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Colofon:
Redactie
Rinus Jansen, tel. 0529 - 40 15 55
Marisca Kasper, tel. 0529 - 40 10 66
e-mail: dorpsblad@hoonhorst.nl
Contactpersoon bezorging
Ria Melenhorst, tel. 0529 - 40 15 49
Correspondentieadres secretariaat
Darina van Lenthe, Slennebroekerweg 2, 7722 JT Hoonhorst tel. 0529- 43 16 25
Penningmeester/prijsopgaaf plaatsingskosten, commerciële krummels en
plaatsing teksten Steven Akse, tel. 0529 - 75 02 19
Bankrekeningnummer Rabobank NL 82 RABO 0383 8106 04
Inleveren kopij
27 aug
17 sept
8 okt

Gemaakt door
Rinus
Marisca
Marisca

Verschijning
6 sep
27 sep
18 okt

Naleving privacy wetgeving: Wij vragen van degenen die aan ons kopij aanleveren om
m.b.t. persoonsgegevens die in de aangeleverde kopij is opgenomen de actuele privacy wetgeving na
te leven. Uiteraard zal het Dorpsblad deze nieuwe regelgeving ook in acht nemen.

In dit nummer:
Krummel
Kerkelijk nieuws
Voetbal nieuws
Tafeltennis nieuws
Update Any Fitness

Klaverjascompetitie
Duurzaam Hoonhorst
Excursie BosBalans

Na vele jaren zich te hebben ingezet binnen het bestuur van het Dorpsblad zet
Sjoerd hier een punt achter. Marisca Kasper neemt zijn taak over.
Sjoerd van harte bedankt voor de samenwerking.
Stichting Dorpsblad Hoonhorst
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Datum

Agenda

16 aug
27 aug
30 aug
31 aug

Ouderenochtend Zaal Kappers
Ouderenochtend Zaal Kappers
Voetbal Klusavond
Excursie BosBalans

N.B. Voor actuele agenda en jaarplanning zie ook Hoonhorst.nl AGENDA
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KRUMMEL

Oproep voor nieuwe leden (m/v) Biljartvereniging Hoonhorst:
In de wintermaanden één avond in de week in competitieverband biljarten, lijkt je
dat wel wat? Het kan op de maandagavond of dinsdagavond. Voor meer
informatie en eventueel opgave kunt u terecht bij:
voorzitter Martin Elverding, Oudeweg 1, tel. 0529 - 43 67 29
Penningmeester Jan v.d. Brink, De Weitjes 36, tel. 0529 - 40 17 25
Secretaris Dick Bosch, Tempelhof 25, tel. 0529 - 40 12 89

Beste dorpsgenoten,
Wij zijn op zoek naar iemand die ons willen helpen in ons huishouden met
schoonmaakwerkzaamheden (aan de Dammans Es). Het is vanaf september.
Ben je geïnteresseerd? Neem dan contact met ons op via de email:
mariseagema@hotmail.com
Vriendelijke groeten,
Marise Huizenga

KERKELIJK NIEUWS
Pastoraal team Emmanuelparochie
Contactpastores voor geloofsgemeenschap Hoonhorst:
Pastoor A. Monninkhof, monninkhof@hetnet.nl; 06 - 22 78 61 51
Johan Rutgers, parochievicaris, pastor.rutgers@gmail.com; 06 - 53 21 01 74
Gerard Noordink, g.noordink@hetnet.nl; 0572 - 39 12 62
Joop Butti, butti@ziggo.nl; 06 - 22 23 98 28
Marga klein Overmeen, m.kleinovermeen@emmanuelparochie.nl; 06 - 18 27 64
84
Locatieraad: Secretaris mevr. A. van Leeuwen, ankievvwijthmen@kpnmail.nl;
0529 - 40 20 11
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Contactpersoon voor onze parochie bij overlijden:
Mevr. T. Veltmaat, tel. 0529 - 40 17 29 / 06 - 38 03 01 37
Beheerder kerkhof Dhr. H. Hulsman, tel. 0529 - 40 13 18
Website: www.parochiehoonhorst.nl
Parochiefonds Hoonhorst Rabobank rek.nr. NL77 RABO 0312 8258 03
P.C.I. Caritas Hoonhorst Rabobank rek.nr. NL35 RABO 0161706282
Regio-wacht
Voor noodgevallen kunt u van zondagmiddag t/m maandagavond bellen met de
‘regio-wacht’ tel. 06 - 50 41 22 38
Werkgroep Heilig Doopsel
Voor aanmeldingen dopelingen: Ria Nagel-Habers, tel. 0529 - 47 16 35,
Yvonne Kijk in de Vegte- Kappers tel. 0529 - 43 53 60 en
Mascha Hulsman tel. 0529 - 85 08 89
Ziekenbezoekgroep
Heeft u behoefte aan bezoek bij ziekte, bent u aan huis gebonden of anderszins,
neem dan contact op met Sientje Veneboer. Zij is de contactpersoon van de
bezoekgroep in onze parochie.
Haar telefoonnummer is 0529 - 40 18 28
Misintenties:
Opgave misintenties bij het locatiesecretariaat (rkkerkhoonhorst@gmail.com),
uiterlijk vrijdags vóór datum inleveren kopij dorpsblad. Het locatiesecretariaat (in
de dorpshuiskamer) is geopend iedere vrijdagmorgen van 10.00 uur tot 11.30 uur
en is dan ook telefonisch bereikbaar 0529 - 40 12 23. Misintenties kunnen per
kalenderjaar worden opgegeven onder vermelding van de data waarop men de
misintentie gelezen wil hebben. Bijdrage: misintentie € 8,=. Betaling via
bankrekeningnr. NL55 RABO 0312 8258 11 t.n.v. R.K. Parochie H. Cyriacus
Hoonhorst.
Kerkberichten: 18 augustus t/m 8 september
e

Zondag 18 augustus 20 zondag door het jaar
09.00 uur
: Communieviering
Voorgangers
: Werkgroep
m.m.v.
: Cantor
Dienen
: Frans Eilert, Ivor Smook
Collectanten
: F. Overgoor, H. Hulsman
Koster
: A. Braam
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Intenties 18 augustus
Bernard en Marie Diepman- Reimert, overl. Ouders Meijerink- Groote Stroek, ouders
Damman- Heerink, overl. ouders Schrijver- Bosch, overl. ouders Hagen- Keizer, Martin en
Willy, Annie Kortstee- Pronk, Gerda Kroes- Holterman
Dalfsen
Ommen
Lemelerveld
Heino
Lierderholthuis

: zaterdag
: zondag
: zondag
: zaterdag
: zondag

17 augustus
18 augustus
18 augustus
17 augustus
18 augustus

19.00 uur
11.00 uur
10.30 uur
19.00 uur
09.00 uur

Communieviering
Eucharistieviering
Tentviering
Eucharistieviering
Communieviering

Maandag 19 augustus
19.00 uur
: Rozenkransgebed
Lectrix
: Tonnie Veltmaat
Donderdag 22 augustus
19.00 uur
: Eucharistieviering
Voorganger
: Pastoor Monninkhof
Intentie
: Voor de overledenen van onze parochie
e

Zaterdag 24 augustus21 zondag door het jaar
19.00 uur
: Communieviering
Voorganger
: Pastoraal medewerker klein Overmeen
m.m.v.
: Enjoy
Lectrix
: Anneke Jansen
Dienen
: Niek Diepman, Viktor Boekel
Collectanten
: W. Schrijver, H. Veneboer
Koster
: H. v.d. Vegt
Intenties 24 augustus:
Bernard en Marie Diepman- Reimert, overl. ouders Grooteschaars- Bruggeman, Herman
Wolthaar
Dalfsen
Ommen
Lemelerveld
Vilsteren
Heino
Lierderholthuis

: zondag
: zondag
: zondag
: zondag
: zondag
: zondag

25 augustus
25 augustus
25 augustus
25 augustus
25 augustus
25 augustus

10.00 uur
11.00 uur
09.00 uur
11.00 uur
10.00 uur
09.00 uur

Oecumenische viering
Eucharistieviering
Communieviering
Communieviering
Tentviering
Eucharistieviering

Maandag 26 augustus
19.00 uur
: Rozenkransgebed
Lector
: Frans Eilert
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Donderdag 29 augustus
19.00 uur
: Eucharistieviering
Voorganger
: Pastoor Monninkhof
Intentie
: Voor vrede in de wereld
09.00 uur
Voorganger
m.m.v.
Lector
Dienen
Collectanten
Koster

: Eucharistieviering
: Pastoor Monninkhof
: Pro Musica
: Silvo Broeks
: Maren Diepman, Rens Diepman
: J. v.d. Vechte, D.v.d. Vechte
: G, Holterman

Intenties 1 september:
Bernard en Marie Diepman- Reimert, Marinus en Diny Mars- Diepman, Herman Mars,
overl. ouders Kappers- van de Kolk, Henricus Schrijver, ouders Damman- Heerink,
Jaarged. Gezina Broeks- Splinter
Dalfsen
Ommen
Lemelerveld
Vilsteren
Heino
Lierderholthuis

: zaterdag
: zondag
: zaterdag
: zondag
: zaterdag
: zondag

31 augustus
1 september
31 augustus
1 september
31 augustus
1 september

19.00 uur
11.00 uur
19.00 uur
11.00 uur
19.00 uur
09.00 uur

Communieviering
Eucharistieviering
Eucharistieviering
Eucharistieviering
Communieviering
Communieviering

Maandag 2 september
19.00 uur
: Rozenkransgebed
Lectrix
: Tonnie Veltmaat
Donderdag 5 september
19.00 uur
: Eucharistieviering
Voorganger
: Pastoor Monninkhof
Intentie
: overl. ouders Kappers- van de Kolk,
Zaterdag 7 september Ziekenzondag
19.00 uur
: Communieviering
Voorganger
: Pastoraal medewerker Noordink
m.m.v.
: Pro Musica
Lectrix
: Miny Holterman
Dienen
: Niek Diepman, Kim Diepman
Collectanten
: H. Ulkeman, H. v.d. Vegt
Koster
: A. Braam
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Intenties 7 september:
Bernard en Marie Diepman- Reimert, overl. ouders Grooteschaars- Bruggeman,
overl.ouders Overgoor- Grooteschaars, overl. ouders Sterenbosch- Luttenberg, overl. fam.
Wolthaar- Jutten, Gradus Damman
Dalfsen
Ommen
Lemelerveld
Vilsteren
Heino
Lierderholthuis

: zondag 8 september
: zondag 8 september
: zondag 8 september
: zondag 8 september
: zaterdag 7 september
: zondag 8 september

09.00 uur
11.00 uur
09.00 uur
11.00 uur
19.00 uur
09.00 uur

Communieviering
Eucharistieviering
Eucharistieviering
Communieviering
Eucharistieviering
Eucharistieviering

Jaarlijkse Processie naar Kevelaer zaterdag 7 September
Deze dag heeft als thema:
= Heer, naar wie zouden wij gaan =
(Joh.6 vers 28)
Het volledige programma voor deze dag kunt u vinden op de website. Belangrijk
punt voor dit jaar is dat wij vanwege de gewijzigde dagindeling om 5.30 uur zullen
vertrekken, waarschijnlijk vanuit Dalfsen of directe omgeving. Wij hopen dat deze
dag zal voldoen aan uw verwachting en dat u naast veel plezier ook inspiratie zult
opdoen. Opgave bij Gerard Boekel, Esakkers 49 of via het locatiesecretariaat
rkkerkhoonhorst@gmail.com
Alvast om in de agenda te zetten: zondag 6 oktober zal het jaarlijkse Kevelaerlof
gehouden worden in de Broederschapkerk H. Kruisverheffing te Raalte, aanvang
19.00 uur.
Zomeractiviteiten in de parochie
Interkerkelijke Viering op de Vecht
Uit de gezamenlijke kerken in Ommen is een werkgroep gevormd die de
organisatie op zich heeft genomen. Dit jaar is gekozen voor het thema: Levend
Water.
De viering wordt gehouden op 25 augustus 2019. Aanvang: 13.30 uur.
U kunt de viering meebeleven vanaf de tribune voor Hotel de Zon / ponton op de
Vecht.
Na afloop wordt een collecte gehouden, de opbrengst gaat naar CaMo & Friends
4SMA: deze organisatie helpt mee om spierziekten de wereld uit te krijgen.
Zie voor meer informatie hun website.
Neem zelf iets lekkers mee voor de picknick na afloop van de viering! U kunt
parkeren op de Parkeerplaats nabij het Streekmuseum maar u kunt
vanzelfsprekend beter met de fiets komen.
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VOETBAL NIEUWS
Voetbal Klusavond vrijdag 30 augustus 2019
Voorafgaand aan de start van de nieuwe voetbalcompetitie willen we graag
Sportpark De Potkamp weer helemaal in orde maken. Daarvoor organiseren we
op vrijdag 30 augustus weer een klusavond.
We beginnen om 18:00 uur met een kop koffie en zullen daarna in groepjes gaan
starten.
Neem alsjeblieft een emmer en spons/doek mee en eventueel
werkhandschoenen.
Na afloop is er voor de vrijwilligers nog een gezellige nazit met een hapje en een
drankje.
Vele handen maken licht werk, dus senioren, A en B spelers en ouders van de
overige teams worden hierbij van harte (en met enige nadruk) uitgenodigd om
hun steentje bij te dragen…..

Voor vragen kun je onderstaande contactpersonen aanspreken:

Wim van Lenthe
Jeroen Zwakenberg
Jeroen Peek
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TAFELTENNIS NIEUWS
Tafeltennismiddag voor de jeugd in de Potstal op zaterdag 7 september
Deze zomer weer getafeltennist op de camping of in de speeltuin? Of lijkt het je
leuk om zomaar eens te tafeltennissen? Op zaterdag 7 september houdt de
tafeltennisvereniging Hoonhorst een instuif voor de jeugd. Kom tussen 14:00 uur
en 16:00 uur binnenlopen in de gymzaal van de Potstal en probeer het eens! Ook
als je het nog nooit gespeeld hebt, ben je van harte welkom. Voor elk niveau zijn
er leuke spelletjes die iets met tafeltennis te maken hebben. Wij zorgen voor
drinken en wat lekkers. Ook zijn er genoeg batjes en balletjes aanwezig.
Mocht je het leuk vinden om te komen, maar kun je 7 september niet? Kom dan
meedoen met de training. Die is elke dinsdag vanaf 3 september van 18:30 tot
19:30 uur. Voor jeugd van alle niveaus!

PlAATSELIJK NIEUWS
UPDATE ANY FITNESS

Wij zijn Claudia Lubberts en Helen Rienties,
en helpen je graag bij het vergroten van je
uithoudingsvermogen, het opstellen van je
trainingsschema, vragen over voeding bij
krachttraining, of het begeleiden tijdens je
revalidatie! Komt het zelf ervaren. We
genieten op dit moment van onze vakantie
maar staan vanaf september weer volledig
voor u klaar!!
ste
Locatie : De Potstal, 1 verdieping , V3
Any Fitness staat voor:
Laagdrempelig, gezellig, gemoedelijk,
persoonlijke begeleiding, kleine groepen,
bootcamp, beweeg -en voedingsadviezen,
geven van hardloop-clinics, opstellen van
schema’s, organiseren van wandelweekenden onder de naam Step2gether
Update juli : Claudia heeft haar diploma Fitnesstrainer A behaald
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Woensdagmorgen: 9-10 uur

Van jan t/m maart heeft Helen de BBB challenge binnen aangeboden. Vanaf april
is ze naar buiten gegaan om Bootcamplessen te geven. Lijkt dit je ook wat, in
september en oktober worden deze bootcamplessen voortgezet en kun je
vrijblijvend een les mee doen. Meld je van tevoren wel even aan bij Helen via app
naar 06 -13 46 52 11. Kosten: 10 lessen voor €60,- met een strippenkaart.

Woensdagavond: Groepsles 19 - 20 u
De groep groeit nog steeds en er kunnen er nog meer bij! De training kan
variëren van Milon-cirkel, BBB tot krachttraining. We trainen in een kleine groep
en iedereen traint in eigen tempo. Ook al heb je jarenlang op de bank gezeten en
niets aan sport gedaan. Wij zorgen dat je bewegen leuk gaat vinden! Kom gratis
en vrijblijvend een keer kijken, of nog beter, kom 1 uur mee trainen. Graag
aanmelden via de app naar 06 -36 26 67 58. Kosten: 10 lessen voor €30! Met
een strippenkaart. Dit is maar €3,- per les!

DORPSBLAD HOONHORST NR 1

14

Dorpsblad Hoonhorst

DORPSBLAD HOONHORST NR 1

15

Dorpsblad Hoonhorst

DORPSBLAD HOONHORST NR 1

16

Dorpsblad Hoonhorst

Woensdagavond 20 - 21
Binnen dit uur kun je alleen, of samen met je vriend(in), je
eigen training uitvoeren. Mensen die willen revalideren zijn
tijdens dit uur dan ook van harte welkom. Tijdens dit uur ben
ik (Claudia) aanwezig voor vragen en coaching. Ook voor
het opstellen van een trainingsprogramma kun je bij mij
terecht. Loop eens binnen om te kijken over welk materiaal
Any Fitness beschikt. Wil je gratis en vrijblijvend een uurtje
mee trainen om te kijken of dit iets is voor jou, ook dit is
mogelijk.
Graag van tevoren aanmelden: app naar 06 – 36 26 67 58
(Claudia) Kun je niet op woensdagavond, maar wil je wel
individueel trainen/revalideren, laat het ons weten.
Op maandagavond hebben we ook nog een mogelijkheid.
Graag reactie naar tel 06 - 36 26 67 58 (Claudia)
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Donderdagmorgen 9 - 10 u
Deze groepsles is vooral bedoeld voor 50+ die graag nog willen blijven sporten
om zo fit en gezond mogelijk te blijven. Tijdens dit uur trainen we het hele
lichaam in uw eigen tempo. Kom vrijblijvend een keer kijken wat we allemaal
doen of liever: doe 1 uur gratis mee! Kosten: 10 lessen voor €30,- met een
strippenkaart.
P.S. Alle strippenkaarten zijn een half jaar geldig!!!!

Openingstijden
Any Fitness
Woensdag

9-10 uur

19-20 uur

20-21 uur

Bootcamp

Groepsles Fitnesss

Individueel
Fitness

Donderdag
Kosten strippenkaart

50+ Fitness
€60,- 10

€30,- 10 lessen

€30,- 10 lessen

lessen
Step2gether
9 en 10 november: Wandelweekend in eigen achtertuin! Dit jaar wordt het rondje
Hardenberg/Beerze. Houd facebooksites Step2gether, Any Fitness in de gaten.
Heeft u geen facebook en wel interesse, app dan naar 06 - 36 26 67 58 voor
meer info en opgave.
Programma overzicht Any Fitness:
Sept/oktober:Maandagavond 20-21 uur (bij voldoende animo)
Nov/dec:Woensdagmorgen 9-10 u binnentraining
JanuariThema: BBB voeding en cardio
FebruariThema: BBB (Benen, buik, billen)
Maart Thema: BBB en krachttraining
April t/m juni: Hardloopclinic 0-5 km
Woensdag: 9-10 u Bootcamp
Juli en aug: vakantie
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Excursie Bosbeheer in eigen dorp.
Ben jij geïnteresseerd in bosbeheer en lijkt het je leuk om wat meer te weten te
komen over het hoe en wat op het gebied van bosbeheer? En dat lekker dicht bij
huis in het bos tussen de Oudeweg en de Klapvoortweg?
Op zaterdag 31 augustus houd ik een excursie voor geïnteresseerden uit
Hoonhorst en omgeving in het bos bij de Klapvoortweg en Oudeweg.
Inloop is vanaf 13.30 uur, een kopje koffie, thee of ranja voorafgaand aan de
wandeling. De excursie start om 14.00 uur en wordt grotendeels afgestemd op
vragen van deelnemers. Het vertrekpunt is Klapvoortweg 4. Ik verwacht dat we
zo’n 1 tot 1,5 uur aan de wandel zullen zijn. Na afloop staat er nog een verfrissing
en/of borrel klaar.
Opgeven kan tot uiterlijk 28 augustus door te mailen naar roy@bosbalans.nl
Deelname is gratis. Kinderen zijn ook van harte welkom. We zullen op een aantal
plekken van de paden afgaan, dus voor kinderwagens en scootmobielen is het
minder geschikt.
Roy Schuurman, www.bosbalans.nl, 06 - 54 69 34 44

Klaverjascompetitie 2019-2020 in de Potstal
Woensdag 11 september gaan we weer van start met de klaverjascompetitie in
de Potstal.
Voor de competitie dient er 12 x gekaart te worden, waarbij de laatste avond niet
meer mee telt voor de competitie. Uiteraard mag iedereen die niet mee wil doen
aan de competitie ook gerust één of meerdere keren komen kaarten!
Aanvang is om 19.45 uur.
Data 2019/2020
11 september25 september 9 oktober 23 oktober 6 november 20 november
4 december 18 december 15 januari 29 januari 12 februari 26 februari
11 maart 25 maart 8 april
Noteer ook alvast in uw agenda: zaterdag 4 januari 2020 - jaarlijkse
Klaverjasmarathon in de Potstal.
Deze had u nog van ons tegoed: voor het tweede jaar op rij is Fons Schrijver
gekroond tot klaverjaskampioen van de Potstal.
DORPSBLAD HOONHORST NR 1
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Eindstand Klaverjas Competitie Seizoen 2018-2019
1. Fons Schrijver
59.369
2. Rudolf de Vries
58.377
3. Femmy Bickes
57.231
4. Tonny Blankvoort 57.230
5. Marijke Schrijver 57.188
6. Dennis Veneboer 56.854
7. Hans Rienties
56.155
8. Jan Petter
55.969
9. Joop Bruggeman 55.621
10. Jan Lipman sr.
55.283
11. Hein Melenhorst
55.201
12. Mieke Melenhorst 55.017
13. Jenny Tromp
54.518
14. Herman Schrijver 54.381
15. Anton Peek
54.166
16. Rinus Schrijver
53.726
17. Arnold Schrijver
53.353

Geslaagd jubileumfeest ‘de Smurfen’
Buitenschoolse opvang (BSO) en peuteropvang ‘de Smurfen’ kijken terug op een
geslaagd jubileumfeest. Al 25 jaar is de peuteropvang een begrip in Hoonhorst en
de BSO bestaat inmiddels ook al 10 jaar. Reden genoeg voor eigenaresse en
directrice Mariëtte ten Hof om dit samen met alle kinderen en ouders te vieren.
Zaterdag 18 mei werd er groots uitgepakt met diverse spellen en activiteiten.
Voor jong en oud was er van alles te doen. De kinderen konden lasergamen,
glitter tattoos zetten en verschillende spelletjes doen. Ook was er een
demonstratie van de brandweer en waren er freerunners die een indrukwekkende
demonstratie gaven. Al met al een zeer geslaagde dag. Nieuwe kinderen voor de
peuteropvang of de BSO zijn altijd van harte welkom. Meer informatie is te vinden
op de website www.smurfplanet.nl of via 06 – 23 04 65 19.
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Jubileumfeest `De Smurfen`

HOONHORST GAAT LOS….
Met het Klimaatakkoord zijn er allemaal opties als
alternatief voor aardgas, met grote gevolgen voor uw
woning en omgeving. In een bijeenkomst op 25
september, 20.00 uur bij Kappers/Anjerpunt zullen we
spreken over de mogelijkheden en impact van
alternatieve energieopwekking zoals zon, wind en
waterstof in en om Hoonhorst. Dit is dé kans om kennis
op te doen en een mening te geven over zonneparken, windmolens en andere
alternatieven voor aardgas in ons mooie dorp. Duurzaam Hoonhorst nodigt dan
ook alle bewoners van Hoonhorst uit om hierover te komen praten met elkaar.
Aanmelden kan door een mail te sturen aan fleur@duurzaamhoonhorst.nl.
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HOONHORST KOMT THUIS...
Op 10 oktober, de Dag van de
Duurzaamheid, gaan wij u helpen uw
woning een langer en duurzamer leven
te geven, zonder de paniek die nu in de
media rondwaart, en geven we een
workshop “uw woning van het gas
los”.
Dit is de kans om gratis een plan te
leren maken voor uw woning, waardoor
u in uw eigen tempo van het aardgas los kunt komen. Bang voor techniek en
moeilijk rekenwerk? Hoeft niet. Uw laatste scholingsprestaties kunt u zich niet
meer heugen? Geeft niets. Interesse is voldoende 😊.
Meer weten of aanmelden: stuur een mail naar anthony@duurzaamhoonhorst.nl.
PRIJSVRAAG ‘VAN GAS LOS’
Op de Joarmarkt van het Sproeifeest hebben in de verzengende
hitte een aantal mensen het hoofd goed koel gehouden en goed
gerekend aan het energieverbruik van een voorbeeldgezin. De 3
prijswinnaars zijn Kees Koopman, fam. v.d. Kerkhof en fam.
Haverink. Om de prijs (een uitgebreide energiescan en advies)
te verzilveren graag een mail sturen naar
info@duurzaamhoonhorst.nl. Als gevolg van de hitte van de
strijd en het veld hebben wij van Duurzaam Hoonhorst de benodigde
contactgegevens helaas niet helemaal goed verwerkt….
De mensen die geen energiescan wonnen nodigen we natuurlijk graag uit om op
10 oktober 2019 aan te schuiven bij onze workshop “Mijn woning van gas los”.
BLIJF OP DE HOOGTE
Voor wie groen, gezond, gemeenschappelijk en gezellig aan de slag wil: neem
vooral even contact met één van ons op. Een plek in het bestuur
van de stichting, gewoon meepraten over projecten en/of een
mooi duurzaam idee: je/u bent van harte welkom!
Vragen, ideeën, of…? Mail naar info@duurzaamhoonhorst.nl
of neem contact op met Antje Kingma, 0529 - 40 18 78,
Anthony Voets 06 - 16 44 63 48, Cees Veldwijk 0529 - 46 21
33, Jannet Kroes 0529 - 42 70 37
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