veenbrug, die het mogelijk maakte om van Hardenberg naar de hoge gronden in het
huidige Duitsland te komen. Er lag namelijk door het moeras een smalle veenstrook
waarover een ‘brug’ aangelegd kon worden. Resten van deze of een latere veenbrug zijn
teruggevonden tijdens de ontveningen. Rond 1848 telde Veenbrugge 3 huizen en 20
inwoners. Venebrugge, nu liggend aan beide zijden van de Nederlands-Duitse grens,
heeft nu circa 42 huishoudens en 125 inwoners.
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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 december

van 09.00 uur 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:
Tel.nr. 

…. x zak oliebollen (8 stuks á € 6,50)
…. x zak oliebollen met rozijnen/krenten (8 stuks á € 7,50)
…. x zak appelflappen ( 5 stuks á € 5)

mailto:info@dehoogenweg.nl


Gemeente Hardenberg.                 14 0523
Bezoek uitsluitend op afspraakwww.hardenberg.nl

Bibliotheek Hardenberg.               0523 270271
Maandag, woensdag en donderdag.   10:00 – 20:00 uur
Dinsdag                                                        12:00 – 18:00 uur
Vrijdag                                                          10:00 – 18:00 uur
Zaterdag                                                      10:00 – 14:00 uur

Saxenburgh Medisch Centrum.   0523 276000

Bezoektijden algemeen:                         Dagelijks van 15:30 tot 20:00 uur
Bezoektijden IC:website:                       In overleg met de afdeling
Bezoek Vrouw-kind Centrum:               Partner/ouder(s) 24 uur per dag welkom
Voor meer informatie bezoek:              www.saxenburgh.nl/ziekenhuis

Belangrijke telefoonnummers
Alarmnummer ambulance, brandweer, politie                                                           112
Huisartsenpost Hardenberg                                                                       0900 3336333
Brandweer (geen spoed, wel brandweer)                                                      0900 0904
Politie (geen spoed, wel politie)                                                                        0900 8844

Storingen
Gas / elektriciteit                                                                                                    0800 9009
Waterleiding                                                                                                            0800 0359
Openbare werken, drukriolering                                                                  088 2502800
Milieuklachtenlijn provincie Overijssel                                        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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 wordt namens P.B. Hoogenweg e.o. samengesteld door:

De Dorpskrant voor Hoogenweg en omstreken

Judith Schilstra
Volle Urenweg 1
7793 HW Hoogenweg
tel: 06-46592530

Diane van der Veen
Olsmansdijk 12
7793 HS Hoogenweg
tel: 0523-216275

Silvia Dorgelo
Hoogenweg 42B
7793 HM Hoogenweg
tel: 06-21925366

Anita Vogelzang
Lageweg 2
7793 HG Hoogenweg
tel: 06-14624079

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 8 maart 2023 via ons mailadres:

dk.pbhoogenweg@gmail.com

Lid worden?
Deze krant wordt huis-aan-huis bezorgd in het gebied van Hoogenweg en Venebrugge. 
Woont u buiten dit gebied, dan kunt u de krant wel ontvangen. Dit kost u dan € 5,00 per 
jaar. Dit geldt echter alleen als u in de buurt van Hoogenweg woont. Zo niet, dan kunnen 
wij besluiten portokosten in rekening te brengen. Wilt u lid worden, neem dan contact op
met de redactie.

Internet
Ons adres is: http://www.hoogenweg.eu

Facebook
Volg ons op: facebook.com/dkhoogenweg/

Antwoorden van de puzzel:
Woordzoeker Kerstmis:
Prettige kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar
De brug:
Een gewaarschuwd mens telt voor twee!
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