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DORPSBLAD
HOONHORST

Samen sterker

Ontdek alles over de Rabobank en sport op rabosport.nl

Sport inspireert en verbindt. Daarom steunt de Rabobank de sporten waar we 

allemaal graag naar kijken, maar ook de sport waar iedereen aan mee kan doen. 

Daarom ondersteunen we met trots lokaal de breedtesport.

Rabobank Vaart en Vechtstreek sponsort lokale verenigingen.

door klein 
te beginnen.

De top 
kunnen 

bereiken



E N T H E DALFSEN 

Van Lenthe Dalfsen: Gewoon, Groen en Grondig

Koelmansstraat 73  
7722 LW Dalfsen

T:  0529 401215
F:  0529 401787
 

E:  info@van-lenthe.nl
I: www.van-lenthe.nl

•	Grondverzet
	 •	 Machinaal	straatwerk	
	 •	 Bermverharding	
	 •	 riolering	en	infiltratie	
	 •	 3d	Machinebesturing	
	 •	 Profileren	
	 •	 transport	

•	GroenrecyclinG	
	 •	 Groenafval	
	 •	 compostering	
	 •	 cultuurtechnische	werken	

•	GrondBank	
	 •	 Sanerings	werkzaamheden
	 •	 zeefwerk	

•	BeStuurBare	BorinGen

•	aGrariSch	hulPBedriJF
	 •	 agrarisch	loonwerk
	 •	 verkoop	machines
	 •	 verhuur	machines

Van Lenthe Dalfsen is een 
breed inzetbare, flexibele 
en vooral innovatieve 
partner voor onder meer 
werken in de grond, weg- 
en waterbouw, cultuur-
techniek, groen recycling 
en bestuurbare boringen. 
Daarbij onder scheidt het 
bedrijf zich door een  prima 
service en kwaliteit door 
middel van een  uitgebreid, 
goed onder houden en 
modern  machinepark en 
door  gekwalificeerde, 
 ge motiveerde werk nemers. 

Aan de hand 
van uw  wensen 
en budget 
verzorgen wij 
graag al uw 
feestelijkheden 
en 
 bijeenkomsten.

Graag tot ziens

Wilhelminastraat 18  •  (0529) 438 710
www.jumbo.com

Vlees uit het Vechtdal
Specialiteiten uit eigen grill

Brood van Ambachtsbakker Blom
Ambachtelijke Boerenkaas
Oergroenten van Eef Stel

Biologische zuivel van Ecoloar
Verse scharreleieren van 

familie Visscher
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  Dorpsblad Hoonhorst  4 maart –  31 maart  20e jaargang nr. 9 

     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 
 22 maart Sjoerd   1 april 
 12 april Rinus 22 april 
   3 mei Sjoerd 13 mei 
 
 
Stichtingnieuws: 
 
Pasen is in aantocht. Terwijl de houtstapel voor het vuur gestaag groeit zijn er tal 
van activiteiten voor jong en oud, voor de mannen èn vooral de vrouwen! 
De tweede editie van Ladies Only vindt namelijk plaats deze maand. En vergeet 
niet op onze plaatselijke vereningingen te stemmen… 
U leest er meer over in dit Dorpsblad. 
 

Fijne Paasdagen toegewenst 
 

Stichting Dorpsblad Hoonhorst 

mailto:dorpsblad@hoonhorst.nl
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Datum Agenda 
 

  5 maart Start opbouw Paasvuur 
10,11, 12 maart Uitvoering Kolde’r 
11 maart Jeugdsoos Lasergamen 
13 maart Eten bij Kappers voor alleenstaanden en ouderen 
15 maart Ouderenochtend 
15 maart Bingo 
16 maart Klaverjassen 
18 maart Jeugdsoos Verkoop chocolade eitjes 
19 maart Ladies Only Hoonhorst 
21 maart ZijActief: Boer zoekt vrouw 
27 maart Paasvuur 
29 maart Ouderenochtend 
30 maart Klaverjassen 
 
 
 
 
 
 

 
Ben jij of ken jij… 

Een geregistreerde gastouder voor onze dochters van 2 en 4. Het betreft flexibele 
en variabele opvang in onze woning aan de Dammans Es. Het zal gaan om ca. 2 

dagen in de week, met wisselende tijden. (ochtend, avond en weekend).  Er is 
flexibiliteit gewenst en ook aangeboden, doordat wij beiden in onregelmatig 
dienstverband werken! Toelichting nodig of ben je geïnteresseerd? We zien 

graag je reactie tegemoet! Jos Dijkstra en Anneke Vredeveld (Milou en Wende) 
email: josenanneke@home.nl of telefonisch Anneke Vredeveld 06-10 46 74 27 

(bij geen gehoor, laat gerust een bericht achter of stuur een e-mail) 
 
 
 
 
 

TE KOOP 
 

Een mooie 2-persoons skelter van het merk Berg. 
prijs in overleg. telefoon 0529-401991 

 
 

KRUMMELS 

 

mailto:josenanneke@home.nl


Ontbijt, lunch of traktatie? 
Bestel het bij Bakker Wim!

T. 038 - 454 69 46  | info@bakkerwim.nl

U kunt bij ons betalen met iDEAL, op rekening en contant. 
Wij bezorgen uw bestelling met onze milieuvriendelijke 
auto. 

Broodjes
• Vers belegd
• Lunches
• Brunches
• High tea

Snacks
• Saucijzenbroodjes
• Loempia´s
• Appelflap
• Puddingbroodje

Taarten
• Bruidstaarten
• Bedrijfstaarten
• Verjaardstaarten
• Fototaarten
• Vlaaien
• Gebak

Kijk voor het complete assortiment op de website:
www.bakkerwim.nl

Bakker Wim definitief ontwerp.indd   2 13-6-2013   22:55:20

Bakker Wim
Lunch- en taartservice

Like ons op Facebook en maak kans op iets lekkers!

Al 20 jaar 
met passie!

Bakker Wim definitief ontwerp.indd   1 13-6-2013   22:55:19

Dorpsstraat 30, 8141 AL  Heino, Tel.: 0572 - 39 13 66

Diezerkade 7, 8021 CW  Zwolle
tel. (038) 452 52 00

e-mail: info@sjefmulder.nl
internet: www.sjefmulder.nl

Bloemen spreken een taal 
en wij leggen er de emotie in.

Boeketten, Bruidsbloemwerk, 
o.a. kerk versiering, autoversiering 
Rouwbloemwerk, kinderrouw-
bloemwerk, speciale vormen.
Bloemwerk op locatie.
Decoratie en kerstgroepen. 

Tevens zijn wij dealer van het 
servies Emma Bridgewater.

www.decohomedelmte.nl
U kunt een afspraak maken via mail of telefoon

FysioFits Heino | LJ. Costerstraat 23 | 8141 GN Heino | T 0572 - 39 58 27 | info@fysio�ts.nl
FysioFits Hoonhorst | Kerkstraat 24 | 7722 LR Hoonhorst | www.fysio�ts.nl

FysioFits heeft contracten met alle zorgverzekeraars

U kunt een afspraak maken via mail of telefoon
FysioFits Heino | LJ. Costerstraat 23 | 8141 GN Heino | T 0572 - 39 58 27 | info@fysio�ts.nl

FysioFits Hoonhorst | Kerkstraat 24 | 7722 LR Hoonhorst | www.fysio�ts.nl

FysioFits heeft contracten met alle zorgverzekeraars

Praktijk voor Fysio en Manuele Therapie

Email info@fysiofits.nl

Website www.fysiofits.nl

AGB - code 04 -  06328

Facebook facebook.com/fysio.fits

BTW nr. NL1087.54.078.B01

K.v.K. nr. 08 18.90.31

IBAN NL 90 RABO 0156 8511 21

BIC RABONL2U

Heino 

L.J. Costerstraat 23, 8141 GN 

0572 - 36 30 23

Hoonhorst

Kerkstraat 24, 7722 LR  

0572 - 39 58 27

Raalte

Hammerweg 8b,  8101 NE

0572 - 36 30 23

Heeten

Dorpsstraat 3, 8111 AA  

0572 - 36 30 23

Briefpapier FysioFits.indd   1 15-06-2015   10:45

FysioFits Hoonhorst | Kerkstraat 24 | 7722 LR Hoonhorst | www.fysiofits.nl | 0572-395827



 
 
 
 
 
 
 
 

 
www.boomkwekerij-veldhuis.nl 

 
De particuliere verkoop vindt plaats op elke 

zaterdag 
tussen 08.30 - 15.00uur  

 
U kunt bij ons terecht voor: 

Sier- en fruitbomen, haag- en tuinplanten. 
Ook voor levering en advies van uw erfbeplanting  

bent u bij ons aan het juiste adres! 
 
 
 

Kwekerij adres: 
Tibbensteeg 2a 

7722 JS Hoonhorst 
06-42923499 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
www.boomkwekerij-veldhuis.nl 

 
De particuliere verkoop vindt plaats op elke 

zaterdag 
tussen 08.30 - 15.00uur  

 
U kunt bij ons terecht voor: 

Sier- en fruitbomen, haag- en tuinplanten. 
Ook voor levering en advies van uw erfbeplanting  

bent u bij ons aan het juiste adres! 
 
 
 

Kwekerij adres: 
Tibbensteeg 2a 

7722 JS Hoonhorst 
06-42923499 

 

De particuliere verkoop vindt plaats op elke zaterdag tussen 
08.30 – 12.30 uur of volgens afspraak. 

U kunt bij ons terecht voor:
Sier- en fruitbomen, haag- en tuinplanten.

Kwekerij adres: Tibbensteeg 2a, 7722 JS Hoonhorst
06-42923499

 

Mechanisatiebedrijf 

VINCENT EILERT 
Verkoop en Reparatie van Tractoren  
Tuin en  park  en Landbouwmachines 

06 – 15 36 86 23 

Koelmansstraat 23 • Hoonhorst 

J.J.M. ZWAKENBERG
V E E -  E N  VA R K E N S H A N D E L

Koelmansstraat 66, 7722 LZ Hoonhorst
Tel. 0529 - 401334, Fax 0529 - 402145

Gsm 06 - 21872164

www.hartkampgroentotaal.nl  |  Heino | 06 - 520 447 51
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Pastoraal team Emmanuelparochie 
Contactpastores voor geloofsgemeenschap Hoonhorst: 
Pastoor H. Hermens, hermensh@hotmail.com; (0529) 451583  
Overige leden pastoraal team: 
Anton Wenker mhm, priester; antonwenker@online.nl ; (0523) 612388                                                                                                                                                                                                             
Gerard Noordink, g.noordink@hetnet.nl; (0572) 391262                                                                                                                                                                                                                                       
Joop Butti, butti@kerkennet.nl; 06 22239828                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Riet Mulder-Borg; R.Mulder@emmanuelparochie.nl; 06-22794981 
 
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 0161 7062 82 
 
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 en Yvonne 
Kijk in de Vegte – Kappers tel. (0529) 435360  
 
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 
ziekenbezoekgroep van 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 pastorie) is geopend iedere vrijdagmorgen van 10.00 uur tot 11.30 uur 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. 

KERKELIJK NIEUWS 
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Kerkberichten van zaterdag 5 maart t/m 3 april  2016 
 
Zondag 6 maart  4e zondag van de vasten 
9.00 uur      : Woord-Communieviering 
Voorganger    : Werkgroep 
m.m.v.            : Gemengd koor 
Dienen            : Dion Diepman 
Collectanten   : F. Overgoor, H. Hulsman 
Koster             : G. Holterman 
 
Intenties 5-6 maart 
Herman Nijboer, overl. ouders Grooteschaars-Bruggeman, Marie Poppe-Breembroek,  
Bernard en Marie Diepman-Reimert, Bernard Nijhout, overl. ouders Nijhout-Eijkelkamp,  
overl. ouders Zwakenberg-Haas, overl. ouders Sterenbosch-Luttenberg, Annie 
Kievitsbosch-Weijermars, Theresia Johanna Antonia Otte-Arink, Annie Kortstee-Pronk. 
 
Dalfsen:  Zaterdag  5 maart         19.00 uur       Oecumenische viering 
Ommen: Zondag  6 maart         11.00 uur      Eucharistieviering 
Lemelerveld: Zaterdag  5 maart         19.00 uur Eucharistieviering 
Vilsteren: Zondag   6 maart         11.00 uur     Woord-Communieviering 
Heino: Zondag  6 maart         09.00 uur      Eucharistieviering 
Lierderholthuis: Zondag  6 maart         09.00 uur      Woord-Communieviering 
 
Maandag 7 maart 
19.00 uur      : Rozenkransgebed 
Lector            : Frans Eilert 
 
Donderdag 10 maart 
19.00 uur        : Eucharistieviering 
Voorganger     : pastoor Hermens 
Koster             : H. v.d. Vegt 
Intentie            : Voor vrede in de wereld. 
 
Zaterdag 12 maart  5e zondag van de vasten 
19.00 uur        : Eucharistieviering  
Voorganger     : pastoor Hermens 
m.m.v.             : Enjoy 
Lectrice         : Anneke Jansen 
Dienen            : Frans Eilert, Ivor Smook 
Collectanten   : P. Mijsters, H. Melenhorst 
Toortsdragers : Viktor Boekel, Niek Diepman 
Koster             : A. Braam 
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Intenties 12-13 maart 
overl. ouders Overgoor-Grooteschaars, Gezina Broeks-Splinter, ouders Damman-Heerink, 
Marie Poppe-Breembroek, Bernard en Marie Diepman-Reimert, Annie Kievitsbosch-
Weijermars, namens de KBO, Herman Nijboer. 
 
Dalfsen: Zondag    13 maart 09.00 uur Woord-Communieviering 
Ommen: Zondag    13 maart      11.00 uur  Eucharistieviering 
Lemelerveld: Zondag    13 maart 09.00 uur Woord-Communieviering 
Vilsteren: Zondag    13 maart      11.00 uur Eucharistieviering 
Heino: Zaterdag  12 maart       18.00 uur       Vormsel 
Lierderholthuis: Zondag    13 maart        09.00 uur      Eucharistieviering 
 
Maandag 14 maart 
19.00 uur        : Rozenkransgebed 
Lectrice          : Tonnie Veltmaat 
 
Woensdag 16 maart 
9.30 uur       : Caritasviering  
Na de viering is er gelegenheid samen koffie te drinken in het parochiecentrum. 
 
Donderdag 17 maart 
19.00 uur       : Eucharistieviering 
Voorganger    : pastoor Hermens 
Koster            : H. v.d. Vegt 
Intentie           : voor de vluchtelingen. 
 
Zondag 20 maart Palmzondag 
9.00 uur       : Eucharistieviering 
Voorganger    : Pastoor Hermens 
m.m.v.            : Gemengd koor 
Lectrice           : Miny Holterman 
Dienen           : Emiel Smook, Roy Diepman 
Toortsdragers : Kim Diepman, Lisa Meijerink 
Collectanten  : J. v.d.Vechte, D. v.d.Vechte 
Koster             : H. v.d.Vegt 
 
Intenties 19-20 maart 
overl. ouders Grooteschaars-Bruggeman, Bernard en Marie Diepman-Reimert, Marie 
Poppe- Breembroek, Marinus en Ben Veltmaat, Bertus Kappers, Jrg. Antoon Damman, 
Joop Koerhuis, Herman Nijboer. 
 

Dalfsen: Zondag  20 maart 10.00 uur Woord-Communieviering 
Ommen: Zondag  20 maart       11.00 uur  Eucharistieviering 
Lemelerveld: Zaterdag  19 maart 17.00 uur Eucharistieviering 
                       Zondag  20 maart        10.00 uur       Brugkerk 
Vilsteren: Zondag  20 maart    11.00 uur Woord-Communieviering 
Heino: Zaterdag  19 maart      19.00 uur       Eucharistieviering 
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Maandag  21 maart 
19.00 uur     : Rozenkransgebed  
Voorganger    : Frans Eilert   
 

Witte Donderdag 24 maart   
In onze kerk is er geen viering, wel in.  
Dalfsen          : 16.30 uur   
Ommen          : 19.00 uur   
Lemelerveld   : 18.30 uur    
Heino              : 19.00 uur 
 
Goede Vrijdag 25 maart 
In onze kerk is er geen viering, wel in  
Dalfsen        : 20.30 uur   
Ommen          : 19.00 uur   
Lemelerveld   : 18.30 uur    
Heino              : 18.30 uur 
 
Stille Zaterdag 26 maart 
In onze kerk is er geen viering, wel in  
Dalfsen         : 19.00 uur   
Ommen          : 19.00 uur   
Lemelerveld   : 21.30 uur    
Heino              : 21.30 uur 
 
Zondag 27 maart Pasen 
9.00 uur         : Eucharistieviering          
Voorganger    : Pastoor Hermens 
m.m.v.            : Enjoy 
Lector             : Martin Broeks 
Dienen            : Frans Eilert, Hugo Boekel 
Toortsdragers : Niek Diepman, Viktor Boekel 
Collectanten   : T. Braam, B. Kortstee, G. Holterman, G. Melenhorst 
Koster            : G. Holterman 
 
Intenties Pasen 
Gerda Kroes-Holterman, overl. ouders Kroes-KleinHerenbrink, overl. ouders Meijerink- 
Groote Stroek, overl. ouders van der Vechte-Rientjes, Gezina Broeks-Splinter, Harry 
Veltmaat, overl. ouders Koenjer-Vosman, overl. ouders Hagen-Keizer, Martin en Willy, 
Herman Mars, Bernard Nijhout, Marie Poppe-Breembroek, Bernard en Marie Diepman- 
Reimert, Pastoor Wielens, Johan Kortstee, Jan Veltmaat, Pastoor Berntsen, overl. familie 
Veltmaat-Kamphuis, overl. fam Zwakenberg-Haas, Theo Nienhuis, overl. ouders Koggel-
Damman, Jan Eilert, overl. ouders Nijensteen-ten Have, Kinderen Meulman, Herman 
Nijboer, overl. ouders Grooteschaars-Gunneman, Annie Schuurman-Kogelman, overl. 
ouders Schuurman-Dissel, ouders Damman-Heerink, Anton Kroes, Gradus Damman, 
Annie Kortstee-Pronk. 
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Dalfsen: Zondag  1e paasdag  10.00 uur  Woord-Communieviering 
Ommen: Zondag 1e paasdag    11.00 uur      Eucharistieviering 
Lemelerveld: Zondag 1e paasdag    09.00 uur      Woord-Communieviering 
Vilsteren: Zondag 1e paasdag 11.00 uur    Eucharistieviering 
Heino: Zondag 1e paasdag    09.00  uur     Woord-Communieviering 
Lierderholthuis: Zondag 1e paasdag    09.00 uur      Eucharistieviering 

 
Maandag 28 maart 2e Paasdag 
In Hoonhorst is er geen viering.  
 
In Hardenberg is om 10.00 uur een Emmanuelviering: voorgangers Pastoor 
Hermens en pastor Wenker. 
En in Heino is om 10.00 uur de presentatie van de Eerste Heilige 
Communicantjes: voorganger pastor Noordink.  
 
Donderdag 31 maart 
19.00 uur    : Eucharistieviering 
Voorganger  : pastoor Hermens 
Koster            : H.v.d.Vegt 
Intentie           : Voor eenzame mensen. 
 
Zondag 3 april 
9.00 uur       : Eucharistieviering 
Voorganger : pastor Wenker                                                  
m.m.v.  : Gemengd koor  
Dienen           : Emiel Smook, Dion Diepman 
Toortsdragers : Kim Diepman, Lisa Meijerink 
Collectanten : F. Overgoor, H. Hulsman 
Koster : A. Braam 
 
Intenties weekend 2-3 april 
overl. ouders Meijerink-Groote Stroek, overl. ouders van der Vechte-Rientjes, overl. 
ouders Grooteschaars-Bruggeman, Jan Huitink, Gerardus Antonius Hollewand, Cor Peek, 
overl. ouders Sterenbosch-Luttenberg, Bernard en Marie Diepman-Reimert, Marie Poppe- 
Breembroek, Joop Koerhuis, Herman Nijboer. 
 
Dalfsen: Zaterdag   2 april  19.00 uur Eucharistieviering 
Ommen: Zondag     3 april           11.00 uur  Eucharistieviering 
Lemelerveld: Zaterdag   2 april   19.00 uur Woord-Communieviering 
Vilsteren: Zondag     3 april  11.00 uur Woord-Communieviering 
Heino: Zaterdag   2 april   19.00 uur Woord-Communieviering 
Lierderholthuis: Zondag      3 april             09.00 uur      Eerste Heilige Communie 
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Jaar van de barmhartigheid - De naakten kleden 
 

Weer iets gekocht waar je zomaar tegen aan liep, precies jouw 
maat, precies jouw kleur en nog afgeprijsd ook. Wat een 
buitenkans. Maar thuis voor de kast is het moeilijk een plaatsje te 
vinden om het kreukvrij weg te hangen, want het is al zo vol. 
Eigenlijk heel fijn als je zo spontaan van een aanbieding kunt 
profiteren en constateren dat je in feite al genoeg had. Het is 
crisis en toch. 

 
Het werk van barmhartigheid dat de naakten kleden heet, is heel gemakkelijk in 
te vullen. Je ruimt je kast op, ziet met spijt dat het meeste nog goed en weinig 
gedragen is. Je brengt de opbrengst naar de mensen van de kledinginzameling 
en je hebt weer iemand gelukkig gemaakt. Daar komen veel mensen die de 
koopjes ook zien, maar niet zo spontaan kunnen zijn, omdat er al geen geld 
genoeg is om de huur te betalen en het eten een sluitpost is. Maar ook zij lopen 
er graag goed bij, zodat zij niet herkend worden als de armen van de stad. Ja, 
jouw kleding komt goed terecht. 
 
Maar waarschijnlijk is de naakten kleden meer dan dit. Want wie is er nu echt 
naakt in deze tijd? De uitdrukkingen “in je hemd staan” en “je bloot voelen” 
verwijzen naar situaties waarin mensen zich beschaamd en kwetsbaar voelen. 
Als ze over iets moeten vertellen en dat niet willen: een slecht huwelijk, kinderen 
die ontsporen. Of als ze hun financiële hebben en houwen moeten overleggen 
om in aanmerking te komen voor een voorziening die ze hard nodig hebben. 
Iemand in de bijstand zei: Weet je hoe het voelt als je voor het vervangen van je 
bril van drie maanden bankafschriften moet overleggen en wat ze niet snappen 
nog mondeling moet toelichten? Dat voelt heel bloot en daarom doe ik dat niet 
meer. Mensen die afhankelijk zijn van hulpverlening, zorg en liefdadigheid 
kunnen er over mee praten. 
 
Hoe kun jij nou de naakten kleden? Of je nu ambtenaar, winkelier of buurvrouw 
bent. Dat kan op de eerste plaats door mensen niet uit te kleden. Besef als je in 
gesprek bent met iemand, dat je de waardigheid kunt afnemen met vragen die er 
niet toe doen. Vragen die mensen bij hun schaamte brengen. Weet dat 
waardigheid de mooiste en eigenste mantel is die je kunt hebben. Niet gekregen 
van de kledinginzameling, maar van onze Schepper. Niet uitkleden dus, maar 
aankleden met oprechte belangstelling, vriendelijkheid en compassie. Gekregen 
van jou.  
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Goed voor de ander, goed voor jou.  
 

Riet Mulder, pastoraal werker 

 

Palmpasenoptocht! 
Alle kinderen van de basisschool zijn met Palmpasen van harte uitgenodigd om 
mee te lopen in de Palmpasenprocessie in de kerk. De viering is op zondag 20 
maart om 9.00 uur en we verzamelen ’s ochtends vanaf  8.45 uur bij de pastorie 
op het kerkplein.   
In de kerk worden de palmtakjes gewijd en gezegend met wijwater. 
Na de processie door de kerk gaan de kinderen onder begeleiding een rondgang 
maken door het dorp, en krijgen daarna een glas limonade aangeboden in het 
parochiecentrum. Na de viering kunnen de ouders hun kinderen weer ophalen uit 
het parochiecentrum.  
 
Hoe maak je een Palmpasenstok?  
Laat een ouder iemand een kruis maken van 2 
stokken of latten. (Een stok is ongeveer 70 cm. en 
de andere 40 cm.) Het kruis kun je nu omwikkelen 
met stroken geel crêpepapier. Versier de 
Palmpasen stok nu met zelfgemaakte papieren 
bloemen, kuikentjes, slingers. 
Je kunt ook aan een touwtje pinda's, krenten, 
nootjes rijgen en dat als slinger gebruiken. 
Verder kun je er groene takjes van buxus 
aanmaken. Als laatste steek je er een broodhaantje 
bovenop en klaar is de palmpasenstok. Dit liedje 
gaan we zingen en kun je alvast oefenen met je 
ouders!  
palm palm pasen, ei koer ei 
op een mooie zondag, 
krijgen wij een ei. 
één ei is geen ei,  
twee ei is een half ei, 
drie ei is een paasei!  
 
Wij hopen dat er veel kinderen mee zullen doen met hun mooi versierde 
Palmpasenstok.                             
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vanuit de wagen aan de Kamp-
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Eerste Heilige Communie St. Cyriacuskerk in Hoonhorst - bericht van de 
communicantjes 
De communicantjes van 2016 zijn: Chris Vreeswijk, Fleur Meijerink, Florens van 
Sonsbeek, Gijs Kortstee, Lynn Jansen, Mylou Lankhorst, Silvy Nijhout en Tamar 
Veldman.  
Onze klasgenootjes zijn: Roos Schaake, Rowan Velthuis, Stef Mars, Tim Bonder 
en Yorick Peek.   
Zaterdag 27 februari hebben wij ons aan u voorgesteld in de kerk. Zondag 10 
april doen wij onze Eerste Heilige Communie.  
Ook dit jaar gaan wij, groep 4 geld inzamelen voor een goed doel. Het goede 
doel dat wij dit jaar gekozen hebben voor de Eerste Heilige Communie is: 
“Stichting Lauremie”.  Deze stichting zamelt geld in om ervoor te zorgen dat er 
meer entertainment komt in eerste instantie de kinder-ziekenhuizen van Zwolle 
(Isala) en Groningen (UMCG). Oprichtster Mariska Ruiter (dochter van Pauline 
Zwakenberg-Reemeijer) is veel in het ziekenhuis geweest aangezien haar 
dochter Lauren ALL (acute lymfatische leukemie) heeft. Zij heeft zelf ervaren hoe 
belangrijk het is om een ziek kind ook even te doen laten vergeten dat het ziek is. 
Afleiding is een groot en belangrijk goed voor alle zieke kinderen. Even vergeten 
dat ze in bed liggen, dat ze pijn hebben of dat ze vervelende onderzoeken 
moeten ondergaan. Even genieten, even lachen, even "gewoon" kind zijn! 
Stichting Lauremie heeft 1 doel: "Ervoor zorgen dat er een glimlach komt op het 
gezicht van een kind in het ziekenhuis!"  
 
Op vrijdagavond 1 april komen wij bij u aan deur om lege flessen op te halen om 
geld in te zamelen voor deze stichting. Een gulle gift is natuurlijk ook van harte 
welkom! Mocht u ons gemist hebben, mag u ook de lege flessen tussen zaterdag 
2 en dinsdag 5 april naar Koele 9 brengen. Wilt u meer informatie over stichting 
Lauremie verwijzen wij u naar de www.facebook.com/stichtinglauremie 
 

Kinderen groep 4 van de St. Cyriacusschool 
 
Paasvuurviering Eerste Paasdag 27 maart  
Op Eerste Paasdag, zondag 27 maart, begint om 19.30 uur de Paasvuurviering in 
de RK-kerk van Hoonhorst. Daarna gaan we met elkaar in een lampionnentocht 
naar de Marsweg om daar het paasvuur aan te steken. Alle kinderen krijgen in de 
kerk een lampion uitgereikt, de kinderen uit groep 8 mogen voorop lopen met een 
fakkel. Iedereen wordt van harte uitgenodigd om bij de Paasvuurviering aanwezig 
te zijn en mee te lopen.  

http://www.facebook.com/stichtinglauremie
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Boodschappen brengen voor de Voedselbank 
Caritas Hoonhorst organiseert vanaf heden 5 maal per jaar een inzameling van 
boodschappen voor de Voedselbank. Dit doen we zodat we met elkaar bewust en 
betrokken blijven voor de mens in nood. 
Wij nodigen dan ook iedereen uit, speciaal de gezinnen, om tijdens het 
inzamelweekend of in de viering voedsel te komen brengen achterin de kerk. De 
volgende morgen zullen wij dan zorgdragen dat het bij de voedselbank terecht 
komt. De eerste twee data zijn 3 april en 19 juni. 
Wat mogen we meenemen? Soep – koeken – thee – koffie – vruchtendrank – rijst 
– pasta - mix/saus. 
Houdbare zuivel -  crackers - groente in pot of blik – borrelnootjes - chips. 
Wasmiddel - Mayonaise of ketchup. Broodbeleg (jam – hagelslag – pindakaas – 
appelstroop - pasta) olie - zeep/toiletartikelen – toiletpapier – keukenrol – 
shampoo – tandpasta. 
Wat mogen we niet aannemen? Alcohol, producten die gekoeld moeten worden 
en/of slecht houdbare producten. Of kijk anders op de website van de 
voedselbank: www.voedselbankdalfsen.nl  
Heel hartelijk dank alvast voor uw bijdrage!  
                                                 Caritas 

 
 
 
 
 
Sponsor van de maand 
 
Elke maand zet Voetbal vereniging Hoonhorst een sponsor in het zonnetje... 
Deze maand is dat Ambiance Zonwering Runhaar uit Zwolle.  
Opgericht in 1934 heeft dit bedrijf een schat aan ervaring en kennis opgebouwd 
in haar specialiteiten zonwering, rolluiken, raamdecoraties en alle soorten 
verduisteringen. 
Ambinance Runhaar is naast Zwolle ook actief in de regio’s Dalfsen, Epe, 
Hattem, Olst-Wijhe, Raalte, Zwartewaterland en natuurlijk ook in Hoonhorst! 
Voor Stichting De Potstal hebben zij ook prachtige werkzaamheden verricht en 
sinds begin februari ook actief als bordsponsor bij onze vereniging. 
Wij willen René Peeks bedanken als nieuwe bordsponsor. 
 
 
 
 

VOETBAL NIEUWS 

http://www.voedselbankdalfsen.nl/
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Nieuwe trainingspakken Hoonhorst 1 
Zondagmiddag 21 februari was de dag dat er nieuwe trainingspakken werden 
uitgedeeld uit handen van Karin Huitink, eigenaresse van Café Restaurant Zaal 
Kappers. Kappers, bekend als maatschappelijk cultureel middelpunt verlengde 
opnieuw voor 5 jaar een contract met VV Hoonhorst. 
 

    
 
Vanmiddag stond Karin zelf even in het middelpunt van de belangstelling 
maar nu tussen het voetbalteam van Hoonhorst... 
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Nieuwe trainingspakken VV Hoonhorst VE1 
 
Op zondag 21 Februari was de dag dat Hoonhorst VE 1  uit handen van 
Petrie Zwakenberg van Klussenbedrijf Zwakenberg en Roy van Mourik met zijn 
Van Mourik Woningstoffering nieuwe trainingspakken kregen overhandigd. 
Beide heren zijn al jaren verbonden met VV Hoonhorst en het Veteranenteam. 
De vereniging hebben beide sponsoren verrast met een bloemetje... 
 

 
 

 



                                 Dorpsblad Hoonhorst   
 

  DORPSBLAD HOONHORST NR 9 22 

Nieuwe bordsponsors VV Hoonhorst 
Afgelopen week zijn er weer nieuwe bordsponsors gecontracteerd 
bij Voetbal vereniging Hoonhorst. 
 
Ambiance Runhaar, Zwolle 

   
 
Alvasi Reclame, Nieuwleusen 

 
Binnenkort verwachten wij Kelder Telecom uit Ommen en Hilgenkamp 
Bouwservice uit Heino langs het veld. Alle nieuwe bordsponsors bedankt namens 
onze vereniging! 
sponsorzaken@vvhoonhorst.nl                     Met sportieve groet, Wim van Lenthe 

http://hoonhorst.nl/webmail/src/compose.php?send_to=sponsorzaken%40vvhoonhorst.nl
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Volop activiteit op en rond de voetbalvelden… 
Het voorjaar nadert en de meeste voetbalteams hebben 
hun eerste veldwedstrijd na de winterstop gespeeld. 
Veel jeugdteams beginnen met een nieuwe 
voorjaarsreeks en andere teams pakken het vervolg 
van de jaarcompetitie weer op. In de 
voorjaarscompetitie start onze vereniging zelfs met een 
extra F-team  in de competitie. Ook is er weer een 
groep “mini’s” (de allerjongsten) te aanschouwen. Mooi 
om te zien dat het voetbal ook bij de jonge kinderen in 
Hoonhorst zo leeft! Een bezoek op zaterdag aan het 
sportpark is dan ook zeer de moeite waard.                          Andries Lindeboom 
Het 1e  elftal is na de winterstop goed begonnen en heeft alweer twee wedstrijden 
gespeeld onder moeilijke weersomstandigheden. Na een ruime overwinning in 
Bornerbroek werd vorige week zondag (21/2) een zwaarbevochten, maar terecht 
gelijkspel behaald in de topper tegen Ulu Spor.  Op dit moment staat het team 
onder leiding van Bert Spies aan kop in de 5e klasse A, met 1 punt meer maar 
ook met één wedstrijd meer dan Ulu Spor. Een kampioenschap zou mooi zijn 
voor het team, de vereniging én voor Bert, van wie we na 4 seizoenen afscheid 
gaan nemen als  hoofdtrainer. In de strijd om het kampioenschap wenst het 
bestuur het team en de begeleiding alle succes toe!                                                                                                                  
Ondertussen moet ook al naar volgend seizoen worden 
gekeken. Als opvolger van Bert Spies zal Andries Lindeboom uit Dalfsen de 
nieuwe hoofdtrainer van VV Hoonhorst worden. Andries is 33 jaar en heeft jaren 
in het 1e elftal van SV Dalfsen gespeeld. Na zijn voetbalcarrière heeft hij 5 jaar 
het 2e elftal van SV Dalfsen onder zijn hoede gehad en was in die periode, door 
omstandigheden, meermalen de coach van het 1e elftal. Bij  VV Hoonhorst wacht  
Andries Lindeboom een mooie uitdaging om als hoofdtrainer van een 1e elftal aan 
de slag te gaan. 
Momenteel wordt achter de schermen gewerkt aan de realisatie van een geheel 
nieuwe website voor onze voetbalvereniging. Naast verenigingsinformatie zijn het 
wedstrijdprogramma, de uitslagen en standen altijd actueel. Regelmatig staan er 
leuke wedstrijdverslagen op de website en ook alle activiteiten van onze 
nevenactiviteiten commissie worden onder de aandacht gebracht. Een bezoek 
aan de website www.vvhoonhorst.nl is een aanrader.  
Al met al is er ook komend voorjaar dus volop activiteit op en rond de 
voetbalvelden. Dit is alleen maar te realiseren met de inzet van de vele 
vrijwilligers! Namens het bestuur wens ik iedereen een sportief en gezellig 
voetbalvoorjaar toe.                                                            Luc Diepman, voorzitter 

http://www.vvhoonhorst.nl/
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De zomerlessen gaan op maandag 4 april a.s. van start, opgeven kan nog tot 25 
maart 2016. Elselien heeft deze zomer een extra leuke aanbieding. Naast de 
standaardlessen (16 lessen) waarin je het complete aanbod van speeltechnieken 
leert kan je nu ook een pakket van 4 lessen kiezen. Tijdens deze lessen leer je 
wat jij wilt leren. Bijvoorbeeld 4 lessen de focus op de service of de volley of maar 
net waar jij met je groep nog meer in wil leren of oefenen. Wanneer je kiest voor 
zo’n pakket zou Elselien, in overleg, ook kunnen komen tijdens jullie vaste 
tennisuurtje. Tennis je in een groep waarmee je wel 4 lessen zou willen krijgen 
met een specifieke lesvraag, informeer naar de mogelijkheden bij Elselien. 
(tselselienveldman@gmail.com) 
Dit pakket van 4 lessen is ook heel geschikt om kennis te maken met tennis, 
Mocht je dus nog geen lid zijn maar wel zin hebben in een aantal proeflessen dan 
kan dat. Mail ons om te informeren naar de mogelijkheden. 
De ledenvergadering staat gepland op 12 april a.s., noteer deze datum alvast. 
Meer informatie volgt hier nog over. 
We horen en zien je graag op en rond 
de banen! 
Of mail/volg ons via social media: 
E-mail: info@melkhuussie.nl 
Website: www.melkhuussie.nl 
Facebook: TV ‘t Melkhuussie 
Twitter: @TV’tMelkhuussie 
 
 
 
 
Samen maken we Hoonhorst! 
Dit bericht is voor alle leden van de Rabobank. 

Volgende week donderdag (10 maart) valt hij op de deurmat: de stemkaart voor 
de Rabobank Clubkas Campagne. Met deze stemkaart kunt u online 5 stemmen 
uitbrengen op verenigingen/stichtingen die u wilt steunen. Bij de stemkaart zit een 
duidelijke uitleg over hoe u kunt stemmen. U kunt uw stem uitbrengen van 10 t/m 
24 maart. Er mogen maximaal 2 stemmen op dezelfde vereniging of stichting 
uitgebracht worden. Bij deze het verzoek om de overige stemmen niet verloren te 
laten gaan maar uit te brengen op andere Hoonhorster verenigingen of 

PLAATSELIJK NIEUWS 

TENNIS NIEUWS 

mailto:info@melkhuussie.nl
http://www.melkhuussie.nl/
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stichtingen. Zo kunnen we er gezamenlijk voor zorgen dat er zoveel mogelijk geld 
naar ons dorp gaat en ons verenigingsleven bloeiend blijft. 
De deelnemende Hoonhorster verenigingen/stichtingen waar u op kunt stemmen 
zijn:  

 C.V. De Hoonhakkers 
 Stichting Molen van Fakkert 
 Sproeifeest 
 VV Hoonhorst 
 TTV Hoonhorst  
 Dorpsblad Hoonhorst 
 De Bergruiters 
 Plaatselijk Belang Hoonhorst 

 
Op 12 april volgt de uitslag en wordt bekend gemaakt hoeveel sponsorgeld de 
verenigingen/ stichtingen krijgen. Natuurlijk zullen we dit resultaat ook via het 
dorpsblad bekend maken.  
Voor nu geldt dus:  

 Let 10 maart op uw brievenbus 
 Ga uiterlijk 24 maart stemmen! 
 Stem op Hoonhorst!! 

 
Namens alle deelnemende Hoonhorster verenigingen/stichtingen: Ontzettend 
bedankt voor uw stemmen!! 
 
Ladies Only Hoonhorst 
Op zaterdag 19 maart wordt bij Café Zalen 
Kappers aan de Kerkstraat 7 in Hoonhorst 
weer een spetterende Ladies Only Hoonhorst 
georganiseerd. Het is een evenement voor 
alleen vrouwen vanaf 18 jaar.  Er worden 
demonstraties, workshops, 
bedrijfspresentaties en modeshows gegeven. 
Ook maakt 1 dame kans om uit de aanwezige 
dames  gekozen te worden (via de volledig 
ingevulde  entreekaartjes) voor een  
geheel verzorgende metamorfose…..en wie wil dit nu niet!  De metamorfose 
houdt in: (desgewenst) knippen en föhnen door kapster Charlotte Meijer, hierna 
opgemaakt worden door schoonheidsspecialiste Suzanne van Krevel en daarna 
mooi aangekleed worden door The Fashion Van tot slot wordt ze op de foto gezet 
door Foto Miranda. 
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Het evenement duurt van 14.00 uur tot 19.00 uur en bestaat uit alleen maar leuke 
ervaringen!! Toegangskaarten à € 7,50 zijn verkrijgbaar tijdens voorverkoop bij 
Café Kappers. Aan de zaal kosten ze die dag € 10,= ( Kijk voor openingstijden op 
www.kappers-horeca.nl .) Hiervoor krijgen de dames een goodie-bag (de eerste 
100 dames) en 1 consumptie. De workshops die aangeboden worden, kunnen 
via intekenlijsten gevolgd worden en zijn tussen € 2,= en € 5,= p.p.  Lezingen 
over het bewust leven zijn uiteraard gratis te volgen.. Ook kan je die middag 
actief bezig zijn, dus dames doe makkelijke casual kleding aan, waar je goed in 
kan bewegen….. We hebben nog enkele plekken vrij in de zaal, om uw product/ 
dienst te showen of te verkopen. Dus wees er snel bij en neem contact op met 
clubberts@xs4all.nl 
Aan dit evenement hebben we een goed doel gekoppeld, namelijk Stichting 
Eilean. Dit is een eerste opvang voor getraumatiseerde, en door het leven ernstig  
beschadigde meisjes en jonge vrouwen. Eilean is gevestigd in Wijthmen. Een 
kleinschalige zorginstelling die is opgericht door Juul Klemann. Zij beschermt en 
zij begeleidt de vrouwen weer naar zelfstandigheid. 
Like onze Facebook pagina : Ladies Only Hoonhorst en blijf zo op de hoogte van 
alle laatste nieuwtjes omtrent dit evenement. Tot ziens op 19 maart a.s. 

de organisatoren:  Helma, Ellen, Karin, Janice, Hennie en Claudia 

   
ZijActief 
Op maandagavond 15 februari kwam Angelique Ymker ons vertellen over 
hyperbare zuurstoftherapie. Hyperbare zuurstoftherapie is een behandeling die 
bestaat uit het ademen van 100% zuurstof onder verhoogde omgevingsdruk. 
Hierdoor neemt het zuurstofgehalte in het bloed en weefsels toe, 
waardoor de wond genezing gestimuleerd wordt en het aanmaken van nieuwe 
bloedvaatjes die door bestraling of diabetes beschadigd zijn. 
Zij vertelde dat er 4 klinieken zijn in Nederland waar je terecht kunt voor deze 
therapie. Zij behandelen gemiddeld 900 patiënten per jaar en de resultaten zijn 
erg goed. 
Mocht u meer informatie willen lezen over dit onderwerp dan kunt u terecht op 
www.ivhg.nl 

http://www.kappers-horeca.nl/
mailto:clubberts@xs4all.nl
http://www.ivhg.nl/
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Het was een erg interessante avond en Angelique had folders meegenomen 
zodat we thuis nog eens rustig alle informatie konden doornemen. 
Op maandag 21 maart komt Pros en Jolanda Veldman van Boer zoekt vrouw ons 
vertellen over hun deelname aan het programma Boer zoekt Vrouw. 
Dit belooft wederom een gezellige avond te worden en daarom hopen wij  weer 
veel leden te mogen begroeten.                                                            Het Bestuur 

 
Het is zover: de bouw is begonnen en er zijn tal van Hoonhorsters bij betrokken. 
De mannen van klussenbedrijf Zwakenberg zijn voortvarend aan de slag. In een 
paar dagen was de gevel aan de kerkpleinzijde gesloopt en kon het opbouwwerk 

beginnen en ook dat vordert gestaag. 
Ondertussen is de firma Bergman druk met 
de bijbehorende installatietechniek. 
Marinanne Maat van By Mölle heeft het 
ontwerp voor het interieur gemaakt en 
begeleidt de bouw. 
Vrijdag 19 februari is aan de start van de 
verbouw een officieel tintje gegeven om even 
feestelijk stil te staan bij dit toch wel speciale 
moment: eindelijk is het zover…Anjerpunt 

Hoonhorst komt daadwerkelijk in beeld. Wethouder Von Martels onthulde het 
bouwbord. Eline Elshof sprak als voorzitster van het Plaatselijk belang mooi over 
de kansen en mogelijkheden die de verbouwing van het ‘4de dak’ van het 
Kulturhus aan de inwoners van Hoonhorst en de 
gasten in het dorp biedt (de tekst is te vinden op 
www.hoonhorst.nl). 
De verbouw is strak gepland, maar kent –omdat 
er in het interieur ook veel wordt aangepast, 
inclusief stuc- en schilderwerk dat haar droogtijd 
nodig heeft,- een niet helemaal zekere 
einddatum. Streven is om in het weekend van 7 
en 8 mei een eerste sneak preview van het 
resultaat te kunnen tonen aan iedereen die 
daarvoor belangstelling heeft. Bent u benieuwd 
hoe het wordt? Loop even binnen bij café 
Kappers om de tekeningen en impressies te 
bekijken. 
Tijdens de bouw is de bibliotheek ondergebracht 
in het Parochiehuis. Zaal Kappers blijft tijdens de 
verbouwing zoveel mogelijk open. De ingang van 

http://www.hoonhorst.nl/
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zaal Kappers is tijdelijk aan de zijde van het Molenterrein te vinden.  
Terwijl het beton gestort wordt, de kozijnen worden gezet en de leidingen worden 
getrokken zijn we druk doende om te zorgen dat na de verbouw het Anjerpunt 
gelijk goed functioneert. Het regelen van de gewenste openingsuren van 
Anjerpunt en bibliotheek, welke toeristische arrangementen zijn er al in de buurt 
en welke activiteiten kunnen er allemaal georganiseerd worden. Een digitale app 
die je in spelvorm Hoonhorst en omgeving laat beleven en het promoten van het 
Anjerpunt zijn een paar van de zaken die verder uitgewerkt moeten worden. Ook 
zijn we met 5 Anjerpunten samen druk doende: met een gezamenlijke website 
die de mogelijkheid biedt voor toeristische gasten om direct te kunnen boeken, de 
gezamenlijke uitstraling en activiteiten om te zorgen voor de onderlinge 
verbinding van de 5 Anjerpunten in het Vechtdal.  
Kortom, genoeg werk aan de winkel. Augustus 2016 moeten niet alleen de 
verbouwing, maar ook het programma van het Anjerpunt klaar zijn. Wil je 
meedenken, meehelpen of heb je een vraag: voor meer informatie kun je terecht 
bij Karin Huitink (Kappers), Mirjam Wijers (Bibliotheek) of Antje Kingma 
(Boerhoes). Mail : info@anjerpunthoonhorst.nl 
 
 
Uitnodiging voor de ledenvergadering Plaatselijk Belang Hoonhorst e.o. 
Dinsdag 29 maart zal er de jaarlijkse ledenvergadering gehouden worden. De 
locatie is dit keer het parochiehuis, Kerkstraat 13. De agenda vindt u elders in dit 
dorpsblad. U heeft ongetwijfeld in de krant gelezen of gehoord dat er een 
doorbraak is wat snel internet in het buitengebied betreft. Timo Veen zal er deze 
avond uitgebreid het woord over doen wat dit voor de inwoners van het 
buitengebied kan betekenen.  
Binnen de kern van Hoonhorst is breedband internet (snelheden vanaf 20 Mb/s) 
beschikbaar via het netwerk van Ziggo en KPN. Echter buiten de bebouwde kom 
hebben de inwoners en ondernemers te maken met snelheden tussen de 3 Mb/s 
en met heel veel geluk een enkeling soms 15 Mb/s. Daarom heeft Hoonhorst, 
samen met het verdere buitengebied van de gemeente Dalfsen en Ommen, zich 
verenigd in Vechtdal Breedband. Het is Vechtdal Breedband onlangs gelukt, 
goed voor 4000 aansluitingen in het buitengebied van Dalfsen en Ommen, om 
marktpartij CIF aan zich te binden. CIF gaat glasvezelverbindingen voor super 
snel internet in alle woningen en boerderijen in het buitengebied aanleggen, 
wanneer 50% van de inwoners hierop  overstappen. Op welke manier CIF 
voornemens is dit te realiseren zal Timo deze avond meer vertellen. 
Daarnaast hebben we de werkgroep Hoonhorst van de historische vereniging 
Dalfsen bereid gevonden te vertellen over het ontstaan en de ontwikkeling van 
ons dorp. En dat is niet zonder reden want in 2020 bestaat ons dorp 250 jaar!  



 
 
 
 
 
 
 
 

 
www.boomkwekerij-veldhuis.nl 

 
De particuliere verkoop vindt plaats op elke 

zaterdag 
tussen 08.30 - 15.00uur  

 
U kunt bij ons terecht voor: 

Sier- en fruitbomen, haag- en tuinplanten. 
Ook voor levering en advies van uw erfbeplanting  

bent u bij ons aan het juiste adres! 
 
 
 

Kwekerij adres: 
Tibbensteeg 2a 

7722 JS Hoonhorst 
06-42923499 
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De particuliere verkoop vindt plaats op elke 

zaterdag 
tussen 08.30 - 15.00uur  

 
U kunt bij ons terecht voor: 

Sier- en fruitbomen, haag- en tuinplanten. 
Ook voor levering en advies van uw erfbeplanting  

bent u bij ons aan het juiste adres! 
 
 
 

Kwekerij adres: 
Tibbensteeg 2a 

7722 JS Hoonhorst 
06-42923499 

 

De particuliere verkoop vindt plaats op elke zaterdag tussen 
08.30 – 12.30 uur of volgens afspraak. 

U kunt bij ons terecht voor:
Sier- en fruitbomen, haag- en tuinplanten.

Kwekerij adres: Tibbensteeg 2a, 7722 JS Hoonhorst
06-42923499

 

Mechanisatiebedrijf 

VINCENT EILERT 
Verkoop en Reparatie van Tractoren  
Tuin en  park  en Landbouwmachines 

06 – 15 36 86 23 

Koelmansstraat 23 • Hoonhorst 

J.J.M. ZWAKENBERG
V E E -  E N  VA R K E N S H A N D E L

Koelmansstraat 66, 7722 LZ Hoonhorst
Tel. 0529 - 401334, Fax 0529 - 402145

Gsm 06 - 21872164

www.hartkampgroentotaal.nl  |  Heino | 06 - 520 447 51



Ontbijt, lunch of traktatie? 
Bestel het bij Bakker Wim!

T. 038 - 454 69 46  | info@bakkerwim.nl

U kunt bij ons betalen met iDEAL, op rekening en contant. 
Wij bezorgen uw bestelling met onze milieuvriendelijke 
auto. 

Broodjes
• Vers belegd
• Lunches
• Brunches
• High tea

Snacks
• Saucijzenbroodjes
• Loempia´s
• Appelflap
• Puddingbroodje

Taarten
• Bruidstaarten
• Bedrijfstaarten
• Verjaardstaarten
• Fototaarten
• Vlaaien
• Gebak

Kijk voor het complete assortiment op de website:
www.bakkerwim.nl

Bakker Wim definitief ontwerp.indd   2 13-6-2013   22:55:20

Bakker Wim
Lunch- en taartservice

Like ons op Facebook en maak kans op iets lekkers!

Al 20 jaar 
met passie!

Bakker Wim definitief ontwerp.indd   1 13-6-2013   22:55:19

Dorpsstraat 30, 8141 AL  Heino, Tel.: 0572 - 39 13 66

Diezerkade 7, 8021 CW  Zwolle
tel. (038) 452 52 00

e-mail: info@sjefmulder.nl
internet: www.sjefmulder.nl

Bloemen spreken een taal 
en wij leggen er de emotie in.

Boeketten, Bruidsbloemwerk, 
o.a. kerk versiering, autoversiering 
Rouwbloemwerk, kinderrouw-
bloemwerk, speciale vormen.
Bloemwerk op locatie.
Decoratie en kerstgroepen. 

Tevens zijn wij dealer van het 
servies Emma Bridgewater.

www.decohomedelmte.nl
U kunt een afspraak maken via mail of telefoon

FysioFits Heino | LJ. Costerstraat 23 | 8141 GN Heino | T 0572 - 39 58 27 | info@fysio�ts.nl
FysioFits Hoonhorst | Kerkstraat 24 | 7722 LR Hoonhorst | www.fysio�ts.nl

FysioFits heeft contracten met alle zorgverzekeraars

U kunt een afspraak maken via mail of telefoon
FysioFits Heino | LJ. Costerstraat 23 | 8141 GN Heino | T 0572 - 39 58 27 | info@fysio�ts.nl

FysioFits Hoonhorst | Kerkstraat 24 | 7722 LR Hoonhorst | www.fysio�ts.nl

FysioFits heeft contracten met alle zorgverzekeraars

Praktijk voor Fysio en Manuele Therapie

Email info@fysiofits.nl

Website www.fysiofits.nl

AGB - code 04 -  06328

Facebook facebook.com/fysio.fits

BTW nr. NL1087.54.078.B01

K.v.K. nr. 08 18.90.31

IBAN NL 90 RABO 0156 8511 21

BIC RABONL2U

Heino 

L.J. Costerstraat 23, 8141 GN 

0572 - 36 30 23

Hoonhorst

Kerkstraat 24, 7722 LR  

0572 - 39 58 27

Raalte

Hammerweg 8b,  8101 NE

0572 - 36 30 23

Heeten

Dorpsstraat 3, 8111 AA  

0572 - 36 30 23

Briefpapier FysioFits.indd   1 15-06-2015   10:45

FysioFits Hoonhorst | Kerkstraat 24 | 7722 LR Hoonhorst | www.fysiofits.nl | 0572-395827
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Deze presentatie zal daarom een eerste aftrap zijn in de opmaat naar dat 
jubileum. Het belooft daarmee een interessante avond te worden. Bent u wel 
geïnteresseerd maar nog geen lid van het Plaatselijk Belang? Aanmelden kan 
online via www.hoonhorst.nl of op deze avond. 
 
Eerste Kulturhusdag ‘Samen zijn wij Hoonhorst’ 
Op zondag 5 juni organiseert de programmeringscommissie van het Kulturhus 
een eerste echte Kulturhusdag. Gewoon een gezellige zondagmiddag waar alle 
Hoonhorstenaren, jong en oud, aan mee kunnen doen en elkaar kunnen 
ontmoeten. Hoe deze middag er precies uit komt te zien zullen we in één van de 
volgende dorpsbladen laten weten. Noteer de datum alvast in uw agenda!! 
 

Uitnodiging voor de ledenvergadering van Plaatselijk Belang Hoonhorst 
Datum:dinsdag  29 maart 2016 
Tijdstip:20:00 
Locatie:Parochiehuis 
Opening 

1. Notulen ledenvergadering 14 april 2015 
2. Financieel jaarverslag 2015 
3. Verslag kascommissie 
4. Benoeming kascommissie 
5. Bestuurswisseling 
     Aftredend en statutair niet herkiesbaar: Rolf Halverhout (algemeen 

bestuurslid) en Jan Eijkelkamp (algemeen bestuurslid) 
     Het bestuur stelt voor te benoemen als algemeen bestuursleden Bas 

Rienties, Esakkers en Myrthe Assink uit de Tempelhof 
     Tegenkandidaten kunnen zich melden tot 1 uur voor aanvang van de 

vergadering bij secretaris Kristian Dekker, Esakkers 7 te Hoonhorst.  
6. Terugblik 2015 
7. Vooruitblik 2016/ 2017 
8. Timo Veen over Breedband internet: eindelijk nu ook buiten de kern 

van Hoonhorst binnen handbereik 
9. Rondvraag 
10. Pauze 
11. Over 4 jaar, in 2020, bestaat ons dorp 250 jaar. De werkgroep 

Hoonhorst van de Historische Kring Dalfsen zal ons vanavond 
vertellen en laten zien hoe ons dorp is ontstaan en hoe het zich heeft 
ontwikkeld.  

     Neem uw vragen mee, maar u mag deze ook alvast per email aan ons 
toesturen (secretariaat@pbhoonhorst.nl) zodat de vraag ’s avonds 
ook beantwoord kan worden.  

http://www.hoonhorst.nl/
mailto:secretariaat@pbhoonhorst.nl
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E N T H E DALFSEN 

Van Lenthe Dalfsen: Gewoon, Groen en Grondig

Koelmansstraat 73  
7722 LW Dalfsen

T:  0529 401215
F:  0529 401787
 

E:  info@van-lenthe.nl
I: www.van-lenthe.nl

•	Grondverzet
	 •	 Machinaal	straatwerk	
	 •	 Bermverharding	
	 •	 riolering	en	infiltratie	
	 •	 3d	Machinebesturing	
	 •	 Profileren	
	 •	 transport	

•	GroenrecyclinG	
	 •	 Groenafval	
	 •	 compostering	
	 •	 cultuurtechnische	werken	

•	GrondBank	
	 •	 Sanerings	werkzaamheden
	 •	 zeefwerk	

•	BeStuurBare	BorinGen

•	aGrariSch	hulPBedriJF
	 •	 agrarisch	loonwerk
	 •	 verkoop	machines
	 •	 verhuur	machines

Van Lenthe Dalfsen is een 
breed inzetbare, flexibele 
en vooral innovatieve 
partner voor onder meer 
werken in de grond, weg- 
en waterbouw, cultuur-
techniek, groen recycling 
en bestuurbare boringen. 
Daarbij onder scheidt het 
bedrijf zich door een  prima 
service en kwaliteit door 
middel van een  uitgebreid, 
goed onder houden en 
modern  machinepark en 
door  gekwalificeerde, 
 ge motiveerde werk nemers. 

Aan de hand 
van uw  wensen 
en budget 
verzorgen wij 
graag al uw 
feestelijkheden 
en 
 bijeenkomsten.

Graag tot ziens

Wilhelminastraat 18  •  (0529) 438 710
www.jumbo.com

Vlees uit het Vechtdal
Specialiteiten uit eigen grill

Brood van Ambachtsbakker Blom
Ambachtelijke Boerenkaas
Oergroenten van Eef Stel

Biologische zuivel van Ecoloar
Verse scharreleieren van 

familie Visscher
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Samen sterker

Ontdek alles over de Rabobank en sport op rabosport.nl

Sport inspireert en verbindt. Daarom steunt de Rabobank de sporten waar we 

allemaal graag naar kijken, maar ook de sport waar iedereen aan mee kan doen. 

Daarom ondersteunen we met trots lokaal de breedtesport.

Rabobank Vaart en Vechtstreek sponsort lokale verenigingen.

door klein 
te beginnen.

De top 
kunnen 

bereiken




