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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 
 21 februari Sjoerd   3 maart 
 21 maart Rinus 31 maart 
 11 april Rinus 21 april 
  

 
Stichtingnieuws: 
 
Wat heerlijk dat er dit jaar geschaatst kon worden. 
Koning Winter heeft voor mooie plaatjes gezorgd. 
Buiten is het koud, maar binnen is het aangenaam warm bij de kachel. 
Met wat leesvoer – waaronder dit Dorpsblad – bent u weer helemaal op de 
hoogte van het laatste nieuws in en om Hoonhorst. 
 

Stichting Dorpsblad Hoonhorst 
 

mailto:dorpsblad@hoonhorst.nl
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Datum                      Agenda 
 
10 febr Jeugdsoos trampolinespringen 
12 febr Eten bij Kappers voor alleenstaanden en ouderen 
14 febr Ouderenochtend Zaal Kappers 
15 febr Klaverjassen 
21 febr Bingo 
24 t/m 26 febr Carnaval 
28 febr Ouderenochtend Zaal Kappers 
  1 mrt Klaverjassen 
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Wekelijks maandag- en dinsdagavond  Yogales in de Potstal 

 
In plaats van de eerder vermelde dinsdagochtend les, zal er vanaf 28 februari 
wekelijks zowel op de maandagavond als op de dinsdagavond een yogales 

verzorgd worden door Sabine Philips. Beide lessen zijn van 19.30 tot 21.00 uur. 
Het maximale aantal deelnemers voor een les is 10 personen. De maandag 

avondles is al bijna vol, maar op de dinsdagavond is nog voldoende plek. 
In de les is aandacht voor lichaamswerk, ademhaling en ontspanning.  Je hoeft 
geen ervaring of basisconditie te hebben; de oefeningen kunnen op alle niveaus 

tijdens de les worden uitgevoerd. 
Lijkt het je wat maar wil je eerst een keer proberen of het wat voor je is? Geef je 

dan op voor een proefles (€ 5,=) via sephilips@yahoo.com of 06-24856661. 
Ook als je eerst wat meer informatie wilt hebben, kun je me gerust bellen of 
mailen. Mocht de proefles je goed bevallen, kun je ervoor kiezen om een 10 

rittenkaart voor € 100,= aan te schaffen. 
 

 
 
 
 
Pastoresteam Emmanuelparochie: 
Hans Hermens, pastoor, hermensh@hotmail.com, tel. (0529) 451583 
Anton Wenker mhm, priester, antonwenker@online.nl, tel. (0523) 612388 
Johan Rutgers, parochievicaris, pastor.rutgers@gmail.com, tel. (0523) 234096 
Gerard Noordink, g.noordink@hetnet.nl, tel. (0572) 391262 
Joop Butti, butti@kerkennet.nl, tel. 06-2223 9828 
Marga Klein Overmeen, m.kleinovermeen@ emmanuelparochie.nl, tel. 06- 
18276484 
Locatieraad: Secretaris mevr. A. van Leeuwen, ankievvwijthmen@kpnmail.nl,  
tel. (0529) 402011 
 
Contactpersoon voor onze parochie bij overlijden:  
Mevr. T. Veltmaat, tel. (0529) 401729 / 06-3803 0137 
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 

KERKELIJK NIEUWS 

KRUMMEL 

mailto:sephilips@yahoo.com
mailto:hermensh@hotmail.com
mailto:antonwenker@online.nl
mailto:pastor.rutgers@gmail.com
mailto:g.noordink@hetnet.nl
mailto:butti@kerkennet.nl
mailto:m.kleinovermeen@ziggo.nl
mailto:ankievvwijthmen@kpnmail.nl
http://www.parochiehoonhorst.nl/
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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:  4 februari tot en met 4 maart 2017 
 
Zaterdag 4 februari 
19.00 uur     : Communieviering 
Voorganger    : Werkgroep  
m.m.v.            : Gemengd Koor 
Dienen          : Silvan Smook, Ivor Smook 
Collectanten  : H. Ulkeman, H. v.d. Vegt 
Koster           : G. Holterman 
 
Intenties 4 – 5 februari 
Herman Nijboer, overl. ouders Kroes-KleinHerenbrink, Marie Poppe-Breembroek,  
Bernard en Marie Diepman-Reimert, overl. ouders Broeks-Meulman, Bernard Nijhout. 

 
Dalfsen: Zondag  5 februari 09.00 uur Communieviering 
Ommen: Zondag  5 februari 11.00 uur Eucharistieviering 
Lemelerveld: Zaterdag  4 februari    19.00 uur      Carnavalsviering 
 Zondag  5 februari 09.00 uur Eucharistieviering 
Vilsteren: Zondag  5 februari 11.00 uur Communieviering 
Heino: Zaterdag  4 februari 19.00 uur Eucharistieviering 
Lierderholthuis: Zondag  5 februari 09.00 uur Communieviering 

 

mailto:rkkerkhoonhorst@gmail.com
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Maandag 6 februari  
19.00 uur : Rozenkransgebed 
Lector         : Frans Eilert 
 
Donderdag 9 februari 
19.00 uur       : Eucharistieviering 
Voorganger  : Pastoor Hermens 
Intentie        : Voor eenzame mensen. 
 
Zondag 12 februari 
09.00 uur  : Eucharistieviering 
Voorganger    : Pastoor Wenker 
m.m.v.           : Enjoy 
Lectrice      : Miny Holterman 
Dienen           : Hugo Boekel, Roy Diepman 
Collectanten  : F. Overgoor, H. Hulsman 
Koster           : H. v.d. Vegt 
 
Intenties 11 – 12 februari 
Uit dankbaarheid t.g.v. verjaardag, Herman Nijboer, overl. ouders Meijerink-Groote Stroek,   
overl. ouders Grooteschaars-Bruggeman, Bernard en Marie Diepman-Reimert,  
overl. ouders Overgoor-Grooteschaars, Gezina Broeks-Splinter, Gradus Damman,  
overl. ouders Sterenbosch-Luttenberg, Marie Poppe-Breembroek,  

 
Dalfsen: Zaterdag  11 februari 19.00 uur Communieviering 
Ommen: Zondag  12 februari 11.00 uur Eucharistieviering 
Lemelerveld: Zaterdag  11 februari 19.00 uur Eucharistieviering 
Vilsteren: Zondag  12 februari 11.00 uur Eucharistieviering 
Heino: Zaterdag  11 februari 19.00 uur Carnavalsviering 
Liederholthuis: Zondag  12 februari 09.00 uur Eucharistieviering 
 

Maandag 13 februari 
19.00 uur     : Rozenkransgebed 
Lectrice           : Tonnie Veltmaat 
 
Woensdag 15 februari 
9.30 uur        : Caritas viering  
Voorganger  : pastoraal werker Klein Overmeen 
Na de viering is er gelegenheid om samen koffie te drinken in het parochiecentrum. 
 
Donderdag 16 februari 
19.00 uur      : Eucharistieviering 
Voorganger    : Pastoor Hermens 
Intentie         : Marietje de Ruiter-Willemsen, Harry Veltmaat. 



                                 Dorpsblad Hoonhorst   
 

  DORPSBLAD HOONHORST NR 8 8 

Zaterdag 18 februari 
19.00 uur  : Communieviering/ Carnavalsviering 
Voorganger   : Pastor Noordink 
m.m.v.           : Enjoy 
Lector           : Leon Diepman 
Dienen          : Dion Diepman, Kim Diepman 
Collectanten  : A. Peek, H. Rienties 
Koster          : A. Braam 
 
Intenties 18 – 19 februari 
Herman Nijboer, Jaarged. Gerritdina van der Vechte-Rientjes, Bernard en Marie Diepman- 
Reimert, Cor Peek, Marie Poppe-Breembroek, ouders Damman-Heerink. 

 
Dalfsen: Zondag  19 februari 09.00 uur Eucharistieviering 
Ommen: Zondag  19 februari 11.00 uur Eucharistieviering 
Lemelerveld: Zondag  19 februari 09.00 uur Communieviering 
Vilsteren: Zondag  19 februari 11.00 uur Carnavalsviering 
Heino: Zaterdag  18 februari 19.00 uur Eucharistieviering 
Lierderholthuis: Zondag  19 februari 09.00 uur Eucharistieviering 

                             
Maandag 20 februari 
19.00 uur     : Rozenkransgebed 
Lector : Frans Eilert 
 
Donderdag 23 februari 
19.00 uur       : Eucharistieviering 
Voorganger    : Pastoor Hermens 
Intentie          : Voor vrede in de wereld. 
 
Zondag 26 februari 
09.00 uur      : Eucharistieviering 
Voorganger    : Pastor Wenker 
m.m.v.           : Gemengd Koor 
Lector            : Silvo Broeks 
Dienen          : Ivor Smook, Frans Eilert 
Collectanten  : J. v.d. Vechte, D. v.d. Vechte 
Koster           : G. Holterman 
  
Intenties 25 – 26 februari 
Herman Nijboer, Hendrikus Schrijver, overl. ouders Grooteschaars-Bruggeman,  
Bernard en Marie Diepman-Reimert, Marie Poppe-Breembroek, Anton Kroes,  
Jaarged. Annie Schuurman-Kogelman, Gerardus Antonius Hollewand alsmede uit 
dankbaarheid Jan Eilert. 
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Dalfsen: Zondag  26 februari 09.00 uur Communieviering 
Ommen: Zondag  26 februari 11.00 uur Eucharistieviering 
Lemelerveld: Zaterdag  25 februari 19.00 uur Eucharistieviering 
Vilsteren:    Geen viering 
Heino: Zondag  26 februari 09.00 uur Eucharistieviering 
Lierderholthuis: Zondag  26 februari 09.00 uur Eucharistieviering 
 
Maandag 27 februari 
19.00 uur     : Rozenkransgebed 
Lector            : Jan Meijerink 
 
Woensdag 1 maart Aswoensdag 
Dalfsen: 09.00 uur Eucharistieviering 
Ommen: 19.00 uur Eucharistieviering 
Lemelerveld: 19.00 uur Eucharistieviering 

 
Donderdag 2 maart 
19.00 uur    : Eucharistieviering 
Voorganger   : Pastoor Hermens 
Intentie           : Voor de zieken. 
 
Zaterdag 4 maart 1

e
 Zondag 40 dagentijd 

19.00 uur      : Communieviering 
Voorganger   : Pastoraal werker Klein Overmeen 
m.m.v.           : Gemengd koor 
Lectrice          : Anneke Jansen 
Dienen           : Silvan Smook, Dion Diepman 
Collectanten  : P. Mijsters, H. Melenhorst 
Koster           : H. v.d. Vegt 
  
Intenties 4 – 5 maart 
Herman Nijboer, Gezina Broeks-Splinter, Bernard Nijhout, overl. ouders Nijhout- 
Eijkelkamp, Marie Poppe-Breembroek, ouders Damman-Heerink, ouders Zwakenberg- 
Haas. 

 
Dalfsen: Zondag  5 maart 09.00 uur Eucharistieviering 
Ommen: Zondag  5 maart 11.00 uur Eucharistieviering 
Lemelerveld: Zondag  5 maart 09.00 uur Communieviering 
Vilsteren: Zondag  5 maart 11.00 uur Eucharistieviering 
Heino: Zaterdag  4 maart 19.00 uur Communieviering 
Lierderholthuis: Zondag  5 maart 09.00 uur Communieviering 
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De zeven geestelijke werken van barmhartigheid   
 
                                                    “Verdraagzaam zijn” 
 
Als kind leerde ik thuis en op school dat bescheidenheid en 
nederigheid belangrijke deugden zijn die zeer zeker als positief 
werden beoordeeld: je diende zo af en toe ook de minste te 
willen zijn. Mijn kinderen leerden vooral iets anders: assertiviteit, 
zelfredzaamheid en weerbaarheid zijn de dingen die er vooral 
toe doen. Met deze eigenschappen kom je verder in de wereld! 
Ik vertaal dat altijd als “nooit haantje-de-achterste willen zijn”. In 

onze hedendaagse maatschappij zien we dat veelvuldig terug. Daar wordt ons 
getoond hoe we deze hedendaagse „deugden‟ in moeten zetten, met als doel om 
maar nooit de verliezer te hoeven zijn. En daar gaan we ver in.. In politieke 
debatten wordt soms heel vilein gereageerd op de tegenstander. Blijkbaar wordt 
er niet voor terug gedeinsd om een ander af te branden, het liefst via een pijnlijke 
en beledigende tweet.  
 
Iemand beledigen dient vaak tot doel hem of haar te verwonden, te verzwakken. 
Want alleen door de ander te verzwakken kun je domineren over hem. Kun je 
winnaar zijn. Het is het recht van de sterkste, en dat lijkt een overblijfsel te zijn 
van onze primitieve afkomst. Eten of gegeten worden, zo lijkt het.  
Een oud Arabisch spreekwoord zegt: “beledigingen moeten in het zand worden 
geschreven, complimenten in steen gebeiteld”. Wij weten allemaal wel uit 
ondervinding hoe beledigingen kunnen kwetsen, pijn kunnen doen. Maar wellicht 
kennen we ook de andere kant: wanneer wij anderen „eens flink op hun nummer 
zetten‟ kan ons dat een gevoel van euforie geven.  
 
Wat zegt het christendom hierover?  
Wanneer een mens beledigd wordt, pijnlijk geraakt wordt, dan wordt zijn of haar 
kracht daardoor ontnomen. Beledigingen slaan een pijnlijke, open wond. Toch is 
er genezing mogelijk van die wond, namelijk: vergeving schenken aan diegene 
die jou heeft beledigd.  
Wanneer je dat probeert, en deze kunst leert te beheersen, maak je jezelf én de 
belediger, de dader, vrij! Want ook voor de dader is die belediging misschien een 
last die hij met zich meedraagt. Op deze wijze, door de ander van harte te 
vergeven, ben je echt verdraagzaam. 
Dat is werk maken van barmHARTigheid! 
 
Het eindoordeel zullen we aan God moeten overlaten. 

Het ultieme voorbeeld van vergeven gaf Christus ons zelf toen Hij aan het kruis 
genageld was en ze Hem bespotten: “Heer, vergeef het hen, zij weten niet wat ze 
doen”. En in Lc.6,29 lezen we: „indien men u op uw rechterwang slaat, bied dan  
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ook uw linkerwang aan‟. Maar ook voor de „dader‟ heeft het christendom een 
boodschap: „de zon mag over uw boosheid niet ondergaan‟ (Ef.4,26b) wat zoveel 
betekent als: blijf niet hangen in dit slechte gedrag, doe het morgen beter.  
 
Vergeven en verdragen verandert het verleden niet, maar geven zicht op een 
nieuwe toekomst. Verdraagzaamheid is een eigenschap die mensen uiteindelijk 
gelukkiger maakt! 
 
Heer, maak mij een instrument van Uw Liefde: 
Laat mij vergeving schenken waar mensen elkaar pijn doen; 
Geloof brengen waar twijfel is. 
Hoop waar wanhoop is 
en Liefde daar waar haat is. 
Want als we geven, ontvangen we. 
En als we vergeving schenken 
ontvangen we vergeving. 
 

Pastor Marga Klein Overmeen  
 
Dank jullie wel!!! 
 
25 november jl. heb ik afscheid moeten nemen 
van de parochie Emmanuel, dit in verband met 
mijn pensioengerechtigde leeftijd.  
Ik kijk terug op ‟n mooie en onvergetelijke avond! 
 
Dank jullie wel collega‟s om in deze laatste viering 
samen te mogen voorgaan.. 
Dank jullie wel leden van het projectkoor.. 
Dank jullie wel geloofsgemeenschap H. Hart van 
Jezus in Lemelerveld voor de goede en perfecte organisatie .. zowel in de kerk 
als in het parochiecentrum. 
Dank jullie wel parochianen, dat jullie met zoveel mensen naar Lemelerveld zijn 
gekomen, uit alle locaties. 
Dank jullie wel voor de vele lieve kaartjes en hartverwarmende teksten, 
kadootjes, bloemen, mailtjes…ontroerend…. 
Dank aan het Filippijnse koor die zorgde voor zang en dans tijdens de 
receptie…… 
Dank collega‟s voor jullie act….. een pracht uitzwaailied! 
Dank aan onze “huisfotograaf” die alles prachtig heeft vastgelegd. 
Wat ben ik dankbaar dat ik 5 jaar lang de weg mocht delen met velen van jullie…. 
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Bij mijn afscheid heb ik een prachtig bedrag van € 5034,,= aan giften ontvangen 
(inclusief ‟n donatie van € 2000,= en € 1000,= )Met deze donatie kan de Stichting 
JMMF  een school bouwen in het Sierra Madre gebied op de Filippijnen met alles 
wat ‟n school nodig heeft…  
Hartelijk dank namens de stichting!!! 
 

Riet Mulder, tot 25 november pastoraal werker in de Emmanuelparochie 

 

Verslag uitje Acolieten en toortsdragers 
Eens in de twee jaar hebben we een uitje en donderdag 5 januari 2017 was het 
zover... we hebben een leuke gezellige middag gehad samen met parochie 
vicaris Johan Rutgers, pastoraalwerker Marga Klein Overmeen en de 3 kosters 
van onze parochie. We werden om half twee verwacht bij onze kerk, vandaar 
gingen we in auto's richting de Dominicanenkerk/klooster in Zwolle. We kregen 
daar een rondleiding van een gids door de kerk en door de kloostergangen. 

 
Na de 
rondleiding 
gingen we naar 
Urbana om daar 
anderhalf uur te 
bowlen. Onder 
het genot van 
een hapje (patat 
met snacks) en 
een drankje was 
het een mooie 
middag. Er werd 
fanatiek gegooid 

door iedereen. De winnaar met het hoogst aantal gegooide punten was Emiel 
Smook en hij ging met de eerste prijs naar huis. En dan is er natuurlijk ook altijd 
een iemand die een troostprijs krijgt: nou ik kan u zeggen als iedereen zo blij is 
als één van onze toortsdragers dan zou er nooit meer ruzie in de wereld zijn. 
Rond half zeven waren we allen weer terug in Hoonhorst en kunnen we terug 
kijken op een geslaagde middag. 
 
Namens alle acolieten, toortsdragers voorgangers en kosters willen wij de 
locatieraad en allen die een bijdrage hebben gegeven in de collecte van 
kerstavond en eerste Kerstdag heel hartelijk danken voor deze bijzondere 
middag. 

 Emiel, Roy, Silvan, Hugo, Dion, Ivor, Kim, Lisa, Viktor, Niek, Lynn, 
 Richard, Johan, Marga, Gerard, Herman, Frans en Annie 
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Dopelingen   
Zondag 15 januari 2017 zijn de onderstaande kinderen door Pastoor Hermens 
gedoopt. 
 
Nienke Diny 
Nienke is dochter van Remco en Esther Damman 
Koelmansstraat 15A, 7722 LV Hoonhorst 
 
Rowen Hendrikus Johannes 
Rowen is zoon van Iwan Hulsman en Liesbeth Kleene 
Esakkers 41, 7722 MJ Hoonhorst 
 
Wij heten Nienke en Rowen van harte welkom binnen de geloofsgemeenschap 
Hoonhorst! 

 
Jubileum Enjoy 
Op zaterdag 21 januari vierde het koor Enjoy tijdens de viering haar 30-jarig 
bestaan. Er was extra aandacht besteed aan de liederen en liturgie om aan te 
sluiten bij dit heugelijke feit. Een aantal leden maken al vanaf het begin deel uit 
van het koor!  
 

 
 
Momenteel bestaat het koor uit 25 leden maar nieuwe leden zijn altijd welkom! 
Dus lijkt het je leuk om mee te zingen, kom een keer meedoen met onze repetitie 
op woensdagavond vanaf 20.00 uur. 
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Werkgroep “Het zoeken niet moe. Ik blijf onderweg” 
Na het vertrek van Lonneke Gunnink zijn we erg blij dat we onze nieuwe 
pastoraal werkster in de Emmanuel parochie, Marga klein Overmeen bereid 
hebben gevonden om onze werkgroep “Het zoeken niet moe. Ik blijf onderweg” te 
leiden. We pakken onze activiteiten weer op en organiseren een middag en wel 
op donderdag 9 februari 2017 in het Heilig Hart Parochiecentrum te Lemelerveld.                                 
Het thema van deze middag is: “Het Onze Vader”. Meer informatie is te vinden op 
de website van onze geloofsgemeenschap Hoonhorst: www.parochiehoonhorst.nl  
 
10-daagse Bedevaartsreis naar Israël van 20 t/m 29 oktober 2017 
Het Heilig Land is al eeuwenlang een begrip. Israël is een bestemming die veel 
mensen minstens één keer in hun leven willen bezoeken. De reis wordt in 
samenwerking met de VNB (lid van ANVR/SGR) georganiseerd. Voor 
belangstellenden is er op 15 februari as. om 19.15 uur een informatieavond in het 
parochiecentrum Lemelerveld. Meer informatie is te vinden op 
www.parochiehoonhorst.nl 
 
 
 
 
Nieuwe locatie reclameborden VV Hoonhorst voltooid! 

Tijdens de winterstop van de voetbal is de nieuwe locatie reclameborden 

bij VV Hoonhorst afgerond. In deze periode zijn de beugels en rails geplaatst 

met de zijn nieuwe reclameborden en de borden die een mindere zichtlocatie 

hadden naar een A locatie verplaatst. Het laatste plekje is nog voor de 

Verzamelplaats Salland uit Wijthmen, daarna zal een 2e rij in zicht komen. Met 

deze nieuwe locatie kan VV Hoonhorst verder uitbouwen naar de toekomst... 

              

VOETBAL NIEUWS 

http://www.parochiehoonhorst.nl/
http://www.parochiehoonhorst.nl/
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Sponsor van de maand 
Elke maand zet Voetbal Vereniging Hoonhorst een sponsor in het zonnetje, deze 
maand is dat Scoretec uit Neede. Uit passie voor electronica en LED technologie 
in combinatie met jarenlange werkervaring op de werkvloer, was het in 2004 tijd 
om een eigen onderneming op te zetten in Losser. Wegens een succesvolle groei 
moest men op zoek naar een grotere locatie, deze is gevonden in het 
Achterhoekse Neede... 
Wij willen Scoretec bedanken voor de bordsponsoring en het ter beschikking 
stellen van de tijdswaarnemingsscorebord bij zowel de Jumbo Kamphuis 
Crossloop 2016 en de Snertloop van 8 januari j.l. 
 

 
Met sportieve groet, 
sponsorzaken@vvhoonhorst.nl                                                      Wim van Lenthe 
 
 
 
 

 
Hallo allemaal, 
 
 Hierbij willen wij 
iedereen die bij heeft 
gedragen aan de 
geslaagde 
kerstmarkt van 2016 

hartelijk bedanken. 
Het was wederom gezellig. 
Op verzoek van een aantal standhouders hierbij de datum voor 2017: zondag 17 
december. Mocht u suggesties/verbeterpunten hebben voor onze kerstmarkt, we 
houden ons aanbevolen. 
 
Met vriendelijke groet,                            Stichting Molen van Fakkert te Hoonhorst 

PLAATSELIJK NIEUWS 

http://hoonhorst.nl/webmail/src/compose.php?send_to=sponsorzaken%40vvhoonhorst.nl
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Samen maken we Hoonhorst! 
 
Dit bericht is voor alle leden van de Rabobank. 
Binnenkort 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 tussen 1 en 17 
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 
stichtingen. Zo kunnen we er gezamenlijk voor zorgen dat er zoveel mogelijk geld 
naar ons dorp gaat en ons verenigingsleven bloeiend blijft. 
 
In 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.  
 
Als je als vereniging mee wilt doen, meld je dan aan vóór 1 februari bij de 
RABObank (www.rabo.nl/vvs/rcc) 
In het volgende Dorpsblad graag je vereniging promoten zodat iedereen weet op 
welke club men zijn stem wil uitbrengen. 
N.B. Let op de uiterste inleverdatum kopij. 
 
 
Jaar van de muziek spetterend gestart! 

Het dak ging bijna van het Anjerpunt af! Wat een leuke, gezellige muzikale avond 

wist het pianoduo Dokter en de Heer met band ons te brengen! Er werd flink 

gedanst en meegezongen en enkele dorpsgenoten durfden het aan hun muzikale 

talenten voor het voetlicht te brengen. Een drumsessie van Paul en een stoer 

zangoptreden van Herma vergrootten het plezier. Zaterdagavond 21 januari was 

de aftrap van het jaar van de muziek, het thema dat de programmaraad van het 

Kulturhus bedacht heeft voor 2017. Met een optreden van de Wierdense/ 

Oldenzaalse band is dit goed gelukt en als dit de trend zet voor het jaar dan 

belooft het nog wat!  

Vanuit het Kulturhus worden dit jaar verschillende muzikale activiteiten voor jong 

en oud georganiseerd. Houd het dorpsblad, Facebook van het Anjerpunt en het 

Plaatselijk Belang, Twitter en de website www.hoonhorst.nl in de gaten want daar 

kun je lezen wat er te doen is op o.a. muzikaal gebied. Dorpsgenoten die actief 

zijn op muzikaal gebied worden uitgenodigd anderen te laten delen in het plezier. 

Heb je wat leuks te laten horen, meld je dan bij het Anjerpunt of 

info@pbhoonhorst.nl 

 

http://www.rabo.nl/vvs/rcc
http://www.hoonhorst.nl/
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Carnaval staat op het punt te beginnen !!!!!! 
 
Prinsen Spektakel 
Voordat het Carnavalsweekend losbarst, nemen we op 12 februari tijdens het 
Prinsen Spektakel afscheid van onze eigen Prinses Sandra de 1

e
. Zij heeft haar 

taken als Prinses der Hoonhakkers uitmuntend uitgevoerd, maar na een geweldig 
carnavalsjaar is het tijd geworden om een nieuwe Prins(es) bekend te maken. 
Deze middag nemen we ook afscheid van onze Jeugdprins Milan.  
Bent u benieuwd wie de nieuwe Prins(es) en Jeugdprins(es) van de Hoonhakkers 
worden? Dan bent u van harte welkom in onze koninklijke Residentie Zaal 
Kappers.  
Het prinsenspektakel is op zondag 12 februari om 14.00 uur. 
 
Zaterdagavond 18 februari om 19:00 uur zal de nieuwe Prins(es) der 
Hoonhakkers met zijn/haar Raad van Elf en de Jeugdprins(es) met zijn/haar 
adjudanten aanwezig zijn bij de carnavalsviering in de st. Cyriacuskerk. Pastor 
Noordink zal deze viering voorgaan en we weten uit ervaring dat hij dergelijke 
vieringen geweldig maar ook zeker stijlvol kan leiden. Tijdens deze viering mogen 
kinderen natuurlijk weer verkleed komen. 
 
Donderdagavond 23 februari om 20:00 uur zal de 50+ carnaval van start gaan. 
Onder het genot van een hapje en een drankje wordt het vast weer een gezellige 
dolle boel. Geheel in het thema  “De Hoonhakkers bint niet te film'n”  zal er ook 
een Quiz  passeren. Natuurlijk is er ook tijd voor een polonaise.  
Op deze avond is onze Residentie Zaal Kappers omgetoverd tot een kleine en 
gezellige zaal met ruime dansvloer, maar er is ook voldoende zitgelegenheid.  
Ook dit jaar is er een gratis haal- en brengservice. Ivo Braam staat klaar om u 
met de duurzame dorpsdeelauto gratis thuis op te halen en na afloop weer veilig 
thuis te brengen. Interesse? Neem contact op met Ivo: tel: 06-28247782. 50+ 
carnaval eindigt ongeveer rond 22.30 uur en de entree is gratis. 
 
Vrijdagmiddag 24 februari is er de kindermiddag voor de jeugd van groep 1 t/m 
7. Dit jaar mogen ook de kinderen van de peuterspeelzaal komen. Op deze 
middag kan er een dans worden ingestudeerd en zijn er black-light spellen. 
Tussen deze activiteiten door zal er natuurlijk ook ruimte zijn om even lekker te 
hossen op diverse carnavalskrakers waar natuurlijk de polonaise niet mag 
ontbreken.  
Kortom, het belooft een leuke middag te worden. Deze is trouwens geheel 
kosteloos, dus niemand hoeft geld mee te nemen. Het drinken en de 
versnaperingen worden door de Hoonhakkers aangeboden. De kindermiddag 
duurt van 14:00 tot 16:00 uur. Ouders/verzorgers zijn ook van harte uitgenodigd 
om deze middag bij te wonen. 
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Vrijdagavond 24 februari staat het bezoek aan de jeugdsoos op het programma 
en deze wordt gehouden in onze eigen residentie Kappers. Hierbij is ook groep 8 
van harte welkom. Het thema van de feestavond is “De Hoonhakkers bint niet te 
film'n” en geheel volgens traditie zal er ook deze keer een Quiz gehouden 
worden die een beroep doet op de kennis van de jeugd. Het feest begint om 
19:00 uur en zal tot ongeveer 21:30 uur duren. Er is deze avond geen entree en 
opgave is niet verplicht. Iedereen krijgt één glas drinken en een zakje chips 
aangeboden.  
 
Zaterdagavond 25 februari   
Dit jaar is de zaal open vanaf 19:00 uur om een drankje te pakken en je zo voor 
te bereiden op een mooie carnavals avond. Het programma zal starten rond 
21:00 uur. De zaterdagavond in Hakkersdonk is ondertussen uitgegroeid tot een 
zeer gezellige avond, een zeer leuke sfeer en verrassende outfits.  
 
Dankzij het thema “De Hoonhakkers bint niet te film'n” verwachten wij ook dit jaar 
weer genoeg feestelijke creaties. Op deze avond zal DJ Eric Witteveen de 
carnavalskrakers aan elkaar mixen. Entree vanaf 21:00 uur en is slechts €5,-. 
Voor de jongere jeugd -18 is de entree gratis. Degenen die het hele weekend met 
de Hoonhakkers op stap gaan en in het bezit zijn van een entreekaart, krijgen bij 
binnenkomst voor 22:00 uur 2 consumptiemunten gratis. 
 
Zondagmiddag Gezinscarnaval 26 februari  
De zondagmiddag trappen we af met de carnavalsoptocht. Tijdens deze optocht, 
die misschien niet zeer groot maar wel altijd gezellig is, wordt het publiek elk jaar 
opnieuw verrast door ludieke creaties. Voor verenigingen uit het dorp is het ook 
de uitgelezen kans om de vereniging eens op een andere manier onder de 
aandacht van de mensen te brengen. We loven naast de normale leuke prijzen 
een originaliteitsprijs uit voor de origineelste creatie tijdens de optocht. Deze prijs 
is een mooie waardebon twv. € 250,-, mogelijk gemaakt door onze 
carnavalsvereniging en Dirk Wennemars Oudleusen.  
Opgeven kan door een mailtje te sturen naar optocht@hoonhakkers.nl  
Start van de optocht is om 13:30 uur vanaf het dorpsplein. Aansluitend zal het 
gezinscarnaval losbarsten in onze Residentie Zaal Kappers waar muziek voor 
jong en oud gedraaid wordt en waarbij menig polonaise voorbij zal komen lopen. 
 
In deze periode zal ook de afschrijving van de donateurs plaats vinden. Hartelijk 
dank voor uw jaarlijkse steun en bijdrage. 
 
Tot snel allemaal. 
Carnavaleske groeten, 

Carnavalsvereniging de Hoonhakkers 
 

mailto:optocht@hoonhakkers.nl
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Open dag A. Baron van Dedemschool  

Wordt uw kind dit of volgend jaar 4, dan nodigen wij u met uw 

kind(eren) uit voor de open dag op onze Daltonschool A. Baron 

van Dedem in Emmen, in het prachtige buitengebied van 

Hoonhorst. Op onze school zitten 61 leerlingen waarvan 13 uit 

Hoonhorst, 26 buitengebied Hoonhorst en 22 daar buiten, vnl. 

Dalfsen. 

Binnen ons onderwijs zijn de Dalton-

kernwaarden Zelfstandigheid, Verantwoordelijkheid, Samenwerken, 

Effectiviteit en Reflectie de pijlers, die daarom ook volgens een doorgaande lijn 

met doelen en vaardigheden wordt gevolgd. Met trots kunnen wij u mededelen 

dat onze school afgelopen maand een verlenging van de daltonlicentie heeft 

gekregen voor de maximale termijn van vijf jaar. Meer informatie vindt u op onze 

website, www.abaronvandedemschool.nl, maar het beste is om tijdens ons open 

huis in onze school te komen kijken en te beleven. Dit kan op woensdag 15 

februari vanaf 9.00 uur en ‟s avonds is er om 19.30 uur een informatieavond. 

Mocht u deze momenten verhinderd zijn, bel gerust om buiten deze tijden een 

afspraak te maken. 

 

Met vriendelijke groet, 

Harry Muskee 

Directeur A. Baron van Dedemschool 

Emmerweg 10, tel. (0529) 433360, 

dedem@pco-dalfsen.nl 

 

 
 

 

Voorleesochtend in Anjerpunt op 3 februari 

Op vrijdagochtend 3 februari organiseert de bibliotheek Dalfsen-Nieuwleusen 

een voorleesochtend in het Anjerpunt. Dit in het kader van de Nationale 

Voorleesweken. Vanaf kwart over elf wordt voorgelezen uit het bekroonde 

prentenboek "De Kleine Walvis". De ochtend is vooral bedoeld voor kinderen 

van twee tot vier jaar. Het zal tot ongeveer kwart voor twaalf duren. 

Het is de bedoeling dat voortaan er iedere eerste vrijdagochtend van de 

maand zal worden voorgelezen. Iedere keer uit een ander boek en iedere keer 

met een ander thema. Op vrijdag 3 maart is de volgende voorleesochtend. 

 

Groetjes, Ad Zwaga 

http://www.abaronvandedemschool.nl/
mailto:dedem@pco-dalfsen.nl
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Zijactief 

Op maandag 23 januari kwamen er weer veel dames naar onze jaarvergadering. 

Het jaarverslag en het financiële jaarplaatje werden doorgenomen en na ieders 

goedkeuring werd er een heerlijk kopje koffie genuttigd. Daarna hebben wij op 

een ludieke manier afscheid genomen van Marijke Beltman als penningmeester. 

Wij danken haar voor al die jaren dat zij zich heeft ingezet voor Zijactief. 

En wij verwelkomen twee nieuwe bestuursleden. 

Riemke Bakker, zij volgt Marijke op als penningmeester en Ans Voss wordt onze  

2
e
 secretaris. 

Na de pauze kwam de heer Mulder ons vertellen over de voedselbank Dalfsen. 

Hij vertelde dat 1 op de 9 kinderen in Nederland in armoede leven. 

Voedselbank Nederland heeft 8 distributiecentra van waaruit 163 voedselbanken 

in Nederland worden bevoorraad. 

Men kan maximaal 3 jaar een voedsel pakket krijgen, en elk half jaar wordt 

gekeken of je er nog recht op hebt. 

Ook gaf hij aan dat er heel wat voedsel verspild wordt door alle Nederlanders wel 

2,4 miljard. 

Dit zet je toch wel even aan het denken. 

Het was een zeer geslaagde avond. 

Op 20 februari komt Juul Kleman ons vertellen over het opvanghuis Eilean. Zij 

vangt vrouwen op met een traumatische ervaring. 

Wij zien er naar uit om u allen weer te zien.                                          Het Bestuur 
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Glasvezel in het buitengebied van Hoonhorst 
In het najaar van 2016 is de vraagbundeling om te komen tot die gewenste 

glasvezelverbinding in het buitengebied voor 
onder andere Hoonhorst door Glasvezel 
Buitenaf (CIF) uitgesteld. Dat geldt voor het 
hele Vechtdal Breedband gebied overigens 
(buitengebieden van gemeente Dalfsen, 
Ommen en een deel van Zwolle. Door 
Glasvezel Buitenaf (CIF) is op dit moment nog 
niet een nieuwe datum afgegeven wanneer de 
vraagbundeling wel gaat starten. Als 

aangegeven in de brief die iedereen in het buitengebied in het najaar van 2016 
heeft ontvangen maakt Glasvezel Buitenaf vanwege het grote succes in andere 
gebieden even een “pas op de plaats”. Stichting “Breedband Internet 
Buitengebied gemeente Dalfsen”, het bredere initiatief waar Hoonhorst bij is 
aangesloten, volgt de ontwikkelen nauwgezet. 

Heeft u vragen: kijk op de website 
www.vechtdalbreedband.nl of benader een van 
de vele ambassadeurs van Hoonhorst. De 
Hoonhorster ambassadeurs zijn op de site te 
vinden onder “contact”. 

Feestelijke afsluiting Programma Duurzame Dorpen 
Onlangs heeft de provincie het programma “Duurzame Dorpen” feestelijk 
afgesloten bij de Aardehuizen in Olst. In 2010 won Hoonhorst die prijs met het 
mooie bedrag dat hieraan gekoppeld was. In totaal zijn ongeveer 15 dorpen in 
Overijssel aan de slag gegaan met duurzame projecten. Allemaal initiatieven van 
inwoners in die dorpen. Erik Lievers, gedeputeerde van provincie Overijssel voor 
onder andere energie, prees de dorpen voor hun inzet, enthousiasme, lef en 
doorzettingsvermogen. In de provincie zijn stappen gezet, zeker ook wat betreft 
bewustwording en de noodzaak om te komen tot duurzame energie. Erik Lievers 
gaf aan dat we energie gaan zien: we ontkomen niet aan windmolens en 
zonnepanelen in het veld om aan de klimaatdoelstellingen te voldoen. Ruimtelijk 
moet het ingepast worden, ook in Overijssel. In 2015 heeft Duurzaam Hoonhorst 
met een verslag en accountantsverklaring overigens al met succes 
verantwoording afgelegd aan de provincie. 

 

 

http://www.vechtdalbreedband.nl/
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Blijf op de hoogte  
En voor wie groen, gezond, gemeenschappelijk en gezellig 
aan de slag wil: neem vooral even contact met één van ons 
op. Een plek in het bestuur van de stichting, gewoon 
meepraten over projecten en/of een mooi duurzaam idee: je/u 
bent van harte welkom!Kijk regelmatig even op 
www.duurzaamhoonhorst.nl, om op de hoogte te blijven van 

het laatste groene, gezonde, gemeenschappelijke en gezellige nieuws. Volg 
@Hoonhorst op Twitter…. en natuurlijk kunnen jullie bij ons terecht. We reageren 
per mail of we maken een afspraak.  
Mail naar info@duurzaamhoonhorst.nl of neem kontakt op met Antje Kingma, 
(0529) 401878. e-mail: info@duurzaamhoonhorst.nl 
 
Timo Veen 06-31787126  
Antje Kingma  0529 - 40 18 78 
Evert Jan Hof  0529 - 40 10 90 
Jannet Kroes  0529 - 42 70 37 
Marinus Zwerink  0529 - 40 16 56  
 
Ladies Only  

Ook dit jaar is er weer een  Ladies Only  in CRZ Kappers aan de Kerkstraat 7 in 

Hoonhorst en wel op zaterdag 11 maart van 14:00 tot 18:00 uur! 

Het is een evenement door vrouwen voor vrouwen….. We willen de dames echt 

letterlijk en figuurlijk een middagje in de watten leggen. Er is van alles te koop: 

schoenen, tassen, sieraden, parfum, kleding  in de zaal. Ook kan men  

deelnemen aan verschillende workshops (voor een klein bedrag) in de Sint 

Cyriacusschool o.a. voetreflex, lichaamsmassage, handmassage, hoofdmassage, 

gezichtsverzorging en nagels lakken, fotoshoot en nog veel meer…. 

Dit jaar hebben we gekozen voor het goede doel “Muziek in het dorp” voor meer 

muzieklessen en activiteiten die met muziek, te maken hebben. Zeker nu 2017 is 

uitgekozen tot jaar van de muziek!  Een groot gedeelte van de entree gaan naar 

het goede doel.  

Ook is Uw entreekaartje uw lot in de Lucky Loterij. Uw kaartje kunt u inleveren 

met uw naam erop bij de entree en wordt gekoppeld aan een prijs die de 

deelnemende standhouders en workshops beschikbaar stellen. Dit gebeurt 

tijdens de trekking in de zaal. Zo worden elk uur enkele dames nog gelukkiger 

gemaakt…. 

Dus dames, koop gauw uw kaartje bij CRZ Kappers (€7,50 voorverkoop, €10,= 

aan de zaal) en laat u verwennen…… 

Tot 11 maart. 

Commissie Ladies Only: Gerda, Hennie, Janice, Karin, Helma, Ellen en CLaudia

 

http://www.duurzaamhoonhorst.nl/
mailto:info@duurzaamhoonhorst.nl
mailto:info@duurzaamhoonhorst.nl
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