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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 maart Rinus 31 maart 
 11 april Rinus 21 april 
   2 mei Rinus 12 mei 
  

 
Stichtingnieuws: 
 
De maand maart heeft veel voor ons in petto. 
Alsof Hoonhorst uit een winterslaap ontwaakt. 
Vergeet niet uw stem uit te brengen voor de RABObank Clubactie. 
Het Dorpsblad houdt zich aanbevolen! 
De activiteitenagenda spreekt voor zich. 
Graag tot Ziens in of rondom ons mooie dorp! 
 

Stichting Dorpsblad Hoonhorst 

mailto:dorpsblad@hoonhorst.nl
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Datum                      Agenda 
 
  9 maart Plaatselijk Belang meedenken over toekomst van ons dorp –  
                       Anjerpunt 
10 maart Jeugdsoos Outdoor Lakeside Wijthmen 
10 en 11 maart NLdoet 
11 maart Ladies Only 
12  maart Eten bij Kappers voor alleenstaanden en ouderen 
14 maart Ouderenochtend Zaal Kappers 
15 maart Klaverjassen 
16,17,18 maart Uitvoering toneelgroep Kolde‟r 
20 maart ZijActief, de Imminkhoeve 
21 maart Bingo 
24 maart Jeugdsoos Chocolade eitjesverkoop 
25 maart Actie Hoonhorst Schoon 
25 maart Opbouw Paasvuur 
28 maart Ouderenochtend Zaal Kappers 
28 maart Plaatselijk Belang Ledenvergadering 
29 maart Klaverjassen. 
 
 
 
 

 
Nieuw in het Anjerpunt Hoonhorst 

Kilometers fietsen naar school, sporten, chillen en ook nog huiswerk maken.  Als 
je het dan ook nog lastig vindt om te beginnen met je huiswerk, te plannen of niet 
zo goed weet hoe je alles moet organiseren, kan het zijn dat je een achterstand 

krijgt. 
De meeste jongeren balen daarvan, soms is het dan fijn als iemand je helpt. De 
huiswerkbegeleiding /studiecoach is voor jongeren die behoefte hebben om op 

een rustige plek huiswerk te maken, hulp nodig hebben bij het plannen, 
organiseren, studievaardigheden en leren-leren. 

Bij voldoende belangstelling starten we donderdag 9 maart 2017. 
Wanneer:  . Op maandag en donderdag van 16.30 tot 18.00 uur 
Kosten:  . Vrijblijvende proefles, € 10.00 per “losse” les, 5 lessen voor € 40,= 
Waar:  . Anjerpunt Hoonhorst, Kerkstraat 7 

Femmie van Dooremolen,  Fvandooremolen@home.nl 
Docent en coach,  tel: 06-81138283 of (0529) 4042154 

 
Wil je je opgeven en/of heb je vragen ? 

Dan graag mailtje met je naam en/of vraag naar Fvandooremolen@home.nl 
 

KRUMMEL 

mailto:Fvandooremolen@home.nl
mailto:Fvandooremolen@home.nl
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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, 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 

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:m.kleinovermeen@ziggo.nl
mailto:ankievvwijthmen@kpnmail.nl
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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, 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:  3 maart tot en met 1 april 2017 
 
Vrijdag 3 maart Wereldgebedsdag: Oecumenische viering in de Ned. 
Gereformeerde Kerk in Dalfsen, Polhaarweg 34. 
  
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 en 5 maart 
Herman Nijboer, Gezina Broeks-Splinter, Bernard Nijhout, overl. ouders Nijhout- 
Eijkelkamp, Marie Poppe-Breembroek, ouders Damman-Heerink, ouders Zwakenberg- 
Haas, overl. fam. Wolthaar-Jutten, Henk Diepman, ouders Diepman-Fakkert, fam. Huitink. 

http://www.parochiehoonhorst.nl/
mailto:rkkerkhoonhorst@gmail.com
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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 
 

Maandag 6 maart 
19.00 uur    : Rozenkransgebed 
Lectrice : Tonnie Veltmaat 
 
Donderdag 9 maart 
19.00 uur     : Eucharistieviering 
Voorganger    : Pastoor Hermens 
Intentie          : Voor de zieken. 
 
Zondag 12 maart (2e zondag 40 dagentijd) 
09.00 uur       : Communieviering 
Voorganger   : Werkgroep  
m.m.v.           : Enjoy  
Dienen         : Kim Diepman, Roy Diepman 
Collectanten  : T. Braam, A. Braam 
Koster           : A. Braam 
 
Intenties 11 en 12 maart 
Herman Nijboer, overl. ouders Grooteschaars-Bruggeman, Bernard en Marie Diepman- 
Reimert, overl. ouders Overgoor-Grooteschaars, overl. ouders Sterenbosch-Luttenberg, 
Marie Poppe-Breembroek. 
 
Dalfsen: Zaterdag  11 maart 19.00 uur Eucharistieviering 
Ommen: Zondag  12 maart 11.00 uur Eucharistieviering 
Lemelerveld: Zaterdag  11 maart 19.00 uur Presentatie 1

e
 H. Communie 

Vilsteren: Zondag  12 maart 11.00 uur Communieviering 
Heino: Zondag  12 maart 09.00 uur Eucharistieviering 
Lierderholthuis: Zondag  12 maart 09.00 uur Communieviering 

                             
Maandag 13 maart 
19.00 uur      : Rozenkransgebed 
Lector            : Frans Eilert 
 
Woensdag 15 maart 
9.30 uur         : Caritasviering  
Voorganger    : Pastoor Hermens 
Na de viering is er gelegenheid om samen koffie te drinken in het parochiehuis. 
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Donderdag 16 maart 
19.00 uur    : Eucharistieviering 
Voorganger   : Pastoor Hermens 
Intentie          : Voor slachtoffers van oorlog en geweld. 
 

Zaterdag 18 maart (3
e
 zondag 40 dagentijd) 

19.00 uur      : Eucharistieviering 
Voorganger   : Pastoor Hermens 
m.m.v.            : Gemengd Koor 
Lector             : Martin broeks 
Dienen           : Ivor Smook, Emiel Smook 
Collectanten  : W. Schrijver, H. Veneboer 
Koster            : G. Holterman 
 

Intenties 18 – 19 maart 
Hendrikus Schrijver, Bernard en Marie Diepman-Reimert, Gezina Broeks-Splinter, Gradus 
Damman, Harry Veltmaat, Marie Poppe-Breembroek, ouders Damman-Heerink, Bertus 
Kappers, Johan Kortstee, Herman Wolthaar, Joop Koerhuis. 
 

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

Maandag 20 maart (H. Jozef) 
19.00 uur     : Rozenkransgebed 
Lector          : Frans Eilert 
 
Ommen: Eucharistieviering 09.00 uur 
Heino: Eucharistieviering 19.00 uur 
 

Donderdag 23 maart 
19.00 uur     : Eucharistieviering 
Voorganger  : Pastoor Hermens 
Intentie         : Marietje de Ruiter-Willemsen 
 

Zondag 26 maart (4
e
 zondag 40 dagentijd) 

09.00 uur      : Eucharistieviering 
Voorganger   : Pastoor Hermens 
m.m.v.           : Enjoy 
Lector            : Silvo Broeks 
Dienen          : Hugo Boekel, Frans Eilert 
Collectanten   : G. Holterman, G. Melenhorst 
Koster        : H. v.d. Vegt 
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Intenties 25 en 26 maart 
overl.ouders Meijerink-Groote Stroek, overl.ouders van der Vechte-Rientjes, overl. ouders  
Grooteschaars-Bruggeman, Bernard en Marie Diepman-Reimert, Marie Poppe- 
Breembroek 
 

Dalfsen: Zaterdag  25 maart 19.00 uur Eucharistieviering 
Ommen: Zondag  26 maart 11.00 uur Eucharistieviering 
Lemelerveld: Zaterdag  25 maart 19.00 uur Communieviering 
Vilsteren: Zondag  26 maart 11.00 uur Eucharistieviering 
Heino: Zaterdag  25 maart 18.00 uur Eucharistieviering (H.Vormsel) 
Lierderholthuis: Zondag  26 maart 09.00 uur Eucharistieviering 

                             
Maandag 27 maart 
19.00 uur    : Rozenkransgebed: 
Lector : Jan Meijerink 
 
Donderdag 30 maart 
19.00 uur      : Eucharistieviering 
Voorganger    : Pastoor Hermens 
Intentie           : Voor vrede in de wereld. 

 
Zaterdag 1 april (5

e
 zondag 40 dagentijd) 

09.00 uur       : Eucharistieviering 
Voorganger     : Pastor Wenker 
m.m.v.             : Gemengd Koor 
Lectrice : Miny Holterman 
Dienen           : Silvan smook, Roy Diepman 
Collectanten   : J. v.d. Vechte, D. v.d. Vechte 
Koster             : A. Braam 
  
Intenties 1 en 2 april 
Hendrikus Schrijver, Bernard en Marie Diepman-Reimert, Gezina Broeks-Splinter, Cor 
Peek, Marie Poppe-Breembroek, ouders Damman-Heerink, overl. ouders Sterenbosch- 
Luttenberg, Jan Huitink, Paul Eijkelkamp. 
 

 
Dalfsen: Zaterdag  1 april 19.00 uur Communieviering 
Ommen: Zondag  2 april 11.00 uur Eucharistieviering 
Lemelerveld: Zondag  2 april 09.00 uur Communieviering 
Vilsteren: Zondag  2 april 11.00 uur Presentatie 1

e
 H. Communie 

Heino: Zaterdag  1 april 19.00 uur Eucharistieviering 
Lierderholthuis: Zondag  2 april 09.00 uur Eucharistieviering 
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           Het zesde geestelijke werk van Barmhartigheid: 
 

Wat tegen u misdaan is, vergeven. 
 
Sommige mensen vinden woorden als vergeving, verzoening, 
zonde, schuld, vergiffenis, boete, vervelende woorden. Want 
ze doen denken aan vroegere tijden of aan sombere 
christelijke kerken. Want in de ogen van de mensen die steeds 
minder met de kerk hebben is één van de verwijten aan de 
christelijke levensbeschouwing dat ze mensen een schuld-
complex aanpraten. Mensen zijn zondige en feilbare mensen, 

die voortdurend de dingen fout doen en die van nature verkeerd handelen. En 
daardoor komt het dat de mensen tegenslag op tegenslag moeten verdragen, 
want het is hun eigen schuld. Dan hadden ze maar beter naar Gods woord 
moeten luisteren; dan was het zeker nooit zo ver gekomen. 
Nee, schuld en boete, zonde en verzoening, het zijn lastige begrippen waar we 
het liever niet over hebben. De gevoelens die daarbij horen zijn gewoonweg 
onaangenaam. 
Iemand in Lierderholthuis zei me ooit: "Biechten, dat doe ik nooit meer!! 
Desnoods doe ik geen zonde meer!" Nee, voor al die dingen die met fouten en 
verkeerde, zondige dingen te maken hebben, sluiten we ons graag af.  
 
Het is net als met lichamelijke pijn. Dat willen we terecht koste wat het kost 
vermijden en bestrijden. En toch is het tegelijk van levensbelang dat we vaardig 
zijn om pijn te ervaren. Want stel je voor dat je geen pijn meer zou kunnen 
voelen, dan zou je je zomaar overal aan kunnen bezeren, met hele kwalijke 
gevolgen. Nee, de vaardigheid om pijn te ervaren is levensnoodzakelijk. Mensen 
die door een zenuwbeschadiging geen pijn kunnen voelen kunnen erover 
meepraten. Want wanneer je je ergens aan bezeert, dan zorg je ervoor dat het 
stopt of dat je het herstelt. 
 
Zo is het ook met schuldbesef en schuldgevoel. Het zijn onaangename 
ervaringen en we hebben ze liever niet. En toch is de vaardigheid, het vermogen 
om je schuldig over iets te voelen of te weten van levensbelang. Want schuld 
gaat altijd over de beschadiging van een relatie. Het is jouw geweten, dat je tot 
het inzicht komt dat je een ander iets verkeerds hebt gedaan of iets hebt 
nagelaten. 'Dat had ik achteraf beter niet kunnen zeggen' 
.'Dat had ik achteraf toch moeten doen'. En dan is het heel goed dat je je er over 
schuldig voelt en weet dat je iets verkeerds hebt gedaan of nalatig bent geweest. 
Een beschadigde relatie vraagt erom hersteld te worden. En er zijn drie stappen 
nodig om dat weer voor elkaar te krijgen. Ten eerste moet de schade hersteld 
worden. Ten tweede moeten stappen ondernomen worden om herhaling te 
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voorkomen. En tot slot moet aan degene die je kwaad hebt gedaan om vergeving 
worden gevraagd. Zodat het weer 'goed' is tussen elkaar. 
 
Vergeving is een geschenk van degene die je kwaad hebt berokkend.  
Nu worden we, door de opdracht om dat zesde geestelijke werk van 
barmhartigheid te doen, gevraagd wanneer je om vergeving wordt gevraagd, niet 
halsstarrig en gekrenkt te blijven, maar om dan je hand over je hart te strijken en 
diegene dan barmhartig te vergeven. Dat zal lang niet altijd makkelijk zijn. Het 
heet niet voor niets een werk van barmhartigheid. Toch ben ik ervan overtuigd, 
dat het uiteindelijk ook een geschenk aan jezelf zal blijken te zijn. 

G. Noordink, pastor 
 
 
Met diaken Rob Mascini naar Rome, een reis in de Paastijd van 21 tot 26 
april 
In de dagen na Pasen gaat pastor Rob Mascini met een kleine groep mensen 
naar Rome. Samen met hem kunt u de stad bekijken en de heiligdommen 
bezoeken. Natuurlijk zullen we de paus ontmoeten en zullen we de eucharistie 
vieren in de Friezenkerk. U kunt zich aansluiten. Meer informatie kunt u bij de 
VNB (Vereniging Nationale Bedevaarten) krijgen: (073) 6818111, www.vnb.nl. 
Daar kunt u zich ook opgeven. Kijk ook gerust op de website van pastor Mascini, 
www.romereizen.one. 
 
 
Bedevaarten in 2017 
Vanuit het bisdom Utrecht worden er twee vijfdaagse bedevaarten georganiseerd. 
De eerste zal plaatsvinden van vrijdag 26 mei tot en met dinsdag 30 mei, samen 
met het bisdom Den Bosch. Wilt u met deze bedevaart mee, dan zou het fijn zijn 
als u zich zo snel mogelijk, doch uiterlijk half maart op geeft. Daarnaast vindt er 
nog een tweede vijfdaagse bedevaart plaats en wel van vrijdag 6 oktober tot en 
met dinsdag 10 oktober. Hierbij zal samengewerkt worden met het bisdom 
Rotterdam.  
Meer informatie is te vinden op onze website www.parochiehoonhorst.nl 
 
Wandel je mee !! 
Op zondag 12 maart wordt om 10.00 uur vanaf het Dorpsplein weer een mooie 
wandeling verzorgd door de MOV leden. 
Het belooft een mooie wandeling te worden van ongeveer een uur met een pauze 
met koffie en lekkers. Komt allen en neem familie en vrienden mee!! 
Bijgaand in dit dorpsblad vindt u een folder. Verspreid deze aan uw bekenden. 
 
Ook op zondagmorgen wordt tijdens de woord- en communieviering aandacht 
besteed aan ons vastenproject van Sr. Lucille Fund. 

http://www.romereizen.one/
http://www.parochiehoonhorst.nl/
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Er worden foto‟s vertoond van het bezoek dat we vorig jaar februari gemaakt 
hebben aan de school in Olusentu Lucia, Leoni Kroes en Chantal Elders. 
Veel ouders waren aanwezig toen we de school bezochten. 
De kinderen begroetten ons met zang en dans! 
Er zijn op dit moment 6 klassen en er gaan ruim 100 kinderen naar school! 
 
Achterin de kerk staat tijdens de vastentijd een info tafel met de bekende 
vastenbus. 
Dit jaar zijn er geen vastenzakjes maar uw bijdrage kan in een envelop of zakje in 
de bus. 
Overmaken kan ook : Sr. Lucille Fund NL68Rabo 0114095663 
Mochten er nog vragen zijn neem dan contact op met Lucia Kroes, tel. (0529) 
401726 
 
Wij wensen u allen een goede vastentijd toe. 

MOV Werkgroep Hoonhorst 
 
Beste medeparochianen van onze Emmanuelparochie, 
Zoals u misschien weet (of niet weet) is mede op initiatief van Baron Mr. Willem 
Jan van Dedem in 1820 de R.K. kerk in Dedemsvaart tot stand gekomen. Het is 
nog niet zo ver maar in 2020 is dit dus 200 jaar geleden. Het bestuur van het St. 
Vitus kerkgenootschap wil ter gelegenheid van dit jubileum een boekwerkje 
uitgeven. Onderstaande personen hebben zich bereid verklaard hiertoe het 
initiatief te nemen. Voor 2 personen is dit toch wel een hele klus. Denk hierbij aan 
archiefonderzoek, fotografie en het schrijven en de vormgeving van het boek. 
Indien u denkt hieraan een bijdrage te kunnen leveren dan houden wij ons 
aanbevolen. Dus schroom niet contact op te nemen. 
  
Nu zijn er natuurlijk een aantal archieven waaruit gegevens kunnen worden 
gehaald. Daar zijn we al mee bezig. Maar er zijn ongetwijfeld ook nog mensen, 
hierbij denken we in het bijzonder aan ( oud ) parochianen, die over een 
persoonlijk verhaal, foto‟s, herinneringen of ander materiaal beschikken wat voor 
publicatie in aanmerking komt.  Dit soort zaken maken een boekwerk vaak 
levendiger en prettiger leesbaar. Afhankelijk van het aanbod zal worden bekeken 
wat voor plaatsing in aanmerking komt. 
 
Indien u denkt een bijdrage te kunnen leveren, in welke vorm dan ook, houden wij 
ons hiervoor aanbevolen. 
 
Met vr. gr.                                                             
Helmuth Rijnhart      Mail:  rijnhart@online.nl 
Sander Koopman     Mail: koopmana@home.nl       tel:   (0523) 616279 
 

mailto:koopmana@home.nl
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Vrijwilligers gezocht voor verbouwing voormalige pastorie 
We hebben groen licht gekregen van de Emmanuelparochie om de voormalige 
pastorie te gaan verbouwen tot 2 appartementen. We hopen hier op korte termijn 
mee te kunnen gaan beginnen. Voordat er verbouwd kan gaan worden dienen er 
een aantal voorbereidende (sloop)werkzaamheden uitgevoerd te worden. Denk 
hierbij aan het weghalen van wanden, kasten, vloerbedekking, etc. Hiervoor 
zoeken we een aantal vrijwilligers. Ook tijdens de verbouw zijn er van tijd tot tijd 
vrijwilligers nodig. Wil je ons hierbij helpen, geef je dan op bij Jeroen Meijerink, 
tel. (0529) 402373 of e-mail: meijerij@xs4all.nl of na 1 maart bij Herman van der 
Vegt, tel. 06-57998150 of e-mail: herman@hermanvandervegt.nl. Opgeven bij het 
locatiesecretariaat is natuurlijk ook mogelijk. 

Locatieraad Geloofsgemeenschap Hoonhorst 
 
 
 
 
 
 

Sponsor van de maand 

Elke maand zet Voetbal Vereniging Hoonhorst een sponsor in het zonnetje. 

Deze maand is dat Loonbedrijf Velthuis uit Dalfsen. Dit bedrijf kent al een rijke  

geschiedenis...In 1946 begon Jan Willem Velthuis met loonwerk, de 

werkzaamheden waren toen vrij divers zoals maaien, dorsen en hout zagen. In 

1959 begon het bedrijf ook met hooi persen, daarna werd het bedrijf alleen maar 

uitgebreid. In 1981 werd het bedrijf overgenomen door zoon Rutger die dit samen 

met zijn vrouw Fennie verder ging uitbreiden. 

In 1998 besloot zoon Ronny bij in de zaak te komen en werd het een VOF. 

Op 1 januari 2014 besloten Rutger en Fennie om het rustiger aan te gaan doen 

en het bedrijf over te geven aan Ronny en Chantel. Inmiddels is Ronny ook 

regelmatig op en langs het veld bij de voetbal te vinden... Dit heeft geleid tot het 

ontwerpen van een mooi reclamebord dat inmiddels langs het veld hangt. Wij 

willen Velthuis hartelijk danken voor de sponsoring... 

 

 
 

 

VOETBAL NIEUWS 

mailto:meijerij@xs4all.nl
mailto:herman@hermanvandervegt.nl
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Nieuwe kleding Hoonhorst 2 

Op zondagochtend 12 februari j.l. was het zover, de uitreiking van de nieuwe 

trainingspakken en tassen voor het 2e elftal van VV Hoonhorst. 

We hebben wederom Brouwer Transport bereid gevonden voor een nieuwe 

samenwerking voor 5 jaar. Dit contract bestaat uit nieuwe trainingspakken 

en bijbehorende tassen van Brouwer Transport uit Dalfsen. 

In verband met winterse omstandigheden was besloten om de fotosessie 

in de sporthal plaats te laten vinden. Het team van Herbert Hartkamp en Carlo v/d 

Brink kon zich daarna volop uitleven weliswaar niet op het veld maar in de 

sporthal. Wij willen de familie Brouwer hartelijk bedanken voor de nieuwe kleding. 

 

 
 

sponsorzaken@vvhoonhorst.nl 

Wim van Lenthe 

 
 
 
 

Kán hoger, moet hoger 
Met deze kreet is op donderdag 9 februari het actiecomité Hoog Over(ijssel) 
opgericht in Zaal Kappers, mede op initiatief van het Plaatselijk Belang Hoonhorst 
e.o.. Als u de Stentor leest, rtv Oost volgt of twitter heeft, zal het u niet ontgaan 
zijn dat we boven het Vechtdal en de Sallandse Heuvelrug te maken krijgen met 
laagvliegend verkeer richting vliegveld Lelystad. Precies boven het geliefde  

PLAATSELIJK NIEUWS 

http://hoonhorst.nl/webmail/src/compose.php?send_to=sponsorzaken%40vvhoonhorst.nl
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wandelgebied „rondje Emmen‟, de Aalshorst en den Berg. Als deze plannen 
doorgaan dan is het gedaan met de rust!! En dat willen we natuurlijk niet.  
Wat hangt ons letterlijk boven het hoofd: vanaf 2019 komt er op 1000 m hoogte 
vliegverkeer over ons heen met het geluid vergelijkbaar met een vrachtauto op 60 
meter afstand, en dat in de loop der jaren oplopend tot 60 keer per dag!! Dat doet 
wat met de leefbaarheid, de rust, de luchtkwaliteit en de vogels. Want onze 
ooievaars en buizerds vliegen ook op die hoogte, met alle gevaren van dien.  
Het alternatief is door luchtvaart- en luchtruimdeskundigen toegelicht en is goed 
onderbouwd. Het kán anders door hoger te vliegen. Maar daarvoor moeten de 
politici in beweging komen! Zij moeten erop aandringen dat Overijssel plaats 
moet nemen aan de Alderstafel, het overlegorgaan m.b.t. het vliegveld Lelystad. 
Zij moeten kamervragen stellen, zij moeten bij de minister aandringen op 
herziening van de indeling van het luchtruim!  
Om dit te bereiken is er een petitie opgesteld die aangeboden zal worden 
aan leden van de Tweede Kamer. Heeft u nog niet getekend doet u dat dan 
alsnog via https://petities.nl/petitions/red-overijssel-aanvliegroute-naar-lelystad-
kan-hoger-moet-hoger 
In het pas opgerichte actiecomité zitten momenteel afgevaardigden van 
Plaatselijk Belangen van dorpen die te maken krijgen met de laagvliegroutes, 
deskundigen op het gebied van luchtvaart en een aantal betrokken inwoners. We 
zijn druk doende om informatie te verspreiden en acties te verzinnen. Er zijn 3 
werkgroepen opgesteld te weten communicatie, ludieke acties, ondernemers. 
Wilt u ook meewerken aan deze acties, stuurt u dan een mail naar 
hoogoverijssel@gmail.com of neemt u contact op met het Eline Elshof, 
eline@pbhoonhorst.nl  
Naar verwachting gaat deze week de website www.hoogoverijssel.nl de lucht in. 
Hou de media in de gaten over de ontwikkelingen. Ook via het dorpsblad en de 
website www.hoonhorst.nl en Facebook zullen we blijven communiceren.  

Plaatselijk Belang Hoonhorst e.o. 
 
ZijActief 

Op maandagavond 20 februari kwam Juul Klemann van opvanghuis Eilean in 

Wijthmen. Zij vertelde over het opvanghuis dat ruimte biedt aan 8 jonge vrouwen 

die buiten de pleegzorg vallen, een begeleid wonen plek wordt geboden. 

Zij creëert een veilige plek voor meisjes en jonge vrouwen zodat zij hun 

traumatische ervaringen kunnen verwerken. En dat zij uiteindelijk weer 

zelfstandig verder kunnen met uiteraard de mogelijkheid om terug te vallen op 

Eilean. Ook bieden ze plek voor kortdurende opvang waar bijvoorbeeld gewerkt 

kan worden aan zelfstandigheid. Het woord Eilean betekent Eiland, een eiland 

van veiligheid en liefde om uiteindelijk zelfstandig het leven weer aan te kunnen. 

Op maandag  20 maart komt Sanne Buitenhuis ons vertellen over de 

Imminkhoeve.                                                                                        Het Bestuur 

https://petities.nl/petitions/red-overijssel-aanvliegroute-naar-lelystad-kan-hoger-moet-hoger
https://petities.nl/petitions/red-overijssel-aanvliegroute-naar-lelystad-kan-hoger-moet-hoger
mailto:hoogoverijssel@gmail.com
mailto:eline@pbhoonhorst.nl
http://www.hoogoverijssel.nl/
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Nieuws Any Fitness: 
Update: 
Any Fitness draait vanaf half januari al lekker 
warm…. Woensdagavond 19:00-20:00 uur 
(inloop) zit al bijna vol, we zitten nu op 9 
man/vrouw. Op de donderdagmorgen 9:00-10:00 
uur (groepsles) kunnen er nog enkelen bij! Wil je 
ook graag fitnessen maar past jou de tijden niet, 
misschien is de zondagmorgen dan een optie. We 
willen de zondagmorgen namelijk erbij gaan doen, 
bij minimale animo van 6 personen.  Wil jij dit ook, 
laat het ons weten via mail naar 
anyfitnesshoonhorst@gmail.com  Ook hebben we 

de minimale leeftijd verlaagd van 21 jaar naar 16 jaar, dit omdat we geen zware 
apparatuur hebben staan. Dus jongens en meiden, jullie zijn ook van harte 
welkom en geef je samen op, samen sporten is nog leuker! Kom vrijblijvend een 
keer meedoen. 
 
Hardlooptraining: 
Vanaf april  gaan we woensdagavond heerlijk in de buitenlucht, van 20:00-21:00 
uur, conditie opbouwen en gaan we rondjes hardlopen met looptraining in 
combinatie met bootcamp-oefeningen rond de voetbalvelden en het Maatpad. We 
bouwen dit rustig op naar 30 minuten hardlopen. De kosten hiervoor bedragen 1 
uur van je strippenkaart. Strippenkaart kost € 25,= (10 x 1 uur trainen).  
Ook kan ik je helpen om een schema op te stellen om gezamenlijk naar een 
bepaald doel te trainen.  
Wil je meedoen, geef je op via anyfitnesshoonhorst@gmail.com of via 
openingstijden Any Fitnesss, woensdagavond 19:00-20:00 uur en 
donderdagmorgen 9:00-10:00 uur. 
Sportieve groet,                                                                             Claudia Lubberts 
 

 
Doppenactie voor KNGF 
De afgelopen jaren zijn vele zakken doppen gespaard voor de aanschaf en 
training van geleidehonden. Per januari 2017 zijn de tussenadressen voor de 
inzameling vervallen. Het werd te duur voor de organisatie om chauffeurs de 
doppen op te laten halen door het land. Dit door de gedaalde prijs van het 
plastic. De doppen moeten nu zelf weggebracht worden naar depots. Deze zijn 
van mensen die op hun terrein een zeecontainer hebben laten plaatsen voor de 
inzameling. Deze adressen liggen zo ver weg (Donderen, Aalten en 
Tilburg), dat wij het niet zien zitten om het vervoer van de doppen zelf te 
gaan doen. Wij stoppen dus met het inzamelen van de doppen en willen 
iedereen heel hartelijk bedanken voor de aanvoer van doppen in de afgelopen 

mailto:anyfitnesshoonhorst@gmail.com
mailto:anyfitnesshoonhorst@gmail.com
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periode. Er stonden bakjes in de Potstal. Er kwamen zakken vanaf de 
St. Cyriacus. Regelmatig vonden we zakjes in de brievenbus of werden zakken in 
de schuur geplaatst. Mooi om te ervaren dat het in het dorp zo enthousiast werd 
opgepakt. Dank hiervoor! 
Met vriendelijke groet,                     Wim en Heleen Boshoven, Koelmansstraat 33 
 

 

Beste inwoners van Hoonhorst, 

Op woensdag 8 maart 2017 neem ik vanaf 10.30 tot 17.30 uur mijn standplaats in 

op het Dorpsplein van Hoonhorst. 

Wie wij zijn: Mijn naam is John Zunnebeld en ik woon met mijn vrouw en twee 

kinderen in Nieuwleusen. Ik heb 16 jaar gewerkt bij de Nederlandse Spoorwegen 

als conducteur. In 1999 ben ik gestopt bij de NS en heb ik van mijn eerste grote 

hobby, namelijk sporten, mijn beroep gemaakt. Vijftien jaar lang hebben mijn 

vrouw en ik met succes de sportschool gerund in Staphorst. In 2014 heb ik een 

carrièreswitch gemaakt en heb ik van mijn tweede hobby, namelijk vissen, 

wederom mijn beroep gemaakt. Om dit te realiseren heb ik negen maanden 

stage gelopen bij Visspeciaalzaak de Dalfijn in Dalfsen om vervolgens mijn 

diploma‟s te kunnen behalen. In juli 2014 ben ik officieel gestart en ben ik op pad 

gegaan met mijn verkoopwagen. Op dit moment, februari 2017, heb ik vijf 

succesvolle standplaatsen, namelijk Lemelerveld (di), Nieuwleusen (do), 

Slagharen (vr), Staphorst (za) en vanaf 8 maart Hoonhorst op de woensdagen. 

Wat u van ons kan verwachten: Kwaliteit staat hoog op ons lijstje en proberen 

wij altijd uit te dragen. Waar wij ons mee onderscheiden is dat onze vis dagelijks 

vers geleverd wordt vanuit Spakenburg en wordt gebakken waar u bij staat. 

Ik hoop u graag te ontmoeten aan onze viskraam. 

Met vriendelijke groeten,                                                                John Zunnebeld. 

 

Uitnodiging om mee te denken  over de toekomst van Hoonhorst 

Een kleine 10 jaar geleden hebben we onze behoeften en wensen voor de 

toekomst van ons dorp samengevat in het Dorpsplan plus. Nu 10 jaar later zijn 

veel van deze punten gerealiseerd. Dus wordt het tijd om dit Dorpsplan plus aan 

te passen aan onze wensen en behoeften voor de volgende 10 jaar.  Een soort 

Dorpsplan 2.0 dus. Wat vind jij/vindt u belangrijk voor het wonen, werken en 

recreëren in ons mooie dorp? Wat zou jij/u graag op de wensenlijst zien staan 

voor de toekomst? Plaatselijk Belang nodigt iedereen van harte uit om mee te 

denken over de toekomst van Hoonhorst.  

Kom ook donderdag 9 maart om 20.00 uur naar het Anjerpunt/Zaal Kappers en 

denk mee.                                                                   Plaatselijk Belang Hoonhorst 
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Ledenvergadering Plaatselijk Belang Hoonhorst 28 maart 

Op 28 maart aanstaande zal de jaarlijkse ledenvergadering van het Plaatselijk 

Belang Hoonhorst e.o. worden gehouden. Leden worden van harte uitgenodigd 

hierbij aanwezig te zijn. De agenda vindt u elders in het dorpsblad.  Na de pauze 

zal de overhandiging van de 2
e
 prijs van de Europese dorpsvernieuwingsprijs aan 

het dorp plaatsvinden. Een bijzonder en feestelijk moment! Een eervol moment 

ook, een bekroning op jarenlange inspanningen van talloze vrijwilligers. Daarom 

geven we daar een speciaal tintje aan. Mis dit niet! 

 
Agenda ledenvergadering Plaatselijk Belang Hoonhorst e.o.  
Datum: dinsdag  28 maart 2017 
Tijdstip: 20:00 uur 
Locatie: Zaal Kappers 
 
1.  Opening 
 
2.  Notulen ledenvergadering 29 maart 2016 
 
3.  Financieel jaarverslag 2016 
 
4.  Verslag kascommissie 
 
5.  Benoeming kascommissie 
 
6.  Bestuurswisseling 
Aftredend en statutair niet herkiesbaar: Evert Jan Hof  (algemeen bestuurslid) en 
Kristian Dekker (secretaris) 
Het bestuur stelt voor om Leon Adegeest (Emmerweg) en Roy Schuurman 
(Klapvoortweg) te benoemen als nieuwe bestuursleden. Huidig bestuurslid 
Myrthe Assink wordt benoemd tot secretaris. 
Tegenkandidaten kunnen zich melden tot 1 uur voor aanvang van de vergadering 
bij secretaris Kristian Dekker, Esakkers 7 te Hoonhorst.  
7.  Terugblik april 2016 – maart 2017 
 
8.  Vooruitblik 2017 
 
9.  Aanvliegroutes uitbreiding vliegveld Lelystad 
 
10. Rondvraag 
 
11. Pauze 
 
12. Europese Dorpsvernieuwingsprijs 
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Nieuws van toneelgroep Kolde’r’  
Binnenkort staan we voor u op de planken in een gloednieuw decor. De repetities 
zijn nog in  volle gang, de tekst zit er al behoorlijk goed in en het stuk krijgt steeds 
meer vorm. Op donderdag 16, vrijdag 17 en zaterdag 18 maart aanstaande 
spelen wij in de vernieuwde Zaal Kappers. Daar kunt u genieten van een blijspel 
genaamd “Berend is van de kaorte!”, geschreven door Bernd Gombold, bewerkt 
en omgezet in algemeen dialect door Ben ten Velde.  
 
Het lijkt waarachtig wel een engelse klucht: een gezellig kerstfeest zit er dit jaar 
niet in voor de familie Meijer. Vader Berend en zoon Marco zijn naar het 
klaverjassen geweest van de voetbalclub, zo vlak voor Kerstmis. Met „de beide 
piep‟n mooi vol‟ zijn ze naar huis gegaan.  
 
De volgende dag weten ze zich niets meer te herinneren. Ook niet dat ze moeder 
de vrouw Stiene beloofd hadden een kerstboom mee te nemen. Dan blijkt er 
ineens toch een kerstboom te zijn, maar die is gestolen uit de tuin van de 
buurman, Theo Mulder. Een kunstkerstboom dan maar? Nee, daar wil mevrouw 
Meijer niks van weten. En dan is er ook nog een ongeluk gebeurd, is er 
ingebroken en heeft het er alle schijn van dat vader en zoon daarbij betrokken 
waren. Zwager Jannes krijgt het maar niet voor elkaar om de kerstgans te vullen 
en buurvrouw Zwiggelaar, een echt kwebbelkont en wandelend nieuwsblad, weet 
normaal gesproken alles, maar dit keer net niet genoeg……… 
 
Wij hebben een nieuwe speelster in ons midden, die blijkt te kunnen acteren alsof 
ze ervoor in de wieg is gelegd. Bent u benieuwd naar haar kunsten? Kom dan 
zeker kijken. 
We hopen u graag te zien op 16, 17, of 18 maart aanstaande. 
Met vriendelijke groet, 

toneelgroep Kolde’r’ 
 
 
Hoonhorst Schoon, dat wilt u toch ook ? 
Op zaterdagochtend 25 maart vindt de jaarlijkse actie „Hoonhorst Schoon‟ weer 
plaats. We beginnen „s morgens om 9:00 uur in de molenschuur in Hoonhorst 
met koffie. Vandaar verspreiden we ons over de verschillende straten van het 
buitengebied. Rond 13:00 uur sluiten we af volgens traditie met een gesponsorde 
lunch bij en van Het Boskamp. Voor grijpers en vuilniszakken wordt gezorgd, 
neemt u uw eigen reflectorhesje mee? De actie Hoonhorst Schoon sluit aan bij de 
landelijke zwerfafval verzamel dag Nederland Schoon. In heel het land gaan 
mensen op stap om hun omgeving schoner te maken.  
Help u ons mee in en rond Hoonhorst?   
Want vele handen houden Hoonhorst schoon. 
Meld je aan bij Stef Veneboer via Stefveneboer@gmail.com of 06-42915665 

mailto:Stefveneboer@gmail.com
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Rabobank clubkas Campagne  

Op 1 maart 2017 valt bij de leden van de Rabobank iets waardevols op de mat: 

de stemkaart voor de Rabobank clubkas campagne. Vanuit de coöperatieve 

gedachte wil de bank meer verbinding tussen bank, hun leden verenigingen en 

stichtingen krijgen. Door de clubkas campagne laten ze de leden van Vaart en 

Vechtstreek bepalen welke verenigingen of stichtingen hier van profiteren. Met de 

unieke code op deze stemkaart kunt u als lid tussen 1 maart en 17 maart 2017 

inloggen in een online stemmodule en vijf stemmen uitbrengen, Max 2 per 

vereniging. Stem op de Hoonhakkers zodat wij in staat zijn om onze leden te 

voorzien van een warme jas die ze kunnen dragen tijdens de verschillende 

activiteiten van onze vereniging. Denk hierbij aan Hoonhorst schoon, koekactie, 

carnavals optocht ect. De jassen houden onze leden warm en we zijn duidelijk 

herkenbaar voor u. Laat geen stem verloren gaan en plaats u overige stemmen 

op verenigingen/stichtingen uit Hoonhorst, want samen maken wij Hoonhorst. 

Carnavaleske Groeten, 

C.V. de Hoonhakkers 

 

Steun de Oranjevereniging Hoonhorst!  
Ook de Oranjevereniging Hoonhorst doet dit jaar mee aan de Rabobank Clubkas 
Campagne. Dit is een actie van de Rabobank waarbij lokale verenigingen een 
financiële bijdrage ontvangen van de Rabobank.  
Hoeveel iedere vereniging krijgt, wordt bepaald door de leden van de Rabobank.  
Hoe meer stemmen, hoe groter de bijdrage.  
Daarom willen we alle leden van de Rabobank oproepen om tussen 1 maart en 
17 maart hun stem uit te brengen aan de Oranjevereniging. 

Namens de Oranjevereniging alvast bedankt! 
 

Tafeltennis vereniging Hoonhorst 

Ook dit jaar doet de tafeltennis vereniging weer mee met de clubkas campagne 

van de Rabobank. Tafeltennis is een sport voor jong en oud. Wil je een keer 

kijken of meespelen? Dat kan op maandag avond van 20.00 - 21.15 uur en op 

woensdagavond van 18.45 - 20.00 uur in de Potstal. 

De opbrengst van de clubkas campagne komt ten goede aan de aanschaf van 

nieuwe club shirts. Stem allen op deze mooie vereniging! 

Tafeltennis vereniging Hoonhorst. 

Met vriendelijke groet, Mascha Hulsman 

 

Voetbalvereniging Hoonhorst 
Als u uw stem uitbrengt op de Voetbalvereniging Hoonhorst komt uw stem ten 
goede aan het Jeugdkamp van de Vereniging. 

Voetbalvereniging Hoonhorst 
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Op bezoek bij…… 

Ze wonen inmiddels al zo‟n 1,5 jaar in Hoonhorst……terwijl ze 2 jaar geleden nog 

nooit van Hoonhorst hadden gehoord! Het Dorpsblad brengt vandaag een bezoek 

aan Kees en Diny van Lambalgen in hun huis aan de Weitjes. “We woonden in 

Cuijk, maar we wilden graag boven de grote rivieren gaan wonen uit praktisch 

oogpunt: vanwege het werk van Kees (zijn werkgebied is meest in het noordelijk 

deel van Nederland), minpuntje: onze 3 volwassen kinderen wonen nu nog 

steeds op ruim een uur afstand. We hadden nog een aantal wensen: niet te ver 

van de snelweg, maar ook niet te dichtbij (stilte) en een woning met 

slaap/badkamer beneden”. Ook hebben ze gekeken naar de identiteit van de 

woonomgeving, om te beoordelen of ze zich er thuis zouden voelen. Deze plek 

voldeed aan hun wensen. “Dit huis heeft ervoor gezorgd dat we hier wonen. Het 

voelde direct goed. Maar we kenden helemaal niemand toen we hier 

aankwamen… die (enge?) gedachte is wel even door mijn hoofd gegaan”, vertelt 

Diny. “Onbekende gezichten in een volstrekt nieuwe omgeving”. Inmiddels is dat 

wel anders, want ze maakten al gauw kennis met hun buren en gaandeweg met 

meer dorpsbewoners. Dat komt mede door het vrijwilligerswerk dat ze allebei al 

hebben opgepakt.  

Diny geniet nu van haar 

(pré)pensioen, nadat ze jarenlang 

werkzaam was als 

kinderverpleegkundige. Het werken 

met mensen heeft haar altijd veel 

voldoening gegeven. Ze vindt het 

belangrijk om ook nu iets voor 

anderen te betekenen. Is hier 

begonnen bij de vrijwillige thuiszorg, 

een stichting die zich ervoor inzet dat 

ouderen zo lang mogelijk thuis 

kunnen blijven wonen. Een 

bezoekje, een wandeling, gezelschap maar ook avond- en nachtzorg behoren tot 

het werk van de stichting. Verder bestuurt Diny de dorpsdeelauto, waarmee zij 

mensen naar de Damhoeve brengt en haalt. “In het contact met ouderen hoor ik 

de verhalen van vroeger, wat mensen hebben meegemaakt. Ze hebben zoveel 

levenservaring en die verhalen boeien me”. Ook is ze als „noaber‟ verbonden aan 

het Anjerpunt. En sinds kort is ze betrokken bij het Dorpsblad, waar we als 

bestuur heel blij mee zijn. “Het bevalt ons hier goed. De betrokkenheid bij elkaar, 

de aandacht voor elkaar, de gemoedelijkheid, de vele activiteiten die door 

enthousiaste mensen worden georganiseerd, de mooie duurzame initiatieven… 
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Misschien is het voor veel inwoners van Hoonhorst vanzelfsprekend, doordat ze 

het gewend zijn. Maar ons heeft het aangenaam verrast, want het bestaat niet 

overal. Wij vinden het heel waardevol en belangrijk dat een dorp als Hoonhorst 

leefbaar blijft, vooral ook voor de oudere bewoners. Toekomstbestendig wonen. 

Daar dragen we graag ons steentje aan bij”.  

  

Het Dorpsblad wenst Kees en Diny in elk geval veel geluk en duurzaam 

woonplezier in Hoonhorst toe. 

                                                                                                                               

 

 

 

 

 

Het eind van de winter…het lijkt er soms 

al een beetje op. In en om het Anjerpunt 

zijn we druk aan de slag. 

 

 

 

AKTIE! 

Buiten gaan vrijwilligers aan de slag om alles er weer lentefris uit te 

laten zien tijdens NLdoet op 10 en 11 maart. Het Anjerpunt doet 

mee aan de Rabo clubkasactie! Binnen is het al prachtig en nu is 

het terras aan de voorzijde aan de beurt! Voor ‟t groen zorgen we 

zelf, maar een bijdrage voor mooi comfortabel buitenmeubilair 

kunnen we goed gebruiken: daar hebben we jullie voor nodig. Gun 

Anjerpunt Hoonhorst je stem: dat zit goed!  

 

En binnen gonst het van vele gevarieerde activiteiten: 

handwerkcafé, krantje lezen, muziek, voorleesochtenden, 

workshops, wandelaars, deelnemers aan arrangementen, 

enthousiastelingen voor de wandeling met Tezz….... Kijk vooral regelmatig op de 

agenda op www.hoonhorst.nl. Een aantal noabers van het Anjerpunt zorgt ervoor 

dat deze agenda altijd up-to-date is. Ondertussen wordt door de noabers ook 

gewerkt aan nieuwe activiteiten, het idee van streekproduktenverkoop wordt 

verder uitgewerkt, de Hoonhorster bibliotheek en alles dat bij het Anjerpunt –

soms niet zichtbaar – gebeurt. 

 

 

http://www.hoonhorst.nl/
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VOORJAAR IN HET ANJERPUNT 

Op vrijdag 24 en zaterdag 25 maart zijn er verschillende activiteiten 

in het Anjerpunt die het voorjaar inluiden. Op vrijdag kunt u 

deelnemen aan de workshop ranonkels maken en de zaterdag staat 

in het teken van tuinieren. Daarnaast start het Anjerpunt op die dag 

met de verkoop van streekproducten.  

 

De eerste lentedagen maken dat het bij mensen met een tuin vaak gaat 

kriebelen. Lekker in de tuin aan het werk gaan of de tuin eens flink onder de 

schop nemen. Op zaterdag 25 maart kunt u zich tussen 10.00 u en 16.00 u laten 

inspireren. Een tuin- en landschapsontwerper houdt dan spreekuur. Het is handig 

om een plattegrond van de eigen tuin mee te nemen en een wensenlijstje. Een 

voorbeeld wensenlijst kunt u ophalen in het Anjerpunt. Om zeker te zijn dat er tijd 

voor u is, kunt u zich tevoren aanmelden in het Anjerpunt of via (0529) 793010. 

Naast het tuinadvies treft u op zaterdag 25 maart ook ondernemers uit Hoonhorst 

en omgeving. Zij bieden producten aan die u van pas komen bij het inrichten van 

uw (moes)tuin. Laat u ook door hen inspireren! 

 

Het Hoonhorster broodje is niet meer weg te denken uit Hoonhorst. Een mooi 

product van de samenwerking tussen een aantal plaatselijke ondernemers. Het is 

te koop bij het Anjerpunt. Vanaf zaterdag 25 maart is het Anjerpunt ook 

verkooppunt voor een aantal streekproducten, producten die gemaakt zijn in het 

Vechtdal.  

VOORLEESOCHTEND OP VRIJDAG 3 MAART 

Na een zeer geslaagde eerste editie organiseert de 

bibliotheek Dalfsen-Nieuwleusen op vrijdag 3 maart de tweede 

voorleesochtend in het Anjerpunt! Dit maal zal worden 

voorgelezen uit het prentenboek De Wiebelbillenboogie van 

Guido Van Genechten.  

Het begint om 11 uur en duurt tot ongeveer 11.45 uur.  

Alle kinderen van twee tot vier jaar zijn van harte welkom. 

 

KLARINETTEN IN ANJERPUNT HOONHORST 

Kulturhus Hoonhorst staat in 2017 in het teken van muziek. In het Anjerpunt/zaal 

Kappers vinden dit jaar meerdere muzikale activiteiten plaats. Op woensdag 5 

april a.s. staat de klarinet centraal. 

Om 11.00 u zal klarinetensemble Mpingo Ya Kwanza een open repetitie houden 

in het Anjerpunt, waarbij iedereen welkom is. Om 11.45 uur zijn leerlingen van de 

basisscholen welkom. Het programma duurt tot ongeveer 12.15 uur.  
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Mpingo Ya Kwanza is een klarinetensemble uit Zwolle. Het orkest 

bestaat uit 14 gemotiveerde, actieve 50-plussers. Onder leiding 

van dirigent Martin van Zanten uit Kampen maakt het orkest 

muziek dat varieert van licht klassiek tot heerlijke swing. In het 

orkest treft u ook andere klarinetten aan dan de meest bekende 

bes-klarinet. Martin van Zanten zal de verschillende klarinetten 

voorstellen in het programma na 11.45 uur en een aantal leuke 

wetenswaardigheden vertellen over dit instrument. Welkom in het Anjerpunt/zaal 

Kappers aan de Kerkstraat. Voor informatie: 06-54795800 

 

NOABERS 

Er gebeurt al veel en er zijn nog duizend leuke plannen 

en ideeën; dat betekent lekker veel te doen. Vele 

handen maken al licht werk, maar nieuwe noabers zijn 

altijd welkom om regelmatig een paar uur bezoekers 

gastvrij te ontvangen, onregelmatig hand- en 

spandiensten te verlenen bij de vele zaken die voorbij komen en/of het bestuur te 

ondersteunen. Niet in voor vastigheid? Ook dan zien we je graag: over inzet en 

tijd valt altijd te praten. En heb je een leuk idee? Kom er dan mee. Het Anjerpunt 

is onderdeel van het Hoonhorster Kulturhus en biedt graag ruimte aan jullie 

plannen en activiteiten. 

OPENINGSTIJDEN 

Van 1 november tot 1 april is het Anjerpunt 7 dagen in de week open. Alle tijden 

op een rijtje: 

 maandag 13.00 uur tot 17.00 uur 

 dinsdag 13.00 uur tot 17.00 uur ( met uitzondering als er ouderenmorgen is, 

   dan vanaf 10.00 uur )  

 woensdag 13.00 uur tot 17.00 uur 

 donderdag 10.00 uur tot 17.00 en 19.00 tot 21.00 uur 

 vrijdag 10.00 uur tot 17.00 uur 

 zaterdag 10.00 uur tot 17.00 uur 

 zondag 10.00 uur tot 17.00 uur 

Wil je meer informatie over het Anjerpunt of wil je graag 

naober worden, stuur dan een mail naar: 

info@anjerpunthoonhorst.nl of bel (0529) 793010  

en je kunt terecht bij Karin Huitink (Kappers), Yvonne te Woerd 

(06)54795800, Antje Kingma (Boerhoes) of Ad Zwaga 

(bibliotheek). En voor de liefhebbers: Anjerpunt Hoonhorst is ook op facebook te 

vinden! 
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Nieuws uit het Vechtdal 

Vechtdal Themacafé Relatie- en (echt)scheiding 

Je woont in het Vechtdal en jij of je partner is van plan de relatie te beëindigen. 

Dan is het Vechtdal Themacafe misschien iets voor jou! Immers als je uit elkaar 

gaat komen er vele vragen op je af, zoals: 

 Wie blijft er in het huis wonen? 

 Wat moeten we regelen rondom de kinderen? 

 Heb ik recht op alimentatie of moet ik zelf misschien betalen? 

In deze hectische periode is het belangrijk dat je overzicht houdt. Er moet immers 

veel worden geregeld en je wilt de juiste keuzes maken. 

Heb je minderjarige kinderen dan moeten jij en je partner belangrijke beslissingen 

nemen in het belang van jullie kinderen. Niet eenvoudig als je zelf misschien 

boos of verdrietig bent. 

Tijdens het Themacafé krijg je informatie van diverse deskundigen en is er 

gelegenheid persoonlijk met hen in gesprek te gaan. Een medewerker van het 

sociaal wijkteam is veelal als gast aanwezig om informatie te geven en vragen te 

beantwoorden.  

 

Waar en wanneer: 

Woensdag 25-01-2017 De Koppel, Vechtstraat 8, 7772 AX Hardenberg 

Woensdag 15-02-2017 De Bootsman, Coevorderweg 19, 7737 PE Ommen 

Maandag 20-03-2017 „t Gruthuuske, Pleyendal 7, 7721 DW Dalfsen 

Maandag 10-04-2017 Lokaal 12, Julianastraat 12. 7701 GL 

Dedemsvaart (READSHOP)  

Woensdag 17-05-2017 De Bootsman, Coevorderweg 19, 7737 PE Ommen 

 

Alle bijeenkomsten zijn vrijblijvend en gratis te bezoeken. 

Wij starten om 20.00 uur en uiterlijk 21.30 uur ronden wij weer af. 

De koffie/thee staat klaar, wij ontmoeten je graag op één van bovenstaande 

locaties. 

 

Wie zijn de deskundigen? 

Krachtveer-coaching: coaching gericht op kinderen en hun ouders 

www.krachtveer-coaching.nl 

Hidding Breuls Meijerink advocaten  

www.hiddingbreulsmeijerink.nl 

Administratiekantoor Mulders: financiële zaken  

www.administratiekantoormulders.nl 
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De Rijdende Conflictbemiddelaars: mediators  

www.derijdendeconflictbemiddelaars.nl 

Aanmelden kan via: info@derijdendeconflictbemiddelaars.nl 

Dit wordt op prijs gesteld maar is niet noodzakelijk. 

 

 

 

 

Potstal-Volleybaltoernooi 2017 
Na het volleybal succes van vorig jaar, willen we dit jaar het 2e potstal-
volleybaltoernooi organiseren. Dit jaar zal het toernooi plaatsvinden op de 
volgende avonden: 23, 24, 26, 30, 31 mei en 2 juni. 
 
Wij nodigen jullie allemaal uit om samen met vrienden, familie, buren of 
kennissen gezellig mee te doen! 
 

 Een team moet bestaan uit minimaal 6 spelers 

 Deelname kan  vanaf 16 jaar  

 De kosten zijn €15,- per team  
 
Opgeven kan tot en met zondag 30 april via e-mail 
activiteitenpotstal@outlook.com. Geef hierbij de volgende gegevens door; 
teamnaam, telefoonnummer en e-mailadres.  Hierna proberen wij zo spoedig 
mogelijk de speeltijden aan jullie door te geven.  
 
We hopen dat jullie ook dit jaar weer gezellig mee doen! 
 
 
Sportieve groet,  
Laura en Rosanne 
 

 

 

 

 

 

 

mailto:activiteitenpotstal@outlook.com
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Vrijwilligers gezocht:  “Ontmoeten bij de open haard in Hoonhorst”  
________________________________________________________ 
 
In april 2017 start de pilot: “ Ontmoeten bij de open haard“ 
In dit project werken Plaatselijk Belang Hoonhorst, Duurzaam Hoonhorst, 
Ouderenbond KBO en Zaal Kappers en Landstede Welzijn samen om  de 
inwoners van Hoonhorst met beginnende psycho-geriatrische problematiek (= 
beginnende dementie) en kwetsbare burgers in een huiselijke sfeer een ochtend 
buitenshuis te bezorgen. Tevens is het een mooie mogelijkheid om  
mantelzorgers een dagdeel te ontlasten. Deze voorliggende voorziening (die 
zonder indicatie bezocht kan worden ) wordt elke maandagochtend van 10:00 tot 
12:00 uur georganiseerd in Zaal Kappers. 
Voor het begeleiden van deze ochtenden is Landstede Welzijn op zoek naar vier 
vrijwilligers die, in tweetallen, elkaar kunnen afwisselen. 
Aspirant vrijwilligers ontvangen een korte scholing van 1 ochtend, waarin 
informatie wordt gegeven  over ziektebeelden rondom het ouder worden, houding 
van de  vrijwilligers, hoe om te gaan met deze doelgroep, stellen van grenzen.  
Na deze scholing kan beslist worden of u zich daadwerkelijk aan wilt melden als 
vrijwilligers.   
 

Organisatie Landstede Welzijn Dalfsen 

Functie 
Vrijwillig(st)er begeleiden/ondersteunen bij “ Ontmoeten  
bij de open haard “  in Zaal Kappers Hoonhorst 

Opleiding 
Niet vereist, maar affiniteit met de doelgroep met pg 
 problematiek en kwetsbare burgers  is wenselijk 

Planning Elke maandagochtend van 10:00 – 12:00 uur 

Competenties en 
vaardigheden 

De vrijwillig(st)er: 

-is sociaal vaardig 
-is in staat om aan te sluiten bij de beleving van de doelgroep 
-kan met andere vrijwilligers samenwerken 
-is bereid om scholing te volgen (een keer een ochtend) 
-beschikt over een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) of vraagt 

 een VOG aan (declareren mogelijk) 

Interesse? 
E-mail: mzandink@landstede.nl 
Telefoon: 088-8508800 

 

mailto:mzandink@landstede.nl
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