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  Dorpsblad Hoonhorst 19 juli – 15 aug 23e jaargang nr. 15 

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 Gemaakt door Verschijning 
 6 aug Rinus 16 aug 
 27 aug Rinus 6 sep 
 17 sept Marisca 27 sep 
  
 
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: YogaFarm in het Sterrebos Zijactief fietsdag 
Kerkelijk nieuws Dorpspleinfeest 
Voetbal klusavond  Collecteren KWF 
Bazaardagen Anjerpunt 
Bergruiters  

 
 
 
 

Stichting Dorpsblad Hoonhorst 
  

mailto:dorpsblad@hoonhorst.nl


                                 Dorpsblad Hoonhorst   
 

DORPSBLAD HOONHORST NR 15 2 

Datum                             Agenda 

 

13 juli   Ouderenochtend Zaal Kappers 

19 en 20 juli   Concours Bergruiters 

11 augustus   Eten bij Kappers voor alleenstaanden en ouderen 

13 augustus   Ouderenochtend Zaal Kappers 

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



                                 Dorpsblad Hoonhorst   
 

DORPSBLAD HOONHORST NR 15 3 

 
 
 
 

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 
 
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 

KERKELIJK NIEUWS 

mailto:monninkhof@hetnet.nl
http://www.parochiehoonhorst.nl/


                                 Dorpsblad Hoonhorst   
 

DORPSBLAD HOONHORST NR 15 4 

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:  20 juli t/m 18 augustus 
 
Zondag 21 juli  16

e
 zondag door het jaar 

09.00 uur            : Eucharistieviering 
Voorganger        : Pastor Rutgers 
m.m.v.                : Cantor 
Lector                 : Miny Holterman 
Dienen  : Maren Diepman, Rens Diepman 
Collectanten       : T. Braam, A. Braam 
Koster                 : H. v.d. Vegt 
 
Intenties 21 juli: 
overl. ouders Overgoor- Grooteschaars, Bernard en Marie Diepman- Reimert,  
overl. ouders Schrijver- Bosch, overl. ouders Hagen- Keizer, Martin en Willy 
 
Dalfsen   : zaterdag   20 juli  19.00 uur  Communieviering 
Ommen   : zondag  21 juli 11.00 uur  Eucharistieviering 
Lemelerveld   : zaterdag  20 juli  19.00 uur  Eucharistieviering                         
Vilsteren   : zondag  21 juli  11.00 uur  Communieviering 
Heino   : zaterdag   20 juli  19.00 uur  Communieviering 
Lierderholthuis    : zondag  21 juli  09.00 uur  Communieviering 

 
Maandag 22 juli  
19.00 uur : Rozenkransgebed 
Lectrix     : Tonnie Veltmaat 
 
Zaterdag 27 juli  17

e
 zondag door het jaar 

19.00 uur             : Eucharistieviering 
Voorganger         : Pastor Rutgers 
m.m.v.                 : Cantor 
Lector                  : Martin Broeks 
Dienen : Ivor Smook, Kim Diepman 
Collectanten       : H. Ulkeman, H.v.d. Vegt 
Koster                 : G. Holterman 
 
Intenties 27 juli:  
Bernard en Marie Diepman- Reimert, overl. ouders Grooteschaars- Bruggeman,  
jaargedachtenis Rinus van der Vechte, Gezina Broeks- Splinter 
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Dalfsen      : zondag  28 juli   09.00 uur Eucharistieviering 
Ommen      : zondag 28 juli  11.00 uur Eucharistieviering 
Lemelerveld      : zaterdag  27 juli  19.00 uur Communieviering                         
Vilsteren      : zondag  28 juli    11.00 uur Communieviering 
Heino      : zaterdag  27 juli  19.00 uur Communieviering 
Lierderholthuis      : zondag  28 juli  09.00 uur Communieviering 

 
Maandag 29 juli 
19.00 uur : Rozenkransgebed 
Lector      : Frans Eilert 
 
 
Zondag 4 augustus     18

e
 zondag door het jaar 

09.00 uur             : Communieviering 
Voorganger         : Pastoraal werker Noordink 
m.m.v.                 : Pro Musica 
Lectrix                : Helga Baars 
Dienen  : Frans Eilert, Niek Diepman 
Collectanten       : G. Holterman, G. Melenhorst 
Koster                 : A. Braam 
 
Intenties 4 augustus:  
Bernard en Marie Diepman- Reimert, overl. ouders Overgoor- Grooteschaars,  
Harry Veltmaat, Theodora Lugtenberg- Kappers, overl. ouders Sterenbosch- 
Luttenberg,overl. ouders Wolthaar- Jutten, Henricus Schrijver, Bernard Nijhout, ouders 
Damman- Heerink 
 
Dalfsen      : zaterdag  3 augustus  19.00 uur Communieviering 
Ommen      : zondag  4 augustus  11.00 uur Eucharistieviering 
Lemelerveld      : zaterdag  3 augustus       19.00 uur Eucharistieviering 
Vilsteren      : zondag  4 augustus  11.00 uur Eucharistieviering 
Heino      : zaterdag  3 augustus  19.00 uur Eucharistieviering 
Lierderholthuis        : zondag  4 augustus  09.00 uur Eucharistieviering 
 

Maandag 5 augustus 

19.00 uur  : Rozenkransgebed 
Lectrix      : Tonnie Veltmaat 
 
Donderdag 8 augustus 
19.00 uur : Eucharistieviering 
Voorganger : Pastoor Monninkhof 
Intentie : Voor alle overledenen in onze parochie 
 
 
 



                                 Dorpsblad Hoonhorst   
 

DORPSBLAD HOONHORST NR 15 8 

Zaterdag 10 augustus     19
e
 zondag door het jaar 

19.00 uur             : Eucharistieviering 
Voorganger         : Pastoor Monninkhof 
m.m.v.                 : Cantor 
Lector                  : Leon Diepman 
Dienen : Lynn Jansen, Kim Diepman 
Collectanten       : A. Peek, H. Rienties 
Koster                 : H.v.d. Vegt 
 
Intenties 10 augustus: 
Bernard en Marie Diepman- Reimert, overl. ouders Grooteschaars- Bruggeman, Johan 
Kortstee, Jaargedachtenis Anton Kroes, Jaargedachtenis Theresia Maria Nijensteen- ten 
Have, Gradus Damman, overl. ouders Peek- Klink 

 
Dalfsen : zondag  11 augustus  09.00 uur Eucharistieviering 
Ommen : zondag  11 augustus  11.00 uur Eucharistieviering 
Lemelerveld : zondag  11 augustus       09.00 uur Communieviering 
Vilsteren : zondag  11 augustus  11.00 uur Communieviering 
Heino : zaterdag 10 augustus  19.00 uur Communieviering 
Lierderholthuis   : zondag  11 augustus  09.00 uur Communieviering 

 
Maandag 12 augustus  
19.00 uur         : Rozenkransgebed 
Lector   : Frans Eilert  
 
Donderdag 15 augustus   Maria Hemelvaart 
19.00 uur             : Eucharistieviering 
Voorganger         : Pastoor Monninkhof 
m.m.v.                 : Pro Musica 
Dienen  : Hugo Boekel, Richard Meyer 
Collectanten        : P. Mijsters, H. Melenhorst 
Koster                 : G. Holterman 
 
Intenties 15 augustus: 
Gezina Broeks- Splinter 
Heino       :19.00 uurCommunieviering 
 
Zondag 18 augustus         20

e
 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 
 
Dalfsen  : zaterdag  17 augustus 19.00 uur Communieviering 
Ommen  : zondag  18 augustus 11.00 uur Eucharistieviering 
Lemelerveld  : zondag  18 augustus 10.300 uur Tentviering                         
Vilsteren  : zondag  18 augustus 11.00 uur Communieviering 
Heino  : zaterdag  17 augustus 19.00 uur Eucharistieviering 
Lierderholthuis  : zondag  18 augustus  09.00 uur Communieviering 

 

Pinkstermijmeringen 
‘Joop, weet jij het verschil tussen een arts, een psycholoog en een theoloog?´ 
vroeg een student mij een keer. Zonder mijn antwoord af te wachten, gaf hij zelf 
antwoord: ´Een arts staat in een verlichte kamer en een psycholoog in een 
donkere kamer. Maar een theoloog staat met een zonnebril op in een donkere 
kamer!´ Zo, daar kon ik het mee doen! Natuurlijk heb ik hem even mores geleerd. 
Maar het antwoord is wel tekenend voor hoe er vaak tegen de geestelijke 
dimensie van ons bestaan wordt aangekeken. Iedereen is wel vertrouwd met de 
huisarts en sommigen ook met de psycholoog. Maar wie zoekt er nog een pastor 
op? Niet iedere geestelijke is een pastor, maar iedere pastor is een geestelijke, 
ofwel iemand die vertrouwd is met de spirituele dimensie van ons bestaan. 
Iedereen is wel vertrouwd met de lichamelijke dimensie van ons bestaan en ieder 
mens is uitgerust met verstand, gevoel en wilskracht. We zijn welvertrouwd met 
onze psychosomatische leefwereld. Maar voor de geestelijke en mentale kant 
van ons bestaan is dit minder vanzelfsprekend. We hebben vaak geen 
vermoeden van wat er met de Geest bedoeld wordt en als we het hebben, dan 
krijgen we het niet makkelijk onder woorden. Die stomheid heeft gevolgen. Want 
waar slaat het Pinksterverhaal van de zending van de heilige Geest op als we 
geen enkele notie meer hebben van waar we die Geest moeten zoeken? Hoe 
kan het dan voor ons Pinksteren worden? Ik mijmer over waar ik die Geest 
tegenkom in mijn eigen leven en wie weet herkent u iets.  
En God sprak: ´Daar zij licht… en daar was licht´ - zo begon het in Genesis en zo 
begint het voor mij iedere morgen weer als ik mijn ogen opsla. Met het licht is die 
aanwezigheid gegeven die alles verlicht en in het aanzijn brengt: mijzelf en de 
wereld om me heen. ´Licht dat ons aanstoot in de morgen, zo dichtte Huub 
Oosterhuis. Het is het licht van mijn bewustzijn dat de mensen en de dingen er 
zijn en dat ik er zelf ben. De onophoudelijke stroom van bewustzijn die ontspringt 
als het licht van een nooit uitdovend vuur. Ik zie het licht in de lachende lichtjes in 
de ogen van een kind, de speelse glans van Gods heerlijkheid. Ik heb ook gezien 
hoe het levenslicht in de ogen uitdooft aan het einde van een mensenleven. Denk 
ik aan de Geest, dan licht er iets op in mij wat me uittilt boven het gewone, het 
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alledaagse. Soms licht het licht de wereld op, soms maar heel even – als een 
moment van ultieme schoonheid dat me diep ontroert en dat niet van deze wereld 
lijkt. Er is daarachter iets dat als een grote surprise op ons ligt te wachten, denk ik 
dan. Die momenten zijn als krenten in de pap, als slagroom op de taart. Het licht 
is buitengewoon vanzelfsprekend: het verlicht onze wereld en ons bestaan, zoals 
de zon het landschap verlicht. Wie in de zon gaat zitten staren, wordt blind. Dat is 
niet de bedoeling. Het gaat de zon immers niet om de zon. Maar hoe kan ik het 
missen op de zwarte bladzijden van het leven, in de schaduw van de dood, bij het 
verlies van een geliefde? Hoe fel kan ik vechten en strijden als een soort ´Jakob 
aan de Jabbok´ met de Geest die Leven geeft. (Genesis 32, 24-32) 
Hoe kan een mens spreken zonder adem? Het Hebreeuwse woordje ´ruach´ 
betekent ´geest, wind, adem´. Het was de Geest (ruach) die in den beginne over 
de wateren zweefde, de Geest van wijsheid en van troost, maar ook van verzet. 
De héte Adem onder de felle woorden van profeten, die de dode letters tot één 
levend Woord samensmeedde. God blies Adam de levensadem in de neus en 
Adam werd een levende ziel. Gods Adem is de levensadem en als mens adem 
ook ik Zijn adem. Peter Schaap dichtte (misschien onvermoed) een mooie 
mystieke regel: ´Adem mijn Adem, voel wat ik voel en Ik zal jou zijn bij het vallen 
van de avond´.  Het gaat ongetwijfeld over een intieme menselijke relatie, maar 
een diepere betekenis is niet moeilijk te vinden. Wie de Adem van de Geest 
delen, delen het leven zelf. Paulus schrijft in zijn brief aan de Galaten over de 
doop (Galaten 3,27-28): ´Want wij allen, Joden en Grieken, slaven en vrijen, zijn 
in de kracht van één en dezelfde Geest tot één Lichaam gedoopt en allen zijn wij 
doordrenkt van één Geest´. Wij ademen dezelfde Adem en leven in dezelfde 
Geest die Jezus bezielde. De eenheid van alle gelovigen is door die Geest 
verankerd in Christus. Wij leven in het krachtenveld van de Geest, die brandt als 
een vuur in ons midden, die ons samensmeedt als tot één Volk en die ons 
voorlicht als een vuurzuil op de weg naar het Messiaanse Rijk, zoals eertijds 
Mozes door de woestijn op weg naar het beloofde Land. Zijn we soms verdwaald, 
het spoor bijster geraakt? Wie zal ons leiden?  
Het water, ooit het tehuis van de Leviathan (Psalm 74,13-14) - het zeemonster 
dat leeft in de afgrond en een mens meesleurt de diepte in -  is van een 
doodsbedreiging tot een symbool van leven geworden. Droog en dor is het land 
zonder water, als een doodswoestijn, totdat de hemelen dauwen: rorate caeli!  - 
en de woestijn zal bloeien als een roos! Mijn ziel dorst naar u in een droog en dor 
land zonder water, verlangend naar die zegen van regen die de aarde drenkt. 
Zoals een hert dat schreeuwt naar de waterstromen, naar de stromen van levend 
water die ontspringen uit die Bron die nooit opdroogt, die de aarde doordrenken, 
opdat het nieuwe leven ontluikt. Zo overschaduwde de heilige Geest de maagd 
Maria en werd ze zwanger van de Messias. De vliezen van het Koninkrijk Gods 
werden gebroken en het Koninkrijk van God werd onder ons geboren als een 
gebeuren van bevrijdende liefde: God met ons, Emmanuël! Inderdaad, zo klein 
als een mosterdzaadje. 
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Ach, het is misschien nu nog wat te veel om het allemaal te onthouden, maar 
vrees niet: de Geest zal het ons - op haar tijd – wel in herinnering brengen.  
 

Juni 2019, Joop Butti 
 
 
Jaarlijkse Processie naar Kevelaer zaterdag 7 september  
Per Maria ad Christum – door Maria tot Christus. Het is een welbekend adagium 
binnen ons geloof; Maria als de weg naar haar zoon Jezus.  
 
Ieder jaar sluiten we als Emmanuelparochie ons aan bij de gemeenschappelijke 
regiobedevaart georganiseerd door de Broederschap – Onze Lieve Vrouw – 
Kevelaer Raalte e.o. Zo ook weer op zaterdag 7 september dit jaar.  
Het jaarthema luidt dit maal: “Heer, naar wie zouden wij gaan?” (Joh.6,28). Het 
is de belijdenis die de apostel Petrus uitspreekt als Jezus hem en de overige 
leerlingen vraagt of zij Hem ook in de steek willen laten, zoals zoveel anderen 
deden op dat moment in het evangelie. Petrus spreekt hier uit, wat christenen 
vanaf die dag geloven en belijden, dat Jezus de Zoon van God is en de enige die 
ons leven van alle dag zin en betekenis geeft.  
 
Tijdens onze gemeenschappelijke bedevaart naar Kevelaer, worden we dit jaar 
uitgenodigd om in de voetstappen van Petrus te treden en samen met hem en 
onze hemelse moeder Maria, Jezus tegemoet te gaan. Maria, die we in Kevelaer 
vereren als de Consolatrix Aflictorum, de Troosteres van de Bedroefden. Hoe 
velen van ons branden wel niet zo vaak een kaarsje bij haar beeltenis of vragen 
op haar voorspraak om bijstand en zegen. We hopen dat we ook dit jaar weer 
met velen vanuit onze Emmanuelparochie samen op weg mogen gaan naar 
Kevelaer.  
 
Pastor Johan Rutgers, priester 
Emmanuelparochie 
 
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. 
 

mailto:rkkerkhoonhorst@gmail.com


                                 Dorpsblad Hoonhorst   
 

DORPSBLAD HOONHORST NR 15 14 

Eerste Heilige Communie 
Op zondagmorgen 16 juni 2019 hebben  in de Heilige St. Cyriacuskerk in 
Hoonhorst 10 communicantjes van groep 3 en 4 van de St. Cyriacusschool hun 
Eerste Heilige Communie gedaan. Tijdens de feestelijke viering is er een cheque 
overhandigd aan vertegenwoordigers van de Voedselbank in Dalfsen met een 
bedrag van €858,30. Dit bedrag is door de gehele groep 3 en 4 opgehaald tijdens 
een lege flessenactie d.d. 10 mei in Hoonhorst.  
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Tijdens het project wat de kinderen van groep 3 en 4 volgen voorafgaand aan de 

Eerste Heilige Communie, vindt er altijd een actie plaats voor een goed doel 

omdat de kinderen anderen ook willen laten delen in hun feest en overvloed in 

navolging van hoe Jezus dat deed. Samen delen was ook het thema van deze 

Eerste Heilige Communie. Dit jaar is er gekozen voor de voedselbank in Dalfsen, 

die het geld zal gaan besteden om iets extra's te kunnen doen voor gezinnen met 

een kleine portemonnee, zoals bijvoorbeeld het bekostigen van een uitstapje of 

een familiebezoek. Wij willen iedereen die hieraan bijgedragen heeft, hartelijk 

bedanken! 

Stilteruimte in de kerk 
In de zomervakantie van 2018 is de Grote Kerk regelmatig open geweest voor 
bezichtiging of voor een moment van stilte. Het blijkt dat voor het laatste eigenlijk 
heel het jaar wel behoefte is. Het vraagt te veel organisatie voor de kerken om dit 
het jaar rond te organiseren. Er is echter een kerk in Dalfsen, die het hele jaar 
open is tussen 09.00 uur en 17.00 uur. Dat is de katholieke kerk. Niet de hele 
kerk is open, maar wel de Mariakapel aan de zijkant van de hoofdingang. Daar is 
gelegenheid om te zitten, te bidden, te mediteren, tot rust te komen en om te 
knielen. 
Ook kun je daar een persoonlijke intentie achter laten. In de weekendviering 
worden deze intenties in een algemeen gebed mee genomen. Soms staat de 
deur niet uitnodigend open i.v.m. de wind, maar je kunt wel naar binnen. 
 
Bedevaarten naar Banneux 
In augustus zullen er weer bedevaarten plaats vinden naar Banneux in België. 
Hieronder en op de website van de locatie Hoonhorst vindt u meer informatie 
over deze bedevaarten. 
 
Banneux: zaterdag 24 t/m zondag 25 augustus 
Bij voldoende deelname zal er een tweedaagse bedevaart plaats vinden naar 
Banneux. Deze wordt georganiseerd door het Banneux-Comité Twente-Salland. 
Het uitgebreide programma is terug te vinden op de website van de 
Emmauelparochie. Opgave is mogelijk t/m 3 augustus. 
 
Banneux: vrijdag 30 augustus t/m dinsdag 3 september 
Dit is het zogeheten ziekentriduüm, maar uiteraard mag eenieder die wil 
deelnemen aan deze bedevaart. U verblijft in de zogeheten hospitaliteit. Hier 
zorgen vrijwilligers voor u: zij zorgen dat u te eten en te drinken krijgt, maar 
helpen u ook indien nodig met de dagelijkse verzorging en indien u moeilijk ter 
been bent, zijn er rollators en rolstoelen beschikbaar en wordt u ook daarbij 
geholpen. Naast de bovengenoemde internationale vieringen zullen er ook 
andere Nederlandstalige vieringen zijn, zoals een dagelijkse Eucharistieviering en 
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viering met handoplegging.  
Daarnaast is er volop gelegenheid voor gezelligheid, tezamen met pelgrims en 
vrijwilligers. Deze bedevaart wordt georganiseerd door vrijwilligers uit het bisdom 
Utrecht en hierbij zal worden samengewerkt met het bisdom Den Bosch. Voor 
informatie en opgave voor beide bedevaarten kunt u terecht bij Miranda 
Temmink, tel. 06 - 15 56 35 96. 
 
 
 
 
 
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 klussenavond. 
 
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 
 

VOETBAL NIEUWS 

http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://obsdeschatkamer.nl/images/made/images/sk_nieuws/groteschoonmaak_306_200.jpg&imgrefurl=http://obsdeschatkamer.nl/nieuws/operatie-grote-schoonmaak/2013W04&h=200&w=306&tbnid=B0uQh5WeNj81bM:&docid=KWxf3IwLU-OoWM&ei=YQTBVZmIGYXV7QbHv4jwCw&tbm=isch&ved=0CI4BEDMoUjBSahUKEwjZvN2oh5DHAhWFatsKHccfAr4
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BERICHT VOOR AUTOBESTUURDERS BROEKHUIS AUTO’S 
 
Voetbalvereniging Hoonhorst is op zoek naar bestuurders van een koop/lease  
auto van Broekhuis in deze regio. Onze vereniging doet mee met de clubbonus 
van Broekhuis Beweegt Mensen...  
 
Hoe werkt het: 
  
* Iedereen met een KOOP of LEASE auto van Broekhuis in welke regio dan ook  
  die verbonden is met Hoonhorst e.o kan mee doen.  
 
* Meld je aan via sponsorzaken@vvhoonhorst.nl met vermelding KENTEKEN en 
  NAAM.  Voorbeeld: PG-240-J JW van Lenthe. 
  
* Wij houden een lijst bij die elk jaar wordt ingeleverd bij Broekhuis. 
 
* Bij elk werkplaatsbezoek wordt bijgehouden hoe en wat er wat er is gebeurt 
   aan je auto. Broekhuis houdt precies bij welke bedragen er bonus wordt 
   uitgekeerd. 
  
* Bij onderhoud met meer dan €100,- levert dit €15 op voor VV Hoonhorst. 
  
* Bij schade een bonus van €25.- 
  
* Bij inruil of aankoop/ lease auto maar liefst  €150.- voor onze verenigingskas. 
  
Dus, rij je in een Broekhuisauto of ken je iemand in jouw omgeving, meld je dan 
aan via bovenstaande emailadres. 
Mensen die zich in 2017 hebben aangemeld hoeven dit niet meer te doen tenzij 
de auto is ingeruild. 
  
Uiteraard kunt u voor goede service en onderhoud ook terecht bij uw eigen 
autogarage in de buurt... 
 
T & F RECLAME SPONSOR LOTENBOEKJES BAZAAR 2019 
  
Ook dit jaar heeft T & F Reclame uit Lemelerveld zich weer beschikbaar gesteld 
als sponsor van de lotenboekjes Bazaar editie 2019. De 3500 loten zijn op de 
achterzijde keurig voorzien van de nieuwe huisstijl van T & F. De 
Bazaarcommissie wil T & F bedanken voor het beschikbaar stellen van de 
lotenboekjes. De organisatie van de Bazaar bestaat uit de geweldige 
samenwerking tussen Voetbalvereniging en Tafeltennisvereniging Hoonhorst. 

http://hoonhorst.nl/webmail/#NOP
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Noteer alvast in uw agenda:  zaterdag 19 en zondag 20 oktober Bazaardagen 
in de Potstal. Met wederom prachtige prijzen!!! Niet voor niets is de Bazaar in 
Hoonhorst uitgeroepen tot: 
De gezelligste Bazaar met de mooiste prijzen....  
 

 
 
 
 
 
 
Concours  Bergruiters 19 en 20 juli a.s. 
Wij willen iedereen van harte uitnodigen om een kijkje te nemen op ons concours 
aan de Blauwedijk in Hoonhorst. 
Dankzij de gastvrijheid van fam. Van Gelderen en de inzet van vele vrijwilligers 
kunnen wij dit evenement  weer organiseren. 
Op vrijdagmiddag kunt u genieten van de paarden met het springen  in de 
hoogste klasse. 
Op zaterdagochtend komen de ponyruiters aan bod. Dus kom Yara, Sofie, 
Mirthe, Emily en Jainey aanmoedigen! 
In de loop van de zaterdagmiddag komen er dan weer paarden (springen en 
dressuur) op het terrein. 
Tijdens beide dagen zullen we ook een loterij houden, waar vele waardevolle 
prijzen gewonnen kunnen worden. 
Aan een springkussen is ook gedacht. 
Graag zien wij u op 19 of 20 juli a.s. 
 
 
 
 
 
YogaFarm opent haar deuren in het Sterrebos 
 
Na jaren lang verschillende locaties in Hoonhorst (de Potstal) en Dalfsen te 
hebben gehuurd om mijn yogalessen te geven, is het nu eindelijk zover……….. 
Aan de rand van het prachtige Sterrebos kan iedereen in alle rust deelnemen aan 

PlAATSELIJK NIEUWS 

BERGRUITERS NIEUWS 
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verschillende yogalessen en activiteiten, langskomen voor een energetische 
healing of samenwerken en genieten in de natuur! 
Op dit moment wordt de schuur met behulp van gerecyclede en ecologische 
materialen verbouwd tot een mooie ruimte voor yoga, meditatie, healing, 
natuureducatie en aanverwante activiteiten. Deze zal officieel geopend worden in 
het weekend van 30, 31 augustus en 1 september. Tot die tijd, deze zomer, 
zullen de activiteiten buiten of in een overdekte ruimte plaatsvinden. 
 
Yogalessen, activiteiten en meditatie 

De reguliere yogalessen worden in de week van 15 t/m 18 juli voor het laatst 
aangeboden en starten weer in de week van 2 t/m 5 september. Er worden op 
drie avonden in de week en op de donderdagochtend groepslessen aangeboden, 
in een groep van maximaal 10 personen (voor het lesrooster check 
www.yogafarm.nl/yoga/lessen/).  

Ook is er een speciale 65+ yogales op de donderdagochtend en een healing 
yogales op de dinsdagochtend, voor mensen met tijdelijke (bv. in een 
kankertraject) of chronische fysieke klachten.  

Elke tweede vrijdagavond in de maand is er yoga nidra (een techniek voor 
diepteontspanning) en iedere laatste vrijdag van de maand vindt er een begeleide 
meditatie plaats.  

Tijdens de zomerstop, in de maand augustus, bied ik op alle woensdagavonden 
van 19.30 tot 21.00 uur zomeryoga aan. Je kunt je per keer aanmelden en per les 
los betalen. En als je het leuk vindt om mee te helpen deze plek verder vorm te 
geven (bv. leemstuccen, schilder- en timmerwerk, tuin/boswerk), kun je je 
opgeven voor de meewerkwoensdag. Van 12.30 tot 17.00 uur werk je dan mee 
aan verschillende klussen, waarna je een hapje mee kunt eten en gratis aan de 
yogales kunt deelnemen. 

Op de website www.yogafarm.nl kun je meer informatie vinden over deze 
verschillende vormen van yoga en meditatie. Check daarnaast de agenda of 
schrijf je in voor de nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van alle activiteiten die 
YogaFarm aanbiedt.  

 
Openingsweekend 30, 31 augustus en 1 september (check 
www.yogafarm.nl/agenda/) 
Dit weekend staat in het teken van de opening van YogaFarm. Om te vieren dat 
de yogaruimte gereed is en samen deze prachtige plek in te wijden organiseert 
YogaFarm verschillende activiteiten:  

 Vrijdag 30 augustus van 19.30 tot 21.00 uur: nieuwe maanmeditatie 

http://www.yogafarm.nl/
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Begeleide meditatie in de energie van de nieuwe maan. De energie van 
de nieuwe maan helpt je met een uitstekende start van een nieuwe fase. 
Ben je toe aan iets nieuws, laat de maan je helpen. Tijdens deze 
meditatie avond begeleid ik je, aan de hand van simpele oefeningen en 
voorbeelden in het meditatieproces. Daardoor kun je het makkelijker 
implementeren in je dagelijkse leven en zul je merken dat het je leven 
verrijkt.  

 Zaterdag 31 augustus van 9.30 tot 12.00 uur: verdieping in 
ademhaling 

Goed en volledig ademen is essentieel in ons dagelijks leven. Daarom 
neem ik je tijdens deze verdiepingsochtend mee in de wereld van de 
adem, ook wel prana / levensenergie genoemd. Achtergrondinformatie, 
afgewisseld met oefeningen (ook wel pranayama genoemd) zorgen 
ervoor dat je zelf kunt ervaren wat goed, volledig ademen met je doet.  

 Zondag 1 september19.00 tot 20.30 uur: ligconcert van Irene 
Sportel. 

Irene Sportel (www.irenesportel.com) zal deze avond met haar prachtige 
stem, gitaar, handpan, klankschalen en allerlei kleine instrumenten een 
ligconcert verzorgen. Rol je matje uit, kom lekker liggen met een dekentje 
over je heen, sluit je ogen en laat de muziek als een deken over je heen 
vallen om volledig te genieten en ontspannen.  

 

 
Zijactief 
 
Dinsdag 2 juli de fietsdag van Zijactief, een ontzettend mooie zomerse dag.     
Wij vertrokken ‘s morgens om 9.00 uur vanaf het kerkplein met 21 dames. 
Via de Marsweg richting Laag Zuthem door naar het dorpshuus in Herxen, 
waar iedereen 2 x koffie/thee kreeg aangeboden met een heerlijk stuk 
appelgebak. 
Van hieruit gingen we via heel mooie kronkelpaden over de dijk en door het 
mooie landschap langs de IJssel  richting Wijhe, De Nul naar Olst om een bezoek 
te brengen aan de Olsterhof. Hier kregen wij eerst iets te drinken op het prachtige 
zonovergoten terras, daarna konden wij in de lifestylewinkel rond snuffelen. 
In deze winkel met een authentieke uitstraling, met nostalgische accenten kun je 
talloze  exclusieve luxe artikelen en veel variatie vinden in o.a. kleding, meubels, 
verlichting, speelgoed of een leuke kaart. Zeker de moeite waard om er eens een 
kijkje te nemen. 
Daarna fietsten wij richting Middel naar het ouderlijk huis van Dorien Schrijver- 
Bruggeman (daar woont nog haar broer en schoonzus) om daar onze eigen  
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meegenomen lunch te gebruiken, in de prachtige tuin onder de overkapping. 
Dinie, de schoonzus van Dorien, had voor ons allemaal een heerlijke kop 
groentesoep gemaakt.  
Na het eten fietsten wij via mooie wegen richting De Elshof tot voorbij kasteel het 
Nijenhuis. Op de parkeerplaats kregen wij allen een pakje drinken en iets lekkers 
aangeboden. 
Op een gegeven moment zijn wij verder gegaan langs het zwembad van Heino  
en onder de Ganzenpanbrug door langs het kanaal naar de Tibbensteeg, en zo 
rond 5 uur in Hoonhorst - na ongeveer 55 km. gefietst te hebben - bij zaal 
Kappers aangekomen. 
Hier hebben wij met 24 personen (er waren er 3 bijgekomen) gezellig samen als 
afsluiting genoten van een heerlijk driegangenmenu. 
Het was een mooie gezellige dag, die gelukkig zonder bandenpech e.d. is 
verlopen. 
                                                                                             Dames wijk 6. 
 
 

 
Op zondag 18 augustus is het weer tijd voor het jaarlijkse dorpspleinfeest. 
Deze editie van dit altijd gezellige feest op het plein bij Kappers belooft weer veel 
goeds! Zo hebben wij Jordy van Vilsteren weten te strikken om deze middag een 
optreden te verzorgen. En zoals elk jaar zullen wij het thema van het nieuwe 
carnavalsjaar weer bekend maken. Kortom, het belooft weer een gezellige 
middag te worden met een hapje en een drankje en een muziekje! Dus zorg dat 
je er bij bent de 18

de
 . De tap en de muziek zullen rond 14.30 u aan gaan. Wij 

zien u graag daar!  
Namens carnavalsvereniging de Hoonhakkers en café-restaurant zaal Kappers. 
 

  
 

 
 
 
Collecteer jij ook voor KWF? 
Iedereen wordt vroeg of laat met kanker geconfronteerd: 1 op de 3 Nederlanders 
krijgt kanker. KWF Kankerbestrijding financiert kankeronderzoek en ondersteunt 
patiënten. Om dit mogelijk te maken zamelen we zo veel mogelijk geld in en 
werken we samen toe naar een wereld zonder kanker. Daarmee draag je bij aan 
3 belangrijke doelen: minder kanker, meer genezing en een betere kwaliteit van 
leven voor mensen die kanker hebben of ermee te maken hebben. 
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In de week van 1-7 september vindt de jaarlijkse KWF-collecte plaats. Voor 
Hoonhorst en buitengebied (met name Marshoek/Poppenallee) zijn wij nog 
op zoek naar nieuwe collectanten.  
Als collectant ga je met de KWF-collectebus langs de deuren om geld op te halen 
welke besteed kan worden aan wetenschappelijk kankeronderzoek. 
Wil jij bijdragen aan de bestrijding van kanker? Meld je dan aan voor de grootste 
collecte van Nederland. Neem contact op met Marisca Kasper, tel. 0529 - 40 16 
18 / 06 - 14 56 57 69 of per email: marisca.damman@zonnet.nl. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chocoladetruffel 
De chocoladetruffel die de Deltionstudenten van opleidingen 
Bakkerij & Patisserie ontwikkeld hebben in samenwerking 
met Stichting Anjerpunt Hoonhorst, is officieel gelanceerd. 
Hierbij waren veel belangstellenden aanwezig, waaronder 
wethouder Jan Uitslag. 
 
 

Prijsvraag  
Aangezien de chocoladetruffel nog niet beschikt over een eigen naam, konden 
alle aanwezigen meedoen aan een prijsvraag. Iedereen die een leuke, grappige 
of unieke naam in gedachten had, kon deze invullen op een flyer. Na de 
zomervakantie wordt er een winnaar gekozen uit alle ingediende namen.  
 
Verkooppunt chocoladetruffel  
Ben je ook benieuwd naar de ontwikkelde chocoladetruffel? Breng dan eens een 
bezoekje aan het Anjerpunt in Hoonhorst! Daar worden de chocoladetruffels en 
andere streekproducten verkocht.  

 
Op pad met Tezz 

 

mailto:marisca.damman@zonnet.nl
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Op zoek naar een leuke activiteit in de zomervakantie? Ga 
dan gezellig met de familie wandelen. Wandelen in je eigen 
buurt saai? Welnee, in het Anjerpunt verhuren we een 
prachtig belevingsspel op de ipad. Onderweg leer je van 
alles over Hoonhorst en omgeving en help je Tezz de 
tijdgeest verslaan. Leuk voor de hele familie. De wandeling is 
ongeveer 2,5 km en duurt anderhalf uur. Als je het leuk vindt 

kun je ook wat lekkers voor onderweg regelen. Reserveren is wel handig; we 
hebben maar een beperkt aantal ipads. Informeer bij het Anjerpunt of mail naar 
info@anjerpunthoonhorst.nl. 
 

 
LEKKER LEZEN IN DE VAKANTIE 

In de Hoonhorster bieb is een groot aantal boeken te 
vinden, in allerlei soorten en maten, voor jong en oud en 
alles er tussen. Je hoeft geen lid te zijn om iets te lenen. 
Je haalt een boek en brengt het weer terug als je het uit 
hebt. De collectie verandert voortdurend. En wist je dat je 
ook tijdschriften kunt lenen? Zo kom je de vakantie wel 
door… 

 

 
KUNST Expositie kunstwerken Fenneke Goutbeek in Anjerpunt Hoonhorst  

In de maanden juli en augustus vind je in het Anjerpunt 
kunstwerken op basis van pastelkrijt van Dalfsenaar Fenneke 
Goutbeek. Al 15 jaar is Fenneke aan het experimenteren met 
krijt. Fenneke: “Krijt is een medium dat aanzet tot snel werken, 
schetsend, maar ook om laag over laag te werken waardoor 
diepe intense kleuren ontstaan. Dik papier en hout zijn 
hiervoor mooie dragers. In combinatie met perspex geeft het 

harde spiegelende materiaal de boodschap af dat het beschermt als een dikke 
plaat glas: er zit iets kostbaars achter”. Zo ontstonden de koffers met als thema 
“Waarom blijf jij?”, die je op deze expositie kunt vinden. Elke koffer symboliseert 
een groep mensen die vertrekt vanuit een vertrouwde plek.  
Opvallend zijn de meest recente schilderijen van Fenneke: clematissen op 
schilderdoek. Het krijt is hier met water bewerkt waardoor onder andere 
transparante lagen ontstaan. 
 

 
NIEUWE en tijdelijke NOABERS WELKOM! 

Er is plek op het vaste rooster maar ook af en toe is hulp 
welkom. Op doordeweekse dagen kunnen we nog wel wat 
hulp gebruiken, maar ook tijdens de feestdagen, 
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weekenden en vakanties is meer hulp welkom. Dan is het immers extra druk… 
  
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! 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.anjerpunthoonhorst.nl/
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