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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 
 11 april Rinus 21 april 
   2 mei Sjoerd 12 mei 
 23 mei Rinus   2 juni 
  

 
Stichtingnieuws: 
De natuur staat in volle bloei. 
Nu de zomertijd is ingegaan blijft het langer licht. Ideaal als je s’avonds nog iets 
wil doen buiten. 
Laat het voor jaar maar komen! 
 

Stichting Dorpsblad Hoonhorst 
 
 
 

mailto:dorpsblad@hoonhorst.nl


                                 Dorpsblad Hoonhorst   
 

  DORPSBLAD HOONHORST NR 10 2 

Datum                      Agenda 
 
4 april  KBO soosmiddag 
7 april  Jeugdsoos Graffiti 
9 april  Palmpasen (optocht) 
9 april  Eten bij Kappers voor ouderen en alleenstaanden 
11 april  Ouderenochtend Kappers 
12 april  Klaverjassen 
12 april  KBO voorjaarsreis 
16 april   Paasvuur 
17 april  Opruimen paasvuur (jeugdsoos) 
18 april  Bingo 
18 april  Kbo soosmiddag 
 
 
 

 

 
Vanaf 1 april is er weer een nieuwe expositie in de molenschuur van de 
molen Fakkert. Plaatsgenoot Wim Schrijver heeft verschillende nieuwe 
schilderijen die hier gepresenteerd worden. Dus kom de komende maanden een 
keer kijken in de molenschuur, elke zaterdagmiddag geopend. 
 

 
 

 

KRUMMEL 



                                 Dorpsblad Hoonhorst   
 

  DORPSBLAD HOONHORST NR 10 3 

 
 
 
Pastoraal team Emmanuelparochie 
Contactpastores voor geloofsgemeenschap Hoonhorst: 
Pastoor H. Hermens, hermensh@hotmail.com ; (0529) 451583 
Anton Wenker mhm, priester; antonwenker@online.nl ; 0523-612388 
Johan Rutgers, parochievicaris, pastor.rutgers@gmail.com ; 0523-234096 
Gerard Noordink, g.noordink@hetnet.nl ; 0572-391262 
Joop Butti, butti@kerkennet.nl ; 06-22239828 
Marga klein Overmeen, m.kleinovermeen@emmanuelparochie.nl ; 06-18276484 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Locatieraad: Secretaris mevr. A. van Leeuwen, ankievvwijthmen@kpnmail.nl;  
(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 
P.C.I. Caritas Hoonhorst Rabobank rek.nr. NL35 RABO 0161706282 
 
Regio-wacht 
Voor noodgevallen kunt u van zondagmiddag t/m maandagavond bellen met de 
‘regio-wacht’ tel. 06 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 
bezoekgroep in onze parochie. 
Haar telefoonnummer is (0529) 401828. 
 
Misintenties:  
Opgave misintenties bij het locatiesecretariaat (rkkerkhoonhorst@gmail.com), 
uiterlijk vrijdags vóór datum inleveren kopij dorpsblad. Het  locatiesecretariaat (in 
de pastorie) is geopend iedere vrijdagmorgen van 10.00 uur tot 11.30 uur en is 
dan ook telefonisch bereikbaar  (0529) 401223. Misintenties kunnen per 
kalenderjaar worden opgegeven onder vermelding van de data waarop men de 

KERKELIJK NIEUWS 
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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: 1 april tot en met 23 april 2017 
 
Zaterdag 1 april ( 5e zondag 40 dagentijd ) 
19.00 uur            : Eucharistieviering 
Voorganger         : Pastor Wenker 
m.m.v.                 : Gemengd Koor 
Lector                  : Miny Holterman 
Dienen                : Silvan Smook, Roy Diepman 
Collectanten       : H. Ulkeman, H. v.d. Vegt 
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, Herman Nijboer, Wilhelmus Eijkelkamp, 
Johanna  Smeenk- Steijlen,Theo Bourgonje, Wil den Elzen 
 
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 1e H. Communie 
Heino       : zaterdag  1 april 19.00 uur Eucharistieviering 
Lierderholthuis  : zondag  2 april 09.00 uur Eucharistieviering 
 
Maandag 3 april 
19.00 uur             : Rozenkransgebed 
Lectrice              : Tonnie Veltmaat 
 
Donderdag 6 april 
19.00 uur             : Eucharistieviering 
Voorganger         : Pastoor Hermens 
Intentie                : Voor slachtoffers van oorlog en geweld 
 
Zondag 9 april ( Palmzondag ) 
09.00 uur           : Eucharistieviering 
Voorganger       : Pastoor Hermens 
m.m.v.               : Gemengd Koor 
Lectrice      : Anneke Jansen 
Dienen              : Frans Eilert, Dion Diepman 
Collectanten      : F. Overgoor, H. Hulsman 
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Koster               : G. Holterman 
 
Intenties 8 en 9 april 
overl. ouders Grooteschaars- Bruggeman, Bernard en Marie Diepman- Reimert,  
Marie Poppe- Breembroek, Arnold en Dina Veltmaat, Joop Koerhuis, Wilhelmus 
Eijkelkamp, Johanna Smeenk- Steijlen, overleden fam. Kievitsbosch- Wijermars, Theo 
Bourgonje, Wil den Elzen  
 
Dalfsen     : zondag  9 april 09.00 uur Communieviering 
Ommen     : zondag  9 april 11.00 uur Eucharistieviering 
Lemelerveld     : zaterdag 8 april  19.00 uur Eucharistieviering 
        : zondag  9 april 10.00 uur Oecumenische viering 
Vilsteren     : zondag  9 april    11.00 uur Eucharistieviering 
Heino               : zaterdag 8 april 19.00 uur Eucharistieviering 
      : zondag  9 april 11.00 uur Palmpasenviering 
Lierderholthuis : zondag  9 april 09.00 uur Communieviering 
                             
Maandag 10 april 
19.00 uur             : Rozenkransgebed 
Lector                  : Frans Eilert 
 
Donderdag 13 april ( Witte Donderdag ) 
Dalfsen                : 18.30 uur Eucharistieviering 
Ommen                : 20.30 uur Eucharistieviering 
Lemelerveld         : 18.30 uur Eucharistieviering 
Heino                   : 20.30 uur Eucharistieviering 

 
Vrijdag 14 april ( Goede Vrijdag ) 
15.00 uur            :  Kruisweg  
 
Dalfsen              :19.00 uur Eucharistieviering 
Ommen              :15.00 uur Eucharistieviering 
Lemelerveld       :15.00 uur Eucharistieviering 
Heino                 :19.00 uur Eucharistieviering 
 
Zondag 16 april ( 1e paasdag ) 
09.00 uur             : Eucharistieviering 
Voorganger         : Pastoor Hermens 
m.m.v.                 : Enjoy 
Lector                  : Leon Diepman 
Dienen                : Hugo Boekel, Frans Eilert 
Toortsdragers     : Lisa Meijerink, Lynn Jansen 
Collectanten       : J. v.d. Vechte, D. v.d. Vechte, T. Braam, A. Braam 
Koster                 : H. v.d. Vegt 
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Intenties 15 en 16 april 
Gerda Kroes- Holterman, overl. ouders Kroes- KleinHerenbrink, overl. ouders Meijerink- 
Groote Stroek, Hendrikus Schrijver, overl. ouders van der Vechte- Rientjes, overl. ouders 
Grooteschaars- Bruggeman, Bernard en Marie Diepman- Reimert, overl. ouders Overgoor- 
Grooteschaars, Gezina Broeks- Splinter, ouders Smook- Karspers en Harry, Gradus 
Damman, pastoor Wielens, Marietje de Ruiter- Willemsen, Marie Poppe- Breembroek, 
Annie Schuurman- Kogelman, overl. ouders Schuurman- Dissel, Harry Veltmaat, Gerardus 
Antonius Hollewand, Marcel Diepman, Bernard Nijhout, ouders Damman- Heerink, ouders 
Zwakenberg- Haas, overl. ouders Sterenbosch- Luttenberg, overl. ouders Hagen- Keizer, 
Martin en Willy, Johan Kortstee, overl. fam Wolthaar- Jutten, Jan Huitink, Herman Nijboer, 
Wilhelmus Eijkelkamp, Johanna Smeenk- Steijlen, ouders Lankhorst- Niens, Theo 
Nienhuis, ouders Diepman- Fakkert, Henk Diepman, overl. ouders Nijensteen- ten Have,  
overl. ouders van Straaten- Meulman, Theo Bourgonje, Wil den Elzen 

 
Dalfsen                 : zaterdag  15 april 20.00 uur Eucharistieviering 
                   : zondag  16 april 09.00 uur Communieviering 
Ommen                : zaterdag  15 april 22.30 uur Eucharistieviering 
                            : zondag  16 april 11.00 uur Eucharistieviering 
Lemelerveld         : zaterdag  5 april 20.00 uur Eucharistieviering 
 : zondag  16 april 11.00 uur  Communieviering 
Vilsteren              : zondag  16 april 11.00 uur Eucharistieviering 
Heino                  : zaterdag  15 april 22.30 uur Eucharistieviering 
 : zondag  16 april 11.00 uur Communieviering 
Liederholthuis     : zondag  16 april 09.00 uur Communieviering 
 
Maandag 17 april 
Heino                 :10.00 uur Communieviering 
Liederholthuis    :10.00 uur Eucharistieviering 
 
Woensdag 19 april 
9.30 uur            : Caritasviering 
Voorganger       : Pastoraal werker klein Overmeen 
Na de viering is er gelegenheid samen koffie te drinken in het parochiecentrum. 
 
Donderdag 20 april 
19.00 uur          : Eucharistieviering 
Voorganger      : Pastoor Hermens 
Intentie             : Voor de vluchtelingen 
 
Zondag 23 april ( 2e zondag van Pasen ) 
09.00 uur           : Eucharistieviering ( Presentatie 1e H. Communie ) 
Voorganger       : Pastoor Hermens 
m.m.v.               : Enjoy 
Lector                : Martin Broeks 
Dienen              : Kim Diepman, Emiel Smook 
Toortsdragers   : Viktor Boekel, Niek Diepman 
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Collectanten      : G. Holterman, G. Melenhorst 
Koster               : A. Braam 
 
Intenties 22 en 23 april 
overl. ouders Grooteschaars- Bruggeman, Bernard en Marie Diepman- Reimert,  
Marie Poppe-Breembroek, Herman Nijboer, Theo Bourgonje, Wil den Elzen 
 
Dalfsen : zaterdag  22 april 19.00 uur Eucharistieviering 
Ommen : zondag  23 april 11.00 uur Eucharistieviering 
Lemelerveld : zaterdag  22 april 19.00 uur Eucharistieviering 
Vilsteren : zondag  23 april 11.00 uur Eucharistieviering 
Heino               : zaterdag 22 april 19.00 uur Communieviering 
 : zondag  23 april 10.00 uur Oecumenische viering 
 
 

Op 28 februari j.l. is overleden te Raalte 
Wilhelmus Johannes Antonius Eijkelkamp 

Willem 
in de leeftijd van 89 jaar 

Echtgenoot van Rikie Eijkelkamp-Huitink  
Koelmansstraat 64 

 
Laten we hem in onze gebeden herdenken 

 

Op 28 februari 2017 is overleden te Ede 
Johanna Catharina Josepha Smeenk – Sreijlen 

Annie 
in de leeftijd van 93 jaar 

Weduwe van Michael Maria Smeenk 
 

Laten we haar in onze gebeden herdenken 

 

Op vrijdag 10 maart is onverwacht overleden te Zwolle 
Hendrikus Theodorus Everardus Bourgonje 

Theo 
in de leeftijd van 75 jaar 

Echtgenoot van Marijke Bourgonje -Kleinmeulman 
Poppenallee 15a 

 
Laten we Theo in onze gebeden gedenken 
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Vastenaktie MOV 
In het weekend van 12 maart is er een themaviering geweest voor de 
Vastenaktie. De werkgroep en MOV hadden een mooie viering gemaakt. Er is 
een fotoreportage laten zien over het project de school in Olusentu Kenya. (zie 
ook www.kerkdienstgemist.nl) 
 
Het was een mooie viering en de schaalcollecte heeft de mooie opbrengst van 
€197,55opgeleverd. Daarna was er een wandeling waar 73 wandelaars aan mee 
deden!!! Het was bijzonder zoveel mensen. We hebben koffie en krentenbrood 
gekregen bij familie Melenhorst. Daar was er een pauze.  
Hartelijke dank voor de gastvrijheid.  
 
Gedurende de Vastenaktie staat de bekende bus achter in de kerk bij de 
thematafel. Vrijdag 24 maart as. gaan wij als M.O.V. naar school de foto's laten 
zien aan de kinderen. Het belooft weer een gezellige morgen te worden. Op witte 
donderdag worden de vastendoosjes weer ingeleverd. 
Voor zover nog een goede vastentijd. 

 M.O.V.Werkgroep  
 
 
Uitslag enquête 
Iedereen die meegewerkt heeft aan deze enquête wordt hartelijk bedankt. De 
respons was groot. Er zijn 460 enquêtes uitgezet en er kwamen 265 enquêtes 
retour. De uitslag is verteld op de parochieavond. Voor details kunt u terecht op 
de website: www.parochiehoonhorst.nl 
 
De conclusies willen we u niet onthouden, daar gaan we o.a. mee verder werken 
naar de toekomst. 
▪Kerkbezoek loopt terug van jong naar oud 
▪ Het kunnen ontvangen van sacramenten in Hoonhorst is belangrijk 
▪ De hoogtij-vieringen in stand houden 
▪ Het kerkgebouw is voor iedereen belangrijk, maar niet zaligmakend 
▪ Meer variatie in de vieringen aangepast aan deze tijd. 
▪ Voor kerksluiting is geen enkel doelgroep 
▪ De kerk mag op meer fronten worden ingezet. 
▪ De begraafplaats is heel belangrijk 
▪ Er is bereidwilligheid om zich in te zetten voor tijdelijke projecten 
▪ De kerk ruimtelijk verkleinen. 
 We houden u op de hoogte hoe we als geloofsgemeenschap Hoonhorst hier 
 mee aan de slag gaan. 
 
 
 

http://www.kerkdienstgemist.nl/
http://www.parochiehoonhorst.nl/
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Uit de enquête is gebleken dat het kerkhof een belangrijke plaats inneemt in onze 
geloofsgemeenschap. Laten we met zijn allen ervoor zorgen dat we er trots op 
blijven en dat de graven er verzorgd bij liggen. Laat uitgebloeide bloemen en 
planten niet te lang liggen! 
 
Palmpasenoptocht 
Alle kinderen van de basisschool zijn met Palmpasen van harte uitgenodigd om 
mee te lopen in de Palmpasenprocessie in de kerk. De viering is op zondag 9 
april om 9.00 uur en we verzamelen ’s ochtends vanaf 8.45 uur bij de pastorie op 
het kerkplein. In de kerk worden de palmtakjes gewijd en gezegend met wijwater. 
Na de processie door de kerk gaan de kinderen onder begeleiding een rondgang 
maken door het dorp en krijgen daarna een glas limonade aangeboden in het 
parochiecentrum. Na de viering kunnen de ouders hun kinderen weer ophalen uit 
het parochiecentrum.  

 
Hoe maak je een Palmpasenstok?  
Laat een ouder iemand een kruis maken 
van 2 stokken of latten. (Een stok is 
ongeveer 70 cm. en de andere 40 cm.) 
Het kruis kun je nu omwikkelen met 
stroken geel crêpepapier. Versier de 
Palmpasen stok nu met zelfgemaakte 
papieren bloemen, kuikentjes, slingers. Je 
kunt ook aan een touwtje pinda's krenten 
nootjes rijgen en dat als slinger gebruiken. 
Verder kun je er groene takjes van buxus 
aanmaken. Als laatste steek je er een 
broodhaantje bovenop en klaar is de 
Palmpasenstok. Dit liedje gaan we zingen 
en kun je alvast oefenen met je ouders!  
palm palm pasen, ei koer ei 
op een mooie zondag, 
krijgen wij een ei. 
één ei is geen ei,  
twee ei is een half ei, 
drie ei is een paasei! 

 
Wij hopen dat er veel kinderen mee zullen doen met hun mooi versierde 
Palmpasenstok.                             
Graag tot zondag 9 april ! 
 
 
Help de Voedselbank paasweekend 14-17 april 
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Wilt ook u weer delen met de minder bedeelden? Laten we 
dit doen zodat we met elkaar bewust en betrokken blijven 
voor de mens in nood. Wij nodigen dan ook iedereen uit om 
achter in de kerk voedsel te komen brengen. Wij zullen dan 
zorg dragen dat het bij de voedselbank terecht komt. 
 
Wat mogen we meenemen? 

Soep – koeken – thee – koffie – vruchtendrank – rijst – pasta - mix/saus 
Houdbare zuivel -  crackers - groente in pot of blik – borrelnootjes - chips. 
Wasmiddel - Mayonaise of ketchup. 
broodbeleg (jam – hagelslag – pindakaas – appelstroop - pasta) 
olie -  zeep/toiletartikelen – toiletpapier – keukenrol – shampoo – tandpasta. 
Geen: Alcohol, producten die gekoeld moeten worden, slecht houdbare 
producten. 
 
Of kijk anders op de website van de Voedselbank. www.voedselbankdalfsen.nl 
 
SAM Kledinginzamelactie  
Kledinginzamelingsactie van Sam’s Kledingactie voor Mensen in Nood. 
Op zaterdag 15 april van 8 uur tot 12 uur worden er kleding, schoenen en 
huishoudtextiel ingezameld. De opbrengst hiervan gaat naar de noodhulp-, 
wederopbouw- en preventieprojecten van Cordaid Mensen in Nood. Op de 
website www.samskledingactie.nl leest u meer over de gesteunde projecten. 
 
We hopen op een goede opbrengst en danken u alvast voor uw inzet en bijdrage. 
 

Caritas Hoonhorst 
 
Eerste paasdag, Lampionnenoptocht naar de paasbult……… 
Op de avond van eerste paasdag 16 april, verzamelen wij om 19.30 uur in de 
kerk van Hoonhorst. Tijdens de korte bijeenkomst zal dit jaar aandacht besteed 
worden aan de landelijke Giro555-actie. Daarna krijgen de aanwezige kinderen 
een lampion uitgereikt om samen naar de paasbult te lopen. Alle kinderen in 
groep 8 mogen een fakkel dragen en vooroplopen!  
 
Er wordt dit jaar weer de bekende looproute gevolgd via de Kerkstraat en 
Tempelhof het dorp uit over de Tibbensteeg en tenslotte via het “schelpenpaadje” 
langs de Marswetering naar de paasbult aan de Marsweg. Nadat we daar zijn 
aangekomen zal de paasbult aangestoken worden.  
Dus, komt allen en neem familie en (paas)bezoek mee!  
 
 

http://www.voedselbankdalfsen.nl/
http://www.samskledingactie.nl/
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Emanuel-wandeltocht in Dalfsen 
Na Heino, Lierderholthuis, Dedemsvaart en Ommen is nu Dalfsen aan de beurt. 
Op zondag 23 april a.s. ’s middags om 14.00 uur wordt u in de gelegenheid 
gesteld deel te nemen aan een wandeling in de nabijgelegen omgeving van 
Dalfsen. Zet het alvast in uw agenda, in het volgende Dorpsblad volgt meer 
informatie! 
 

 
Mogelijkheid tot inschrijven voor de appartementen in de voormalige 
pastorie 
We zijn op zaterdag 25 maart aan de slag gegaan met de sloopwerkzaamheden 
in de voormalige pastorie. We gaan op zaterdag 1 april, zaterdag 8 april en 
zaterdag 15 april verder met de sloop- en verbouwwerkzaamheden. Mocht u zich 
nog niet opgegeven hebben, maar ons wel willen helpen op een zaterdag of door 
de week, laat het ons dan weten!  
Zoals aangegeven gaan we in de voormalige pastorie 2 huur-appartementen 
realiseren. De verbouwwerkzaamheden worden geheel door Hoonhorster 
bedrijven gerealiseerd. Het tekenwerk is uitgevoerd door Bouwtektuur, de 
verbouwing wordt uitgevoerd door Klussenbedrijf P. Zwakenberg en het 
installatiewerk door Bergman installatiewerken. Het stukadoorswerk wordt 
verzorgd door Kogelman en het containertransport door Bert Eijkelkamp. De 
voorbereidende (sloop)werkzaamheden worden geheel uitgevoerd door 
vrijwilligers. We zijn er trots op dat we deze verbouwing samen met en door de 
Hoonhorster Gemeenschap kunnen realiseren! 
We verwachten eind april of begin mei met de bouw van de appartementen te 
kunnen beginnen. De verwachte oplevering van de 2 appartementen is 
waarschijnlijk met de bouwvak (eind juli 2017). 
Er hebben zich al een aantal mensen opgegeven voor de te realiseren 
huurappartementen. Gegadigden voor de 2 huur appartementen kunnen zich tot 
1 mei 2017 opgeven bij het Locatiesecretariaat (rkkerkhoonhorst@gmail.com), de 
Locatieraad of de Pastoraatsgroep. 
In geval van meer dan 2 gegadigden zal er geloot worden. 
Aanvullende informatie, zoals tekeningen en huur-tarieven zullen we op aanvraag 
ter beschikking stellen. 

 
Geloofsgemeenschap Hoonhorst. 

 
 
 
 
 
 
 

mailto:rkkerkhoonhorst@gmail.com
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Sponsor van de maand 
 
Elke maand zet Voetbal Vereniging Hoonhorst een sponsor in het zonnetje... 
Deze maand is dat Printhuus uit Dalfsen. 
Het bedrijf geleid door Wilko Jan Niejenhuis is al jaren gespecialiseerd in het 
bedrukken of borduren van bedrijfskleding en sportkleding. Verder maakt en 
ontwerpt Printhuus reclameborden voor diverse verenigingen. De goede service 
reikt tot buiten de landsgrenzen want ook in Luxemburg en Denemarken is 
Printhuus actief. 
Sinds kort heeft men ook de weg naar VV Hoonhorst gevonden en wordt een 
plek gereserveerd voor een nieuw bord. Namens VV Hoonhorst bedankt! 
 

 
 
 
 
 
 

VOETBAL NIEUWS 



                                 Dorpsblad Hoonhorst   
 

  DORPSBLAD HOONHORST NR 10 17 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                 Dorpsblad Hoonhorst   
 

  DORPSBLAD HOONHORST NR 10 18 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                 Dorpsblad Hoonhorst   
 

  DORPSBLAD HOONHORST NR 10 19 

 
 
 

Paasvuur Hoonhorst 2017 
 
Het Paasvuur in Hoonhorst is uitgegroeid tot een jarenoude traditie die op eerste 
Paasdag door vele honderden mensen uit Hoonhorst en nabije omgeving 
bezocht en beleefd wordt. Het Paasvuur wordt dit jaar op zondagavond 16 april 
ontstoken, wederom op het perceel  van de familie Neplenbroek aan de 
Marsweg. 
 
Van meet af aan is de organisatie in handen van Jeugdsoos Hoonhorst. Door de 
enorme inzet van de plaatselijke jeugd, vastberaden vrijwilligers en trouw 
gesteund door locale bedrijven, grondeigenaren en omwonenden is het mogelijk 
dit evenement weer jaarlijks te kunnen laten plaatsvinden. Het voortbestaan van 
een geweldige traditie als deze is terdege van voornoemde partijen afhankelijk. 
Even belangrijk is vanzelfsprekend het snoeimateriaal, want zonder takken 
namelijk geen Paasvuur. 
 
Er zijn regels opgesteld t.a.v. de inname van snoeimateriaal. We zetten deze 
regels nog even opnieuw voor u op een rijtje: 
1. Inname vindt uitsluitend plaats op zaterdagochtend 18 maart 25 maart 1 
    april en 8 april 2017 tussen 8.30 en 12.00 uur. De organisatie bepaalt of de 
    weersomstandigheden en terreingesteldheid de inname daadwerkelijk  
    toelaten. 
2. Aan het aangevoerde snoeimateriaal worden de volgende strikte eisen gesteld: 
    Alleen vers, houtachtig, bovengronds snoeimateriaal met een maximale 
    diameter van 10 cm wordt geaccepteerd. 
    Ondergrondse stronken van zowel bomen en struiken, evenals bladafval, 
    grond, zand en graszoden worden niet geaccepteerd. 
    Verontreinigingen als kunststof, metalen, constructie-/tuinhout, steen, puin of 
    anderszins worden niet toegelaten. 
3. Ladingen die niet geheel voldoen aan de gestelde criteria 
    of met verontreinigingen als voornoemd worden in zijn geheel geweigerd. 
 
Genoemde bepalingen vloeien rechtstreeks voort uit toepasselijke 
milieuwetgeving. Met ieders inzet en begrip blijft het mogelijk om het Paasvuur in 
Hoonhorst als traditie in ere te houden en samen van dit schouwspel te genieten. 
 

Bestuur Jeugdsoos Hoonhorst 
 
 
 

PLAATSELIJK NIEUWS 
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Fietsvaardigheid (vooral) gericht op een elektrische fiets: 
Onderzoek toont aan dat er veel ongelukken gebeuren met fietsers op een 
elektrische fiets. Hoe kunnen valpartijen met kleine en grote gevolgen voorkomen 
worden? Veilig Verkeer Nederland afdeling Dalfsen organiseert op donderdag 20 
april 2017 een fietsvaardigheidstraining met de eigen elektrische fiets voor 
senioren vanaf 60 jaar. De training bestaat uit een uur theorie over: hoe ga je om 
met zo’n fiets, de verkeersregels, de eventuele gevaren, e.d. Daarna worden er 
enkele oefeningen gedaan op een afgesloten parcours en ten slotte volgt een 
korte fietstocht onder begeleiding. Ook als u nog geen elektrische fiets heeft, 
maar overweegt er een aan te schaffen dan kan deze instructiebijeenkomst voor 
u van belang zijn. De aanvangstijd(en) en locatie(s) zijn afhankelijk van het aantal 
aanmeldingen en zullen tijdig aan de deelnemers bekend worden gemaakt. Bij 
voldoende animo zal er dus op locaties in Dalfsen, Lemelerveld en Nieuwleusen 
een training worden georganiseerd. 
Deelname is gratis. I.v.m. de organisatie is aanmelding vooraf noodzakelijk bij 
Johan Holsappel: bij voorkeur per e-mail johan.holsappel@hotmail.nl met 
vermelding van naam, adres, tel. en e-mailadres of tel: 06-29000815. Vermeld 
a.u.b. in welke plaats u wilt deelnemen. Na aanmelding ontvangt u meer 
informatie. 
 

 
ZijActief 
Op maandagavond 20 maart kwam Esther van de Kooy ons vertellen over de 
Imminkhoeve. De Imminkhoeve is 45 jaar geleden opgericht door de fam. Immink 
Zij vonden dat er een plek moest zijn waar de mensen met een handicap terecht 
konden, voor een heerlijke vakantie. Inmiddels is dit uitgegroeid tot een zorg 
bedrijf waar met veel passie door 21 medewerkers wordt gewerkt. 
Inmiddels is er een zorghotel, 5 zelfvoorzienende accommodatie en een speeltuin 
die geschikt zijn voor iedereen die zorg en aandacht nodig heeft tijdens de 
vakantie. De gasten waarderen de Imminkhoeve met het cijfer 8.3 
Bij de Imminkhoeve kunt u ook terecht voor een heerlijk kopje koffie of lunch als u 
bijvoorbeeld aan het fietsen bent. 
En dan kunt u ook nog even neuzen in het winkeltje waar allerlei dingen liggen 
die door de mensen zijn gemaakt van bijvoorbeeld de dagbesteding. 
Het was een geslaagde avond. 
De volgende keer op 24 april komt Jan Bornebroek, hij is een boerenmagicus. 
 

Het Bestuur 
 

 
 
 
 

mailto:johan.holsappel@hotmail.nl
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 “Muziek bij de buren” op zondag 28 mei a.s. aan de Tibbensteeg  
Kulturhus Hoonhorst staat in 2017 in het teken van het thema muziek. Het 
bestuur van Stichting Kulturhus Hoonhorst nodigt alle muziekliefhebbers van 
Hoonhorst van harte uit voor twee huiskamerconcerten (bij mooi weer 
tuinconcerten) op zondag 28 mei a.s. aan de Tibbensteeg 6 en 8 in Hoonhorst. 
De entree is gratis. 
 
Om 14.00 uur starten we met een huiskamerconcert bij Danielle en Ans aan de 
Tibbensteeg 6. Gedurende 45 minuten zullen Karen Punte en Marja van der 
Hulst muziek ten gehore brengen. Deze twee muzikale vrouwen weten met hun 
akoestisch gitaarspel en (samen)zang een sfeervolle middag neer te zetten. Zij 
wonnen een aantal jaar geleden het Nationale COC Songfestival met grote 
voorsprong. Zij brengen tijdloze covers, melodieuze songs, gevoelig snarenspel 
en Nederlandstalig en Engelstalig eigen werk.  
 
Na afloop verplaatsen we ons wandelend of fietsend naar Manuela en Piet aan 
de Tibbensteeg 8. 
Om 15.30 uur gaan we daar genieten van een optreden van Nathalie Schaap 
(http://nathalieschaap.com). Dit mini concert zal ook ongeveer 3 kwartier duren. 
Nathalie Schaap studeert aan het conservatorium in Zwolle en treedt op met 
diverse bands in Nederland met een repertoire van  jazz, pop en country muziek. 
Ze bespeelt diverse instrumenten waaronder gitaar en contrabas. Wie weet 
neemt ze nog een paar andere bandleden mee! 
 
Wij hopen dat de weergoden ons gunstig gezind zijn, zodat beide optredens 
mogelijk  in de tuin kunnen plaatsvinden onder het genot van een lekker drankje! 
Van harte welkom! 
 

 
Gevraagd: 
Tijdens het kunst en cultuurweekeinde van 6 en 7 mei a.s. komt in de St. 
Cyriacus kerk in Hoonhorst een expositie van " heiligen" beelden waarvan er 
waarschijnlijk nog veel bewaard zijn gebleven in de gemeenschap. We vragen u 
om beelden een weekeind te willen uitlenen voor deze expositie om een mooie 
verzameling te kunnen tonen. Er zijn vrijwilligers aanwezig zodat de beelden 
veilig getoond  kunnen worden. 
Voor de organisatie is het handig een overzicht te krijgen van het aantal beelden, 
wilt u een mail sturen of even bellen naar Ingrid Mertens (zie hieronder) om 
deelname door te geven? 
  
Datum van brengen: vrijdag 5 mei rond 10.00 uur 
Datum van ophalen: zondag 7 mei om 17.00 uur 
Als deze tijd niet past neem dan even contact op met de locatieraad van de 

http://nathalieschaap.com/
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geloofsgemeenschap in Hoonhorst: meijerij@xs4all.nl / (0529) 402373 
of met Ingrid Mertens: imertens@telfort.nl / 06-28302517 
En.... welkom tijdens de kunst en kultuurdagen op 6 en7 mei op alle locaties van 
het 
kulturhus in Hoonhorst. 

Ingrid Mertens 

 

 

 
 

 
Winkelen in het Anjerpunt 
 

Met het begin van de lente is het Anjerpunt gestart met de 
verkoop van streekprodukten. Een leuk assortiment van allerlei 
produkten uit Hoonhorst, Dalfsen en wat verder uit het Vechtdal, 
ligt in de schappen. Het Hoonhorster broodje natuurlijk, maar ook 
heerlijke Dalfser bieren van de Vechtdal brouwerij, jammen, 
sappen… Altijd lekker; of het nu voor jezelf is of om kado te 
geven.  

 

 
Nieuws van de materieel-o-theek 
 

In november vorig jaar hebben wij u verteld dat mede 
dankzij uw stem  de materieel-o-theek een mooi bedrag 
van de Rabobank in ontvangst mocht nemen. 
 
Wij hebben een gedeelte van dit bedrag besteed aan het 
ontwikkelen van een toegankelijke site, waar iedereen 
gebruik van kan maken.  

 
Wij streven er naar om de site per 1 april gerealiseerd  te hebben, zodat u 
gebruik kunt maken van de materieel-o-theek, door materiaal en diensten aan te  
 

 

 

http://hoonhorst.nl/webmail/src/compose.php?send_to=meijerij%40xs4all.nl
http://hoonhorst.nl/webmail/src/compose.php?send_to=imertens%40telfort.nl
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bieden, of materiaal en diensten te vragen. De materieel-o-theek is te vinden 
onder www.hoonhorst.nl onder het kopje kulturhuus. 
Mocht u geen gebruik kunnen maken van internet, dan bent u van harte welkom 
in het Anjerpunt of u kunt bellen naar het Anjerpunt,  (0529) 793010. 
 

 
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 uur 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.  
 

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. 
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Openingstijden 
Vanaf 1 april heeft het Anjerpunt weer ruimere openingstijden. Het Anjerpunt is 7 
dagen in de week open van 10.00 tot17.00 uur en op donderdagavond van 
19.00-21.00 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! 
 

 

 
PERSBERICHT 

april 2017 
 
10 april Alzheimer Café in Nieuwleusen 
Op maandagavond 10 april is er Alzheimercafé in Buurtkamer 'De Schakel', 
Koningin Julianalaan 10, 7711 KK Nieuwleusen. 
Mensen met dementie,  hun partners, familieleden en vrienden zijn dan van harte 
welkom. Het thema is: “Zingeving en communicatie". Hoe geef je dementie een 
plek in je leven? 
Om 19.30 uur start het programma (inloop vanaf 19.00 uur.) De avond duurt 
ongeveer twee uur en de toegang is gratis.  
 
Wat is het Alzheimer Café? 
Het Alzheimer Café is een trefpunt voor mensen met dementie, hun partners, 
familieleden en vrienden. Maar ook hulpverleners en andere belangstellenden 
zijn van harte welkom. De gasten praten met elkaar over de dingen die ze 
meemaken, over dementie, en over mogelijkheden voor hulp en dienstverlening. 
En dat allemaal in een gemoedelijke sfeer. Het Alzheimer Café wordt 
georganiseerd/is mogelijk gemaakt door: Alzheimer Nederland, Samenwerkende 
welzijnsorganisaties in de gemeente Dalfsen, Evenmens, Werkgroepen 
Mantelzorg Dalfsen-Lemelerveld-Nieuwleusen, Woonzorgcentra De 
Hulstkampen, Brugstede en Rosengaerde. 
Algemene informatie over dementie is aanwezig op onze foldertafel. 
 
Informatie 
Voor informatie kunt u terecht bij: 
Evenmens, informele zorg voor elkaar: mw. L. Wolters, tel. 06-10 34 66 02 
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Spreuken 

• Zweet is slechts vet dat huilt 

• De weg naar succes is veel langer dan die naar teleurstelling 

• Je kunt de golven niet tegenhouden, maar je kunt wel leren om te surfen 

• Winnaars zijn niet de mensen die nooit falen, maar de mensen die nooit 

opgeven 

• Vrouwen weten juist heel goed wanneer mannen buitenspel staan  

• Biljartvereniging Keus genoeg 

• Als je er nog steeds leuk uitziet aan het eind van je workout, dan heb je 

niet hard genoeg getraind 

• Een slechte dag op de golfbaan is nog altijd beter dan een goede dag op 

kantoor 

• Iedere scheidsrechter fluit goed, alleen niet altijd op het juiste moment 

Flauwe woordgrapjes: Een wielrenner die doping ontkent, ik trap er niet in 

• Winnaars zeggen "mogelijk”, verliezers zeggen "moeilijk" 

• Je moet diep gaan, zei de schaatser en hij reed in een wak 

• Hoe meer je zweet tijdens de training, des te minder bloed je tijdens de 

(wed)strijd 

HUMOR 

http://www.leukespreuk.nl/flauwe_woordgrapjes.htm
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• Hoe kleiner de bal, hoe groter de kwal 

• Met de wind van gisteren kun je vandaag niet meer zeilen 

• Alles in het leven is maar tijdelijk, zelfs het leven, dus geniet er van 

• Hou van het leven iedere dag, want je weet nooit of je het morgen nog 

mag 

• De trap van het leven zit vol splinters, maar dat weet alleen hij die naar 

beneden is gegleden 

• Liever rijk leven dan rijk sterven 

• Kijk niet zo veel naar mijn verleden, ik leef daar niet meer  

• Het leven gaat niet altijd over rozen, maar paardebloemen zijn ook mooi 

• Het leven is net ganzenbord; je kunt steeds opnieuw beginnen, behalve 

als je in de put blijft zitten 

• Het leven is als een verhaal; het gaat er niet om hoe lang het is, maar 

hoe goed het is 

• Soms gebeuren er dingen in je leven die je totaal niet verwacht, die je 

hart doen breken en je doen vergeten hoe je lacht; toch zullen juist de 

dingen die je zwak doen voelen, je uiteindelijk sterker maken 

 


