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Vier weer een jaar Groos mee!
Geniet van de terugblik en van de  nieuwe dingen.

Ode aan de saamhorigheid in Hoogland, 
ons eigen mooie dorp



INHOUD
Beste lezer,

Voor u ligt de eerste Glossy van Groos op Hoogland.
In 2014 is Stichting Groos opgericht met als doel het
behouden, behartigen en bevorderen van de saamhorig-
heid, identiteit, leefbaarheid en welzijn van de Hoog-
landse gemeenschap. In dat jaar is de aanzet gegeven tot 
o.a. Hoogland Dweilland, de Hooglandse Horeca
Fietstocht, de wandeltocht Grenzeloos Hoogland, de app 
“Mijn Hoogland” en de entreeborden als je Hoogland 
binnenkomt.
Hoogland en de Hooglanders staan bekend om hun saam-
horigheid, gemoedelijkheid en betrokkenheid. Daardoor 
bloeit het verenigingsleven en staan Hooglandse evene-
menten in hoog aanzien in de regio, mede door heel veel 
vrijwilligers, waar wij dan ook groos op zijn. De vrij-
willigers vormen een onmisbare schakel in de organisa-
tie van de activiteiten. Groos tracht de bevolking er nóg 
meer bij te betrekken. 
2019 is wederom een Groos jaar, zoals we dat elke vijf 
jaar willen doen. In deze uitgave vindt u een overzicht 
van vele activiteiten die in Hoogland plaatsvinden, voor 
ieder wat wils. 
Een mooi overzicht met een mooie jaaragenda om het 
gehele jaar te raadplegen, zodat u geen leuke activiteiten 
hoeft te missen.

Donateurs
Naast sponsors van deze glossy hebben wij een grote 
schare donateurs. Zij hebben in het eerste Groos jaar een 
financiële bijdrage geleverd bij de oprichting, zodat wij 
een groot aantal activiteiten konden opzetten. Tevens 
trachten wij nieuwe initiatieven financieel te ondersteu-
nen bij hun oprichting, zoals we gedaan hebben bij 
Stichting De Hooglandse Wintersferen en Martinus 
zomermarkt. 
Wilt u donateur worden van de Stichting Groos op Hoog-
land? Maak dan een bedrag over  van € 20,19, (Groos 
2019), naar onze bankrekening: NL44 RABO 0139 4484 
03, onder vermelding van uw naam en adres. Voor dit 
bedrag ontvangt u de nieuwe Groos pet. Een nieuwe do-
nateur ontvangt tevens  het Groos op Hoogland speldje 
(zolang de voorraad strekt).
Laten we er een mooi Groos jaar van maken!

Namens Stichting Groos op Hoogland,
Cor Smink (voorzitter)
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Hoe het allemaal begon

We zullen u niet vermoeien met het hele verhaal nog 
eens te vertellen, de nostalgische plaatjes op deze pa-
gina vertellen het verhaal perfect!

En wat er van kwam...
45 jaar geleden werd Hoogland, na een jarenlange strijd van burgers, officials en HOS, 
uiteindelijk op 1 januari 1974 geannexeerd door de gemeente Amersfoort. De geschie-
denis kun je niet terugdraaien, maar de door de strijd gegroeide saamhorigheid werd 
vastgehouden en vele evenementen en verenigingen bloeiden op. In 2014 was dat 40 jaar 
geleden en heeft de Stichting Groos op Hoogland een vol jaar activiteiten ontwikkeld. 
Op deze pagina een collage van een aantal van deze activiteiten, samen met een aantal 
‘gouwe ouwe’, die in dit rijtje een plaatsje verdienen.

De foto’s op de panelen van oud-
Hoogland kwamen uit het archief van 
de Historische Kring Hoogland. De 
kring houdt al 25 jaar de geschiede-
nis van de oude gemeente Hoogland 
levendig. Terug in de tijd met het 
verenigingsblad “De Bewaarsman” 
maar ook in boekvorm. Ook dit jaar 
zal weer een bijzondere uitgave wor-
den gepubliceerd. Meer informatie 
over de HKH vindt u op www.histo-
rischekringhoogland.nl

Zeg je Hoogland, dan zeg je bijna ge-
lijk ook St. Caecilia. St. Caecilia dat 
ik het kader van Groos het najaars-
concert op het Kraailandhof gaf en 
als klapstuk aan het eind van 2014 
een super concert, samen met de 
Maastrichter Staar.

In 2014 voor het eerst georgani-
seerd door de Hooglandse horeca 
ondernemers in het kader van Groos. 
Sindsdien elk jaar herhaald, dus ook 
hier kunnen we weer van een succes 
spreken. Op Hemelvaartsdag krijgen 
alle fietsers die bij een horecagele-
genheid langs fietsen, een stempel 
op een kaart en bij inlevering krijgt 
men dan een pannenkoek of andere 
versnapering.

Een aantal beroemde speelfilms door, 
met en van Hooglanders uit een grijs 
verleden, werden op een middag in 
Concordia, éénmalig vertoond. De 
nostalgie droop er van af.
Moenrammer, Speunenzalf, de Boef-
jes en Seur Robin of Lokhorst, wie 
kent ze niet?

Iedere tweede zondag van septem-
ber vindt de Hooglandse zijspan-
tocht voor mensen met een beperking 
plaats. Rond half elf start de lande-
lijke route. Dit wordt geregeld door 
een groep enthousiaste vrijwilligers. 
De blijdschap is van de gezichten af 
te lezen. Ook vele sponsoren doen een 
duit in het zakje.

Op de zaterdag na het Dorpsfeest 
Hoogland in september vindt de 
jaarlijkse Hooglandse Tractor Toer-
tocht plaats. Dit is een toertocht voor 
iedereen uit Hoogland en omgeving 
die een (oude) tractor in bezit heeft.  
Informatie over deze tocht kunt u ook 
vinden op www.deplankhoogland.nl.  
Een tocht om groos op te zijn.
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De Hooglandse vlag bestaat 10 jaar en er zijn ca 2000 vlag-
gen verkocht

Hoe is die vlag eigenlijk ontstaan? 
In 2009 is het plan opgevat om aan alle lantaarn-

palen in Hoogland vlaggen te hangen als ver-
siering in het dorp als tegenhang van het 

750 jaar stadsrechten van Amersfoort. 
Daar hebben wij bij Amersfoort ver-

gunning voor aangevraagd, en 
Nee de vlaggen houden het 
licht van de lantaarn tegen, 

dus dat kan verkeers technisch 
niet, was het argument. Met grote 

verwondering kwamen wij er later 
achter dat in Amersfoort op veel plaat-

sen vlaggen aan de lantarens hingen, had-
den wij Amers-
foort op een idee 
gebracht? 
Natuurlijk waren 
wij ontstemd, 

maar zoals Hooglanders zijn, hebben wij dat direct omgezet in positieve energie, en een 
vlag ontworpen, 500 stuks laten maken, reclame gemaakt via de Hooglander, sponsoren 
gevonden en 4 weken later hadden wij de Hooglandse vlag aan de gevels van huizen 
hangen en moesten wij direct bij bestellen. Inmiddels zijn er ca 2000 vlaggen verkocht 
en zijn we na 10 jaar weer toe aan een nieuwe voorraad.
Nog steeds zie je de Hooglanders bij festiviteiten GROOS (trots) de Hooglandse vlag 
uithangen, sterker nog er zijn Hooglanders die de vlag het hele jaar in de mast hebben 
hangen en daar zijn wij enorm GROOS op

De Hooglandse vlag

De hooglandse vlag heeft intussen ook 
de nodige varianten gekregen, van heel 
groot tot heel klein. Ook heeft de vlag 
de wereld bereisd, getuige vele fotoin-
zendingen gedurende de jaren

Sinds vele tientallen jaren herinnert de 
gedenksteen met dit opschrift, gelegen te 
Hoogland aan de Zevenhuizerstraat/hoek 
Sportlaan, aan de teloorgang van het agra-
rische Hoogland als gevolg van de annexa-
tie door Amersfoort en de daaruit voortge-
vloeide gruwelen der groeistad. 
Het monument, een initiatief van de hierna 
te noemen stichting, is tevens bedoeld als 
blijvende waarschuwing voor grootstede-
lijke hoogmoed & megalomanie. 
De Stichting ’t Hooghlandt’s Genootschap 
(opgericht op 31 december 1992 en mo-
menteel gevormd door Hans en André van 
Kampen, Wim van Dijk, Frans Voskuilen, 
Gerard Ebbenhorst en Ben Keizer) beijvert 
zich voor de instandhouding van dit zeer 
bijzondere gedenkteken. De herdenking 
van de annexatie op Oudjaarsmiddag om 3 
uur (afgelopen jaar voor de 45-ste keer!) is 
inmiddels voor velen een niet meer weg te 
denken gebeurtenis, waarbij met een traan 
& een lach wordt omgezien naar het ver-
dwenen Hoogland in het algemeen en het 
voorbije jaar in het bijzonder. 

Daarnaast streeft de stichting krachtens 
haar statutaire doelstellingen naar “het in 
ere en in stand houden van de nagedachte-
nis van de gemeente Hoogland zoals deze 
bestond A.D. 1858 (-); de stichting tracht 
haar doel onder meer te verwezenlijken 
door (-) het inventariseren van de Hoog-
landse woordenschat (-)”. In het kader van 
laatstgenoemde doelstelling heeft de stich-
ting in 1998 het Hooglands Zakwoorden-
boek uitgegeven, enkele jaren later gevolgd 
door de verhalenbundel Verhalen en Vertel-
sels uut Hoogland. 
Voorts treedt de stichting incidenteel aan ter 
opluistering van bijzondere (Hooglandse!) 
aangelegenheden, zoals de Boerenbruiloft 
op het Dorpsfeest 2007 en de Opening van 
de fietsbrug over de Eem in 2008. Daar-
naast was zij gedurende een reeks van jaren 
actief bij de verzorging van een (thema)on-
derdeel van het jaarlijkse Oogstdankfeest 
(onder andere: Gezin XXXL; Melkrijders; 
Bidprentjes; Middenstand in Hoogland).

LUCTATI NON EMERSIMUS 
Gem. HOOGLAND 
obiit A.D. MCMLXXIII 
Gestreden, maar ten onder gegaan 
gemeente Hoogland 
ter ziele gegaan in 1973 
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Bij het binnenkomen van Hoog-
land word je verwelkomd door 
een bord met de tekst ‘Welkom in 
Hoogland’.  Onder dat bord staat 
de mededeling: “Weten wat er te 
doen is in ons dorp? Download de 
app “Mijn Hoogland”.

Hoogland kent een zeer groot aan-
tal verenigingen. Verenigingen op 
het gebied van sport, cultuur, mu-
ziek, hobby, ontspanning, ontmoe-
ting, geestelijk leven. 
Bijna iedere vereniging heeft wel 
een eigen website en daar 
maakt de app “Mijn Hoog-
land” gebruik van.

Op de app kun je overzich-
telijk, per dag zien wat er op die 
dag te doen is Hoogland. De deel-
nemende verenigingen – en dat 
zijn er ruim 35 – kunnen zelf hun 
activiteiten invoeren. Via een link 
komt de gebruiker van de app dan 
rechtstreeks terecht op de site van 
de vereniging.  En op die manier 
krijg je uit de eerste hand de actu-
ele informatie die je zoekt.

De app heeft een aantal extra func-
tionaliteiten. Zo kan de gebruiker 
aangeven in het gebruikersmenu 
in welke categorieën zijn interesse 
liggen en of hij zogenaamde push-
berichten wil zien. Dat zijn berich-
ten die aangeven dat er op een be-
paald gebied – sport, spel, muziek, 
etc. - een activiteit is toegevoegd 
aan de app. Zo weet je snel of er 
iets te doen is waar jouw interesse 
naar uitgaat.

De app is te downloaden in zowel 
de App Store als in Google Play. 
De app is inmiddels meer dan 2000 
maal gedownload. Overigens: Nog 
steeds zijn verenigingen of particu-
lieren die activiteiten organiseren 

en een website hebben welkom om 
zich aan te melden als gebruiker 
van de app. 

Een mail naar info@dorpsbelan-
genhoogland.nl is voldoende.

De App is mogelijk gemaakt door 
subsidies van indebuurt033, Groos 
op Hoogland en Intelligent Thinks. 
In het voorjaar zal er een derde re-
lease van de app verschijnen.

Mijn Hoogland 

Een app voor iedereen die iets organiseert én voor 
iedereen die wil weten wat er gebeurt in het dorp

verbouw

verhuur

Nieuwbouw

Project oNtwikkeliNg

restauratie/reNovatie

oNderhoud eN service

Schoonderbeek BV
Computerweg 16
3821 AB Amersfoort
033 - 455 83 65

info@schoonderbeek-bv.nl
www.schoonderbeekbouw.nl
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Sporthelden

Wat zou het prachtig zijn: een 
Hooglander op de Olympische 
Spelen (Tokio, 24 juli t/m 9 augus-
tus 2020). 
Jesper Smink, inwoner van Hoog-
land West, 21 lentes jong, ogen-
schijnlijk vriendelijk en beschei-
den, maar op de mat gaat hij echt 
los, met als resultaat 4 keer een 
bronzen medaille op grote interna-
tionale toernooien.
Sinds zijn vierde jaar is hij bezig 
zijn droom te realiseren: Hoogland 
en Nederland vertegenwoordigen 
op de Olympische Spelen.
Om Jesper te ondersteunen zijn 
doel te bereiken is de fanclub van 
Jesper Smink opgericht met als 
doelen:
 Het stimuleren, motiveren en 
ondersteunen in de breedste zin 
van het woord, van Jesper. Zowel 
mentaal als sociaal, in goede en in 
minder goede tijden. Om zodoende 
zijn prestaties te bevorderen met 
als doel uitgezonden te worden 
naar de Olympische spelen als ver-
tegenwoordiger van Nederland en 
Hoogland in het judo -90 kg. Om 
dit doel te behalen moet Jesper de 
beste van Nederland zijn en op de 
Olympische ranking-lijst bij de 
beste 18 zitten. Jesper staat op 1 
september 2018 op plaats 8. Op 
de wereld ranglijst staat Jesper op 
plaats 27. In de komende twee ja-
ren zijn er op vele toernooien, op 
vele plaatsen in de wereld, diverse 
punten te verdienen. Op deze toer-
nooien zal Jesper zijn uiterste best 
doen zijn doel te bereiken.

 Het financieel ondersteunen van 
Jesper voor extra trainingen en be-
geleiding, stages, demonstraties, 
vervoer van en naar trainingen/
wedstrijden, andere reis- en ver-
blijfkosten, fysiotherapie indien 
nodig, eigen bijdrage Papendal. 
Veel onkosten komen voor reke-
ning van de Judobond, maar niet 
alles. Bovendien is judo geen sport 
waarin grote bedragen te verdienen 
zijn, zoals bij voetbal en tennis, 
waardoor financiële ondersteuning 
noodzakelijk is. Zijn studie civiele 
techniek aan de Hogeschool van 
Arnhem vergt geld en tijd, waar-
door er weinig tijd overblijft  voor 
een bijbaantje.

 Het bevorderen van judo en de 
prestaties van Jesper en zijn team-
genoten alsmede het promoten en 
genieten van judo in het algemeen.

 Tussen de leden van de fanclub 
en andere supporters het onder-
linge contact bevorderen door bijv. 
info uit te wisselen, een bezoek te 
brengen aan een wedstrijd bijv. per 
auto of bus in Den Haag of Düs-
seldorf of samen een wedstrijd op 
tv bekijken.

Inmiddels heeft Peut Kreijne een 
auto ter beschikking gesteld, zo-
dat Jesper iedere dag vervoer heeft 
van/naar Hoogland/Papendal/Arn-
hem. Een geweldig initiatief van 
een lokale ondernemer.
Wilt u lid worden van de fanclub of 
Jesper op de een of andere manier 
ondersteunen/sponsoren kijk dan 
op de site

www.jespersmink.nl 

De 13-jarige tafeltennister Anouk van den Boom is 
afgelopen jaar Nederlands kampioen geworden in 
Nijmegen. De speelster die competitie speelt bij ta-
feltennisvereniging Hoogland en traint bij de tafel-
tennisacademie Amersfoort won maar liefst zes en-
kelwedstrijden en twee dubbelpartijen. Uiteindelijk 
belandde ze twee keer op het hoogste podium: Ne-
derlands kampioen in het enkelspel en het dubbel-
spel. Nog nooit eerder was een jeugdspeler uit Hoog-
land zo succesvol bij het NK tafeltennis.

Zwemvereniging Hoogland reisde van 2 t/m 9 september 2018 met 7 Masters af naar Slovenië voor de LEN: 
XVI European Masters Championships 2018.

Op de openingsdag van de Europese Masters Zwemkampioenschappen 2018 in Kranj presteerden de Mas-
ters van ZV Hoogland uitstekend. Het welverdiende brons werd binnengehaald in de formatie: Erik Smink 
(rugslag), Paul De Boer (schoolslag), Eric Kalee(vlinderslag) en Rutger Stam (vrijeslag). Het team zwom met 
2:08.13 ruim twee seconden onder haar kwalificatietijd. Als kleine club staan we nu ineens in de schijnwerpers. 
Met plezier naar het startblok resulteerde in vele persoonlijk records tijdens dit EMK. Missie zeer geslaagd !”.
Door: Andrea   Datum: 18 september 2018 13:12 Stad Amersfoort :  info@zvhoogland.nl

HELP JESPER SMINK ( 21 JAAR, 
HOOGLAND ) NAAR TOKIO IN 2020

Word lid van de fanclub van        
           Jesper Smink. Judo – 90 kg.

Anouk van den Boom tweemaal Nederlands kampioen

Een dame om GROOS op te zijn

EK Brons voor Masters 
ZV Hoogland
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GROO(S)TE HELDEN

Al vanaf de start van Dorpsfeest Hoogland in 1993 zijn er vele betrokken en-
thousiaste vrijwilligers actief. Geen klus is ze te veel en iedereen denkt mee. 
Er wordt heel wat afgelachen met elkaar. Deze collega’s voor één week zien 
elkaar graag het jaar daarna weer terug. We zijn zeer trots dat deze vrijwil-
ligers zich over drie generaties heen voor ons dorp en evenement inzetten! 
Een diepe buiging voor iedereen die aan het succes heeft meegewerkt!

Thea van Beers

DORPSFEEST
HOOGLAND

Het Dorpsfeest kernteam verzameld

Je ziet ze overal in Hoogland en er is geen evenement dat zonder ze kan. 
Vrijwilligers! Ook het carnaval wordt gedragen door vele vrijwilligers. In 

de zomer worden de eerste voorbereidingen al getroffen en vanaf september 
draaien alle commissies op volle toeren. Dit alles om de feesten en bij de 

Eemschuumers vooral de optocht in goede banen te leiden. Hopelijk zien we 
jullie op een van de feestavonden of tijdens de optocht op zondag 3 maart 

om te genieten van al hetgeen dat onze vrijwilligers mogelijk maken.  
Alaaf!

CARNAVAL &
OPTOCHT

Waarin een klein dorp groot kan zijn. Elk jaar oraniseren vele honderden vrij-
willigers de twee grootste evenementen van de regio. Vele tienduizenden bezoe-
kers komen er op af. Dit hadden we nooit voor elkaar gekregen zonder de ooit 
zo verbitterde strijd tegen de landhonger van de gemeente Amersfoort. Groos 
zijn we op ze, al die mannen en vrouwen, die er op hun beurt weer trots op zijn, 
dat ze er aan mee mogen werken!
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VACATURES 
Wil jij bij ons komen werken?  
Bekijk dan onze vacatures op de 
website of neem contact op via 
033- 480 13 94.  
 
 
 
 
 
 

  

GRONDVERZET  
 

CULTUURTECHNIEK  

AGRARISCH LOONWERK  
 

TRANSPORT 
TranT Van Dijk Hoogland B.V.  

Bunschoterstraat 27a 
3828 NR  HOOGLAND  
info@vandijkhoogland.nl  

Hey jij, weet je nog? Denk even met ons terug aan de Zomer van 2017. 
JOHO! Land, ons 50 jarig jubileumfeest. Eenmalig pakten we even lekker 
uit. Dat ‘eenmalig’ mag je wel weglaten, want dit jaar doen we het gewoon 
weer! Als je er niet bij was de eerste editie, dan is dit je kans om eindelijk 
met je vrienden en familie mee te kunnen praten. Wij garanderen dat je er 
absoluut bij wilt zijn!

Vertel meer!
JOHO! Land is terug. Op 21,22 en 23 juni met een verrassende mix van 
muziek, acts, theater en nog veel meer gekkigheid. Een festival verdeeld 
over meerdere podia, georganiseerd door 100% vrijwilligers en het enige 
met een muntprijs waarvoor je geen geldboom nodig hebt. JOHO! Land 
is de plek waar jong, oud en alles wat er tussen in zit, een weekend lang 
samen geniet van het feestende leven! Er staat deze zomer weer iets bijzon-
ders te gebeuren tussen de groene weides van Hoogland-West en
daar mag jij aan meedoen. Wij kunnen je nog zoveel meer dingen vertel-
len, maar dat gaan we lekker niet doen. Kom het beleven, voor het eerst of 
gewoon weer! Kaartverkoop online vanaf 26 februari 20.00 uur via 
www.joholand.nl

HELDENNog meer

JOHO

  gewoon weer!
JOHO! land
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Het is haast niet te beschrijven hoe fijn de lopers 
van de Groos kruiwagentocht het hebben gehad in 
de 5 dagen na Pasen 2014. De saamhorigheid van 47 
jaar geleden werd zeker gevoeld en de reden waar-
om was dan wellicht achterhaald, maar wel histo-
risch. Dat hebben alle betrokkenen beslist ervaren. 

De start in Den Haag was hilarisch, met de bij-
drage van het tweede kamerlid Duco Hoogland, 
de laatst ingeschreven inwoonster van Hoogland, 
Barbara Lewis en de heren van de buurtboerderij 
de Nijkamphoeve. Een voorspoedige eerste etappe 

naar Rijpwetering volgde. De tweede etappe ging 
tot Vinkeveen en dag 3 tot Soest. 
De laatste etappe van Soest naar Hoog-
land was super gezellig en er werd bij de 
Plank en de Kolk een extra feestje gevierd.  
De slotetappe werd voorafgegaan door de officiële 
onthulling van de gedenkplaquette bij het Mean-
der ziekenhuis, door burgemeester Lucas Bolsius. 
De fotoserie op deze en volgende pagina’s laat u 
in vogelvlucht, de hele tocht van vijf jaar geleden 
zien. 

Een oud-Hooglander, Edie Keet, die in Den 
Haag woont, wist de lopers te verrassen met 
koffie en stroopwafels

KRUIWAGENTOCHT 2014

Het voorbereidende team van vrijwilligers, 
regelde kruiwagens, vergunningen, onderdak, 
de bomenplant, de catering en nog veel meer.
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In het weidse land valt zo’n kluppie echt wel op...

Duco Hoogland en Barbara 
Lewis (de laatst ingeschreven 
officiele Hooglandse) geven 
de aftrap voor de kruiwa-
gentocht van Den Haag naar 
Hoogland

De Laatste etappe naar 
Hoogland vanuit Soest

Wat een happening gedurende de hele route, 
wat een onthaal in hoogland aan het eind van de 4 dagen,

de officiële onthulling van de gedenkplaquette door
Burgemeester Bolsius en Barbara Lewis.

Daarna in uitgebreide kolonne naar het activiteiten-
veld bij de manege voor nog eens een huldiging
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  GROOS OP ‘T PLEIN
& KLEDINGLIJN

In het vorige Groosjaar, 2014, 
was er veel waardering voor de 
kleding die we verkochten: de 
paarse t-shirts en hoodies met het 
bescheiden Groos logo, alsmede 
de caps, mutsen en sjaals.  Ook 
bierviltjes en stickers werden 
gretig afgenomen. Nog regelma-
tig krijgen we vragen of er nog 
petjes te koop zijn. Helaas moeten we dan ‘uitverkocht’ melden.
Dit  Groos jaar komen we met een nieuw aanbod van kleding en 
andere zaken. Dit jaar mooie polo’s en dikke, warme fleeceves-
ten, in Hooglands groene kleur, met een bescheiden logo. Ook 
stickers en bierviltjes zullen weer te koop zijn. En wie weet, nieu-
we producten. Bestellen kan ook digitaal: 
www.groosophoogland.nl

GROOS OP ’T PLEIN
Het tentje van Groos zal op de volgende zaterdagen op Kraailand-
hof staan van 10.00 tot ongeveer 16.00 uur: 23 februari, 23 maart, 
25 mei, 15 juni, 13 juli, 24 augustus, 29 september, 26 oktober, 23 
november en 21 december.
Groos artikelen worden op die dagen aangeboden. Er is een klei-
ne tentoonstelling van de Historische Kring Hoogland met o.a. 
mooie oude foto’s. 
Er wordt gezorgd voor een bakje koffie, een praatje en een zitje.
Ook willen wij een vacaturebank(je) in het leven roepen voor 
verenigingen en stichtingen. Op een prikbord kun je aangeven 
waar een vereniging iemand voor zoekt of aangeven wat voor 
vrijwilligerswerk je zelf zou willen doen. Indien gewenst, kun je 
dit mondeling toelichten.  
Voelt u er iets voor een of meerdere zaterdagen de Groos tent te 
bemannen/bevrouwen, dan kunt u dit melden via
www.groosophoogland.nl

Zondag 7 juli 2019 vindt voor de zesde keer 
Hoogland Dweilland plaats. Een evenement 
voor jong en oud met een gezellige brade-
rie, kinderplein en twintig blaaskapellen! 
Het evenement wordt door de bezoekers en 
deelnemende kapellen vanaf het eerste jaar 
als “goed en 
gezellig” be-
schouwd.
Vanaf 11 uur 
is er voor de kleintjes onder ons een gratis 
kinderplein, waar zij zich kunnen
uitleven op springkussens en klimattrac-
ties. Ook is er de mogelijkheid om oud 
Hollandse spellen te spelen. 
Voor u is er tijd om op de Hamseweg de 
braderie te bezoeken, die meer dan veertig 
kraam-houders heeft. Ondertussen kunt u 
onder het genot van een hapje en drankje 
luisteren naar meer dan 350 muzikanten. 
Zij spelen vanaf 12.00 tot 18.00 uur op vier 
podia op en rondom de Hamseweg.
Om 18.00 uur is er op het parkeerterrein 

van de Aldi een spetterende finale waar de 
beste blaaskapel van een vakkundige jury 
de Hoogland Dweilland bokaal krijgt uit-
gereikt, met aansluitend een optreden van 
een grootse band!

Zet het vast in uw agenda: zondag 7 juli 
vanaf 11.00 uur naar Hoogland Dweilland 
op de Hamseweg. Hét gezelligste familie-
evenement van juli!

HOOGLAND DWEILLAND

Prijzen:
Caps  € 10,-
Polo’s  € 20,-
Vesten  € 30,-
Bierviltjes  € 2,- per 10 
st.
Stickers  € 2,- per st.
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De Groos   Jaaragenda
Januari
12 
Alaaf Alive! 
Concordia  
20 
Nieuwjaarconcert Ondernemers-
vereniging Hoogland

Februari
9
Zangworkshop Martinuskerk 
 
10 Gluren bij de buren   
Div. locaties
23
Groos op ’t plein  van 10.00-16.00

Maart
1 t/m 5
Carnaval in Hoogland   
Eemschuumers en Hooge Narren
3 
Carnavalsoptocht  Hoogland 
4
ANWB AutoMaatjes
De Neng
9 
Kei stad Concert Brassband 
Amersfoort en Fanfare Sint Caeci-
lia De Icoon Amersfoort
16 
St Caecilia concert in de Flint
22 
Groos aan tafel
Div. locaties
23 
Groos op ’t plein van 10.00-16.00

April
6-7 
Sint Maartentoneel
Kok Boetzelaarlaan
13-14
Sint Maartentoneel
Kok Boetzelaarlaan
26
Koningsnacht 
Terrein  Eemruiters      
27 
Koningsdag 
Terrein Eemruiters 

Mei
4
Dodenherdenking    
Rotonde v. Boetzelaarlaan 
5
Bevrijdingsdag 
15
35e Hooglandse Dorpsloop
Kerklaan
18
Gazonmaaier race 
Boelenhoefseweg Hoogland
18
Grenzenloos Hoogland
Wandeling langs Hooglandse 
grenzen
21-24
Avond vierdaagse  
            
24
Hooglands Groos open golftoer-
nooi   
25
Groos op ’t plein van 10.00-16.00

Mei (vervolg)
26
Motor speurtocht   
 
30
Hooglandse Horeca fiets tocht

30
Hooglandse oude gerechtendag 
Café De Plank

Juni
10
Polsstok verspringen
Vijver Berkenlaan
15
Solex- Bromfiets tocht vertrek bij 
Café de Plank 10.00
15 
Groos op ’t plein van 10.00-16.00
21-22-23
JoHo Zomerfeest
Slaagseweg Hoogland West
23
Sacramentdag St Martinuskerk 
met processie
29
Verenigingenmarkt achter de Mar-
tinuskerk 14.00 uur
29
Midzomer tuinfeest in de tuin 
Martinuskerk 16.00 uur
30
Lunch concert in Concordia 
 

Juli
7
Hoogland Dweilland
Hamseweg
8
Struinen in de tuinen
Div. locaties
13 
Groos op ’t plein van 10.00-16.00 

Augustus
24
Groos op ’t plein van 10.00-16.00
25
Kolkvolk Motortocht
Café de Kolkrijst

September
7-8
Open Monumentendag     
8
Hooglandse Zijspantoertocht  
voor gehandicapten 
Café de Kolkrijst
13-14-15
Coelhorst Art Event
Huize Coelhorst

19-20-21-22
Dorpsfeest Hoogland
Stichting Dorpsfeest Hoogland
29
Hooglandse Trekker Tocht 
11.00 café De Plank
29
Groos op ’t plein van 10.00-16.00

Oktober 
4-5
Cabaret De Bietenbrug 
Concordia     
6
Martinus verbindt 
Hoogland Martinuskerk 14.00
7
Literair Diner Hoogland
De Faam, 18.30
26
Groos op ’t plein van 10.00-16.00

November
10
Prinsenbal Concordia Hoogland 
Eemschuumers 20.00
11
Prinsenbal Café De Faam   
Hooge Narren 20.00
11
St Maarten  Martinuskerk met 
lampionnenoptocht  
17
Sinterklaas intocht 
Kraailandhof 14.00
23
Groos op ’t plein van 10.00-16.00

December
13
Hooglandse Wintersferen in en om 
de Martinuskerk 
15
Kerstzang  Martinuskerk 18.30 
Parochie
21
Groos op ’t plein van 10.00-16.00
28-29
De top 2000 
Concordia 20.00 

5 jan. 2020
Nieuwjaarsconcert St Caecilia 
Martinuskerk 

Meer informatie over de activitei-
ten? Ga naar de ‘Mijn Hoogland’ 
app en klik op het evenement. U 
schakelt dan door naar de website 
waar u alles kunt nalezen.

Schoolvakanties in 2019
23 februari – 3 maart, Voorjaarsvakantie
27 april - 5 mei, Meivakantie     
20 juli - 1 september, Zomervakantie
19 oktober - 27 oktober, Herfstvakantie
19 -dec 2019 - 5 jan 2020, Kerstvakantie
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Zoals eerder aangekondigd is Wim Smink (vanouds 
van tegen over de melkfabriek) bezig met het in een 
boekwerk vastleggen van hilarische gebeurtenissen op 
’t Hoogland in de periode van plm. 1950 tot plm. 1995.
Binnenkort zal dit boek verschijnen, met als werktitel 
“Op Hoogland’s eigen Hortstee 1950-1995”. Uit de 
subtitel wordt al een tipje van de sluier over de inhoud 

opgelicht: “Anekdotes, historische 
dorpsfiguren, Hoogland’s ‘lek en 
gebrek”, enkele hoogtepunten uit 
de annexatiestrijd tegen Amers-
foort”.
Het boekwerk gaat ongeveer 
120 pagina’s omvatten en 
zal rijkelijk worden geïllus-
treerd. De verkoopprijs zal 
rond de € 10,- liggen, de 
oplage wordt 750 stuks. 
Het moment van ver-
schijnen, als-ook de 
presentatie en ver-
kooppunten worden 
later bekendge-
maakt

HOOGLANDSE ANEKDOTES
& VERHALEN

BOEK MET ANEKDOTES UIT EN OVER
HOOGLAND VERSCHIJNT MEDIO MEI A.S.

Toddenmuis, melkmoes, drie in de pan, balkenbrij en 
blote billetjes in het gras. Gerechten die wij niet in de 
Hooglandse koelkasten vinden, maar is wel het eten dat 
ruim 45 jaar geleden in Hoogland op tafel werd voor-
geschoteld. In het kader van Groos op Hoogland kunt 
u van deze gerechten genieten in De Plank op Hemel-
vaartsdag, 30 mei. Gerenommeerde, bekende en minder 
bekende Hooglandse koks zullen hun oude kookboek 
openslaan en deze recepten weer tot leven brengen.
Wilt u van dit oud Hooglandse buffet genieten, meld u 
dan te zijner tijd aan.  Wees er dan snel bij, want vol is 
vol. Aanmelden bij de Plank.

Proeverij Oud Hooglandse Gerechten

PRC Hoogland A4D organiseert dit jaar voor de vijf-
de keer een wandeltocht  langs de gemeentegrens van 
Hoogland op zaterdag 18 mei 2019. De routes volgen 
gedeeltelijk de grens van Hoogland zoals die bestond 
voor 1 januari 1974. De Eempolder en Hoogland-West  
met de Eem  maken deel uit van de routes. De organisa-
tie heeft ook dit jaar weer gebieden opengesteld gekre-
gen voor deze wandeling, die normaal niet toegankelijk 
zijn. Diverse eigenaren hebben daartoe toestemming 
gegeven. Dit mede vanwege het Hooglandse karak-
ter van de wandeling. De weilanden zijn de rest van 
het jaar absoluut niet toegankelijk voor wandelaars!                                                                                   
Elke route heeft als startpunt Café  De Plank.
Na afloop van de wandeltocht kun je onder het genot 
van drankjes/hapjes je  belevenissen en ervaringen de-
len met de overige deelnemers. Bovendien kun je genie-
ten van de beroemde gastvrijheid en gezelligheid van  
café De Plank

Namens de PRC Hoogland A4D
Kees de Ruiter en Joop Tondeur.

Grenzeloos    
        Hoogland 
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Hoogland is een enerverend 
dorp. Hooglanders zijn ac-
tieve mensen. Actief voor 
elkaar, actief in het vereni-
gingsleven. En dat hééft 
Hoogland, een bloeiend ver-
enigingsleven dat draait op 
vrijwilligers. In Hoogland 
zijn ruim 55 verenigingen. 
Of het nu sport, cultuur, ont-
spanning, inspanning is, we 
komen het allemaal tegen. 
Deze verenigingen willen 
u graag laten kennismaken 
met hun activiteiten.

Daarom organiseert Groos 
op Hoogland op 29 juni a.s. 
voor de tweede keer een 
grootse verenigingenmarkt 
aan de achterzijde van de 
St. Martinuskerk.
De verenigingen kunt u be-
zoeken door net als op een 
gewone markt langs de 
kraampjes te lopen en daar 
waar u meer wilt weten de 
standhouder aan te spreken. 
Maar er is meer. Op een deel 
van het terrein zullen voort-
durend demonstraties gege-
ven worden om u kennis te 
laten maken wat de vereni-
ging ‘in huis heeft’. 
Muziekverenigingen, krij-
gen een ruimte beschikbaar 
op het terrein om zich goed 

te kunnen presenteren. U 
kunt daar vrij naar binnen 
lopen en horen wat een koor 
of muziekgroep u te bieden 
heeft. 
Op de website van Groos: 
www.groos ophoogland.nl 
kunt u binnenkort zien wel-
ke verenigingen of groepen 
zich tijdens deze markt, die 
plaatsvindt vanaf 14.00 uur, 
presenteren.
 

De Verenigingenmarkt gaat 
dan ’s middags naadloos 
over in het midzomertuin-
feest in tuin van de Marti-
nuskerk. 
Noteer dus in uw agenda: 
Zondag 29 juni vanaf 14.00 
uur: De Hooglandse Vereni-
gingenmarkt en vanaf 16.00 
uur het Midzomertuinfeest, 
rond en naast de St. Marti-
nuskerk.

Hooglandse
Verenigingenmarkt

Het midzomertuinfeest is ontstaan met 
het verzoek aan muziekvereniging St. 
Caecilia om in de tuin van de pastorie 
het zomerconcert te geven. Maar, dan is 
het ook leuk als er een drankje bij is en 
misschien een hapje. En waar kunnen de 
mensen zitten, stoelen? Kleedjes? Bier-
banken? Het kan allemaal, maar dan 
ook wat meer muziek in meerdere vor-
men, fanfare, percussie, koren, zangers, 
bandjes. En zo begon het. In de midzo-
mer een feestje in de tuin van de pastorie 
van de Martinus, bij elkaar het Midzo-
mertuinfeest 2018. Een hele ongedwon-
gen sfeer, fijne muziek, diverse soorten 
bier en wijn, barbecue erbij met broodje 
hamburger en een hele relaxte sfeer en 
iedereen genoot volop.
Voor 2019 staat het Midzomertuinfeest 
weer op het programma, hetzelfde con-
cept maar nét even anders. Het program-
ma is nog niet klaar op dit moment, maar 
de ingrediënten zijn al bekend: goede 
muziek, mooie zang, leuk entertain-
ment, lekker eten, keuze uit verschil-
lende biertjes en wijnen, lekker ijs op 
tijd, heerlijke zitjes, elkaar ontmoeten, 
en vooral gezelligheid rond de vijver in 
de voortuin van de Martinuskerk.
Het Midzomertuinfeest is op zaterdag 
29 juni van 16.00 uur tot 22.00 uur 
O, en als u naar huis gaat vergeet dan 
de vrijblijvende onkosten pot niet, want 
voor niets gaat de zon op.
Als extra is er dit jaar op de zelfde dag 
van 14.00 uur tot 18.00 uur de Vereni-
gingen markt aan de achterzijde van de 
kerk.

midzomertuinfeest
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Op zaterdag 4 mei herdenken we om 20.00 uur alle 
oorlogsslachtoffers bij de gedenknaald (hoek Zeven-
huizerstraat/Hamseweg) in Hoogland. Iedereen is van 
harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. Om 
19.00 uur, voorafgaand aan de dodenherdenking, is er 
een Oecumenische dienst in de Inham aan de Hamse-
weg in Hoogland. Na de twee minuten stilte bij de ge-
denk-naald worden kransen gelegd. Daarna dragen 
leerlingen van basisschool De Horizon uit Hoogland 
een zelfgeschreven gedicht voor en Machteld Mossink 
uit Hooglanderveen doet een voordracht. Na afloop 
van de herdenking heeft het publiek de gelegenheid 
om bloemen bij de gedenknaald te leggen.
Meer informatie over de Dodenherdenking en de ge-
denknaald in Hoogland staat op www.oranjecomite-
hoogland.nl.

Extra feestelijke Koningsdag in Hoogland! 
Op zaterdag 27 april komen koning Wil-
lem-Alexander en koningin Máxima en hun 
familieleden naar Amersfoort. Dat geeft 
Koningsdag natuurlijk een extra feestelijk 
tintje, ook in Hoogland. Naast de grootste 
kinderkleedjesmarkt van Amersfoort, heb-
ben we op het feestterrein bij de manege 
aan de Engweg weer allerlei activiteiten 
voor jong en oud. Er zijn springkussens, 
stormbanen, een schminkkraam, ponyrij-
den en live muziek op het KolkVolk Plein. 
Je kunt ook een kijkje nemen in de Dakar 
Rally Truck van Jos Smink of meedoen met 
de LEEF marathon. 
Speciale aubade. 
We starten Koningsdag om 10.30 uur met 
een wel heel indrukwekkende aubade! 
Daarna kan het bezoek van het koningspaar 
live worden gekeken op een groot scherm, 
onder het genot van koffie of thee en een 

oranje tompouce. Het bezoek van koning 
Willem-Alexander en koningin Máxima 
maak je dus gewoon mee in Hoogland!
DJ workshop op Koningsavond 
Op vrijdagavond 26 april, de dag voor Ko-
ningsdag, kun je vanaf 19.00 uur genieten 
van muziek, een hapje en een drankje bij de 
manege van De Eemruiters aan de Engweg. 
We hebben ook een gratis DJ workshop 
voor kinderen van 7 t/m 16 jaar. Kinderen 
kunnen zich hiervoor opgeven via 
info@oranjecomitehoogland.nl. Er is ruim-
te voor een beperkt aantal deelnemers. Om 
22.00 uur start de spectaculaire vuurwerk-
show en na afloop kan het publiek nog een 
drankje nuttigen bij de manege. 
Meer informatie over Koningsavond en 
Koningsdag staat op  
www.oranjecomitehoogland.nl

ORANJECOMITE

Dodenherdenking
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De Martinus; een warm kloppend 
hart midden in ons dorp Hoogland.
Een écht dorp herken je van verre 
door de fiere spits van de kerktoren.
Hoogland is terecht Groos op haar 
dorpse karakter.
De onderlinge saamhorigheid, de 
vele evenementen en het delen van 
lief en leed met elkaar maken dat het 
fijn is om in Hoogland en de omlig-

gende wijken te wonen. 
De Martinuskerk draagt daar al 
meer dan 135 jaar aan bij: een ver-
trouwde plek waar we troost, rust 
en inspiratie vinden in vieringen. 
Waar we samenkomen bij verlies 
van een dierbare en waar we kinde-
ren leren delen tijdens Sint Maar-
ten. 

Door de schitterende akoestiek van 
de kerk genieten we van concerten 
met St. Caecilia, van The Matteüs 
Passion en The Messiah en dit jaar 
in het bijzonder van het Martinus-
koor dat 100 jaar bestaat! 
Er zijn Midzomerfeesten, Martinus 
Verbindt en Hooglandse Winter-
sferen. 
Afgelopen december bezochten 

HART VAN HOOGLAND
meer dan 8000 mensen een activi-
teit in de Martinus en haar Pastorie. 
De Martinus lééft!
Steeds meer is er behoefte aan rust, 
diepgang, zingeving en aandacht 
voor duurzaamheid in een wereld 
die zo op drift is.
Elke ochtend ontvangen vrijwil-
ligers u gastvrij in de historisce-
Pastorie. U bent welkom voor een 

lezing in de sfeervolle leeszaal, om 
zelf een tijdschrift, een boeiend 
boek te lezen of om zomaar te ge-
nieten van een wisselende exposi-
tie van kunstwerken. 
Heeft u de nieuw aangelegde le-
vende bron al gezien in de vijver 
van de Pastorie?
Bij mooi weer is het daar in rust en 
stilte heerlijk wandelen onder eeu-
wenoude bomen.
Recent is de dagkapel stijlvol ge-
renoveerd vanuit respect voor de 
rijke traditie van symboliek en ri-
tuelen. Een ruimte als een oase van 
verstilling en inspiratie.
Nieuw zijn de ‘kapelvieringen’ in 
deze fraaie dagkapel op de tweede 
zaterdag van de maand. Hier vieren 
we op eigentijdse wijze rondom 
actuele thema’s met inspirerende 
voorgangers. 
Van verre herken je de ranke toren 
en ervaar je het gevoel van ‘thuis-
komen’.
Als de Martinusklokken het uur 
slaan of laten weten dat een dorps-
genoot is overleden, dan weet je; 
dit hoort bij het vertrouwde beeld 
van Hoogland en Amersfoort 
Noord. Een beeld dat niet verloren 
mag gaan. 
De Martinus; vinden, ervaren en 
delen wat waardevol is. Wanneer 
ontmoeten we jou?

GROOS OP ST. MARTINUS

We schrijven inmiddels 2019, wat heeft de Stichting 
Vrienden van St. Martinus Hoogland gebracht?
Herman Casteel (voorzitter) antwoordt:
“In 2015 zijn we begonnen als werkgroep. Op 2 april 
2017 zijn we bewust tot Stichting gekomen. Nu bij-
na twee jaar verder constateren we dat we volwaar-
dig meedoen en prima wandelen op de lijn van onze 
doelstelling(en). Er is echter ook nog veel werk te ver-
zetten.” 
Desgevraagd legt hij uit:
“Als Stichting streven we naar het behoud van de lo-
catie St. Martinuskerk als cultureel-maatschappelijk en 
visueel ankerpunt voor het Dorp. Door actief te zijn, ge-
bruik te stimuleren, te initiëren en daar waar mogelijk te 
ondersteunen. Maar ook door een brug te slaan naar de 
toekomst. Hoe die er ook uitziet.”
En? Hoe ziet die eruit?
“Dat is nu de crux. Niemand kan de toekomst voorspel-
len. Niemand weet exact hoe de katholieke geloofsge-
meenschap als huidige gebruiker zich zal ontwikkelen 
en welke besluiten het Bisdom zal nemen. Neen, ik zie 
dat niet rooskleurig. De katholieke kerk kan zich van-
daag de dag niet veroorloven zo veel locaties en zoveel 
activiteiten overeind te houden. Maar ook hier geldt; als 
je dat niet wilt, dan zal je zelf iets moeten doen.”
Gaat dit ook voorbij de katholieke kerk?
“Jazeker, als Stichting kijken we naar de cultureel-maat-
schappelijke waarde, los van welke toekomstige functie 
ook. Die weg ligt nog open en ook daar zullen we dan 

zelf vorm aan moeten geven. De waarde ligt immers in 
de stenen, de contouren van de toren en gebouw opge-
sloten in de plek zelf. Een ankerplaats voor en door de 
gemeenschap zelf. Waarbij de gemeenschap bre-der ligt 
dan de katholieke geloofsgemeenschap alleen.”
Hoe doen jullie dat nu?
“Afgelopen en komend jaar zal de nadruk liggen op ver-
binden. Verbinden en verbindend zijn naar Hoogland. 
Het gebouw als karakteristiek binnen zijn omgeving. 
Visueel maar ook inhoudelijk. En zolang het de kleur 
draagt van de katholieke gemeenschap, die op zich zelf 
verbondenheid uit-straalt, is dat toch prachtig?”
Tenslotte, nog een verlanglijstje?
“Wij zijn als Stichting toch een beetje stilletjes ingeslo-
pen, maar ons werk en inzet is beslist niet vanzelfspre-
kend. Graag zie ik meer ruggensteun vanuit diezelfde 
gemeenschap; samen sta je nog sterker. We willen im-
mers aan het roer blijven staan en ons als rasechte Hoog-
landers niet laten sturen, dat doen we zelf. Dat is waar 
wij “Groos op zijn”.”

Vrienden van Martinus
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Op zondagmorgen 30 juni a.s. zal in Concordia-Hoog-
land het prachtige muziekstuk Canto Ostinato van de 
Nederlandse componist Simeon ten Holt uitgevoerd 
worden. Deze locatie is uitgekozen, omdat Concordia 
het Latijnse woord voor "eendracht", letterlijk "met 
(een) hart" betekent. Hoe toepasselijk is het om dit 
muziekstuk, dat je hart en ziel raakt, hier uit te voeren. 
Het is misschien een start van een jaarlijks terugke-
rend lunchconcert.
 

Het onsterfelijke werk Canto Ostinato
Het muziekstuk is een tonale compositie van varia-
bele lengte voor toetsinstrumenten van de Nederland-
se componist Simeon ten Holt (1923-2012).Het stuk 
werd gecomponeerd tussen 1973 en 1976 onder de 
naam Perpetuum. Een paar maanden voor de eerste 
uitvoering werd de titel Canto Ostinato gekozen. Can-
to (cantate) verwijst naar de melodie of een kort muzi-
kaal motief; Ostinato verwijst naar herhaling. De pre-
mière van het stuk werd uitgevoerd op 25 april 1979 
in de Ruïnekerk te Bergen (Noord-Holland) en dit jaar 
is het 40 jaar geleden dat dit onsterfelijke werk precies 
40 jaar geleden in première ging. Voor de uitvoering 
van dit stuk hebben we aan de bekende Amersfoortse 

pianist Frank Oppedijk gevraagd om samen met drie 
andere pianisten dit 1½ uur durende muziekstuk in de 
Langenoord zaal uit te voeren. Dit wordt dan afge-
sloten met een bijzondere passende lunch. Dit concert 
wordt mogelijk gemaakt door Concordia-Hoogland, 
Ondernemersvereniging Hoogland en Verhoog Mu-
ziek uit Nijkerk.
 

Kaartverkoop
De kaartverkoop voor dit concert begint 1 april a.s. 
en in de Hooglandercourant van de maand Maart zal 
de kaartprijs (incl. en excl. Lunch) bekend gemaakt 
worden. Als de voorverkoop dan voortvarend verloopt 
dan ziet het er naar uit dat er nog een tweede concert 
komt op dezelfde dag!

          LUNCH PIANOCONCERT
        IN CONCORDIA

Het 4e weekend van maart wordt Sofie aan Tafel weer 
gehouden. Omdat wij dit zo'n leuk initiatief vinden 
roepen wij zo veel mogelijk Hooglanders op om mee 
te doen. Door Groos aan Tafel te organiseren leren 
nog meer Hooglanders elkaar kennen.

Met Groos aan tafel de Hooglandse variant van Sofie 
aan Tafel, wij liften gewoon mee, het leukste evene-
ment van Nederland dat "onbekende bekenden" sa-
menbrengt, bestaat al meer dan 10 jaar! Tijdens het 
vierde weekend van maart nodigen gastvrouwen en 
gastheren mensen uit die gewoonlijk niet bij hen aan 
tafel zitten. Sofie aan Tafel is bedoeld om verbindin-
gen te leggen tussen allerlei mensen in een ontspan-
nen setting. Door samen te komen rond een tafel, leer 
je elkaar kennen en voel je je onderling verboden. Dat 

is het idee achter 'Sofie aan Tafel'. Iets wat onze sa-
menleving nog steeds goed kan gebruiken. Daarom 
vragen we jullie: "Vieren jullie het dit jaar ook mee en 
dekken een tafel?"

Hoe werkt het?
U ontmoet mensen in winkels, op straat, bij de (sport)
club, de kerk, het bedrijf of op het schoolplein. Wilt u 
hen beter leren kennen? Doe dan mee met 'Sofie aan 
Tafel' en geef u op als gastvrouw of gastheer via www.
sofieaantafel.nl  U nodigt deze mensen van wie u 
denkt dat het aardig zou zijn elkaar eens te ontmoeten 
uit om 22, 23 of 24 maart bij u te komen. U ontmoet 
zo de voor u "onbekende bekenden".

De keuze is aan u!
U kunt als gastvrouw of gastheer kiezen voor een ont-
bijt, lunch, kopje thee, borrel of diner. Het gaat niet 
om culinaire hoogstandjes, maar om de ontmoeting. 
U kunt uw eigen huis openstellen, maar het kan ook in 
een clubhuis, (zorg)instelling of op het bedrijf. Hoe-
veel mensen u uitnodigt staat u vrij. Van een borrel 
voor 100 man tot een intiem diner, alles is ok!

Tafelt u mee?
Vindt u 'Sofie aan Tafel' een leuk initiatief? Geef u dan 
op als gastvrouw of gastheer via de website 
www.sofieaantafel.nl. U als onze drijvende kracht ont-
vangt dan een uitnodiging voor het voorproefje van 
'Sofie aan Tafel' in het weekend ervoor en een leuke 
goed gevulde goodiebag als bedankje.

PS. Wisten jullie al dat de in Hoogland-west woon-
achtige Helma van Schendel (Willem&Drees) en 
Marco Gelens de drijvende krachten achter Sofie aan 
Tafel zijn?

Groos (Sofie) aan tafel
932 932



HOOGLANDSE
   WINTERSFEREN

Hooglandse 
Wintersferen is een jong Hooglands 
evenement dat gericht is op de beleving. Samen-
werken, vanuit eigen kracht, met aandacht en liefde 
voor elkaar, dat zijn de speerpunten van Hooglandse 
Wintersferen.

Op vrijdag 13 december 2019 zal de zevende editie 
van de Hooglandse Wintersferen plaatsvinden. U 
kunt dan weer genieten van een sprookjesachtig, 
winters evenement.
Het programma wordt samengesteld met aandacht 
voor details en er is van alles te doen voor jong en 
oud. 

Het kerstverhaal, wensen, kunst en licht, zang en 
muziek, kerstmarkt, knutselen, glühwein, warme 

chocolade-
melk en oliebollen het zijn de belang-
rijkste ingrediënten voor een geslaagd evenement op 
een prachtige locatie: in en rondom de Sint Marti-
nuskerk in Hoogland.

De afgelopen jaren hebben wij in samenwerking 
met een aantal Hooglandse basisscholen een aantal 
mooie en warme wensen in vervulling kunnen laten 
gaan. Deze wensen zijn tot stand gekomen door de 
leerlingen van deze basisscholen. 
Hooglandse Wintersferen wordt ingevuld door vrij-
willigers. Wil jij je steentje bijdragen aan dit mooie 
en warme Hooglandse evenement? Neem contact 
met ons op: hooglandsewintersferen@hotmail.com

SINTERKLAHAAAS!

Het is jaarlijks een groot succes, het Sinterklaasfeest 
op Hoogland in winkelcentrum Kraailandhof. Het 
feest daar blijkt één van Sints zijn favoriete plekjes 
te zijn; het is daar echt een groot kinderfeest met 
vele spelletjes en activiteiten. 
 
Zo kunnen kinderen het enige echte Pietendiploma 
behalen. Maar om een echte hulppiet te worden moet 
er dan wel geoefend worden met pakjes gooien in de 
schoorsteen, het maken van een pietenmuts en ba-
lanceren op het dak. Ook is er ieder jaar een teken-
wand die versierd wordt met de mooiste tekeningen.
Afgelopen jaar was er zelfs een heuse Pieten DJ met 
leuke sinterklaasmuziek.
En er was een geweldig dansoptreden van DCA 
waarbij de kinderen lekker konden meedansen.
Halverwege het feest komt Sinterklaas altijd met 
zijn paard Americo naar Kraailandhof, vergezeld 
door meer dan twintig pieten met vele zakken pe-
pernoten en daarachter een prachtige jeep. De fan-
fare van Muziekvereniging St. Caecilia begeleidt 
de stoet van de Sint en zijn pieten. En zodra hij bij 
Kraailandhof arriveert wordt hij begroet door vele 
kinderen en ouders. De kinderen mogen vragen stel-
len aan Sinterklaas, tekeningen geven én er is ruim 
de tijd om mooie Selfies te maken. En de kinderen 
die het durven kunnen de dansmoves die ze eerder 
op de middag hebben geleerd vervolgens aan Sinter-
klaas tonen. 
 
Elk jaar financiert Ondernemersvereniging Hoog-
land dit geweldige feest. Dit maakt dat dit evene-
ment gratis kan worden aangeboden en zo toeganke-
lijk is voor alle kinderen.
 
Kortom: ieder jaar is het één groot kinderfeest! 
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Wijnhuis Alexander, 
een begrip in hoogland

Al sinds 2005 is Wijnhuis Alexander een begrip in Hoogland, 
sinds vorig jaar gevestigd in een fantastische nieuwe winkel 
aan de Hamseweg 12, schuin tegenover het oude adres.

Bij Wijnhuis Alexander vindt u een uitgelezen 

assortiment excellente, maar ook betaalbare 

wijnen. Er wordt voortdurend gezocht naar 

bijzondere, karakteristieke wijnen, vaak van 

zelfstandige wijnboeren en kleine coöporaties. 

Wijnhuis Alexander koestert warme gevoelens 

voor de produkten van deze “kleine” wijnhuizen, 

waarbij zij van mening zijn dat een goede wijn 

geen kapitaal hoeft te kosten. Een f ilosof ie die 

zowel door klanten als door de samenstellers van 

de Wijnalmanak wordt gewaardeerd, al driemaal 

op rij werd Wijnhuis Alexander uitgeroepen tot 

“Wijnspecialist van het jaar”!

Naast wijnen vindt u bij Alexander ook een 

uitgebreid assortiment prachtige cognacs, 

whisk y’s en uitzonderlijke speciaalbieren.

Graag zien wij u in onze winkel,
Alexander Boersen en Amber Rewinkel

OPENINGSTIJDEN:
DINSDAG T/M DONDERDAG 09.30 - 18.00 uur | VRIJDAG 09.30 - 20.00 uur | ZATERDAG 09.30 - 17.00 uur

H A MSEW EG 1 2 HO O GL A N D
T EL EFO ON 033- 4 8 0 9 0 9 6  

A L E X A N DER @U W W I J NSPECI A L IS T.N L
W W W.U W W I J NSPECI A L IS T.N L
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Toneelvereniging
   St. Maarten

ABSEILEN
In de tragikomedie Abseilen gaan drie vrouwen 
met hun dochters een week in de Ardennen op 
vakantie, nadat een van hen een half jaar gele-
den weduwe is geworden.
Als er plotseling een abseiler in de tuin valt is 
het gedaan met de voorgenomen rust. De komst 
van deze vreemdeling zet een reeks van ge-
beurtenissen in gang die de hechte vriendschap 
en de soms benauwende familiebanden op de 
proef stelt. In de agenda vindt u de speeldata.
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Op 4 maart vindt de feestelijke start plaats van een 
nieuw mobiliteitsconcept: ANWB Automaatje Hoog-
land/Kattenbroek. De opening wordt verricht door wet-
houder M. Tigelaar, die onder muzikale begeleiding 
van St. Caecilia de eerste rit verwelkomt. In deze auto 
zit een bekende Hooglander, die als eerste gebruiker 
van huis wordt opgehaald om in een feestelijke sfeer 
koffie met iets lekkers erbij te gebruiken in Dorpshuis 
De Neng.

ANWB AutoMaatje is bedoeld voor inwoners van het 
dorp Hoogland en de wijk Kattenbroek met een hulp-
vraag op het gebied van vervoer. Het is een aanvulling 
op de bestaande vervoersvoorzieningen voor mensen 
die niet (meer) zelf kunnen voorzien in hun vervoer of 
geen gebruik (meer) kunnen maken van het openbaar 
vervoer.

Voor wie?
ANWB AutoMaatje bemiddelt voor een rit naar dokter, 
fysiotherapeut of ziekenhuis, maar ook om boodschap-
pen te doen, naar de kapper, shoppen of een gezellig 
ritje naar een kennis of naar een plek met dierbare her-
inneringen.

Hoe werkt het?
Als iemand gebruik wil maken van AutoMaatje, dan 
meldt hij/zij zich telefonisch aan bij Automaatje Hoog-
land/Kattenbroek. 
Daar hebben ze een bestand van inmiddels 15 vrijwil-
lige ANWB AutoMaatje chauffeurs die bereid zijn om 
voor plaatsgenoten te rijden. Wie een vervoersvraag 
heeft, kan uiterlijk twee werkdagen van te voren met 
het infopunt bellen. (06.5370084) Let op: dat nummer 
is pas vanaf 4 maart bereikbaar.
De medewerker van het infopunt koppelt dan de ver-
voersvraag aan een vrijwillige chauffeur en geeft een 
kostenindicatie. Vervolgens komt de vrijwilliger op 
het afgesproken tijdstip voorrijden en gaan ze samen 
op stap. De reiziger rekent na afloop contact af met de 
chauffeur op basis van gereden kilometers.
Wat kost het
Per reis wordt door de gebruiker per kilometer 30 cent 
aan de chauffeur betaald.
De kilometers worden berekend vanaf het huis van de 
chauffeur.

AUTOMAATJE

ANWB Automaatje is een project van 
de Hooglandse Maatjes en de Vereni-
ging Dorpsbelangen Hoogland en is 
mede mogelijk gemaakt door inde-
buurt033 en de gemeente Amersfoort. 
Er staat ook informatie op de nieuwe 
website:
http://automaatje.hooglandswelzijn.nl

Sprankelend het jaar 2020 in met een feestelijk Nieuw-
jaarsconcert door muziekvereniging Sint Caecilia

Het lijkt nu nog heel ver weg, maar voor je het weet is 
het jaar alweer voorbij. Bijna zonde dat je er nog zo lang 
op moet wachten, maar op zondag 5 januari 2020 geeft 
muziekvereniging Sint Caecilia een feestelijk Nieuw-
jaarsconcert. Een mooi moment om het Groosjaar af te 
sluiten en het nieuwe jaar weer te verwelkomen. 

De St. Martinuskerk vormt het decor van deze sfeer-
volle avond. Het fanfareorkest van Sint Caecilia geeft 
een prikkelend en fonkelend muzikaal concert. Samen 
met diverse gastoptredens wordt dit een knallende af-
sluiting van het jaar 2019 en begin van 2020! 

Dit is dan ook hét moment om op de valreep alle vrij-
willigers nog eens extra in de schijnwerpers te zetten. 
Het belangrijke thema van dit Groos jaar kan niet beter 
tot zijn recht komen dan op deze bijzondere avond. We 
kunnen dan terugkijken op alle mooie hoogtepunten én 
spannende plannen maken voor het nieuwe jaar. 

NIEUWJAARSCONCERT
ST. CAECILIA
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DE BIETENBRUG
Ach , als het maar een naampje heeft…
Humor is de hoogste vorm van kunst. En 
absurde humor is daar dan weer de over-
treffende trap van.
Of zoals Cicero al schreef : Wie dit leest is 
gek.
En ook onze eigen Erasmus probeerde met 
“De lof der zotheid “ geen carnavalshit te 
schrijven.
In de rij schaart zich gaarne : Cabaret De 
Bietenbrug.
Want, het is de pure liefde voor de Kunst 
met een grote K die ervoor zorgt dat de Bie-
tenbrug al zo’n 20 jaar bestaat.
De regionale spiegel voor uw eigen waan 
van de dag en het effect van de wereldwaan 
op onze kleine Hooglandse gemeenschap. 
De Bietenbrug helpt u met lachen om uzelf 
en reikt u de korrel zout waarmee u de krant 
kunt lezen, het journaal kunt kijken of een 
talkshow probeert te volgen.

Bij duidelijke en objectieve Kunsthistori-
sche studie blijkt de Bietenbrug helemaal 
niet zo leuk te zijn.
Ook Koot en Bie niet en  zelfs de “Monty 
Python’s  zijn eigenlijk gewoon hardwer-
kende, enigszins zure auteurs.
U, ons publiek, u bent om je rot te lachen, 
om te schateren, om te gieren, om in je 
broek te piesen van het lachen. 
De Bietenbrug registreert, noteert , organi-
seert en reflecteert uw humor, uw kunst met 
een grote K.
Gaat dat zien, en lach uzelf uit.
Wij trappen u gaarne op uw lange tenen en 
steken met pyromanisch genoegen uw kor-
te lontje in de fik.
KKKKunst die iedereen begrijpt.
Hemeltjelief , wat een niveau !!!

Het dak eraf met Top 2000 in 
Concordia ABBA, Queen, Earth Wind & Fire, Fleetwood 

Mac of Bruno Mars? Vanwege het enorme succes 
van de afgelopen twee edities weten organisatoren 
Arie Voskuilen en Vincent Tomassen het zeker: op 
zaterdag 28 en zondag 29 december 2019 gaat de 
Hoogland(erveen)se Top 2000 in Concordia weer 
los. 
In een zee van gezelligheid zullen ‘local pop 
heroes’ , op twee verschillende avonden, de beste 
nummers uit de lijst der lijsten coveren. Opnieuw 
gaat de volledige opbrengst voor 100% naar het 
goede doel, namelijk; de Voedselbank. Iedereen 
werkt belangeloos mee zodat de gelden uit de 
kaartverkoop in natura kunnen worden gedoneerd. 
Het is deze keer misschien slim om de maandag 
alvast vrij te nemen om de nevelen te laten optrek-
ken. Gezien de tijd van het jaar zal dat het pro-
bleem niet zijn. De enige uitdaging is dan nog om 
de laatste maand van het jaar kaartjes te bemachti-
gen, zodat u niets van dit sympathieke dorpsfeestje 
gaat missen! 
Eind november 2019 wordt de start van de voor-
verkoop van de kaarten bekend gemaakt !

940 941
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Kreijne Mitsubishi 
Franciscusweg 355 Hilversum T. 035 – 62 43 944
Maanlander 7 Amersfoort T. 033 – 20 94 377
www.kreijne.nl

Kom vanaf 1 april kennismaken in onze showroom aan de Maanlander 7 in Amersfoort!
Mitsubishi Kreijne is vanaf 1 april de nieuwe Mitsubishi-dealer in uw regio. Wij overtuigen 
u graag van onze uitstekende service in de showroom en werkplaats. U kunt altijd rekenen 
op maatwerk advies en een scherpe prijs. Of u nu komt voor een nieuwe Mitsubishi, een mooie 
occasion, betrouwbaar onderhoud of een vakkundige reparatie. U bent van harte welkom!

KREIJNE 
MITSUBISHIMITSUBISHI

VANAF 1 APRIL OOK UW 
MITSUBISHI-DEALER IN AMERSFOORT!

Kreijne_Advertentie_210x297_01.indd   1 05/02/2019   13:33

info@groosophoogland.nl
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Inspiratieborrel De Stamtafel
In 2015 werd er een nieuw Hooglands initiatief ge-
boren: Inspiratieborrel De Stamtafel. Een zakelijke 
borrel waarbij ondernemers met elkaar in gesprek 
gaan en elkaar inspireren; een klankbord vóór en 
dóór Hooglandse ondernemers. De inspiratieborrel 
is vanaf de start in 2015 een succes en wordt maan-
delijks georganiseerd in De Faam; in 2019 zal de 
40e bijeenkomst een feit zijn! Het is een initiatief 
van drie enthousiaste Hooglandse ondernemers: 
Edo Kuipers (De Faam), Menno Volmer (Studio 
Bullseye) en Theo Polman (C3Advies marketing & 
communicatie).
Daar waar bij de meeste zakelijke bijeenkomsten 
het accent op netwerken ligt, ligt dat bij de Stam-
tafel vooral op inspiratie en informatie. Er worden 
onderwerpen besproken waarmee elke ondernemer 
te maken krijgt. Behandelde onderwerpen tot nu toe 
zijn bijvoorbeeld social media, acquisitie, samen-
werken, klantbehoud, time management en pensi-
oenopbouw. Er is geen contributie, ondernemers 
betalen een kleine bijdrage wanneer ze aanwezig 
zijn. De bijbehorende borrel zorgt voor een ont-
spannen sfeer en een goede onderlinge band tussen 
de ondernemers.

Hooglands Initiatief
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