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Colofon: 
Redactie                                                                               
Marisca Kasper, tel. (0529) 40 10 66 / 06 14 56 57 69 
Rosanne Wassens, tel. 06 37 31 90 81 
e-mail: dorpsblad@hoonhorst.nl 
 
Contactpersoonbezorging 
Ria Melenhorst, tel. (0529) 40 15 49 
 
Correspondentieadres secretariaat   
Martine Haverkate, Koelmansstraat 70, 7722 LZ Hoonhorsttel. 06 83 63 04 77 
 
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 
 25 augustus Rosanne   4 september 
 15 september Rosanne 25 september 
   6 oktober Rosanne 16 oktober 
   

 
De zomer is in volle gang en we zoeken eerder de schaduw op dan de zon. Voor 
het weer hoef je niet naar het zuiden en de meeste mensen blijven ook lekker in 
eigen land of zelfs (in ons) eigen dorp! 
 
Ook hier is natuurlijk minder feest dan andere jaren maar toch kunnen we ons 
weer verheugen op eind augustus, dan staat het ‘Hoonhorster Zomerfeest’ op het 
programma zodat we met gepaste afstand maar met veel plezier de zomer 
samen kunnen vieren. 
 
De activiteiten komen heel langzaam op gang en we hopen dat dit zonder 
problemen nog verder uitgebreid kan worden. We maken er met z’n allen het 
beste van! 
 
Stichting Dorpsblad Hoonhorst 
 
  

mailto:dorpsblad@hoonhorst.nl


Dorpsblad Hoonhorst 

 

DORPSBLAD HOONHORST NR 1 

 
2 

In dit nummero.a: 
 
Kerkelijk Nieuws 
Cyriacuskerk Hoonhorst 1770-2020 
Voetbalnieuws 
Cursusaanbod bibliotheek 
Het ‘Hoonhorster’ Zomerfeest komt eraan! 
Bingo vanaf september op de woensdag 
Op bezoek bij… een jonge ondernemer 
 
 
 
Agenda 
28 augustus Klussenavond voetbal 
30 augustus Hoonhorster Zomerfeest 
4 september Jeugdsoos 
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Te koop: Hoog laag bed 

 
Tijdens de laatste dagen van haar leven, maar dat wisten Leny en ik toen nog 
niet, hebben wij veel dingen gekocht die het leven voor Leny konden 
veraangenamen. Zo kwam er een traplift, twee rollators, een kleine 
scootmobiel en een hoog laag bed.  
De rollators en de scootmobiel zijn verkocht.  
Het hoog laag bed is niet alleen met afstandsbediening verstelbaar in hoogte, 
maar ook het voeteneinde en hoofdeinde is verstelbaar.  
Als u hiervoor belangstelling heeft dan kunt u mij bellen op tel. (0529) 40 17 80 
of mailen via lenysido.vaneck@xs4all.nl 

 
Sido van Eck 

 

 

Dankbetuiging 
 

Voor uw blijken van medeleven, 
tijdens de ziekte en overlijden van mijn man Henk Aalders, betuigen ik 

en mijn kinderen en kleinkinderen onze oprechte dank.  
 

Familie Aalders 

 
 
 
 
Pastoraal team Emmanuelparochie 
Contactpastores voor geloofsgemeenschap Hoonhorst: 
Pastoor A.Monninkhof, monninkhof@hetnet.nl; 06 22 78 61 51 
Hans de Vries, parochievicaris, prhansdevries2020@gmail.com; 06 45 29 02 66 
GerardNoordink, 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 

KERKELIJK NIEUWS 

mailto:lenysido.vaneck@xs4all.nl
mailto:monninkhof@hetnet.nl
mailto:g.noordink@hetnet.nl
http://www.parochiehoonhorst.nl/
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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: 
Mascha Hulsman tel. (0529) 85 08 89 of Esther Damman 06 81 99 86 33 
 
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) 4012 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. NL55RABO0312 8258 11 t.n.v. R.K. Parochie H. 
Cyriacus Hoonhorst.  
 
Kerkberichten: 16 augustus tot en met 6 september 
 
Het volgende schema is onder voorbehoud.  
 
Alleen in de kerk in Ommen wordt de H.Communie uitgereikt. 
U kunt zonder u aan te melden naar de viering in Hoonhorst komen. 
Voor aanmelding in de buurtdorpen zie de website  
www.emmanuelparochie.nl 
 
Zondag 16 augustus Maria Hemelvaart  
09.00 uur : Eucharistieviering 
Voorganger : Pastoor Monninkhof 
Lector  : Leon Diepman 
Koster          : G. Holterman 
 
 

http://www.emmanuelparochie.nl/
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Intenties 16 augustus: 
overl. ouders Meijerink-Grootestroek, Bernard en Marie Diepman-Reimert, overl. ouders 
Sterenbosch-Luttenberg, Anton Kroes, Jaarged. Theresia Maria Nijensteen-ten Have,  
pastoor Wielens, ouders Damman-Heerink, Albertus Antonius Middelkamp 

 
Dalfsen : zondag 16 augustus   9.00 uur Gebedsviering      
Ommen : zondag 16 augustus 11.00 uur Eucharistieviering 
Lemelerveld : zaterdag 15 augustus 19.00 uur  Eucharistieviering       
Vilsteren   : zondag 16 augustus    11.00 uur  Eucharistieviering 
Heino      : zaterdag 15 augustus 19.00 uur   Eucharistieviering   
Lierderholthuis : zondag 16 augustus    9.00 uur      Eucharistieviering                     

 
Maandag 17 augustus 
19.00 uur  : Rozenkransgebed 
Lector : Frans Eilert 
 
Donderdag 20 augustus 
19.00 uur : Eucharistieviering  
Voorganger : Pastoor Monninkhof 
 
Zaterdag 22 augustus  
19.00 uur     : Eucharistieviering 
Voorganger  : Pastor de Vries 
Lectrix : Helga Baars 
Koster          : A. Braam 
 
Intenties 22 augustus: 
overl. ouders Grooteschaars-Bruggeman, Bernard en Marie Diepman-Reimert, Albertus 
Antonius Middelkamp 

 
Dalfsen  : zondag 23 augustus    9.00 uur  Gebedsviering 
Ommen : zondag 23 augustus   11.00 uur Eucharistieviering 
Lemelerveld  : zondag 23 augustus           9.00 uur       Gebedsviering 
Vilsteren       : geen viering  
Heino            : zaterdag 22 augustus   19.00 uur Eucharistieviering 
Lierholthuis  : zondag 23 augustus      9.00 uur    Eucharistieviiering 

 
Maandag 24 augustus 
19.00 uur  : Rozenkransgebed 
Lectrix : Tonnie Veltmaat 
 
Donderdag 27 augustus 
19.00 uur : Eucharistieviering  
Voorganger : Pastoor Monninkhof 
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Zondag 30 augustus 
09.00 uur       : Communieviering 
Voorganger   : Werkgroep 
Koster            : H. v.d. Vegt 
 
Intenties 30 augustus:  
Bernard en Marie Diepman-Reimert, ouders Damman-Heerink, Albertus Antonius 
Middelkamp 

 
Dalfsen   : zaterdag 29 augustus 19.00 uur     Eucharistieviering                            
Ommen : zondag 30 augustus 11.00 uur Eucharistieviering 
Lemelerveld   : zaterdag 29 augustus   19.00 uur    Eucharistieviering 
Vilsteren      : geen viering         
Heino               : zaterdag 29 augustus    19.00 uur     Gebedsviering 
Lierderholthuis  : zondag 30  augustus     9.00 uur      Gebedsviering 

 
Maandag 31 augustus 
19.00 uur  : Rozenkransgebed 
Lector : Frans Eilert 
 
Donderdag 3 september 
19.00 uur : Eucharistieviering  
Voorganger : Pastoor Monninkhof 
Intentie           : overl. ouders Kappers van de Kolk, 

 
Zaterdag 5 september  
19.00 uur   : Eucharistieviering 
Voorganger  : Pastor Wenker 
Lector           : Martin Broeks 
Koster         : G. Holterman 
 
Intenties 5 september: 
overl. ouders Grooteschaars-Bruggeman, Marinus en Diny Mars-Diepman, Bernard en 
Marie Diepman-Reimert, overl. ouders Kappers van de Kolk, Albertus Antonius 
Middelkamp 
 
Ommen : zondag 6 september 11.00 uur Eucharistieviering 

 
Een dankbaar mens 
Het is zaterdagmiddag en terugkijkend op de voorbije week, is er ontzettend veel 
gebeurd. Zo heb ik afgelopen zondag afscheid genomen van u,  jou,  jullie als 
pastor in de Emmanuelparochie, heb ik ’s maandags nog wat laatste dingen 
ingepakt, ben ik dinsdagochtend verhuisd en door een handjevol parochianen op 
De Belte uitgezwaaid en begon diezelfde middag, rond een uur op half drie, de 
grote-uitpak-show hier in de pastorie te Barneveld. Van het buitengebied boven in  
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onze Emmanuelparochie, kijk ik nu vanachter m’n computer uit op dé winkelstraat 
in het hart van Barneveld. En zijn alle dozen op het moment dat ik dit schrijf, 
sinds een paar uur helemaal uitgepakt. 
 
Gisteravond ben in het eucharistisch centrum van de sint Lucas parochie als 
‘parochievicaris’ geïnstalleerd, een fraai woord voor ‘tweede’ priester voor de 
twee samenwerkende parochies sint Lucas en sint Maarten. M’n nieuwe 
teamleden, vertegenwoordigers van alle 14 geloofsgemeenschappen, mijn lieve 
ouders en pastoor Monninkhof samen met vicevoorzitter Hermien Schoorlemmer 
waren naast een hele groep vrijwilligers van de partij. Ja, en natuurlijk vele 
nieuwe parochianen en velen van u die via de livestream of kerkradio met ons 
verbonden waren. Ondanks de bevreemdende omstandigheden die ons door 
Covid-19 nog steeds in hun grip houden, was het een mooie en hartelijke viering. 
Voelde ik me zeer welkom in de nieuwe parochies en kijk ik met grote 
tevredenheid terug op wat er achter me ligt.  
 
En ik heb veel om dankbaar voor te zijn. Vier jaar lijkt op zich niet zo lang, en 
misschien is het dat ook inderdaad niet. Maar het waren toch wel mijn allereerste 
stapjes die ik in het parochiepastoraat heb mogen zetten. Stappen waar eerst 
ruim 8,5 jaar aan studie en vorming vooraf is gegaan.  
 
In de Emmanuelparochie ben ik me in die 
vier jaar enorm gaan thuis voelen. Heb ik 
wortel geschoten en ben ik er geleidelijk 
achter gekomen wat het priesterschap nu 
daadwerkelijk is en hoe belangrijk de 
persoonlijke relatie is met u,  jou,  jullie – de 
parochianen.  
 
Ik ben Bijbelteksten als 1 Korinthiërs 12 
ontzettend gaan waarderen en zelfs als 
uitgangspunt gaan beschouwen. Zélfs als 
misschien wel één van de meest 
fundamentele teksten voor het 
daadwerkelijk christen en parochie/kerk-
zijn. Het ‘Lichaam van Christus’ en de 
‘levende stenen in een geestelijk 
bouwwerk’, dat zijn wíj zélf. Niet los van 
elkaar, maar sámen, mét elkaar. Dat hebt ú 
allen mij geleerd.  
 
Aan het einde van mijn afscheidsviering zijn er door Hermien Schoorlemmer, 
pastoor Monninkhof en Ben Nijhof mooie dingen gezegd. Is er teruggeblikt op 
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veel mooie momenten, momenten die we met elkaar hebben mogen hebben en 
beleven. Jullie betrokkenheid, gulheid en dankbaarheid kwam prachtig tot 
‘symbolische’ uiting in het cadeau wat ik van jullie allen heb mogen ontvangen. 
De prachtige blauwe Maria stola (zie foto). Wat ben ik hier blij mee en trots op.  
Maria, die ons aller moeder in de hemel is, de ‘mystieke roos’, zoals ook mooi op 
de stola wordt afgebeeld, is mij dierbaar. Het adagium, ‘per Mariam ad Christum, 
wat we in de Rozenkransbasiliek in Lourdes o.a. kunnen lezen in de apsis is 
waar. Zonder Maria was ik nooit priester geworden, hadden u, jij, jullie en ik 
elkaar nooit leren kennen. Had ik nooit mogen voorgaan in de eucharistie met 
jullie, nooit familieleden van u mogen begraven, nooit dierbaren van u de 
ziekenzalving mogen toedienen. Ja, zonder Maria hadden we elkaar – zeer 
waarschijnlijk – nooit ontmoet. Daarom doet het mij érg veel dat ik juist van 
jullie als ‘mijn’ parochianen, deze prachtige stola heb gekregen. Heel erg 
bedankt daarvoor!  
En ook ontzettend bedankt voor de financiële bijdrage die jullie náást de stola bij 
elkaar hebben gebracht en zoals pastoor Monninkhof het zondag zei, die ik als 
extra cadeau mag ontvangen. Als ik eraan denk, dan word ik op de eerste plaats 
heel erg stil en ben ik jullie allemaal heel erg dankbaar.  
 
Zoals ik ook tijdens mijn afscheidsviering op 28 juni jl. zei, houd ik niet van 
afscheid nemen. Ik ga gelukkig niet emigreren, dus daarom schrijf ik ook nu 
gewoonweg: tot ziens. Linksom of rechtsom blijven we met elkaar verbonden, in 
gebed of via Facebook. Ik wens u, jullie allen alle goeds, veel inspiratie, goede 
moed en Gods rijkste zegen toe.  
 
En boven alles uit: In Dei NomineFeliciter.  
Weest alsjeblieft, in Gods Naam gelukkig. 
 
Pastor Johan Rutgers, priester 
 
Cyriacuskerk Hoonhorst 1770 -  2020  
Deel 9 

In vogelvlucht nemen twee kerkuilen u via het Dorpsblad in 
het jaar 2020 mee door de geschiedenis van 250 jaar kerk 
in Hoonhorst. 
 
De nieuwe pastorie. 
In het vorige Dorpsblad hebben we kunnen lezen dat 
Pastoor Simons een echte bouwpastoor was en zijn we 
ingegaan op de bouw van de school. Er verrees onder zijn 
pastoraat echter ook een nieuwe pastorie. De oude 
pastorie was in 1770 als onderdeel van de schuurkerk 
gebouwd. Ondanks vele reparaties en restauraties bleef dit  



Dorpsblad Hoonhorst 

 

DORPSBLAD HOONHORST NR 1 

 
13 

toch het onderkomen van de geestelijkheid. In 1920 was het onderkomen in zo’n 
slechte staat dat verdere reparatie weggegooid geld zou zijn. Pastoor Simons 
drong aan om een nieuwe pastorie te bouwen. 
 
De financiering moet hem de nodige hoofdbrekens hebben gekost. In het 
verleden had men geld van de kerk belegd in obligaties. Een simpele gedachte 
is, verzilver de obligaties en je maakt op die manier het geld weer vrij. Wat bleek 
echter: een aantal obligaties waren belegd in het buitenland en hadden hun 
waarde door de Russische Revolutie verloren. De rente en aflossing, die door de 
Keizerlijke Russische Regering in Sint Petersburg op de talons onvoorwaardelijk 
werden gegarandeerd, behoorden tot het verleden. Er was o.a. belegd in 
obligaties voor de aanleg van spoorwegen van Iwangorod naar Dombrowa, van 
Moskou via Windau naar Rybinsk en van Moskou via Kiev naar Wonoresch. 
Beleggingen uit latere tijden waren minder risicovol en betroffen beleggingen in 
kloosters en parochies in eigen land. 
 
Pastoor Simons wist goedkeuring voor zijn plannen te verkrijgen met een 
aanvankelijke begroting van f20.000,-. Het kerkbestuur slaagde erin om van een 
aantal parochianen jaarlijks een bedrag van f1000,- gedurende 10 jaar te 
ontvangen als bijdrage in de rente en de aflossing. De bisschop was genereus en 
bood zelf f 2000,- aan. Het ontwerp was, net als de school, van Martin Roebers 
uit Deventer. In 1924 volgde de definitieve aanbesteding en de bouw. Met 
inrichting en overbrenging van de inventaris kwam het hele project toch nog uit 
op een bedrag van ongeveer f 27.000,- 
 
Naast de pastorie verscheen in 1925 een rooms-katholiek verenigingsgebouw, 
gebouwd door de plaatselijke aannemers Huitink en Dissel. Eerst werd het 
verzoek om dit te bouwen door het bisdom afgewezen. De volgende argumenten 
overtuigden het bisdom: het catechismuslokaal was te klein en te oud, de leden 
van de rooms-katholieke boerenbond gingen naar de plaatselijke herberg en een 
parochielokaal kon ook zijn vruchten afwerpen.In 1933 was er sprake van enige 
luxe voor de pastorie. Er werd een waterleiding aangelegd en er kwam een 
watervoorziening met closets. 
 
Wordt vervolgd 
Bron: Geschiedenis van de Sint Cyriacusparochie Hoonhorst-Dalfsen 
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Voetbal Klusavond vrijdag 28 augustus 2020 
 
Voorafgaand aan de start van de nieuwe voetbalcompetitie 
willen we graag Sportpark De Potkamp weer helemaal in orde 
maken. Daarvoor organiseren we op vrijdag 28 augustus a.s 
weer een klussenavond. Met natuurlijk in achtneming van de op 
dat moment geldende Coronaregels… 

 
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 met onderstaande contactpersonen aanspreken: 
 
Wim van Lenthe 
Jeroen Zwakenberg 
Jeroen Peek 

 

 
Nieuwsforum Dalfsennet naar nieuwe locatie 

   
Afgelopen week is door herschikking van 
reclameborden en een sponsor 
die van 1 naar 2 borden is gegaan, nieuwe 
ruimte ontstaan voor het mooie 
bord van Dalfsennet. Een goede zichtlocatie 
voor al het nieuws uit de regio... 

 

 
  

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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Groot onderhoud snoei en wisseling reclameborden VV Hoonhorst 
 
Afgelopen weken waren er weer 
onderhoudswerkzaamheden rondom de 
voetbalvelden bij VV Hoonhorst. Naast 
snoeiwerkzaamheden moesten er ook 17 
reclameborden worden vervangen in verband 
met nieuwe logo’s en vervallen borden werden 
verwijderd. 
Ook kwamen er nieuwe borden bij zoals Vegtron 
Metselbedrijf, Foreco, Cissy pedicure 
en Lindeboom Schadeherstel uit Heino. 
Binnenkort zullen de werkzaamheden 
worden vervolgd met uitbreiding rails langs het 
veld en zullen de 3 nieuwe borden 
van Albert Heijn Dalfsen worden gemonteerd. 
Met dank aan de vrijwilligers: Herman 
Veneboer, Wim en Niels van Lenthe. 

 
 
Bedrijven uit Hoonhorst sponsoren Hoonhorst 3 
 
Deze week hebben 2 bedrijven uit Hoonhorst zich bereid gevonden 
om het team van Hoonhorst 3 in de kleding te steken, aldus Wim van Lenthe 
namens sponsorzaken Voetbal 
vereniging Hoonhorst. 

Afgelopen maandagavond was de contract ondertekening in de  
mooie bestuurskamer van VV Hoonhorst. De nieuwe kledingsponsors bestaat 
uit Guido Braam van Braam Hoveniers en Jordi v/d Vechte van het nieuwe 
autobedrijf  v/d Vechte Autotechniek 
eveneens uit Hoonhorst. 
Naast de kleding zullen beide bedrijven ook een reclamebord gaan plaatsen. 
Afgelopen periode heeft VV Hoonhorst al meer bedrijven kunnen binden aan 
een mooi exclusief contract voor de elftallen van Hoonhorst 1 en 2. 
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Restaurant Sukerieje nieuwe tassensponsor Hoonhorst Veteranen 
 
Het mooie restaurant Sukerieje, ook 
wel de witte villa genoemd, wordt 
de nieuwe tassensponsor van VV 
Hoonhorst Veteranenelftal. 
Vanmiddag werd met gepaste 
afstand de overeenkomst getekend. 
Uitbater Martijn Kuik en partner en 
tevens gastvrouw Claudia runnen 
dit restaurant bijna 2 jaar. De 
ondernemers wonen al ruim 
anderhalf jaar met plezier in 
Hoonhorst en Martijn kwam snel 
aan het voetballen bij het 
veteranenelftal in Hoonhorst. 
Op een mooie zondagmiddag werd door de spelers een idee gelanceerd om de 
Sukerieje voor nieuwe tassen te laten zorgen. Door Corona is het even de ijskast 
ingegaan maar nu was het eindelijk zover. Restaurant Sukerieje zal met de start 
van de nieuwe competitie prijken op de nieuwe tassen. Namens VV Hoonhorst 
willen wij Martijn en Claudia hartelijk bedanken! 
 
 
Kappers verlengd contract VV Hoonhorst 
  
Vanmiddag is wederom een nieuwe overeenkomst getekend voor 
nog eens 5 jaar te verbinden met Voetbalvereniging Hoonhorst. 
Cafe-Restaurant Kappers is al jaren de vertrouwde trainingspakken 
sponsor van het 1e elftal van Hoonhorst. De nieuwe trainingstenues 
zullen met de aanvang van d e competitie in roulatie komen. 
We hebben veel waardering als vereniging dat in een moeilijke periode 
voor de horeca ondernemers, dat ze 
toch willen investeren in verenigingen. 
Eerder deze week tekende Restaurant 
Sukerieje ook al een contract bij 
VV Hoonhorst. Wij willen Karin en Jean 
Huitink hiervoor hartelijk bedanken... 
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Nieuwe (gratis)cursusaanbod Bibliotheek najaar 2020 bekend 
 
Vanaf begin september starten er weer verschillende workshops en trainingen 
om je digitale vaardigheden verder te ontwikkelen. Voor jong en oud, persoonlijk 
en op maat. Ontdek het aanbod op de website van de bibliotheek 
(www.bibliotheekdalfsen.nl). De computer, tablet of smartphone, je kunt bijna niet 
zonder. Steeds meer organisaties gaan er vanuit dat ze je digitaal kunnen 
bereiken. Digitale vaardigheden heb je dus hard nodig. De Bibliotheek biedt 
daarom diverse activiteiten en cursussen aan die helpen bij het ontwikkelen van 
deze vaardigheden. Of het nu gaat om de eerste kennismaking met een 
computer of een workshop over een specifiek programma: de bibliotheek helpt 
mensen graag digitaal vaardiger te worden. Het nieuwe aanbod is te vinden op 
de website van de bibliotheek. 
 

 
VOOR ALLE BINGO LIEFHEBBERS 
 
Hopelijk kunnen we weer bingo spelen vanaf september. 
Maar let op: er is een wijziging bij de BINGO 
Het zal niet meer gehouden worden op de dinsdagavond maar op de 
woensdagavond. 
En wel op de 3de woensdag van de maand. 
 
WOENSDAGAVOND 
16 september               20 januari  
21 oktober                    17 februari 
18 november                17 maart 
16 december                21 april 
 
We zien jullie graag allemaal weer. 
Neem gerust je buurvrouw of buurman mee.  
 
De Bingo organisatie 
 
 

PLAATSELIJK NIEUWS 
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‘Hoonhorster’ Zomerfeest! 
 
Café restaurant zalen Kappers en Carnavalsvereniging 
de Hoonhakkers hebben onlangs besloten om dit jaar 
geen Dorpspleinfeest te organiseren. Er zijn diverse 
verenigingen in Hoonhorst die in de afgelopen periode 
hun feest i.v.m. COVID-19 hebben moeten annuleren.  
 
Daarom hebben de Hoonhakkers besloten om zich 
samen met Kappers en een aantal andere verenigingen 
aan te sluiten bij de organisatie van het 'Hoonhorster 
zomerfeest' met braderie en live muziek op zondag 30 
augustus.  
 

Dit is een initiatief van Duurzaam Hoonhorst. We hopen volgend jaar weer ons 
traditionele Dorpspleinfeest te mogen organiseren en dezelfde gezellige, knusse, 
intieme sfeer te kunnen creëren op het terras van Kappers, zoals u gewend bent 
van voorgaande jaren. 
Graag willen we wel van deze gelegenheid gebruikmaken om onze sponsoren bij 
u onder de aandacht te brengen. Koop lokaal ! 
 
Aannemingsbedrijf Bongers B.V. 
De Smulbaai 

Hega Engineering 
Pekkeriet Dalfsen BV

Albert Heijn Dalfsen 
Pools Nederlands Klusbedrijf 
Autobedrijf B. van der Vegt 
De Zaak - Electronics 
Hilgenkamp bouwservice 
Provoet Pedicure Cissy 
Hoveniersbedrijf Reusken 
Schilderbedrijf Bosch 
Café restaurant zalen Kappers 
Dierenbegraafplaats Vennenberg 
Vee- en varkenshandel J.J.M. Zwakenberg 
Landbouwmechanisatie Eilert Hoonhorst 
Van Lenthe Dalfsen Grondverzet B.V. 
Eijkelkamp grondverzet en bronbemaling 
De Ruiter Project stoffering 
Feijen diervoeders & kunstmest 
HV BENSIT Automatisering 
Seine wonen 
Bergman installatiewerken 
Dierenpension Boszicht 

Jumbo Kamphuis 
South West Tours 
Boerdijk 
Dierenpension Happy Care 
Stukadoorsbedrijf Kogelman 
Boerhoes 
Duurzaam Actief 
Klussenbedrijf Zwakenberg 
T en F Reclame 
Boomkwekerij H. Veldhuis 
Kopiedruk de Leeuw 
v.d. Stouwe Mechanisatie 
Bakker Wim 
De Zwaluwhof 
De Snackcorner 
Het Oude Station 
Hubo Heino 
Beltman Machines 
Bouwbedrijf Poppe 
Elektrocentrum Lemelerveld 
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Bouwtektuur 
Fakkert Diervoeders B.V. 
Lenferink Lemelerveld 
Braam Hoveniers 
Loonbedrijf R. Velthuis 
Visspeciaalzaak Dalfijn 
Brouwer Transport 
Foto Cambier 
MarieJans Fleurboetiek  
Wennemars Oudleusen 

Café Restaurant Reimink BV 
HairfashonMarielle 
Morrenhof-Jansen 
Wijnberger 
Camping Starnbosch 
Hartholt olie 
Mulder-Eijkelkamp 
Witteveen Geluid & Licht 
Hartkamp Groen Totaal 

  
Fijne vakantie en blijf gezond! 
  
Met vriendelijke groeten, 
Café restaurant zalen Kappers & Carnavalsvereniging de Hoonhakkers. 
 

 
Op bezoek bij… 
 
Rob Drost, 17 jaar en sinds kort ondernemer. 
 
Rob, komend van Terschelling, woont sinds december 2018 net buiten 
Hoonhorst. Zijn hele leven heeft hij al gezegd dat hij voor zichzelf wil beginnen. 
Zo gezegd heeft hij vorig jaar een cursus “zomerondernemer” gevolgd. Dit is een 
cursus in Zwolle die jongeren kunnen doen om hun eigen bedrijf leren op te 
starten en te runnen. Naast de theorie heeft hij diverse bedrijven en jonge zzp’ers 
bezocht om kennis op te doen. 
 
Afgelopen zomer nadat hij zijn HAVO diploma heeft behaald, heeft hij de knoop 
doorgehakt om voor zichzelf te beginnen. Een stuk van het achterhuis van zijn 
ouders is verbouwd tot keuken van 
waaruit hij werkt. Zijn bedrijf 
“SpiceHouse” richt zich op BBQ-catering 
en met in het weekend “food-delivery”. 
 
Zijn slogan is: “Een prioriteit voor top 
kwaliteit” en probeert zoveel mogelijk gebruik te maken van lokaal vlees. 
Na de zomervakantie gaat hij de opleiding “ondernemerschap en 
retailmanagement” volgen in Deventer. 
Meer informatie over zijn bedrijf “SpiceHouse” is te vinden op www.spicehouse.nl 
en de bijgevoegde flyer in het dorpsblad. 
 
We wensen deze jonge ondernemer heel veel succes met zijn bedrijf! 

http://www.spicehouse.nl/
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