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  Dorpsblad Hoonhorst 10 mei – 30 mei  23e jaargang nr. 12 

Colofon: 

 
Redactie                                                                               
Rinus Jansen, tel. (0529) 401555   
Sjoerd Bakker, tel. (0529) 401683 
e-mail: dorpsblad@hoonhorst.nl 

 
Contactpersoon bezorging  
Ria Melenhorst, tel. (0529) 401549 
 
Correspondentieadres secretariaat   
Darina van Lenthe, Slennebroekerweg 2, 7722 JT Hoonhorst tel. (0529) 431625 
 
Penningmeester/prijsopgaaf plaatsingskosten, commerciële krummels en 
plaatsing teksten  Steven Akse, tel. (0529) 750219 
 
Bankrekeningnummer Rabobank NL 82 RABO 0383 8106 04 
 
 Inleveren kopij Gemaakt door Verschijning 
 21 mei Rinus 31 mei 
 11 juni Sjoerd 21 juni 
   9 juli Rinus 19 juli 
 
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: 
Kerkelijk nieuws Open Dag Damhoeve 
Lege flessenactie Peuteropvang 25 jaar en BSO 10 jaar 
Voetbalnieuws  Anjerpunt 
ZijActief  
Molendag/Plantjesmarkt   
Biljartvereniging 
Ontwikkeling elektrische energie-opslagsystemen – Energieloket Salland 
 
 

Stichting Dorpsblad Hoonhorst 
 
 
  

mailto:dorpsblad@hoonhorst.nl


                                 Dorpsblad Hoonhorst   
 

DORPSBLAD HOONHORST NR 12 2 

Datum          Agenda 

10 mei Jeugdsoos Lasergamen Gotcha Ommen 

12 mei Eten bij Kappers voor alleenstaanden en ouderen 

17 mei Voorleesuurtje in het Anjerpunt voor kinderen tot 4 jaar 

21 mei Ouderenochtend Zaal Kappers 

24 mei Jeugdsoos (Sport) activiteit bij de Wijthemerplas 

 

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

 
 
 
 
  



                                 Dorpsblad Hoonhorst   
 

DORPSBLAD HOONHORST NR 12 3 

 
 
 
 
 

Pastoraal team Emmanuelparochie 
Contactpastores voor geloofsgemeenschap Hoonhorst: 
Pastoor A. Monninkhof, monninkhof@hetnet.nl; 0622786151 
Johan Rutgers, parochievicaris, pastor.rutgers@gmail.com ; 06-53210174 
Gerard Noordink, g.noordink@hetnet.nl ; (0572) 391262 
Joop Butti, butti@ziggo.nl; 06-22239828 
Marga klein Overmeen, m.kleinovermeen@emmanuelparochie.nl ; 06-18276484 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Locatieraad: Secretaris mevr. A. van Leeuwen, ankievvwijthmen@kpnmail.nl;  
(0529) 402011 
 
Contactpersoon voor onze parochie bij overlijden: 
Mevr. T. Veltmaat, tel. (0529) 401729 /06-38030137. 
Beheerder kerkhof Dhr. H. Hulsman, tel. (0529)-401318.  
 
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 5041 2238. 
 
Werkgroep Heilig Doopsel 
Voor aanmeldingen dopelingen: Ria Nagel-Habers, tel. (0529) 471635, 
Yvonne Kijk in de Vegte- Kappers tel.(0529) 435360 en  
Mascha Hulsman tel.(0529) 850889 
 
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) 401828. 
 
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 

KERKELIJK NIEUWS 

mailto:monninkhof@hetnet.nl
http://www.parochiehoonhorst.nl/
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en is dan ook telefonisch bereikbaar  (0529) 401223. 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:  11 mei t/m 2 juni 
 
Zondag 12 mei 4

e
 zondag van Pasen   (Moederdag ) 

09.00 uur             : Communieviering 
Voorganger         : Pastoraal medewerker Butti 
m.m.v.                 : Pro Musica 
Lector                  : Leon Diepman 
Dienen : Rens Diepman, Hugo Boekel 
Collectanten       : T. Braam, A. Braam 
Koster                 : G. Holterman 
 
Intenties 12 mei: 
Jaarged. Maria Antonia Meijerink- Groote Stroek, Bernard en Marie Diepman- Reimert,  
overl. ouders Schrijver- Langenkamp, Hein Kievitsbosch, overl. ouders Overgoor- 
Grooteschaars, overl. ouders van der Vechte- Rientjes, ouders Damman- Heerink, Gezina 
Broeks- Splinter, overl. familie Damman- Pot, overl. ouders Hagen- Keizer, Martin en Willy, 
Henricus Schrijver, Herman Wolthaar, Joop Koerhuis, ouders Schrijver- Bosch, Johanna 
Alberta Vosman, Hermanna Maria Cornelia Hollewand- Reimink 
 
Dalfsen : zaterdag  11 mei  19.00 uur Presentatie 1

e
 H. Communie 

Ommen : zondag  12 mei  11.00 uur Eucharistieviering 
Lemelerveld : zondag  12 mei  09.00 uur 1

e
 H. Communie 

Vilsteren : zondag 12 mei  11.00 uur Communieviering 
Heino : zondag 12 mei  11.00 uur 1

e
 H. Communie 

Lierderholthuis  : zondag  12 mei  09.00 uur Eucharistieviering 
 
Maandag 13 mei 
19.00 uur   : Rozenkransgebed 
Lector      : Frans Eilert 
 
Woensdag 15 mei 
09.30 uur           : Caritasviering. 
Voorganger        : Pastoor Monnikhof 
                              Na de viering is er gelegenheid samen koffie te drinken in het 
  Parochiecentrum.                          
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Donderdag 16 mei  
19.00 uur  : Eucharistieviering 
Voorganger       : Pastoor Monninkhof 
Intentie              : Theodora Lugtenberg- Kappers 
 
Zaterdag 18 mei  5

e
 zondag van Pasen 

19.00 uur         : Communieviering 
Voorganger       : Werkgroep 
m.m.v.               :  Enjoy 
Dienen : Frans Eilert, Maren Diepman 
Collectanten      : A. Peek, H. Rienties 
Koster               : A. Braam 
 
Intenties 18 mei: 
Bernard en Marie Diepman- Reimert, overl. ouders Grooteschaars- Bruggeman, 
Diny Habers- Oude Rengerink, Bernard Nijhout, overl. ouders Sterenbosch- Luttenberg, 
overl. ouders Hagen- Keizer, Martin en Willy, Diny Koerhuis- Seisveld, Hermanna Maria 
Cornelia Hollewand- Reimink 
 
Dalfsen : zondag  19 mei 11.00 uur Eerste Heilige Communie 
Ommen : zondag  19 mei 11.00 uur Eucharistieviering 
Lemelerveld : zondag  19 mei 09.00 uur Eucharistieviering                         
Vilsteren : zondag  19 mei 11.00 uur Eucharistieviering 
Heino : zaterdag  18 mei 19.00 uur Eucharistieviering 
Lierderholthuis  : zondag  19 mei 09.00 uur Communieviering 

 
Maandag 20 mei 
19.00 uur  : Rozenkransgebed 
Lectrix      : Tonnie Veltmaat 
 
Donderdag 23 mei  
19.00 uur           : Eucharistieviering 
Voorganger       : Pastoor Monninkhof 
Intentie              : Voor zieken en gehandicapten 
 
Zondag 26 mei  6

e
 zondag van Pasen    

09.00 uur           : Communieviering 
Voorganger       : Pastoraal medewerker klein Overmeen 
m.m.v.               : - 
Lectrix               : Miny Holterman 
Dienen : Viktor Boekel, Kim Diepman 
Collectanten    : G. Holterman, G. Melenhorst 
Koster               : H.v.d. Vegt 
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Intenties 26 mei: 
ouders Damman- Heerink, Bernard en Marie Diepman- Reimert, Anton Grooteschaars en 
ouders Grooteschaars- Gunneman, Gezina Broeks- Splinter, Diny Habers- Oude 
Rengerink, ouders Bruggeman- Grooteschaars, Gerardus Antonius Hollewand, Anton 
Kroes,  overleden grootouders Eijkelkamp- Schabbink, overl. ouders Veldman- Ogink, 
Jaarged. Antonia Hermina Koedijk- Koenjer, Hermanna Maria Cornelia Hollewand- 
Reimink 
 
Dalfsen : zaterdag   25 mei   19.00 uur Communieviering 
Ommen : zondag  26 mei  11.00 uur Eucharistieviering 
Lemelerveld : zaterdag  25 mei  19.00 uur Communieviering                         
Vilsteren : zondag  26 mei  11.00 uur Communieviering 
Heino : zaterdag   25 mei  19.00 uur Communieviering 
Lierderholthuis  : zondag  26 mei  09.00 uur Eerste Heilige Communie 
 

Maandag 27 mei 
19.00 uur : Rozenkransgebed 
Lector       : Frans Eilert 
 
Donderdag 30 mei  Hemelvaart 
08.30 uur             : Woord- en Communieviering bij de fam. Reusken 
                                 Hoveniersbedrijf aan de  Poppenallee 38. 
                                 Zie voor meer informatie verderop in het dorpsblad. 
Voorganger        : Pastoraal medewerker klein Overmeen 
Lector                  : Silvo Broeks 
Dienen : Niek Diepman, Richard Mijer 
Collectanten      : F. Overgoor, H. Hulsman 
Koster                 : H.v.d.Vegt 

 
Ommen : donderdag  30 mei  11.00 uur Eucharistieviering 
Heino : woensdag  29 mei  19.00 uur Eucharistieviering 
Lierderholthuis  : donderdag  30 mei  09.00 uur Communieviering 

 
Zaterdag 1 juni 7

e
 zondag van Pasen 

19.00 uur             : Presentatie Eerste Heilige Communie  
Pastoraal medewerker klein Overmeen 
m.m.v.                 : Enjoy 
Lector                  : Martin Broeks 
Dienen  : Rens Diepman, Frans Eilert 
Collectanten       : P. Mijsters, H. Melenhorst 
Koster                  : A. Braam 
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Intenties 1 juni: 
Bernard en Marie Diepman- Reimert, overl. ouders Grooteschaars- Bruggeman, 
Diny Habers- Oude Rengerink, Herman Mars, Hermanna Maria Cornelia Hollewand- 
Reimink 
 

Dalfsen : zondag  2 juni  10.00 uur H.Vormselviering 
Ommen : zondag  2 juni  11.00 uur Eucharistieviering 
Lemelerveld : zondag  2 juni  09.00 uur Eucharistieviering 
Vilsteren : zondag  2 juni 11.00 uur Eucharistieviering 
Heino : zaterdag  1 juni 19.00 uur Eucharistieviering 

Lierderholthuis  : zondag  2 juni 09.00 uur Eucharistieviering 
 

 
Op 25 april is overleden te Heino: 

 
Hermanna Maria Cornelia Hollewand - Reimink 

 
       Manna 

in de gezegende leeftijd van 101 jaar 
 

sinds 29 september 1995 weduwe van Gerard Hollewand 
Thans wonende in Het Wooldhuis te Heino 

 
Laten wij haar in onze gebeden gedenken  

 

 
Bericht van de communicantjes 2019 
Op zaterdag 1 juni 2019 om 19:00 uur gaan de kinderen uit groep 3 en 4 van de 
St. Cyriacusschool Hoonhorst die de Eerste Heilige Communie gaan doen zich 
voorstellen in een presentatieviering. U bent hierbij allen van harte welkom in de 

kerk om deze viering met ons mee te vieren. De 
kinderen die zich voorstellen zijn: Fenna Kortstee, 
Sem Jansen, Yorinde Borgonje, Maud Rienties, 
Jonathan Veldman, Dylan Schroten, Kim Huijsmans, 
Hessel Nijhout, Elin van der Vechte en Claudy 
Lankhorst. Ook dit jaar gaan de kinderen weer geld 
inzamelen voor een goed doel. 
 
Lege flessen actie voor de Voedselbank ! 
Op zondag 16 juni om 9.00 uur zullen de genoemde 

kinderen uit groep 3 en 4 van de St. Cyriacusschool uit Hoonhorst de Eerste 
Heilige Communie gaan doen. U bent van harte uitgenodigd in de St. 
Cyriacuskerk. Ook dit jaar hebben zij gekozen om geld te doneren aan een goed 
doel, namelijk de Voedselbank. Als actie is gekozen voor de lege flessenactie, 
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waarbij de volledige opbrengst gedoneerd gaat worden aan de Voedselbank 
Dalfsen/Nieuwleusen.  
 
Alle kinderen uit groep 3 en 4 doen mee aan deze actie en zullen op vrijdag 10 
mei vanaf 18:00 uur bij u aan de deur komen om lege flessen op te halen voor 
dit mooie doel. Als u niet thuis bent maar wel flessen voor ons heeft, kunt u deze 
bij de voordeur neerzetten dan nemen wij die ook mee. Spaart u er al vast een 
paar voor ons op??? 
 
Omdat wij het zo goed hebben, willen we graag delen met de mensen die het 
minder goed hebben. De Voedselbank Dalfsen/Nieuwleusen vormt een 
uitgiftepunt van Voedselbank Zwolle en wordt gerund door vele enthousiaste 
vrijwilligers uit de omgeving Dalfsen en Nieuwleusen. Met de opbrengst proberen 
we voor de mensen die gebruik maken van de Voedselbank een leuk uitje te 
organiseren of een extraatje te kunnen geven. 
 
Groetjes,  
De goede doelen commissie en de communicantjes van groep 3 en 4 
 

SAM Kledinginzamelactie zaterdag 11 mei 

Ook nu weer de halfjaarlijkse kledinginzamelingsactie van Sam’s Kledingactie 

voor Mensen in Nood. 

Er wordt  kleding, schoenen en huishoudtextiel ingezameld op 11 mei tussen 
8.00 uur en 12.00 uur. De opbrengst van deze kleding is voor de wederopbouw 
van dorpen in Sulawesi. Op de website www.samskledingactie.nl leest u meer 
over de gesteunde projecten. We hopen op een goede opbrengst en danken u 
alvast voor uw inzet en bijdrage. 

 

Caritas Hoonhorst 
 

 

 

Dauwtrappen met Hemelvaart 

 

Donderdag 30 mei as. organiseert de werkgroep voor Liturgie weer een 

dauwtrapwandeling met aansluitend een viering van Woord en Gebed op locatie 

ergens in de buurt van ons mooie Hoonhorst.De wandelaars worden om 07.00 

uur verwacht bij de H.Cyriacus kerk op de Hoonhorst. Dit jaar willen we ook 

jonge gezinnen met hun kinderen uitnodigen voor deze wandeling. De afstand is 

een prima te lopen afstand voor de jeugd en tevens een mooie oefening op de 

volgende week te lopen Wandel 3-daagse van Dalfsen. Tevens zullen we er voor  

http://www.samskledingactie.nl/
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de kinderen een leuke puzzeltocht bij maken zodat er na afloop voor hen een 

leuke verrassing te halen is. De viering is dit jaar bij de fam. Reusken aan de 

Poppenallee 38. Mensen die niet mee kunnen wandelen maar wel de viering bij 

willen wonen zijn uiteraard ook van harte welkom. Aanvang viering 08.30 uur. 

De collecte die tijdens de viering wordt gehouden is voor de onkosten van deze 

viering. Na afloop is er voor iedereen een lekker kopje koffie met een broodje.Dus 

van harte aanbevolen en we hopen op een grote opkomst! 

 
Werkgroep Liturgie: Mariet, Marja, Ria, Angela en Annie 
Groetjes,  
De goede doelen commissie en de communicantjes van groep 3 en 4 
 
 
 
 
 
 
Kampioenskoers van Hoonhorst 1 
Het 1

e
 elftal van VV Hoonhorst staat bovenaan in de 5

e
 klasse A van het district 

Noord. Het team van coach Marcel Schokker en leider Jos Kroes is al verzekerd 
van nacompetitie voor promotie naar de 4

e
 klasse door het winnen van de eerste 

periode. Nu het team bijna het gehele jaar al koploper is in de klasse neemt het 
geen genoegen met nacompetitie. Het kampioenschap lonkt… 
In de maand mei heeft Hoonhorst 1 drie kansen om het kampioenschap binnen te 
halen. De eerste mogelijkheid is komende zondag 12 mei uit tegen Old Forward 
(Wilhelminaoord). De week erna, op 19 mei, komt Uffelte in Hoonhorst op bezoek 
en 26 mei is de laatste competitiewedstrijd in Scheerwolde.  
Wij hopen dat club- en dorpsgenoten in grote getale Hoonhorst 1 komen 
aanmoedigen richting het kampioenschap. Het is immers dit jaar 26 jaar geleden 
dat het eerste elftal van VV Hoonhorst promoveert door een kampioenschap. Als 
de promotie een feit is, mag dat gevierd worden. Er zal dan bij terugkomst van 
het team in Hoonhorst een feestelijke instuif plaatsvinden in De Potstal.  
We hopen velen van jullie aanstaande zondag te begroeten bij Old Forward. 

 
Bestuur VV Hoonhorst 

 
Project sponsoring VV Hoonhorst voltooid! 
  
Afgelopen zaterdag is de laatste hand gelegd aan de eindfase van de nieuwe 
bordenlocatie langs de boszijde bij VV Hoonhorst. De start van deze missie was 
in oktober 2016 en het doel om deze locaties zo snel mogelijk in te vullen met 
mooie sponsorborden uit deze mooie regio. 

VOETBAL NIEUWS 
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Het gehele traject was gestart in het najaar van 2009, zegt Wim van Lenthe van 
de afdeling Sponsorzaken VV Hoonhorst. In die tijd hadden wij ruim 36 borden 
langs één zijde van het veld, daarna kwam het in een stroomversnelling waar 
soms 10 nieuwe borden per maand geen uitzondering waren. Naast Wim van 
Lenthe is Herman Veneboer mede verantwoordelijk voor de montage van dit 
bordenproject. Na 10 jaar kunnen we nu de balans opmaken.. De locaties zijn op 
dit moment op en met ruim 186 borden verder is het project voorlopig voltooid. 
De twee laatste sponsoren waren Straxs Nederland uit Hoonhorst en DJ Eric 
Witteveen uit Ommen. De vereniging laat weten de komende tijd zich te beraden 
over een mogelijke nieuwe uitbreidingslocatie. In ieder geval willen wij namens 
VV Hoonhorst alle sponsoren bedanken!  
Mede daardoor is het een geweldig succes geworden.  
  

 
©Sponsorzaken VV Hoonhorst 
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ZijActief 
 
Op maandagavond 15 april was Sander van der Meer bij ons om te vertellen over 
Digitale Nazorg. Hij is forensisch ICT-specialist bij de Politie en heeft daarnaast 
het bedrijf Digitale Nazorg. 
Na het overlijden van een dierbare komen er verschillende zaken aan de orde, 
ook alles wat met accounts op verschillende computer programma’s te maken 
heeft. En computers die allemaal beveiligd zijn met wachtwoorden die niet 
bekend zijn bij de nabestaanden. Digitale Nazorg kan, met de speciale 
apparatuur die zij hebben aangeschaft, meestal de wachtwoorden kraken en 
hierdoor worden er dierbare foto’s en gegevens beschikbaar voor de 
nabestaanden die anders verloren waren gegaan. 
Hij gaf als advies om na het overlijden van een dierbare niet meteen het 
abonnement van de telefoon en computer op te zeggen. 
Anders kunt u niet meer bij de data van de overledene. 

PLAATSELIJK NIEUWS 



                                 Dorpsblad Hoonhorst   
 

DORPSBLAD HOONHORST NR 12 16 

Ook heeft hij i-Finish opgericht om de nabestaanden het makkelijker te maken 
om accounts en abonnementen op te zeggen, nationaal en internationaal. 
Zij kunnen ook op social media de status van een account wijzigen, de inhoud 
veiligstellen of een account afsluiten. 
Het was een zeer interessante avond, hij vertelde met veel passie over zijn 
beroep. 
Op 16 september komen de Neighbour sisters, zij brengen een gezellige 
muzikale avond. 
Op 2 juli hebben we de jaarlijkse fietsdag georganiseerd door wijk 6. 
Wij wensen u een fijne zomervakantie. 
 

Het bestuur 

 
 

 

11 mei Molendag/Plantjesmarkt 

 
De landelijke Molendag valt dit jaar op 11 mei en de Molen van Fakkert doet 
zoals alle jaren weer mee. Vanaf 10 tot 16.30 uur draait de molen en we 
verwachten veel bezoekers, vooral als het mooi weer is. Net zoals de afgelopen 
jaren verkopen we perkplanten en planten in hangers voor aantrekkelijke prijzen. 
Als je er vroeg bij bent heb je natuurlijk de meeste keuze. Voor kinderen is er een 
speurtocht in de molen en uiteraard bakken we vanaf 12 uur weer heerlijke 
stukjes pannenkoek om te proeven en verkopen we diverse meelproducten.  
 
Word Vriend van de Molen 

 
Veel Hoonhorsters dragen de molen een warm 
hart toe en zijn al vanaf de restauratie “vriend 
van de Molen van Fakkert”. Dankzij hun jaarlijkse 
donatie van € 12,50 kunnen we de nodige 
activiteiten rond de molen organiseren 
(Molendag, Monumentendag en de Kerstmarkt) 
en breiden we geleidelijk de faciliteiten op het 
molenterrein uit. De laatste jaren zijn er veel 
nieuwe inwoners naar Hoonhorst gekomen die 
mogelijk nog niet weten dat ze “vriend van de 
molen” kunnen worden en natuurlijk zijn mensen 
die al langer in Hoonhorst wonen ook welkom als 
vriend. Om het extra aantrekkelijk te maken is er 
voor elke nieuwe vriend die zich dit jaar in mei of 
juni aanmeldt een welkomstpakket dat bestaat 
uit een boek “150 jaar Molen Fakkert Hoonhorst”  
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en een pakje pannenkoekenmeel. Dit pakket is al de donatie van het eerste jaar 
waard, maar uiteraard hopen we dat u ons vele jaren blijft steunen. Opgeven als 
vriend kan door een mail te sturen naar info@molenvanfakkert.nl met vermelding 
van: naam, voornaam, adres, postcode, woonplaats en telefoonnummer. U krijgt 
dan zo spoedig mogelijk ons welkomstpakket. Opgeven op zaterdagmiddag in de 
molenschuur of op Molendag kan ook.  
 

 
Wim Schuurman kampioen van Biljartvereniging Hoonhorst seizoen 2018 / 
2019 
 
Op maandag 15 en dinsdag 16 april werden de finales gespeeld van de biljartclub 
Hoonhorst. 
Ons nieuwe clublid Jan Kroes, die (door koudestart problemen) als laatste 
eindigde op de dinsdag, was zo sportief om toeschouwer te zijn. Zodoende kon 
er met acht van de maandag tegen acht van de dinsdag gespeeld worden. 
Het spits werd afgebeten door Ton Reurink en Karel Bosch. Karel scoorde 
regelmatig en door zijn tegenstander letterlijk geen bal te brengen, won hij knap 
in de 28

e
 beurt. 

Toen was de beurt aan Cock Nolles tegen Bé v.d. Vegt. Beide heren namen er 
de tijd voor, want pas in de 48

e
 beurt (35 is de norm) wist Bé de wedstrijd 

winnend af te sluiten.  
Daarna traden aan Bertus Kleinmeulman tegen Jan v.d. Brink. Na 12 beurten 
stond Bertus er relatief het beste voor, maar in de volgende 10 beurten wist hij 
geen één keer te scoren, zodoende kon Jan de wedstrijd winnen in 34 beurten. 
Nu waren Roelof Bergman en Jean Huitink aan de beurt. In een lange partij van 
47 beurten boekte Jean een nipte overwinning, want Roelof kwam net één 
carambole tekort. 
Voor plek zeven en acht speelden Hein Melenhorst en Wim Goos tegen elkaar. In 
het begin kon Wim moeilijk op gang komen, maar na een serie van twaalf en elf 
ging het halverwege de partij weer gelijk op. Toch wist Hein, mede door een 
mooie serie van vijf, de wedstrijd in de 30

e
 beurt winnend af te sluiten. 

Om plek vier en vijf moesten Ian Huitink en Hans Overmars tegen elkaar spelen. 
Tot en met de 7

e
 beurt ging het gelijk op, beide spelers 9 caramboles. Daarna 

sloop er bij Ian een dipje in het spel en Hans bleef regelmatig scoren. Zodoende 
kon Hans in de 23

e
 beurt, dus royaal boven zijn moyenne, de wedstrijd op zijn 

naam schrijven. 
In de volgende ronde viel er een beker te winnen voor de derde plek. Hiervoor 
moesten Herman Pot en Dick Bosch aantreden. Herman ging als een speer van 
start en had er in de 4

e
 beurt al zeven terwijl Dick er nog maar vier had. Na een 

serie van 17 in de 10
e
 beurt van Dick, leek de wedstrijd wat te kantelen, maar 

Herman bleef onverstoorbaar scoren, zodat hij in de 32
e
 beurt de bronzen plek 

kon opeisen. 

mailto:info@molenfakkerthoonhorst.nl
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Voor zilver en goud kwamen nu aan het biljart, de kampioen van de maandag 
Martin Elverding en de kampioen van de dinsdag Wim Schuurman. Beide heren 
hebben een heel goed biljartseizoen meegemaakt, waarin ze beiden veel 
wedstrijden wonnen ver boven hun moyenne. Wim staat op papier voor 32 
caramboles en Martin voor 33 caramboles, ongeveer gelijk opgaand dus. Het 
publiek in de zaal verwachtte daarom een korte heftige strijd, maar dat werd het 
dit keer niet. Gelijk opgaan deden ze wel, want in de 32

e
 beurt had Wim er 24 en 

Martin 23. Hierna trok Wim de eindsprint en maakte de laatste 8 caramboles in 6 
beurten, terwijl Martin er maar 2 bij liet noteren. Ook in de nabeurt kwam Martin 
niet tot scoren en zodoende werd Wim Schuurman, kampioen van 
Biljartvereniging Hoonhorst. 
 
Secretaris Biljartvereniging Hoonhorst, Dick Bosch 
 

 
OPEN DAG DAMHOEVE  
Het voorjaar bruist. We kunnen genieten van de buitenlucht. 
Het is weer tijd voor onze jaarlijkse Open Dag. 
 
Op zaterdag 25 mei bent u van 10.30 uur tot 16.00 uur van harte welkom op onze 
zorgboerderij. 
Gewoon om een kijkje te nemen en een beetje sfeer te proeven hoe ouderen de 
dag doorbrengen op de Damhoeve. 
Op en rond het boerenerf zijn uiteenlopende plekken en ruimten ingericht om het 
de deelnemers naar de zin te maken. 
Het buitenleven, de natuurlijke omgeving en de geboden vrijheid hebben een 
positieve invloed op het welbevinden van de ouderen die voor dagbesteding bij 
ons komen. 
Wij staan op de Open Dag vanaf 10.30 uur klaar om u rond te leiden en uit te 
leggen wat passende dagbesteding op de Damhoeve inhoudt. 
En juist in deze tijd van het jaar maken de vele jonge dieren en de altijd bloeiende 
moestuin een bezoekje extra de moeite waard. 
Iedereen mag komen kijken, want op de Damhoeve zijn we trots op wat we 
allemaal te bieden hebben. 
’s Ochtends kunnen we genieten van een gastoptreden van de Pompedoers uit 
Heino 
De toegang is gratis en natuurlijk staat de koffie klaar! 
 
Tot ziens op zaterdag 25 mei. 
 

Marion Zielman, Jolanda Braakman, Jacqueline van Drogen, Ina Brinkhuis en 
Gert van Dam 
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Moederdagtip 

De enige echte, overheerlijke Hoonhorster truffels. Gemaakt van 
mooie melkchocolade en een vulling met vlierbloesemlikeur, door 
leerlingen van het Deltioncollege. In prachtige 
geschenkverpakking. Daar smelt elke moeder van… 
 
 
 

 
Er op uit! 

Fietsen, wandelen, bijzondere plekjes… Niet alleen voor gasten 
in het Vechtdal bevat Vechtdal magazine  een schat aan tips en 
informatie voor de vrije tijd. Haal hem op in het Anjerpunt en trek 
er op uit. 
 

 
In het schap… 
 

We hebben een ruim assortiment bieren dat met de seizoenen 
mee verandert. Met klinkende namen zoals “Dalfs Blauw”, 
“Goed Goan”, Dame van Dalfsen en “Vechtdal Blond” is er 
voor elk wat wils.  
De Ambachtelijke Vechtdal Brouwerij brouwt en verkoopt bier 

met eerlijke grondstoffen en zonder hulpstoffen. Alle bieren zijn bovengistend met 
hergisting op de fles. Het bier is daardoor puur van smaak. De zorgbrouwerij 
biedt mensen met een afstand tot de reguliere arbeidsmarkt een nuttige, sociale 
dagbesteding. Kortom, met veel plezier brouwen ze voor u een lekker bier… 
 
 

 
 
 

 

 

 



                                 Dorpsblad Hoonhorst   
 

DORPSBLAD HOONHORST NR 12 26 

Kunst  
In de maanden mei en juni exposeren Tonny Verhoeven en 
Herma Borsboom hun werken. De schilderijen zijn geschilderd 
met acrylverf en kenmerken zich meestal door grote 
penseelvoering en/of paletmes. De schilderijen zijn vaak 
kleurrijk geschilderd. Komt dat zien. 
 

 

 
Voorleesuurtje 

Het maandelijkse voorleesuurtje is in mei op vrijdag 17 mei op 
de normale tijd: 11.00 u. Voor kinderen van 0 tot 4 jaar!  
Het boek is nog een verrassing, houd daarvoor de 
facebookpagina van het Anjerpunt in de gaten of kijk in het 
Anjerpunt op het scherm waar de agenda op staat.  

 

 
Nieuwe noabers welkom 
 
Er is plek op het vaste rooster maar ook af en toe is hulp welkom. Vooral op 
dinsdagochtend, de weekenden en vakanties kunnen we in ieder geval extra hulp 
gebruiken.  
Voor meer informatie over het Anjerpunt of wil je graag naober worden, stuur dan 

een mail naar: info@anjerpunthoonhorst.nl of bel (0529) 793010 
en je kunt terecht bij Karin Huitink (Kappers), Yvonne te Woerd 
(06)54795800, Antje Kingma (Boerhoes). Informatie over ons kun je 
vinden via www.anjerpunthoonhorst.nl en Anjerpunt Hoonhorst is 
ook op facebook te vinden! 

 
 
 

 

 

Energieloket Salland blij met verlengen salderingsregeling  
 
Energieloket Salland is blij met het besluit tot het verlengen van de 
salderingsregeling voor zelf opgewekte stroom. Zonnepanelen blijven daardoor 
naast de milieuvoordelen ook financieel interessant. De terugverdientijd blijft dus 
kort. Het is de verwachting dat na het beëindigen van de regeling naast de 
zonnepanelen ook de energieopslagsystemen als de thuis- en buurtaccu’s 
financieel veel interessanter zullen worden. Geen reden dus om nu te twijfelen 
over de aanschaf van zonnepanelen.  

 

 

INGEZONDEN 

http://www.anjerpunthoonhorst.nl/
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Wat is salderen? 

 Als je minder stroom opwekt dan je verbruikt, wordt de stroom die je 
teruglevert (je energie ‘saldo’) afgetrokken van de stroom die je verbruikt. 
Dit wordt salderen genoemd; 

 Je ontvangt door de salderingsregeling hetzelfde tarief voor je gebruikte 
als teruggeleverde stroom, inclusief alle belastingen voor je 
teruggeleverde stroom; 

 Lever je meer terug dan je verbruikt in een jaar, dan kan dat deel niet 
gesaldeerd worden en ontvang je voor dat deel een 
terugleververgoeding; 

 Jouw energiemaatschappij is verplicht om je een redelijke netto 
vergoeding (de terugleververgoeding) te geven voor de terug geleverde 
stroom, dat is vastgelegd in de Elektriciteitswet; 

 De terugleververgoeding verschilt per energiemaatschappij; 

De salderingsregeling is nu verlengd tot 2023. Vanaf 2023 wordt de 
salderingsregeling stapsgewijs afgebouwd tot 2031. De vergoeding die je van de 
overheid krijgt via de energienota wordt dus pas vanaf 2023 stapsgewijs 
afgebouwd.  

Ontwikkeling elektrische energie-opslagsystemen 

Door de verlenging van de salderingsregeling is er voor de marktpartijen meer tijd 
voor de ontwikkeling van elektrische energie-opslagsystemen. Enerzijds zal dit 
naar verwachting leiden tot accu’s met een grotere capaciteit en anderzijds is de 
verwachting dat de prijzen per kWh opslagcapaciteit gaan dalen. Een vraag die 
nog open staat is hoe de ontwikkelingen gaan verlopen. Is het wenselijk om 
straks in iedere woning een ‘accupakket’ te installeren, of gaat dat ingevuld 
worden op buurtniveau waardoor beheer, onderhoud en veiligheid beter ingevuld 
en waargemaakt kunnen worden?  

Advies bij aanschaf zonnepanelen 
Energieloket Salland begeleidt je graag met onafhankelijk advies als je 

zonnepanelen wil aanschaffen omdat niet iedere leverancier even deskundig 

is en op de hoogte van de regelgeving. Wij geven advies geven over het 

aantal en type panelen, bijbehorende randapparatuur als omvormers en 

bevestigingsmaterialen, geschiktheid van uw huidige elektrische installatie en 

kunnen voor u verschillende offertes vergelijken.  Financieel is de aanschaf 

https://duurzaaminsalland.nl/checklist-voor-gratis-energieadvies/


                                 Dorpsblad Hoonhorst   
 

DORPSBLAD HOONHORST NR 12 28 

interessant. Kijk op de website Duurzaam in Salland welke financiële 

voordelen er zijn voor zonnestroom en andere duurzame maatregelen.  

 

 

 

Onbedoelde humor in brieven aan verzekeringen 

* Ik reed al dertig jaar, toen ik achter mijn stuur in slaap viel en een ongeluk 

had. 

* De voetganger had er geen idee van in welke richting hij zou lopen en zo 

overreed ik hem. 

* Ik was er zeker van dat de oude vent nooit de overkant van de baan zou 

bereikt hebben, toen ik hem aanreed. 

* De man was overal op de weg. Ik moest een paar maal het stuur 

omzwaaien voor ik hem raakte. 

* Ik reed tegen een verlichtingspaal die verborgen stond achter een 

voetganger. 

* De wagen moest plots uitwijken, ingevolge een onzichtbare vrachtwagen. 

* De andere man veranderde plots van gedachten, zodat ik op hem in moest 

rijden. 

* De lantaarnpaal kwam dichterbij. Ik probeerde hem te ontwijken, maar hij 

raakte nog net mijn voorste uiteinde. 

* Ik vertelde de politie dat ik niet gewond was, maar toen ik mijn hoed afzette 

ontdekte ik een schedelbreuk. 

* Om een botsing te vermijden, reed ik op de andere wagen in. 

* Ik botste op een stilstaande wagen die uit de andere richting kwam 

 

 

 

 

HUMOR 

https://duurzaaminsalland.nl/subsidiemogelijkheden/
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