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Ik vertelde de politie dat ik niet gewond was, maar toen ik mijn hoed afzette 
ontdekte ik een schedelbreuk. 
* Om een botsing te vermijden, reed ik op de andere wagen in. 
* Ik botste op een stilstaande wagen die uit de andere richting kwam
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     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 
   8 november Rinus 18 november 
 29 november Rinus   9 december 
 27 december Sjoerd   6 januari 
  

 
Stichtingnieuws: 
 
November is al in zicht. Dat betekend dat de klok weer een uur terug wordt gezet 
het komend weekend. 
Hoonhorst krijgt er duurzaam initiatief bij: 
Een materieel -o- theek. In het dorpsblad leest u er alles over. Een mooi 
voorbeeld van noaberschap! 
 
 

Stichting Dorpsblad Hoonhorst 

mailto:dorpsblad@hoonhorst.nl
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Datum                      Agenda 
 
28 oktober Jeugdsoos zwemmen 
8  november Ouderenochtend Kappers 
9  november Klaverjassen 
11 november Jeugdsoos pannawedstrijd 
13 november Eten bij Kappers voor alleenstaanden en ouderen 
15 november Bingo zaal Kappers 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

KRUMMELS 
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Pastoresteam Emmanuelparochie: 
Hans Hermens, pastoor, hermensh@hotmail.com, tel. (0529) 451583 
Anton Wenker mhm, priester, antonwenker@online.nl, tel. (0523) 612388 
Johan Rutgers, diaken, kandidaat-priester, pastor.rutgers@gmail.com, tel. (0523) 
234096 
Gerard Noordink, g.noordink@hetnet.nl, tel. (0572) 391262 
Joop Butti, butti@kerkennet.nl, tel. 06-22239828 
Riet Mulder, R.Mulder@emmanuelparochie.nl, tel. 06 22794981 
Marga Klein Overmeen, m.kleinovermeen@ emmanuelparochie.nl, tel. 06- 
18276484 
 
Locatieraad: Secretaris mevr. A. van Leeuwen, ankievvwijhmen@kpnmail.nl,  
tel. (0529) 402011 
 
Contactpersoon voor onze parochie bij overlijden:  
Mevr. T. Veltmaat, tel. (0529) 401729 / 06- 38030137 
Beheerder kerkhof dhr. H. Hulsman, tel. (0529) 401318 
 

Website: www.parochiehoonhorst.nl  
 

Parochiefonds Hoonhorst, Rabobank rek.nr. NL77 RABO 0312 8258 03 

KERKELIJK NIEUWS 

mailto:hermensh@hotmail.com
mailto:antonwenker@online.nl
mailto:pastor.rutgers@gmail.com
mailto:g.noordink@hetnet.nl
mailto:butti@kerkennet.nl
mailto:R.Mulder@emmanuelparochie.nl
mailto:m.kleinovermeen@ziggo.nl
mailto:ankievvwijhmen@kpnmail.nl
http://www.parochiehoonhorst.nl/
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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, tel. (0529) 401223. Misintenties kunnen per 
kalenderjaar worden opgegeven onder vermelding van de data waarop men de 
misintentie gelezen wil hebben. Bijdrage: misintentie € 8,=. Betaling via 
bankrekeningnr. NL55 RABO 0312 8258 11 t.n.v. R.K. Parochie H. Cyriacus 
Hoonhorst. 
 

Kerkberichten 28 oktober t/m 20 november 2016 
 
Zondag 30 oktober   
9.00 uur             : Communieviering 
Voorganger       : Werkgroep 
m.m.v.               : Gemengd koor 
Dienen               : Frans Eilert, Silvan Broeks 
Collectanten      : J. v.d. Vegte, D. v.d. Vegte 
Koster                : A. Braam 
  
Intenties 29 – 30 oktober 
Marie Poppe- Breembroek, Bernard en Marie Diepman- Reimert, Herman Nijboer, 
Willemina Schuurman- Zijsveld, Marietje de Ruiter- Willemsen 

 
Dalfsen : Zaterdag  29 oktober  19.00 uur    Communieviering 
Ommen : Zondag  30 oktober    11.00 uur     Eucharistieviering 
Lemelerveld : Zaterdag  29 oktober  19.00 uur     Eucharistieviering   
Vilsteren : Zondag  30 oktober    11.00 uur     Communieviering 
Heino : Zondag  30 oktober    09.00 uur    Eucharistieviering 
Lierderholthuis : Zondag       30 oktober     09.00 uur     Communieviering 

 

mailto:rkkerkhoonhorst@gmail.com
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Maandag 31 oktober  
19.00 uur             : Rozenkransgebed 
Lector                  : Jan Meijerink 
 
Woensdag 2 november Allerzielen 
19.00 uur  : Gebedsviering. In deze viering herdenken we onze 

overledenen. In het bijzonder degenen die sinds 2 november 
2015 van ons zijn heengegaan.  

     Na de viering  rondgang over het kerkhof. 
Voorganger      : Werkgroep 
m.m.v.              : Enjoy 
Dienen             : Frans Eilert, Emiel Smook 
Collectanten     : P. Mijsters, H. Melenhorst, W. Schrijver, H. Veneboer 
Koster              : H. v.d. Vegt 
 
Intenties: overl. ouders Meijerink- Groote Stroek, overl. ouders van der Vechte- Rientjes, 
overl. ouders Overgoor- Grooteschaars, overl. ouders Schrijver- Langenkamp, ouders 
Damman - Heerink,Harry Veltmaat, Gerardus Antonius Hollewand, Johanna Theresia 
Hollewand- Smook, Herman Mars,Johan Kortstee, overl. ouders Zwakenberg- Haas, overl. 
ouders Sterenbosch- Luttenberg, overl. ouders Nijensteen- ten Have, kinderen Meulman, 
fam Eijkelkamp- Schabbink, Jaargedachtenis  Herman Wolthaar, Bernard en Marie 
Diepman- Reimert, overl. ouders Smook- Karspers en Harry, Johannes Hermanus 
Schrijver, overl. ouders Eilert- Kinds, Pastoor Wielens, Gradus Damman,  
Annie Schuurman- Kogelman, overl. ouders Schuurman- Dissel, Cor Peek, Anton Kroes, 
Gezina Broeks- Splinter, Marie Poppe- Breembroek, overl. ouders Hagen- Keizer, Martin 
en Willy, overl. ouders Poppe- Hoogland, Gerda Kroes- Holterman, overl. ouders Kroes- 
Kleinherenbrink, Marcel Diepman, Jan Huitink, Joop Koerhuis, ouders Lankhorst- Niens, 
Herman Nijboer, Bertus Kappers,overl. ouders Damman- Tijs, Gerard Damman, Diny 
Koerhuis- Seisveld, ouders Koerhuis- Kogelman, Annie Koerhuis, Wilhelmus Holterman, 
Jan Veltmaat, Anna en Marinus Veltmaat, pastoor Berntsen, overl. fam. Kamphuis, overl. 
ouders Eilert- Dissel, André Pot, Henri van der Vechte, overl. fam Fakkert- Schlepers, 
Marietje de Ruiter- Willemsen, Mien Schuurman- Zijsveld, Annie Beltman- Vrielink, Jan 
Eilert, Herman Rienties,  
 

Donderdag 3 november 
19.00 uur         : Eucharistieviering 
Voorganger     : pastoor Hermens 
Intentie           : Voor de zieken 
 
Zaterdag 5 november 
09.00 uur            : Eucharistieviering  
Voorganger        : pastoor Hermens 
m.m.v.                : Gemengd koor 
Lectrice                : Anneke Jansen 
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Dienen               : Kim Diepman, Roy Diepman 
Toortsdragers    : Lisa Meijerink, Lynn Jansen 
Collectanten      : A. Peek, H. Rienties 
Koster                : G. Holterman 
 
Intenties 5-6 november 

overl. ouders Grooteschaars- Bruggeman, overl. ouders Kappers- van de Kolk, overl. 
ouders Grooteschaars- Gunneman, Bernard en Marie Diepman - Reimert, Pastoor 
Wielens, Marie Poppe- Breembroek, Herman Nijboer, Mien Schuurman- Zijsveld, Jan 
Fakkert, Marietje de Ruiter- Willemsen,Bernard Nijhout 

 
Dalfsen           : zondag  6 november  9.00 uur        Communieviering 
Ommen          : zondag  6 november   11.00 uur        Eucharistieviering  
Lemelerveld   : zaterdag  5 november    19.00 uur        Eucharistieviering 
Vilsteren        : zondag  6 november    11.00 uur        Communieviering 
Heino            : zaterdag  5 november    19.00 uur        Communieviering 
Lierderholthuis  : zondag  6 november      9.00 uur         Eucharistieviering 

 
Maandag 7 november 
19.00 uur        : Rozenkransgebed 
Lector             : Frans Eilert 
 
Donderdag 10 november 
19.00 uur        : Eucharistieviering 
Voorganger    : pastoor Hermens 
Intentie           : voor slachtoffers van oorlog en geweld 
 
Zondag 13 november  
9.00 uur          : Eucharistieviering 
Voorganger     : Pastor Wenker 
m.m.v.             : Gemengd koor 
Lector             : Martin Broeks 
Dienen            : Ivor Smook, Dion Diepman 
Toortsdragers : Viktor Boekel, Niek Diepman 
Collectanten   : T. Braam, A. Braam 
Koster             : A. Braam 
 
 
Intenties 12 - 13 november 

Jaargedachtenis Dina Damman - Heerink, Marie Poppe- Breembroek, Bernard en Marie 
Diepman- Reimert, Bertha Lankhorst, Herman Nijboer, Gerrit Bovenmars, overl. 
familieleden Bovenmars- Meulman, Wilhelmus Holterman, Mien Schuurman- Zijsveld, 
Marietje de Ruiter- Willemsen 
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Dalfsen : zaterdag  12 november       19.00 uur        Eucharistieviering 
Ommen : zondag  13 november       11.00 uur        Eucharistieviering 
Lemelerveld : zondag  13 november        9.00 uur         Eucharistieviering 
Vilsteren : zondag  13 november       11.00 uur        Eucharistieviering     
Heino                : zaterdag  12 november       19.00 uur        Oec. viering 
Lierderholthuis : zondag  13 november         9.00 uur        Communieviering 
               
Maandag 14 november 
19.00 uur           : Rozenkransgebed 
Lectrice             : Tonnie Veltmaat 
 
Woensdag 16 november 
9.30 uur             : Caritasviering. Ne de viering is er gelegenheid om samen koffie 
                           te drinken in het parochiecentrum. 
 
Donderdag 17 november 
19.00 uur           : Eucharistieviering 
Voorganger       : pastoor Hermens 
Intentie              : voor eenzame mensen        
 
Zaterdag 19 november  
19.00 uur           : Communieviering;  Christus Koning 
Voorganger       : Werkgroep 
m.m.v.               : Gemengd koor 
Dienen               : Hugo Boekel, Silvan Broeks 
Collectanten      : H. Ulkeman, H. v.d. Vegt 
Koster                : H. v.d. Vegt 
  
Intenties 19 – 20 november 
overl. ouders Grooteschaars- Bruggeman, Annie Kortstee- Pronk, Gezina Broeks- Splinter, 
Bernard en Marie Diepman- Reimert, Marie Poppe- Breembroek, Herman Nijboer,  
Mien Schuurman- Zijsveld, Marietje de Ruiter- Willemsen 
 
Dalfsen : zondag  20 november            9.00 uur        Eucharistieviering 
Ommen : zondag  20 november           11.00 uur       Eucharistieviering 
Lemelerveld : zaterdag  19 november           19.00 uur       Ceciliafeest 
Vilsteren : zondag  20 november           11.00 uur       Eucharistieviering 
Heino : zaterdag  19 november           19.00 uur       Eucharistieviering 
Lierderholthuis  : zondag  20 november             9.00 uur       Eucharistieviering 
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Op 22 september j.l. is overleden: 
 

Willemina Elisabeth Schuurman - Zijsveld 
        Mien 

 
in de leeftijd van 87 jaar, 

echtgenote van Gerard Schuurman, 
Zorgcentrum Wooldhuis te Heino. 

 
Laten wij Mien in onze gebeden gedenken 

 
 

 
 
 

Op 13 oktober j.l. is overleden: 
 

Maria Johanna de Ruiter - Willemsen 
        Marietje 

 
in de leeftijd van 76 jaar, 

echtgenote van Bennie de Ruiter, 
Emmerweg 5 Hoonhorst 

 
Laten wij Marietje in onze gebeden gedenken 

 

 
De geestelijke werken van barmhartigheid 
Wees een goede luisteraar… 
 
Dit keer staan we even stil bij één van de zeven geestelijke werken van 

barmhartigheid, die onze kerk kent. Het gaat om het geven van goede raad als er 

moeilijkheden zijn.  

 

Gaan we rechts, gaan we links of gaan we rechtdoor. Goede 
raad is overal gewenst, want 
moeilijkheden zijn er veel. Maar “goede 
raad is duur”, zegt het spreekwoord. 
Goedkope adviezen brengen mensen 

en volkeren van de wal in de sloot. Wat is er nodig voor 
een goed advies, goede raad? Aan elke raad gaat iets 
belangrijks vooraf: Luisteren en nog eens luisteren…  
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Ook dit staat in de bijbel: Prediker 3 vs 7: er ’is een tijd om zich 
stil te houden en er is een tijd om te spreken’ Natuurlijk kost dit 
tijd. Maar de tijd die je de ander schenkt, is in elk geval al iets 
concreets dat je hem of haar geeft, ook al kun je misschien verder 
geen raad geven. Luisteren naar degene die om raad vraagt, is 
vaak al voldoende, want vertellend vindt hij of zij niet zelden zelf   

                        het antwoord.  
 
Een goede luisteraar ontdekt het verborgen antwoord, dat mogelijkerwijs in de 
vraag zit opgesloten,en maakt zijn gesprekspartner erop attent. Hulp vragen is 
moeilijk, zeker als je ziek bent of zorgt voor iemand, terwijl veel mensen bereid 
zijn om te helpen. Maar voor velen is het moeilijk de kracht te vinden om zelf om 
hulp te vragen aan vrienden of bekenden. Iemand die in nood is die zoekt naar 
houvast. En als gelovige kan je vanuit je eigen geloofservaring jouw houvast 
delen nadat je heel goed geluisterd hebt… wees een goed luisteraar!!! 
 

Riet Mulder, pastoraal werker 
 

Uitnodiging Eerste Heilige Mis 
 
Op zaterdag 12 november 2016 zal Johan 
Rutgers door de Aartsbisschop van Utrecht, 
kardinaal Eijk, tot priester worden gewijd.  
 
Priester Johan Rutgers zal in onze 
Emmanuelparochie zijn eerste H. Mis opdragen 
en wel op zaterdag 19 november 2016 om 

10.30 uur in de kerk H. Alphonsus de Liguori te Slagharen, Herenstraat 15.  
 
Na afloop van de viering is er in de kerk gelegenheid Johan te feliciteren en een 
kopje koffie te drinken. U wordt allen van harte hiervoor uitgenodigd namens het 
parochiebestuur en pastoresteam van de Emmanuelparochie 
 
Uitnodiging afscheid 
Na 5 jaar in onze Emmanuelparochie werkzaam te zijn geweest, zal onze 
pastoraal werkster Riet Mulder-Borg in verband met het bereiken van de 
pensioengerechtigde leeftijd haar werkzaamheden in onze parochie beëindigen. 
We nemen als Emmanuelparochie afscheid van Riet in een speciale viering op 
vrijdag 25 november 2016, aanvang 19.00 uur in de H. Hart van Jezuskerk te 
Lemelerveld, Posthoornweg 6. U wordt van harte uitgenodigd voor deze 
afscheidsviering! 
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Na de viering bent u van harte welkom in het parochiecentrum waar een kopje 
koffie klaar staat en u persoonlijk afscheid kunt nemen van Riet. Hopende u daar 
te ontmoeten.  
 
Indien u Riet iets wilt geven, dan graag een gift voor het JMMF, het Jan Mulder 
Memorial Fund.De stichting, opgericht door Stephan en Riet na het overlijden op 
51 jarige leeftijd van Jan Mulder, Karmeliet (zwager van Riet) heeft als doel jonge 
Filippino’s te ondersteunen met studietoelagen en zoekt projecten die dichtbij het 
gedachtegoed van Jan liggen. 
 
Dit jaar gaat het om een project in het Sierra Madre berggebied op het eiland 
Luzon. Hier wonen de Dumagats, een oude stam, een door de regering vergeten 
groep mensen met veel kinderen.  
De school waar de kinderen nu naar toe gaan is een krot. De stichting wil een 
nieuwe school bouwen, welke ongeveer €2000.- kost. Hiervoor onze 
aandacht…..tijdens de afscheidsviering zal er een deurcollecte zijn of een 
eventuele gift op IBAN NL74ABNA0533627850 Stichting JMMF. 
Voor meer informatie: www.janmuldermf.nl 
 
Vooraankondiging pelgrimsreis 
De Pelgrimagegroep ‘Het Zoeken Niet Moe’ organiseert wederom een 
pelgrimsreis. Deze zal plaatsvinden in het voorjaar van 2017, en wel op dinsdag 
16 mei óf op woensdag 17 mei.Het ligt in de bedoeling dat de reis dan zal gaan 
naar de Abdij van Egmond Binnen.  
 
Let op: In tegenstelling tot andere jaren, zal het deze keer een ééndaagse reis 
worden. Dit in verband met het zeer beperkte aantal slaapplaatsen aldaar. 
Noteert u bovenstaande data alvast in uw agenda, verdere info volgt zo spoedig 
mogelijk!   
 

De Pelgrimagegroep, Marga klein Overmeen, Pastoraal Werker.  
 
 
Artikelen op de website 
Op de website www.parochiehoonhorst.nl vindt u deze maand een mooi artikel 
over de bedevaart naar Polen en de Emmanuelwandeling in Ommen. 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.janmuldermf.nl/
http://www.parochiehoonhorst.nl/
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Elke maand zet Voetbal vereniging Hoonhorst een sponsor in het zonnetje, deze 
maand is dat HEGA Engineering uit Zwolle. Het betreft een dienstverlenend 
bedrijf dat haar activiteiten richt op de automatisering van technische installaties 
in gebouwen en industriële processen. Met een kleine groep ervaren en 
gemotiveerde medewerkers verzorgen zij diverse diensten voor 
installatiebeheerders, systeemleveranciers en installateurs... Kortom HEGA 
Engineering is een ideale en onafhankelijke “collega”om samen met u diverse 
projecten naar tevredenheid af te ronden... Vraag het Evert Jan Hof! 
Wij zijn trots dat HEGA onze voetbalvereniging komt versterken met een 
reclamebord. 
Dank daarvoor! 
 
 
 
 
 
Dankzij FysioFits weer warme spieren!  
 
Geweldig nieuws vanuit tennisvereniging 't Melkhuussie! 
Onlangs had in het clubhuis de boiler voor de douches het begeven. Dat 
betekende dat er na training of tenniswedstrijd niet meer warm gedoucht kon 
worden.Paul Nip, eigenaar van FysioFits, kwam dit nieuws ter ore en heeft direct 
belangeloos een vervangende boiler aangeboden! 
Zaterdagochtend, tijdens de 'periodieke' klussendag op het tennispark, hebben 
enkele vrijwilligers de boiler geplaatst.Mooi nieuws dat wij als leden van ' t 
Melkhuussie maar wat graag willen delen in ons dorpsblad. 
FysioFits draagt bij aan een soepel lichaam, zowel in hun praktijk in de Potstal als 
wel bij onze mooie vereniging 't Melkhuussie en krijgt daarom van ons De Warme 
Douche! 
Hartelijk dank namens alle tennissers en bestuur van ' t Melkhuussie! 
 
 
 

VOETBAL NIEUWS 

TENNIS NIEUWS 
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De Vul de Kas actie van de Jumbo loopt nog… 
De tennisvereniging doet nog steeds mee aan de actie van de Jumbo om onze 
kas te spekken. Bij iedere €10.- die je besteedt bij de Jumbo krijg je een voucher 
en hoe meer voucher de vereniging krijgt hoe meer kans om onze kas te 
spekken.  
Doe je ook mee? In de Jumbo staat een kastje van onze vereniging waar je je 
voucher in kan doen of je kan thuis de code invoeren. 
Alvast ontzettend bedankt voor je bijdrage! 
 
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. 
Het is weer zover: De Rabobank gaat weer geld verdelen tijdens de komende 
Rabobank Coöperatie Weken en u mag bepalen waar de € 100.000,00 heen 
gaat. 
Deze week is hij bij u op de deurmat gevallen: de stemkaart voor deze Rabobank 
Coöperatie Weken. 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 u stem uitbrengen van 26 oktober t/m 9 
november. 
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 Hoonhorsters verenigingen of stichtingen. Zo 
kunnen we er gezamenlijk voor zorgen dat er zo veel mogelijk geld naar ons dorp 
gaat en ons verenigingsleven bloeiend blijft. 
De deelnemende Hoonhorster verenigingen/stichtingen waar u op kunt stemmen 
zijn:  

  Stichting Jeugdsoos Hoonhorst - Jeugdactiviteiten 

  Stichting Kulturhus Hoonhorst – Materieel-o-theek 

  Sint Cyriacusschool –  

  Stichting Kachel FM – Dorpsvuurwerk Hoonhorst 

PLAATSELIJK NIEUWS 

mailto:info@melkhuussie.nl
http://www.melkhuussie.nl/
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Op 17 november 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:  

 Haal de envelop met stemkaart uit uw brievenbus 

 Ga uiterlijk 9 november stemmen! 

 Stem op Hoonhorst!! 

Namens alle deelnemende Hoonhorster verenigingen/stichtingen: Ontzettend 
bedankt voor uw stemmen!! 
 

 
 
 

 
Sint Cyriacusschool hoopt op uw stem! Rabobank Coöperatie Weken #VVS, 
kom in actie! 

 

Rabobank Vaart en Vechtstreek hecht veel waarde aan het versterken van de 

lokale omgeving. Daarom 

geven zij jaarlijks een deel van 

de winst terug aan de 

samenleving. Om 

maatschappelijke initiatieven 

nog krachtiger te steunen 

organiseert zij de Rabobank 

Coöperatie Weken #VVS. Dit 

jaar stelt Rabobank Vaart en 

Vechtstreek €100.000,- 

beschikbaar voor 

buurtversterkende initiatieven. 

Daarnaast is er een extra 



                                 Dorpsblad Hoonhorst   
 

  DORPSBLAD HOONHORST NR 4 18 

stimulans van €30.000,- voor initiatieven die de winkelgebieden versterken en 

voor de herbestemming van vrijkomende agrarische gebouwen! Ook de Sint 

Cyriacusschool doet mee aan de Rabobank Coöperatie Weken! 

 

Oproep aan alle leden 

Het is voor de Sint Cyriacusschool belangrijk om deze actie onder de aandacht 

te brengen om zoveel mogelijk stemmen te vergaren. Wij willen het geld 

gebruiken om ons nieuwe leerplein (september 2016) en de bibliotheek in de 

school in te richten met nieuw meubilair.  

Het zou fantastisch zijn als u en uw familie en vrienden stemmen geven aan de 

Sint Cyriacusschool tijdens de Rabobank Coöperatie Weken van Rabobank Vaart 

en Vechtstreek. Zegt ’t voort, zegt ’t voort. Kijk voor meer info over de Rabobank 

Coöperatie Weken op www.rabobank.nl/vvs. 

 

Bedankt voor jouw steun! Groeten van oudervereniging en team Sint 

Cyriacusschool  
Situatie zoals het nu is: één van de kleuterlokalen en de personeelskamer zijn 
omgevormd tot leerplein en bibliotheek. 

 

 
Toiletpapier voor de Sint 
Ook dit jaar zal de Sint met zijn 
Pieten Hoonhorst weer vereren met 
een bezoekje, en wel op zondag 20 
november om 14.30 uur  bij zaal 
kappers. U bent hiervoor van harte 
uitgenodigd. Om de intocht mogelijk 
te maken komen we  in week 44  
(maandag 31 oktober t/m zaterdag 5 
november) bij u aan de deur om 
toiletpapier te verkopen. We hopen 
dat we ook dit jaar weer op u mogen 
rekenen. 
1 pak kost   € 3,50 
3 pakken voor € 10,= 
7 pakken voor € 23,=   
 
 

 Alvast bedankt namens de Sinterklaasgroep Hoonhorst 
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Rabobank Coöperatie Weken #VVS, kom in actie voor de Jeugdsoos Hoonhorst! 

 

Rabobank Vaart en Vechtstreek hecht veel waarde aan het versterken van de 

lokale omgeving. Daarom geven zij jaarlijks een deel van de winst terug aan de 

samenleving. Om maatschappelijke initiatieven nog krachtiger te steunen 

organiseert zij de Rabobank Coöperatie Weken #VVS. Dit jaar stelt Rabobank 

Vaart en Vechtstreek €100.000,- beschikbaar voor buurtversterkende initiatieven. 

Daarnaast is er een extra stimulans van €30.000,- voor initiatieven die de 

winkelgebieden versterken en voor de herbestemming van vrijkomende 

agrarische gebouwen! Ook Stichting Jeugdsoos Hoonhorst doet mee aan de 

Rabobank Coöperatie Weken! 

 

Oproep aan alle leden 

Het is voor Stichting Jeugdsoos Hoonhorst belangrijk om deze actie onder de 

aandacht te brengen om zoveel mogelijk stemmen te vergaren. Wij kunnen deze 

bijdrage goed gebruiken voor: 

De jeugdsoos initieert activiteiten voor de jeugd van Hoonhorst en Wijthmen in de 

leeftijd van 12 tot en met 16 jaar. Ieder jaar wordt een vernieuwend en actief 

programma aangeboden. De jeugd wordt hiermee een gezellige avond 

aangeboden. Dit alles wordt georganiseerd door vrijwilligers en ouders. 

 

Het zou fantastisch zijn als jij en jouw familie en vrienden stemmen geven aan 

Stichting Jeugdsoos Hoonhorst tijdens de Rabobank Coöperatie Weken van 

Rabobank Vaart en Vechtstreek. Kijk voor meer info over de Rabobank 

Coöperatie Weken op www.rabobank.nl/vvs. 

 

Bedankt voor jouw steun! 

 

                                                        Groeten van Stichting Jeugdsoos Hoonhorst 
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Historische Werkgroep Hoonhorst 
 
Tijdens de laatste jaarvergadering van Plaatselijk Belang in het parochiehuis 
heeft onze Historische Werkgroep in de pauze foto’s laten zien uit Hoonhorst en 
omgeving. We hebben daar veel enthousiaste reacties op gekregen. Om zoiets 
nog eens te doen zijn we op zoek naar nog meer foto’s, niet alleen van groepen, 
ook krantenberichten, foto’s van evenementen, gebouwen, oude voorwerpen zijn 
welkom. In doop- trouw- en overlijdensberichten staat veel voor ons belangrijke 
informatie. Oude liedjes, clubkaarten, nota’s van winkeliers uit Hoonhorst kunnen 
we ook goed gebruiken. 
Wij willen al deze informatie graag scannen en opbergen in ons digitale archief 
dat inmiddels een kleine 200 foto’s telt.  
Ook nieuwe foto’s ontvangen we graag, want tenslotte is gisteren vandaag al 
geschiedenis. 
Wij gaan al deze  stukken scannen en op verzoek aan u terug geven. De 
brievenbus van Margreet Oosterwijk, Kerkstraat 9 (tussen de school en zaal 
Kappers) kan veel opvangen. 
Zelf scannen en per email verzenden aan margreetoosterwijk@hotmail.com kan 
natuurlijk ook. Alvast hartelijk dank ook namens de generatie die na ons komt. 
 

mailto:margreetoosterwijk@hotmail.com
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Vooraankondiging Pastor Thomas Fonds. 
Evenals voorgaande jaren zal er ook dit jaar weer een verkoop zijn van 
Erwtensoep & Worst en natuurlijk de Kerstbomen. Een opgave formulier voor de 
Erwtensoep en worsten kunt  u vinden in het komende dorpsblad. Over de 
Kerstbomen kunt u  in het komende Dorpsblad meer lezen. 
De opbrengt van deze actie komt geheel ten goede om kansarme kinderen in 
India de mogelijkheid te geven naar school te gaan.  
Pastor Thomas zorgt ter plaatse dat de gelden goed besteed worden.   
 

 
Hoonhorst viert de Zomer 2016 
 
Hoonhorst heeft op zondag 21 augustus gezamenlijk de zomer gevierd tijdens 
het Dorpspleinfeest. Deze keer werd het in verband met het slechte weer aan de 
molen kant gehouden. Na de weerberichten hebben we besloten om de parasols 
plus een grote tent uit de schuur te pakken om toch nog een fijn onderkomen te 
creëren voor iedereen. 
Gelukkig kwamen er uiteindelijk toch nog wat zonnestralen om de hoek kijken. 
Alle aanwezigen hebben kunnen genieten van een live optreden van de meisjes 
van plezier. Ze schuifelden van tafel na tafel om hun muzikale kunsten ten toon te 
brengen wat een intieme sfeer met zich mee bracht. 
 
Tegen 5 uur was het dan zo ver en werd het thema van 2017 bekend gemaakt. 
Dit jaar konden de mensen van Hoonhorst en omstreken stemmen op hun 
favoriete thema. Het was een nek aan nek race tussen Rio in Hakkersdonk en De 
Hoonhakkers bint niet te film `n  waar bij De Hoonhakkers bint niet te film `n als 
winnaar uit de bus kwam. Aan menig sta tafel werd nagepraat over hoe ze er 
invulling aan zouden gegeven aan het nieuwe thema. wij zijn als verenging 
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enieuwd en zien de creaties graag tegemoet tijdens het carnavals feest van 
2017. 
 
Het bleef nog lang gezellig in Hoonhorst met menige drankje en de barbecue die 
overuren maakte. Vervolgens gingen zelfs nog de voetjes van de vloer. 
 
Wij bedanken nogmaals alle sponsoren die deze middag mogelijk hebben 
gemaakt.  
 

Café│Restaurant│Zaal Kappers & 
Carnavalsvereniging de Hoonhakkers 

 

 
ZijActief 
Op maandag 17 oktober kwam Frits de Boer Assistent chirurgie ons vertellen 
over heup en knie protheses. 
Hij is werkzaam in de Isala klinieken en hij had allerlei protheses bij zich om ons 
te laten zien hoe het er allemaal uit ziet. 
Een volwassen mens heeft ongeveer 206 botten en 600 spieren. 
Men verwacht in het jaar 2030 ongeveer 50.000 heup protheses te plaatsen en 
op dit moment zijn dat er 28.000. 
En de knie protheses zullen er ongeveer 60.000 in het jaar 2030 zijn. 
Wereldwijd worden er dit jaar ongeveer  1 miljoen heup protheses geplaatst. 
Hij vertelde aan de hand van de protheses die hij bij zich had, hoe het plaatsen 
van een heup prothese in zijn werk gaat. 
Dit was zeer interessant, en wij zijn met zijn allen weer heel wat wijzer geworden. 
Het was een zeer geslaagde avond. 
Op maandag 21 november komt Gerda Marsman ons vertellen over haar 
wereldreis per fiets. 
Wij hopen dan weer veel leden te mogen begroeten. 
 

Bestuur Zij Actief 
 

 
Rookworstenactie Bergruiters 18 en 19 november 
Dit jaar komen wij, de leden van de Bergruiters, weer bij u aan de deur met de 
alom bekende rookworst, om onze clubkas te spekken. Op vrijdag 18 november 
lopen we  ’s avonds vanaf 18.00 uur in de bebouwde kom van Hoonhorst huis-
aan-huis en op zaterdag 19 november bezoeken we het buitengebied. Een pakje 
met 3 rookworsten kost € 6,-.  
Wij hopen van harte dat u ons evenals voorgaande jaren weer zult steunen.  
Graag tot ziens! 

Ponyclub en rijvereniging ‘de Bergruiters’ 
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Geef uw stem aan het Dorpsvuurwerk van 2016 
Ook dit jaar spant het Plaatselijk Belang zich in om een dorpsvuurwerk van de 
grond te krijgen. Samen met KachelFM halen we dit jaar geld op voor dit 
dorpsevenement. De Rabobank  Vaart en Vecht verdeelt wederom gelden, dit 
keer met de actie ‘Rabobank Coöperatie Weken #VVS’ Bent u lid van de 
Rabobank Vaart en Vecht, stem dan op KachelFM en steun daarmee het 
dorpsvuurwerk van 2016! 
 
Wat moet er op de agenda?  
Plaatselijk Belang Hoonhorst werkt al jaren met een meerjarenplan. In zo’n plan 
schrijven we welke zaken de komende tijd aandacht verdienen en stellen we 
onze doelen. Het laatste plan stamt uit 2013 en wordt momenteel geëvalueerd. 
We bekijken welke projecten afgerond zijn, wat er mogelijk is blijven liggen en 
waarom het is blijven liggen maar ook welke zaken nog aandacht verdienen. 
Vervolgens schrijven we een nieuw meerjarenplan en bepalen de highlights voor 
de komende 4 jaar. Wilt u dat het Plaatselijk Belang een bepaald onderwerp op 
de agenda zet voor de komende jaren? Geef uw onderwerp dan door aan een 
bestuurslid of mail naar info@pbhoonhorst.nl  
 
Huidige bestuursleden: 
Eline Elshof, voorzitter 
Kristian Dekker, secretaris 
André Hurink, penningmeester 
Evert Jan Hof, bestuurslid 
Saskia Diepman, bestuurslid 
Myrthe Assink, bestuurslid 
Bas Rienties, bestuurslid 
 

 
Hoonhorst krijgt een materieel-o-theek 
 
Wat is de bedoeling? 

Heel veel inwoners van Hoonhorst hebben materialen en spullen staan die 

eigenlijk maar af en toe gebruikt worden. Eigenlijk is dit jammer! Om duurzamer 

om te gaan met hun investering, willen wij dit efficiënter maken. De opzet is om 

deze materialen en spullen in kaart te brengen. Via de Materieel-O-theek wordt 

een lijst/database aangelegd van zaken die gedeeld kunnen worden met 

inwoners van Hoonhorst. Niet alleen materialen maar ook diensten en kennis van 

anderen. Te denken is hierbij aan o.a.  

   Materiaal bv: ladder, steiger, statafel, gereedschap. 

   Diensten bv: tuin, kleding verstellen, technische reparaties. 

mailto:info@pbhoonhorst.nl
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   Overtollige producten bv: fruit, groente,  kleding. 

Wat we wel in acht nemen is dat wij niet concurreren met de lokale middenstand. 

Noaber zijn waar het kan en professioneel waar het nodig is!   

De materieel-O-theek heeft geen eigen opslag, alles blijft bij de inwoners / 

verenigingen “thuis”. Wij fungeren alleen als tussenpersoon om mensen met 

elkaar in contact te brengen. 

Iedereen die gerelateerde inzet toont aan de Materieel-O-theek van Hoonhorst, 

kan op deze wijze het Hoonhorster ruilmiddel de ”BETTIE ” verdienen. 

Resultaat: Duurzaam gebruik van materialen en diensten. Ontvang Noaberschap 

of………. een BETTIE ( een eigen ruilmiddel voor ons dorp)  

 

 

 

 

 

 

 

 

Beleef het mee.  

Noaber en Noaber in de materieel-o-theek in Hoonhorst. Daar is een erg leuk 

filmpje van gemaakt. De eerste in een serie van….???? Met de Hoonhorster 

steracteurs…??? Kijk op youtube https://www.youtube.com/watch?v=ftbaxCRvi-

s   

Een noaber veur een noaber  

MATERIEEEL-O-THEEK 

HOONHORST  

 
 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ftbaxCRvi-s
https://www.youtube.com/watch?v=ftbaxCRvi-s
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De prachtige afbeelding van het Noaber-duo is gemaakt door Kristian Dekker. De 

gelijkenis is terffend; kijk zelf maar…. 

Help mee. 

Bent u lid van de Rabobank? Vergeet niet uw stem uit te brengen op dit 

Hoonhorster initiatief tijdens de actie "Coöperatie Weken van Rabo Vaart en 

Vechtstreek”.  

En wilt u meedenken en helpen of is er nog een vraag: voor meer informatie kunt 

u terecht in het Anjerpunt of stuur een mail naar 

materieelotheek@duurzaamhoonhorst.nl 

 

Weer of geen weer: elke dag is er wel aanloop: mensen 

die een boek komen lenen, even koffie komen drinken, 

een praatje komen maken, toeristen op zoek naar 

informatie, het haakcafe van Claudia Lubbers op de 

woensdagmiddag, een drankje bij de haard….ook in de 

herfst is het aangenaam toeven in het Anjerpunt.  

OPENINGSTIJDEN 
Van 1 november tot 1 april worden de openingtijden 
iets aangepast. Het Anjerpunt blijft nog steeds 7 dagen 
in de week open. Op de maandag, dinsdag en woensdag is het anjerpunt wat 
later open dan tot op heden, namelijk vanaf 13.00 uur. Alle tijden op een rijtje: 

   maandag van 13.00 uur tot 17.00 uur 

   dinsdag van 13.00 uur tot 17.00 uur ( met uitzondering als er ouderenmorgen            

is, dan vanaf 10.00 uur )  

 

mailto:materieelotheek@duurzaamhoonhorst.nl
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   woensdag van 13.00 uur tot 17.00 uur 

   donderdag van 10.00 uur tot 17.00 en 19.00- 21.00 uur 

   vrijdag van 10.00 uur tot 17.00 uur 

   zaterdag van 10.00 uur tot 17.00 uur 

   zondag van 10.00 uur tot 17.00 uur 

 

 
Tezz en de tijdgeest 
 “Ha, wat goed dat ik je zie! Ik ben Tezz en ik kom uit de toekomst.  
Gek he? In deze tijd, waar we nu zijn, hebben ze het tijdreizen nog niet 
uitgevonden, dus je zal het wel vreemd vinden dat ik in het jaar 2150 geboren 
ben. In mijn tijd woon ik ook in Hoonhorst! …. 
Wil je me helpen? Ik zit met een probleem…” 
 
Zo begint het spel “Tezz en de tijdgeest”; en de wandeling van ongeveer 2,5 km 
rondom Hoonhorst. “Tezz en de tijdgeest” is een interactieve game. Je speelt het 
door met een iPad door Hoonhorst en haar omgeving te lopen, te puzzelen, te 
speuren en opdrachten uit te voeren.  
Onderweg kom je van alles te weten over Hoonhorst en omgeving en help je 
Tezz haar probleem oplossen.  

“Tezz en de tijdgeest” is te 
spelen door iedereen van 
8-108 jaar. De route is 
geschikt voor rolstoelen en 
kinderwagens. De 
wandeling duurt ongeveer 
1,5 tot 2 uur. 
Neem de tijd en huur een 
ipad voor een wandeling 
en spelender-wijze reis met 
Tezz door het verleden, 
heden en de toekomst van 
Hoonhorst en haar 
omgeving….. En kijk eens 
goed: komen de figuren uit 

het verleden je soms erg bekend voor? Dat kan: alle film- en stemacteurs zijn 
originele Hoonhorster talenten! Speciaal voor  Hoonhorsters hebben we tot eind 
dit jaar een aantrekkelijk introductietarief van € 7,50- voor de huur van de ipad. 
Met 2 à 3 personen per iPad heb je het grootste plezier van en met de game. 
Voor meer informatie: kom langs in het Anjerpunt of mail naar 
info@anjerpunthoonhorst.nl 
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Exposities in het Anjerpunt “Kunst uit het Vechtdal” 
In het Anjerpunt van Hoonhorst/zaal Kappers 
exposeert elke twee maand een kunstenaar uit 
het Vechtdal.  
In de maanden november en december vindt u 
in het Anjerpunt werk van de Dalfser grafisch 
kunstenaar en fotograaf Adriaan Holsappel. 
Deze expositie betreft een 
overzichtstentoonstelling van zijn foto’s over het 
Vechtdal, vanaf de grens met Duitsland tot aan 
het Zwarte Water. De tentoonstelling bevat ook 
diverse in het Vechtdal geënsceneerde foto's. 

Daarnaast brengt hij de loop van de Vecht in beeld met een installatie van 
ijzerdraad.  
 

 
De bibliotheek in het Anjerpunt 
Wist u dat: 

  De bibliotheek in het Anjerpunt van Hoonhorst heel bijzonder is? 

  Dat iedereen, jong en oud, er boeken kan lenen zonder biebpas? 

  Dat het je eigen verantwoordelijkheid is, dat je ze onbeschadigd en redelijk op 

tijd weer inlevert? 

  Dat je ook je eigen boeken mag brengen, zodat ook andere mensen er plezier 

van kunnen hebben? 

  Dat we hiermee een hele mooi bieb in ons dorp kunnen houden? 

  Dat dat ook een vorm van modern naoberschap is? 

  Dat een biebpas nog steeds wel heel nuttig is? 

  Dat je hiermee boeken uit de bibliotheek Dalfsen en andere bibliotheken kunt 

reserveren via de computer, je eigen computer of de computer in het 

Anjerpunt? 

  Dat die gereserveerde boeken naar het Anjerpunt worden gebracht? 

  Dat je de boeken van de bibliotheek Dalfsen en van andere bibliotheken die je 

gelezen hebt weer in het Anjerpunt kunt inleveren? 

  Dat je met je biebpas ook andere voordelen kunt hebben? Zie 

www.voordeelmetjebiebpas.nl. 

  Dat er elke dag een krant is in het Anjerpunt? 

 

http://www.voordeelmetjebiebpas.nl/
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  Dat de bibliotheek ervoor zorgt dat er een aantal tijdschriften ligt, de nieuwste 

ter inzage, de oudere tijdschriften om uit te lenen? 

  Dat je aan de leestafel in het Anjerpunt van harte welkom bent? 

  Dat het Anjerpunt nog meer te bieden heeft? O.a. de agenda van activiteiten in 

Hoonhorst? 

 
 

Mocht je nog niet geweest zijn, loop dan eens naar binnen: het Anjerpunt is elke 
dag open. Naobers zijn nog altijd van harte welkom. Vooral in de weekenden en 

op de donderdagavond kunnen we nog goed hulp gebruiken. 
Wil je meer informatie over het Anjerpunt of wil je graag noaber 
worden, stuur dan een mail naar: info@anjerpunthoonhorst.nl en 
je kunt terecht bij Karin Huitink (Kappers), Yvonne te Woerd  
06-54795800, Antje Kingma (Boerhoes) of Ad Zwaga 
(bibliotheek).  

En voor de liefhebbers: Anjerpunt Hoonhorst is ook op facebook te vinden! 
 
 
 
 
 
Onbedoelde humor in brieven aan verzekeringen 
 
* Ik reed al dertig jaar, toen ik achter mijn stuur in slaap viel en een ongeluk had. 
* De voetganger had er geen idee van in welke richting hij zou lopen, en zo  
  overreed ik hem. 
* Ik was er zeker van dat de oude vent nooit de overkant van de baan zou bereikt 
  hebben, toen ik hem aanreed. 
* De man was overal op de weg. Ik moest een paar maal het stuur omzwaaien 
  voor ik hem raakte. 
* Ik reed tegen een verlichtingspaal die verborgen stond achter een voetganger. 
* De wagen moest plots uitwijken, ingevolge een onzichtbare vrachtwagen. 
* De andere man veranderde plots van gedachten, zodat ik op hem in moest 
  rijden. 
* De lantaarnpaal kwam dichterbij. Ik probeerde hem te ontwijken, maar hij raakte  
  nog net mijn voorste uiteinde. 
* Ik vertelde de politie dat ik niet gewond was, maar toen ik mijn hoed afzette 
    ontdekte ik een schedelbreuk. 
* Om een botsing te vermijden, reed ik op de andere wagen in. 
* Ik botste op een stilstaande wagen die uit de andere richting kwam

 

Humor 
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