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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 
   2 mei Sjoerd 12 mei 
 23 mei Rinus   2 juni 
 13 juni Sjoerd 23 juni 
  

 
Stichtingnieuws: 
Tot onze verrassing hebben wij dankzij uw 
stemmen een prachtig bedrag mogen ontvangen, 
waarvoor hartelijk dank! 
Een stimulans om u iedere keer weer een goeg 
gevuld Dorpsblad te bezorgen. 
Komende tijd staat er weer veel moois op het 
programma. 
 

Stichting Dorpsblad Hoonhorst 

mailto:dorpsblad@hoonhorst.nl


                                 Dorpsblad Hoonhorst   

 

  DORPSBLAD HOONHORST NR 11 2 

Datum                      Agenda 
21 t/m 27 april Programma rond Koningsdag 
22 april  Jeugdsoos Nerondisco 
24 april  ZijActief, over boerenmagie 
2   mei  KBO zomerfietstocht 
6/7 mei  Kunst -  en cultuurweekeind 
9   mei  Ouderenochtend Kappers 
12 mei  Voorleesochtend 11.00 uur Anjerpunt 
 
 
  
 
 

 
 

 
 

 
 

KRUMMEL 



                                 Dorpsblad Hoonhorst   

 

  DORPSBLAD HOONHORST NR 11 3 

 
Stella E-bike te koop 

Door omstandigheden is ondergetekende niet meer in staat te fietsen. Daarom 
wil ik mijn E-bike graag verkopen. Ik heb de fiets 2 jaar geleden gekocht op 12-3-

2015 voor €1000,- Ik bied hem te koop aan voor €550,- 
G.J.M Koerhuis Tempelhof 28 
Hoonhorst, tel: 06-31334879 

 

 
 

 
 
 
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  
 
 
 

KERKELIJK NIEUWS 
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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 dorpshuiskamer) is geopend iedere vrijdagmorgen van 10.00 uur tot 11.30 uur 
en is dan ook telefonisch bereikbaar  (0529) 401223. Misintenties kunnen per 
kalenderjaar worden opgegeven onder vermelding van de data waarop men de 
misintentie gelezen wil hebben. Bijdrage: misintentie € 8,=. Betaling via 
bankrekeningnr. NL55 RABO 0312 8258 11 t.n.v. R.K. Parochie H. Cyriacus 
Hoonhorst.    
                                                                                                                 
Kerkberichten: 23 april tot en met 14 mei 2017 
 
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 
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, 
Jaargetijde, Herman de Ruiter en Jan de Ruiter 
 
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 

 
Maandag 24 april 
19.00 uur           : Rozenkransgebed 
Lector                : Jan Meijerink 
 
Donderdag 27 april 
19.00 uur           : Eucharistieviering 
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Voorganger      : Pastoor Hermens 
Intentie             : Voor vrede in de wereld 
 
Zaterdag 29 april ( 3e zondag van Pasen ) 
19.00 uur           : Communieviering 
Voorganger       : Werkgroep 
m.m.v.               : Gemengd Koor 
Dienen              : Ivor Smook, Roy Diepman 
Collectanten     : A. Peek, H. Rienties 
Koster               : G. Holterman 
 
Intenties 29 en 30 april 

Bernard en Marie Diepman- Reimert, Anton Kroes, Marie Poppe- Breembroek,  
ouders Damman- Heerink, Herman Wolthaar, fam. Eijkelkamp- Schabbink, Herman 
Nijboer, Wil den Elzen 
 
Dalfsen      : zaterdag  29 april 19.00 uur Eucharistieviering 
Ommen      : zondag  30 april 11.00 uur Eucharistieviering 
Lemelerveld      : zondag  30 april 09.00 uur Communieviering 
Vilsteren      : zondag  30 april 11.00 uur Communieviering 
Heino      : zaterdag  29 april 19.00 uur Eucharistieviering 
Lierderholthuis    : zondag  30 april 09.00 uur Eucharistieviering 
 
Maandag 1 mei 
19.00 uur         : Rozenkransgebed 
Lectrice            : Tonnie Veltmaat 
 
Donderdag 4 mei 
19.00 uur          : Eucharistieviering 
Voorganger      : Pastoor Hermens 
Intentie             : Voor de zieken 
 
Zondag 7 mei ( 4e zondag van Pasen ) 
09.00 uur           : Eucharistieviering 
Voorganger       : Pastoor Hermens 
m.m.v.               : Gemengd Koor 
Lector      : Silvo Broeks 
Dienen              : Frans Eilert, Dion Diepman 
Collectanten      : F. Overgoor, H. Hulsman 
Koster               : H. v.d. Vegt 
 
Intenties 6 en 7 mei 

overl.ouders Grooteschaars- Bruggeman, Bernard en Marie Diepman- Diepman,  
overl. ouders Overgoor- Grooteschaars, Gezina Broeks- Splinter, Bernard Nijhout, 
Marie Poppe- Breembroek, Johan Kortstee, Gerard Huitink, Herman Nijboer 
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Dalfsen : zondag  7 mei 11.00 uur Eerste Heilige Communieviering 
Ommen : zondag  7 mei 11.00 uur Eucharistieviering 
Lemelerveld : zondag  7 mei  09.00 uur Eerste Heilige Communieviering 
Vilsteren : zondag  7 mei 11.00 uur Eerste Heilige Communieviering 
Heino              : zaterdag 6 mei 19.00 uur Eucharistieviering 
Lierderholthuis : zondag  7 mei 09.00 uur Eucharistieviering 

                             
Maandag 8 mei 
19.00 uur             : Rozenkransgebed 
Lector                  : Frans Eilert 
 
Donderdag 11 mei 
19.00 uur             : Eucharistieviering 
Voorganger         : Pastoor Hermens 
Intentie                : Voor de vluchtelingen 
 
 
Zaterdag 13 mei ( 5e zondag van Pasen ) 
19.00 uur             : Eucharistieviering 
Voorganger         : Pastoor Hermens 
m.m.v.                 : Enjoy 
Lectrice                : Anneke Jansen 
Dienen                : Hugo Boekel, Silvan Smook. 
Collectanten       : P. Mijsters, H. Melenhorst 
Koster                 : A. Braam 
 
Intenties 13 en 14 mei 

Jaargetijde, Maria Antonia Meijerink- Groote Stroek, overl.ouders van der Vechte- 
Rientjes, Jaargetijde, Hein Kievitsbosch, Bernard en Marie Diepman- Reimert, Gezina 
Broeks- Splinter, Gradus Damman, ouders Schrijver- Langenkamp, Marietje de Ruiter- 
Willemsen,Marie Poppe- Breembroek, Harry Veltmaat, Gerardus Antonius Hollewand, Cor 
Peek,ouders Damman- Heerink, overl. ouders Hagen- Keizer, Martin en Willy,  
overl. fam  Wolthaar- Jutten, Dina Lankhorst- Niens, Jaargetijde, Jan Fakkert, Jaargetijde,  
Diny Koerhuis- Seisveld, fam. de Ruiter- Kappert 

 
Dalfsen : zaterdag 13 mei 19.00 uur Vormsel 
Ommen : zondag  14 mei 11.00 uur Eucharistieviering 
Lemelerveld : zaterdag 13 mei 19.00 uur Vormsel 
Vilsteren : zondag  14 mei 11.00 uur Communieviering 
Heino                : zaterdag 13 mei 19.00 uur Communieviering 
Lierderholthuis  : zondag  14 mei 09.00 uur Communieviering 
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Op 19 maart j.l. is op 81 jarige leeftijd overleden te Zwolle 
Wilhelmus Petrus Gerhardus den Elzen 

    
Wil 

 
echtgenoot van Riet den Elzen-Lommers 

Oude Twentseweg 3a 
Laten wij hem gedenken in onze gebeden 

 

 
Durf te dromen 
De verkiezingen liggen achter ons en een nieuwe regering is in de maak. 
Sommige politieke partijen nemen het woord ´vernieuwing´ in de mond. 
Vernieuwing van Europa, vernieuwing van de energievoorziening, vernieuwing 
van financiële instellingen, vernieuwing van het belastingstelsel, vernieuwing van 
economisch en sociale verhoudingen. Soms gaat het om een vernieuwing van 
het bestaande, maar het kan ook om alternatieve vormen gaan. 
 
Wie zijn toch die vernieuwers? Wie zijn de dragers van de vooruitgang? Dat er 
visionairen en dromers zijn over hoe het anders zou kunnen of moeten, geeft op 
zich al reden tot hoop. Maar er zijn nogal wat visioenen en dromen die een 
voortijdig einde gevonden hebben, illusies gesmoord in bloed. Veel mensen van 
vandaag zijn een beetje wantrouwend geworden over nieuwe economische en/of 
ideologische projecten, enkel en alleen al omdat het projecten zijn. We zijn de 
naïviteit voorbij en lopen niet zo snel meer warm voor grote dromen. Die 
terughoudendheid kan soms leiden tot een defaitisme en zelfs cynisme.  
 
Sommigen zijn de wanhoop en de waardeloosheid nabij. Zij zien de ´captains of 
industry´ met het grote graaien, de corrupte politici met hun machtshonger, het 
exhibitionisme van de grote ego's. De afgoden van het ´avoir, pouvoir en valoir´ 
(bezit, macht en het zich laten gelden – Paul Ricoeur) hebben gemeen dat ze 
geen verantwoordelijkheid nemen voor de medemens en de wereld. En als de 
groten der aarde het al niet doen, waarom wij dan wel? Het ´welbegrepen 
eigenbelang´ lijkt alom te regeren en welke God gaat die geslotenheid 
doorbreken en maakt van mensen weer medemensen? Ieder mens geeft met zijn 
eigen leven een antwoord, maar wat is eigenlijk de vraag? We komen erachter 
dat de mens niet de maat aller dingen is. De natuur is sterk en amoreel: maken 
wij mensen het te bont met het milieu, dan worden hele volksstammen door 
klimaatveranderingen uitgeroeid of slaan op de vlucht. Noch het menselijk 
geslacht, noch de aarde zijn het middelpunt - het universum blijkt onvoorstelbaar 
groot en het heeft de tijd. Met al die sterrenstelsels en planeten is het leven 
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wellicht toch geen éénmalig experiment. We leven ´voorbij de geschiedenis´: 
onze vrijheid blijkt een illusie, een collectieve waan.  
Het vooruitgangsgeloof van de vorige eeuw lijkt gebroken.  Mensen leven wel 
met elkaar, maar vooral ten koste van elkaar.  
 
En dan hebben wij het relatief nog goed. Want leven is in een wereld van 
overleven een begerenswaardige staat. Inmiddels mijmeren sommige 
uitverkorenen zelfs over het voltooide leven vanuit de illusie van zelfbeschikking. 
Tegen die achtergrond kan je je afvragen wat er eigenlijk te vernieuwen valt. Het 
begrip ´vernieuwing´ lijkt zelf ingehaald door de tijd, maar hoopgevend zijn die 
vernieuwers wel. Want we moeten toch wat, tenminste zolang we vinden dat we 
wat moeten. Wie zijn het die zich weigeren neer te leggen bij de machten die ons 
knechten? Religie en ideologie geven oude antwoorden op vragen die door velen 
niet meer worden gesteld. We beseffen maar al te goed dat ons bewustzijn en 
daarmee ook onze vragen en behoeften zijn geconditioneerd. Is er nog plaats 
voor God? Is er nog plaats voor de mens? Voor we God en mens afschaffen, 
moeten we echter pauzeren. Nihilisme mag dan regeren, maar nihilisme verveelt.  
 
Wat zullen we dan doen, nu we hier toch zijn? Welk bestaan oprichten dat het 
waard is om de naam 'leven' te dragen? ´De zin van het leven is de zin om te 
leven´: die zin noem ik liefde en daarmee is onmiddellijk ook lijden verbonden. 
Defaitisme en cynisme verdragen geen liefde. Liefde is het schandaal bij uitstek 
voor nihilisme. Het ontmaskert de zucht naar bezit, naar macht en ook de 
eigenwaan als afgoderij. Liefde doorbreekt de geslotenheid van het welbegrepen 
eigenbelang. Kennis en wetenschap geven ons vele antwoorden, maar niet het 
antwoord op de diepste vraag die het leven zelf is. Het is niet 'cogito ergo sum' 
(´ik denk, dus ik ben´), maar 'amo ergo sum' (´ik heb lief, dus ik ben´). Ik ben mij 
ervan bewust dat met mijn antwoord dat het in het leven om de liefde draait, 
onmiddellijk een roze wolk dreigt en daarom zal die liefde zich even onmiddellijk 
moeten condenseren in gerechtigheid en in sociale rechtvaardigheid. Niet omdat 
het kan, maar omdat het moet. 

Joop Butti 

 
Emmanuel wandeltocht in Dalfsen. 
Na Heino, Lierderholthuis, Dedemsvaart en Ommen is nu de locatieraad van 
Dalfsen aan de beurt. Op zondag 23 april ’s middags om 14.00 uur wordt u in de 
gelegenheid gesteld deel te nemen aan een wandeling in de nabijgelegen 
omgeving van Dalfsen. U wordt vanaf 13.30 uur ontvangen met koffie of thee in 
het parochiehuis aan de Emmastraat. De start- en finishlocatie is vanaf de 
parkeerplaats naast de RK-kerk van Dalfsen.  
 
De tocht zal ongeveer twee uur duren en zal gaan langs verschillende 
bezienswaardigheden. Wordt de wandeling u te veel, dan kunt u plaats nemen in 
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een huifkar. Ook deze huifkartocht zal voeren door een gedeelte van Dalfsen. Na 
afloop kunt u gezellig nakletsen ook weer in het parochiehuis aan de 
Emmastraat. 
 

 
Uitnodiging Theatervoorstelling De OmZieners 
zaterdag 29 april 
Graag nodigt de Joseph Wresinski Cultuur Stichting u, 
met familie, vrienden, buren, collega’s, hartelijk uit 
voor de uitvoering van hun nieuwe voorstelling De 
OmZieners. Zij is gemaakt en wordt gespeeld door 
mensen die in armoede leven, in samenwerking met 

professionele theatermakers. De OmZieners is een wonderlijke tragikomedie over 
compassie en de illusie van onafhankelijkheid. Een reflectie op de onvoorstelbare 
hoeveelheid lawaai die mensen produceren. Meningen-lawaai via twitter en 
andere ‘sociale’ megafoons. Lawaai dat tweespalt zaait. 
 
Locatie:     Landstede, Zwolsestraat 63a te Raalte 
Aanvang:  20.00 uur 
Toegang:  gratis, na afloop vrije gift. 
 
Reserveren voor de voorstelling is niet verplicht maar wel gewenst. Dan weet u 
ook zeker of er plek is. Reserveren kan via omzieners@gmail.com 
 

Typisch Vilsterse Wandeltocht 
Op zondag 7 mei a.s. organiseert de Activiteiten 
Commissie Vilsteren de traditionele 
voorjaarswandeltocht in de prachtige omgeving van 
Vilsteren. Tussen 10.00 en 13.00 uur kunt u starten 
vanaf de parkeerplaats, gelegen direct naast de kerk. 
Er zijn 3 goed aangegeven afstanden (5, 10 en 15 
km). Tegen betaling van € 3.- p.p. 

 (kinderen t/m 12 jaar € 1.50) ontvangt u een uitgebreide beschrijving van de 
bezienswaardigheden die u onderweg tegenkomt.  
 
Om bij te komen van al het moois wat u heeft gezien en nog even na te praten, 
bent u na de wandeltocht van harte welkom in het Landgoedcentrum (nabij de 
kerk) voor een heerlijke vers gebakken pannenkoek of voor een goed gevulde 
kop soep, een kopje koffie of een glaasje fris (eigen rekening) . De opbrengst van 
deze activiteit komt geheel ten goede aan de restauratiewerkzaamheden van ons 
Parochiehuis “Het Gebouw”. 
 
 

mailto:omzieners@gmail.com?subject=Reserveren%20De%20OmZieners%20op....&body=Beste%20Joseph%20Wresinski%20Cultuur%20Stichting%2C%0A%0AGraag%20wil%20ik%20kaarten%20reserveren%20voor%20'De%20OmZieners'%20in%20Zwolle.%0ANaam%3A%0ADatum%20voorstelling%3A%0AAantal%20kaarten%3A
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“Het zoeken niet moe. Ik blijf onderweg…” Pelgrimage 16 mei 2017 
Met de groep “Het Zoeken Niet Moe” gaan we weer een dag op pelgrimage op 
dinsdag 16 mei 2017 
Nadat we naar het zuiden, oosten en het noorden zijn geweest gaan we deze 
keer naar het westen van ons land en wel naar Hoofddorp en Heiloo.  
We vertrekken met een touringcar van de Gebo, om 7.30 uur vanaf de 
parkeerplaats van de Heilig Hart Parochie te Lemelerveld, Posthoornweg 6, 8152 
AZ. Na dit bezoek stappen we weer in de bus voor een diner bij De Witte Bergen 
in Hilversum. Nadat we verzadigd zijn rijden we naar Lemelerveld, waar we rond 
20.00 uur hopen terug te zijn. De kosten van deze dag bedragen € 55.- p.p. 
 
We hopen op een waardevolle pelgrimage en een mooie beleving. Graag 
aanmelden bij één van de bestuursleden: 
Diny Rosendaal(0572) 391798dinyrosendaal@hetnet.nl 
Coby v.d. Veen (0529) 471439cobyvdveen@gmail.com 
 
 
Bericht van de communicantjes 2017  
Op Zondag 23 april om 9.00 uur gaan de kinderen uit groep 3 en 4 die de 
communie gaan doen zich voorstellen in een presentatieviering. U bent hierbij 
allen van harte welkom in de kerk om deze viering met ons mee te vieren. De 
kinderen die zich voorstellen zijn: Lisa Schroten, Linda Eijkelkamp, Ruth 
Veldman, Romy Schuurman, Hidde Nijhout, Caya v.d. Vechte, Merle Roord, Marit 
van Sonsbeek, Jade Mars, Julian Vreeswijk, Arne Diepman, Lucas Schroten, Gijs 
Diepman, Nijnthe Lankhorst en Silke Kortstee. 
Ook dit jaar gaan de kinderen weer geld inzamelen voor een goed doel. 
 
Lege flessen actie voor;  Stichting voor -1- dag!!! 
Op zondag 21 mei om 9.00 uur zullen een aantal kinderen uit groep 3 en 4 van 
de St. Cyriacusschool uit Hoonhorst en 1 meisje van de Cazemierschool uit 
Oudleusen de Eerste Heilige Communie gaan doen. Dit jaar hebben de kinderen 
met een grote meerderheid gekozen om als goed doel de Stichting voor- 1- dag 
te sponseren. Zij komen daarom op vrijdag 12 mei vanaf 18:00 uur bij u aan de 
deur om lege flessen op te halen voor dit mooie doel. Als u niet thuis bent maar 
wel flessen voor ons heeft kunt u die bij de voordeur neerzetten dan nemen wij 
die ook mee. Spaart u er al vast een paar voor ons op????? 
 
Als een familielid ernstig ziek is verandert ook het leven van een kind. Voor-1- 
Dag zorgt ervoor dat kinderen die ernaast staan Voor 1 Dag weer kind zijn! Voor 
de meisjes organiseren zij voor 1 dag prinses en voor de jongens voor 1 dag 
bink. Er wordt hen een onvergetelijke dag bezorgd waarin zij volop kunnen 
genieten en even hun zorgen mogen vergeten.  
 

mailto:dinyroendaal@hetnet.nl
mailto:cobyvdveen@gmail.com
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Ben je nieuwsgierig geworden? Neem gerust eens een kijkje op de facebook site;   
@voor1dag 
 

Groetjes de goede doelen commissie en de communicantjes van groep 3 en 4. 
 

         
 
 
 
 
 
 

Dit jaar organiseert de Nevenactiviteitencommissie (NAC) van VV Hoonhorst op 2 

avonden het jaarlijkse Relatietoernooi, de sportieve afsluiting van het seizoen.  

In de voorgaande jaren bleek de laatste zondag voor het sluiten van de velden 

onhaalbaar vanwege nacompetitievoetbal. Vandaar dat dit jaar het toernooi 

doordeweeks wordt georganiseerd en wel op 2 avonden. 

De poulewedstrijden worden gespeeld op woensdag 17 mei vanaf 18:00 uur. 

Op vrijdag 19 mei vallen vanaf 18:00 uur de beslissingen en zal de nieuwe 

kampioen bekend zijn. 

* Ieder team moet minimaal 2 dames in het veld hebben. 

* Spelers zijn 15 jaar of ouder. 

* In het veld staan 5 veldspelers en 1 keeper. 

 

Geef je nu alvast op! Mail naar nachoonhorst@hotmail.com en geef je teamnaam 

en de naam van je teamgenoten door. 

Kosten om deel te nemen: €10,-. 

 
 
 

VOETBAL NIEUWS 
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Nieuw kledingcontract Hoonhorst 1. 
Onlangs is met Van Lenthe Dalfsen een nieuw contact getekend voor nog eens 3 
jaar voor nieuwe tenues. De familie Van Lenthe is bij VV Hoonhorst al jaren één 
van de hoofdsponsors binnen onze vereniging. Het nieuwe contract gaat in 
werking bij de start van het nieuwe voetbalseizoen 2017/2018. Wij willen Van 
Lenthe alvast bedanken voor het vertrouwen in onze geweldige vereniging! 
 
Sponsor van de maand 
Elke maand zet Voetbalvereniging Hoonhorst een sponsor in het zonnetje... 
Deze maand is dat South West Tours uit Dalfsen. 
South West Tours is een keurmerk touringcarbedrijf met standplaatsen in 
Amsterdam, Zwolle en Dalfsen. Het bedrijf voor een dagje uit, een mooie 
stedentrip maken, zakelijke reizen... South West Tours brengt u op de juiste  
bestemming. Dit bedrijf is ook al jaren in Hoonhorst actief binnen verschillende 
verenigingen. Wij willen South West Tours hartelijk bedanken voor de 
sponsoring. 
 

 
 
 
 
 
 
2017 ……Jaar van de Muziek  in Hoonhorst! 
Zoals u wellicht al in het dorpsblad heeft gelezen staat dit jaar bij Kulturhus 
Hoonhorst het thema muziek centraal. Wat hebben we eigenlijk allemaal gedaan 
en wat staat er nog op stapel? 
 
Zaterdag 21 januari openden we het jaar met Piano’s in the house in zaal 
Kappers. Een gezellige avond waarbij goed werd gedanst en de sfeer en fijn 
inzat. 
 
Op zondagmiddag 18 maart heeft een aantal muzikanten uit ons dorp de 
instrumenten eens bij elkaar gezet en al een aantal nummers met elkaar 
uitgeprobeerd. Wie weet gaan ze dat nog eens doen…..! 
 

PLAATSELIJK NIEUWS 
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Op 5 april was er in het Anjerpunt  een open repetitie van klarinetten ensemble 
Mpingo Ya Kwanza onder leiding van Martin van Zanten. Er werden verschillende 
klarinetten voorgesteld en muziek gemaakt. Er zijn foto’s en een verslag te 
vinden op facebook. 
 
28 mei start er een nieuw initiatief: Muziek bij de buren. In het vorig dorpsblad 
hebben we daar al iets over geschreven. Schrijf het in uw agenda of op de 
kalender! Het is de moeite waard.  
 
De zomer sluiten we af met een groot optreden op 30 september door de Big ( -
en pop) band Cool 24 in zaal Kappers. 
 
Het programma voor het najaar is niet helemaal rond; daar gaat u zeker meer 
van ons horen. Zoals het er nu uitziet zal er voor de jeugd nog iets worden 
georganiseerd evenals voor de ouderen onder ons. 
 

 

Beste inwoners van Wijthmen, Hoonhorst en omstreken, 
3 mei (een week later dan anders in verband met de meivakantie) is het weer 
zover! De jaarlijkse plantenactie van Volleybalvereniging Wijthmen. Evenals 
voorgaande jaren komen leden van de vereniging aan het eind van de middag / 
begin van de avond langs met een groot assortiment perkplanten en hanging 
baskets.De opbrengst komt de verenigingskas ten goede.  
Heeft u een grote bestelling, dan kunt u deze vóóraf doorgeven via een e-mail 
aan het secretariaat:   
 

josimeiberg@gmail.com 
 

  
“Ontmoeten bij de open haard in Hoonhorst”  
 
In april 2017 start een pilot: “ Ontmoeten bij 
de open haard“ 
Deze kerngerichte voorliggende voorziening is 
een dagbesteding zonder indicatie  voor 
kwetsbare burgers en ouderen die langer 
thuis blijven. En die (over) belaste 
mantelzorgers (preventief) ondersteunt en 
ontzorgt.   
In deze nieuwe vorm van welzijn werken Plaatselijk Belang Hoonhorst, Duurzaam 
Hoonhorst, Ouderenbond KBO en Zaal Kappers en Landstede Welzijn samen 
met als doel het welbevinden te bevorderen, kwetsbaarheid af laten nemen, 

http://hoonhorst.nl/webmail/src/compose.php?send_to=josimeiberg@gmail.com
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minder gebruik te maken van individuele geïndiceerde ondersteuning 
,vermindering van isolement en het stimuleren van maatschappelijke participatie.  
 
Door het project lokaal te organiseren wordt (eigen)  buurtkracht aangeboord en 
kan er een steund netwerk ontstaan voor kwetsbare inwoners  en ouderen.    
Door het organiseren en faciliteren van ontmoeting, ontspanning en beweging  
wordt een bijdrage geleverd aan de zelfredzaamheid en het welbevinden van 
zowel doelgroep, mantelzorgers als de sociale omgeving. 
Getrainde vrijwilligers volgen een 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 etc.  
Zij voeren de begeleiding uit, met ondersteuning van Landstede Welzijn. 
 

Organisatie Landstede Welzijn Dalfsen 

Doelgroep  

Ouderen en kwetsbare burgers die (nog ) zelfstandig in en 
rondom Hoonhorst wonen. 
En behoefte hebben aan activiteiten , maar zijn nog niet toe aan 
(geïndiceerde) dagbesteding, of voelen zich niet(meer) thuis in 
het reguliere aanbod.   
(Over) belaste Mantelzorgers  

Aanmelding 
 
 

Door professionals /familie/netwerk bij  Landstede Welzijn 
gevolgd door huisbezoek van Ouderenadviseur  voor 
kennismaking en inventarisatie wat wensen en 
(on)mogelijkheden  van de deelnemers zijn.  
 

Tijdstip/locatie   
Elke maandagochtend van 10:00 – 12:00 uur 
Zaal Kappers Hoonhorst  

Kosten/vervoer  
 

-kosten zijn €5, - inclusief koffie/thee 
-vervoer kan verzorgd worden. 

Inhoud 
ochtenden 

De vrijwillig(st)er zorgt voor een : 
-huiselijke sfeer 
-vermijdt de sfeer van prestatie/competitie  

  -mogelijkheid tot persoonlijk “ 1op 1 contact” waarin de  
vraag/wens bezoeker centraal staat (  bijv. foto’s kijken , 
wandelen (voor)lezen , kleuren o.i.d.) 
-beschikt over een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) of    
vraagt een VOG aan  

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

mailto:mzandink@landstede.nl
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Ledenvergadering Plaatselijk Belang Hoonhorst e.o.  
Tijdens de ledenvergadering van het Plaatselijk Belang Hoonhorst en omstreken 
op dinsdag 28 maart j.l. is de stand van zaken opgemaakt van het afgelopen jaar 
en zijn de topics van het komende jaar besproken. Het PB heeft zich o.a. ingezet 
voor het zoeken naar een nieuwe bouwlocatie. Sinds de aankoop van de gronden 
Achter de Molen is afgeketst heeft het PB zich gebogen over een mogelijk 
nieuwe locatie waarbij we weer voor langere tijd geholpen zouden zijn om voor 
zowel senioren als jongeren die graag in Hoonhorst willen blijven wonen, een 
aantrekkelijke woonlocatie te hebben. Het PB heeft hiervoor bij de gemeente 
aangegeven dat een ‘Koele II’ de voorkeur heeft. De gemeente heeft aangegeven 
binnenkort met een plan voor invulling van de locatie van de voormalige gymzaal/ 
bibliotheek te komen.  
 
Wat betreft de mobiele bereikbaarheid, waarvan gezegd werd dat de dekking 
voor 2017 verbeterd zou zijn, is de situatie nog als vanouds.  
De bereikbaarheid is in het dorp Hoonhorst en het buitengebied m.n. voor 
KPN-gebruikers nog steeds slecht. KPN heeft de gemeente laten weten in het 
3e kwartaal een mast te plaatsen aan de Molenhoekweg. Daarmee zal de 
dekking in het westelijk buitengebied verbeteren en zal mogelijk een deel van 
Hoonhorst hier ook van profiteren. Gezegd wordt dat de bomenrij de 
bereikbaarheid in de weg staat. Aan de toezegging dat er ook een versterker 
in de mast bij het station geplaatst zou worden en bij ‘Madrid’, lijkt vooralsnog 
niet te worden voldaan. Het PB heeft hierover contact met de gemeente.  
 
Het Plaatselijk Belang heeft het meerjarenplan van 2012-2016 geëvalueerd en 
heeft onlangs met inwoners gesproken over de wensen voor de toekomst, wat de 
aanzet zal zijn tot een nieuw meerjarenplan. Verder zijn de eerste stappen de  
ontwikkeling van een kindcentrum ter sprake gekomen, de aanvliegroutes naar 
vliegveld Lelystad en heeft Timo Veen een toelichting gegeven op de nieuwe 
ontwikkelingen rondom glasvezel in het buitengebied. Bij de start van de 
zomervakantie zal een ‘GO’ aan de uitvoering gegeven worden als 50% van de 
adressen kiest voor aansluiting. Glasvezel is nodig voor een goede 
bedrijfsvoering, voor toekomstbestendig oud worden op het platteland en om 
thuis te kunnen werken. Het Plaatselijk Belang zal zich inzetten om zoveel 
mogelijk mensen hiervan te overtuigen. 
 
Ook heeft er een bestuurswisseling plaatsgevonden. Ongetwijfeld één van de 
markantste voorzitters en bestuursleden die het PB gekend heeft in de afgelopen 
80 jaar, Evert Jan Hof, heeft afscheid genomen. Hij fungeerde als wandelende 
database en heeft Hoonhorst met alle vrijwilligers van Duurzaam Hoonhorst zeer 
professioneel en gedreven omgeturnd tot het meest vernieuwende dorp 2015 van 
Nederland. Ook Kristian Dekker die jarenlang secretaris is geweest van het PB 
heeft afscheid genomen. Hij heeft met zijn creativiteit menig project visueel 
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gemaakt door plannen op de computer in 3D uit te tekenen,  heeft zich met 
passie ingezet voor veel projecten rondom mobiliteit, duurzaamheid en veiligheid. 
In het bestuur hebben plaatsgenomen Leon Adegeest en Roy Schuurman. 
 
Mailadres gewijzigd?  
Bij deze een oproep aan de leden van het Plaatselijk Belang Hoonhorst e.o.. 
Heeft u onlangs mail ontvangen van het Plaatselijk Belang? Dan hoeft u niets te 
doen. Bent u lid van het Plaatselijk Belang en hebt u de laatste maand geen mail 
ontvangen van ons en u wilt dat wel, geef dan uw (nieuwe) mailadres door aan 
André Hurink:  andre@pbhoonhorst.nl 
 

Alvast bedankt!Plaatselijk Belang Hoonhorst 
 

 
(Kulturhus) Partners praten over kindcentrum in Hoonhorst. 

Plaatselijk Belang Hoonhorst zet zich in voor de leefbaarheid en behoud/ 
vernieuwen van voorzieningen in het dorp zodat het ook op de lange termijn 
prettig wonen is in Hoonhorst, voor zowel jong als oud. Om aantrekkelijk te 
blijven voor jonge gezinnen is het belangrijk dat Hoonhorst streeft naar goede en 
duurzame voorzieningen op het gebied van onderwijs, peuterspeelzaalwerk, 
voorschoolse en naschoolse opvang. 

Onder aansturing van Plaatselijk Belang Hoonhorst waren diverse partners met 
elkaar in gesprek over het toekomstgericht maken van het onderwijs, het 
peuterspeelzaalwerk en voorschoolse, naschoolse opvang.  De partners die tot 
dusver bij deze gesprekken betrokken zijn, zijn Sint Cyriacusschool, 
Peuterspeelzaal De Smurfen en BSO Smurfplanet, A. Baron van Dedemschool, 
Plaatselijk Belang Hoonhorst en de locatieraad Sint Cyriacuskerk. De Sint 
Cyriacusschool heeft inmiddels ook een kennismakingsbijeenkomst gehad met 
gastouders. Zij zullen tevens betrokken worden bij volgende gesprekken. 

Een ontwikkeling waar wij met elkaar over spreken is het creëren van een 
integraal kindcentrum (IKC) in Hoonhorst. Ook de gemeente omschrijft in haar 
visie dat zij toe wil naar integrale kindcentra in de gemeente. Zie daarvoor 
https://www.dalfsen.nl/Inwoners/Themas/Onderwijs/Onderwijsbeleid.htm pdf 
Integraal Huisvestingsplan blz. 17.  
Om partners een beeld te geven van een voorziening Integraal Kindcentrum 
(IKC) hebben diverse partners in maart 2017 een kijkje genomen bij (IKC) de 
Rode Bank in Raalte. 

Wat is nu precies een integraal kindcentrum (IKC)? 

Een integraal kindcentrum (IKC) is een voorziening voor kinderen van 
bijvoorbeeld 0 of 2 tot 12 jaar waar zij gedurende de dag komen om te leren, 
spelen, ontwikkelen en ontmoeten. Alle of zoveel mogelijk ontwikkelingsgebieden 

mailto:andre@pbhoonhorst.nl
https://www.dalfsen.nl/Inwoners/Themas/Onderwijs/Onderwijsbeleid.htm
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van kinderen komen aan bod. De voorziening biedt een totaalpakket op het 
gebied van onderwijs, opvang en ontwikkeling, uiteraard met een ieders 
specialisme (taakverdeling).  

De betrokken partners hebben de opdracht om met hun achterban te bespreken 
of ze bereid zijn tot nader onderzoek naar de ontwikkeling van een Integraal 
Kindcentrum (IKC) in en/of rondom Hoonhorst. In juni 2017 krijgt het overleg een 
vervolg. 

Wij houden u op de hoogte van verdere ontwikkelingen. 

 

 
Je hebt nog 2 weken de tijd! 
Maak een gezellig team van vrienden, buren, familieleden of kennissen en geef je 
op voor het potstal-volleybaltoernooi via de mail naar 
activiteitenpotstal@outlook.com. Geef in de mail de naam van het team, de 
contactpersoon, een telefoonnummer en mail adres door.  
 
POTSTAL-VOLLEYBAL 
 
Dit jaar zal het toernooi plaatsvinden op de volgende avonden: 23, 24, 26, 30, 31 
mei en 2 juni. 
Naar aanleiding van de opgaves zullen de avonden vastgelegd worden en de 
speeltijden bekend worden gemaakt.  
 

 
Programma Oranjevereniging Hoonhorst 2017 
Binnenkort is het weer Koningsdag ! De Oranjevereniging Hoonhorst heeft 
wederom een leuk programma georganiseerd rondom Koningsdag. Alle 
activiteiten spelen zich weer af op het gezellige feestterrein “Achter de molen”. 
Wij hebben een programma samengesteld met activiteiten voor jong en oud. Het 
programma staat hieronder op hoofdlijnen weergegeven. Meer info is te vinden in 
onze Oranjekrant, die huis-aan-huis is bezorgd en op de website 
www.oranjevereniginghoonhorst.nl. 
 
HET PROGRAMMA 

 
Vrijdag 21 april 2017              aanvang 
Jumbo koningsontbijt voor de jeugd  08:30 - 09:30 uur 
Koningsspelen groep 1 t/m 8  09:30 - 12:00 uur 
Koningsspelen groep 5 t/m 8  13:00 - 14:45 uur 
Oranje Jeugdsoos met D.J. Vince 19:30 - 21:30 uur 
Open Hoonhorster Dartstoernooi   21:00 - 00:00 uur 
    

mailto:info@oranjevereniginghoonhorst.nl
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Zaterdag 22 april 2017 
Oranje Klaverjastoernooi  13:00 - 17:30 uur  
Grote Oranjebingo  20:00 - einde 
 
Zondag 23 april 2017 
50+ Middag m.m.v. Aalt en Anja Westerman  14:30 - 17:30 uur 
 
Woensdag 26 april 2017 
De Oranje Quiz 20:00 - 22.00 uur 
Feestavond m.m.v. D.J. Marcel Reimink 22:00 - 01:00 uur 
 
Donderdag 27 april 2017 
Oranje Fietstocht  vanaf 09:30 uur 
Oranje Kinderbingo   10.00 - 11:30 uur 
Oranje Optocht / optreden Polyhymnia  12:30 - 13:30 uur 
Expeditie OranjeSon 14:00 - 16:00 uur 
Dorps BBQ m.m.v. D.J. Ronny Lubberts 16:00 - einde  
 
 Oranje-ontbijt & Koningsspelen 
Voor de jeugd tot en met groep 8 worden de Koningsspelen georganiseerd. In 
samenwerking met de basisscholen in Hoonhorst en Emmen en onder 
begeleiding van leerlingen van de Landstede worden de kinderen sportief 
vermaakt. De Koningsspelen beginnen met een vorstelijk Koningsontbijt in de 
feesttent. Na dit ontbijt blijven groep 1 t/m 4 op het feestterrein, en verhuizen 
groep 5 t/m 8 naar de Poststal. Voor een hapje, drankje en ijsje wordt gezorgd. 
Opgave is niet nodig en de deelname is gratis. 
 
Oranje disco 
Voor de oudere jeugd (12 t/m 18 jaar) wordt op vrijdagavond een discoavond 
gehouden. Deze avond wordt samen met de Jeugdsoos georganiseerd. De 
lampen in de tent worden gedempt en wij hebben D.J. Vince geregeld die een 
fantastische discoavond verzorgt.  
De doelgroep kan zich opgeven bij de Jeugdsoos. 
 
Open Hoonhorster dartskampioenschappen 
Op vrijdagavond kan iedereen vanaf 12 jaar een gooi doen naar de titel in het 
OPEN HOONHORSTER DARTSKAMPIOENSCHAP. Via voorrondes en een 
finaleronde wordt bepaald wie zich een jaar lang de beste darter van Hoonhorst 
en de verre omstreken mag noemen. De deelnemers kunnen zich een kwartier 
voor aanvang melden in de feesttent. 
Na afloop kan tot 0.30 uur gezellig worden nageborreld. De deelname is gratis. 
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Open Hoonhorster klaverjaskampioenschap 
Op zaterdagmiddag wordt het OPEN HOONHORSTER 
KLAVERJASKAMPIOENSCHAP georganiseerd. De gezelligheid staat voorop, 
maar er staat weldegelijk iets op het spel. Naast de titel ‘beste Klaverjasser van 
Hoonhorst’ zijn er leuke prijzen te winnen. 
U kunt zich aanmelden door een e-mail te sturen naar: 
opgave@oranjevereniginghoonhorst.nl. Het inschrijfgeld is €3,-.  
 
Oranjebingo  
Op zaterdagavond wordt om 20.00 uur de Oranjebingo georganiseerd. Voor een 
bescheiden bedrag van €8,- kunt u meedingen naar één van de 45 prijzen. Zoals 
u waarschijnlijk weet zijn dit serieuze prijzen die dankzij gulle giften van onze 
sponsoren beschikbaar zijn gesteld. 
Als u van een beetje spanning houdt, en niet vies bent van een vette prijs, dan 
mag u deze Bingo natuurlijk niet missen. De tent is vanaf 19.30 uur geopend en 
uiteraard kan er na afloop gezellig worden nageborreld. 
 
50+ Middag   
Op zondagmiddag is iedereen die de respectabele leeftijd van 50 jaar heeft 
bereikt van harte welkom in de feesttent. Ook dit jaar staat Aalt Westerman weer 
op het programma. Wij hebben er het volste vertrouwen in dat Aalt dit jaar niet 
hoeft af te zeggen. Aalt komt niet alleen, maar neemt voor deze gelegenheid ook 
zijn dochter Anja mee. Wij beloven u een onvergetelijk gezellige middag. Vanaf 
14.30 uur gaat het feest beginnen.  
 
Oranjequiz en feestavond  
Op woensdag organiseren wij een Oranjequiz. Onder het genot van een drankje, 
en onder begeleiding van een deskundige presentator, wordt een Quiz 
georganiseerd. Een aantal vragen is uiteraard Oranjegetint. Heb je zin om mee te 
doen met vrienden, familie of buren? Aarzel niet en doe mee met je team 
(minimaal 5 personen). Opgeven kan tot 15 minuten voor het begin van de quiz 
of via de e-mail: opgave@oranjevereniginghoonhorst.nl.  
 
Halen en brengen ! 
Deze avond heeft de Oranjevereniging een speciale pendelbusdienst 
georganiseerd tussen Wijthmen en Hoonhorst. Je wordt dus gehaald en weer 
netjes thuisgebracht ! 
De bus rijdt tussen 19.30 uur en 01.00 uur en stopt bij De Mol, Kulturhus De 
Elshof en op afroep op iedere plek langs deze route. Wil je gebruik maken, dan 
kun je contact opnemen met 06 - 51720766. Deze dienst wordt aangeboden door 
South West Tours. 
 

mailto:opgave@oranjevereniginghoonhorst.nl
mailto:opgave@oranjevereniginghoonhorst.nl
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Na de Oranjequiz begint de traditionele feestavond. Het feest begint om ca 22.00 
uur en de entree is gratis. De feestavond staat onder muzikale begeleiding van 
D.J. Marcel Reimink die, zoals bekend is, wel weet hoe hij de stemming erin moet 
krijgen.  
 
Oranje fietstocht 
Op de maandagmorgen wordt er een fietstocht georganiseerd. Deze tocht is 
ongeveer 25 km en dus geschikt voor jong en oud. Er kan gestart worden tussen 
9.30 en 10.30 uur. De tocht gaat door het prachtige buitengebied van Hoonhorst, 
met onderweg nog een stop. Hier wordt u een kop koffie/thee met een plak cake 
aangeboden. De route zal zowel op papier als bewegwijzerd zijn. Opgave is niet 
nodig en de deelname is gratis. 
 
Kinderbingo 
Voor de kinderen (met hun ouders) van groep 1 t/m 8 wordt op Koningsdag een 
kinderbingo georganiseerd. Deze bingo begint om 10.00 uur en duurt een uurtje. 
Dankzij onze sponsoren is de prijzenpot tot de rand gevuld. Opgave is niet nodig 
en de deelname is gratis. 
 
Optocht met polyhymnia uit Lemelerveld 
Het middagprogramma begint met een optreden van showorkest Polyhymnia uit 
Lemelerveld. Dit optreden begint om 12.30 uur op het Dorpsplein. Na dit optreden 
vertrekt een kleurrijke optocht door de straten van Hoonhorst. Alle kinderen (en 
ouders) worden opgeroepen om de handen uit de mouwen te steken om er weer 
een mooie optocht van te maken. Alle deelnemers worden beloond met een 
leuke prijs.  
 
Expeditie “Oranjeson” 
We hebben dit jaar een spectaculair hoofdprogramma. Diverse teams strijden 
tegen elkaar in “Expeditie Oranjeson”. Bij de ludieke onderdelen is de juiste 
combinatie van kracht, behendigheid en intelligentie vereist. De onderdelen zijn 
vermakelijk voor de deelnemers, maar ook zeer zeker voor het publiek. Ook 
wordt er een mini – mini kraan competitie georganiseerd. Het programma begint 
om 14.00 uur.   
 
Dorps BBQ 
Vanaf 16.00 uur kan eenieder aanschuiven bij de dorps BBQ. Hierbij kan, zonder 
opgave, worden genoten van een door Marcel Hoonhorst (uit Luttenberg) geheel 
verzorgde barbecue. Voor de prijs hoeft u het niet te laten. De muzikale 
ondersteuning wordt verzorgd door D.J. Ronny Lubbers. 
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6 & 7 mei: kunst- en cultuurweekend 
 

Tijdens het kunst- en 
cultuurweekend van 
kunstomdalfsen toont het Kulturhus 
Hoonhorst werken van 
verschillende exposanten op en om 
haar 4 daken. Er is een 
wandelroute uitgezet tussen de 4 daken van het Kulturhus. Op 

deze plaatsen wordt het thema “Binnenste Buiten” op een originele manier 
gepresenteerd. 
 
Het Anjerpunt biedt dat weekend binnen en buiten een grote verscheidenheid 
aan mooie kunsten. Schildersgroep Bellingeweer laat een selectie zien van dit 
jaar gemaakt werk in acryl (expressionisme) en pastel (portretten); er zijn 
prachtige acrylschilderijen van Det Laarman: acrylschilderijen en Sylvia de Haas 
toont kunstige sieraden. Marry Hartkamp toont (vrouwen)beelden, potten en 
schalen waarvan veel raku gestookt is. Cindy Pot exposeert potloodtekeningen 
en schilderijen met de natuur als inspiratiebron. En u kunt de creaties 
bewonderen van Claudia Lubberts’ haakcafé; een enthousiaste groep die van en 
met elkaar leert. 
Op zaterdag 6 mei om 14.00 uur treedt het koor Zanglust uit Dalfsen op met een 
repertoire van middeleeuwen tot nu, voornamelijk europesche muziek, vlot 
gezongen.  
 
In het Anjerpunt is het boekje van kunstomdalfsen met daarin alle kunstpunten en 
activiteiten van dit weekend verkrijgbaar. 
 
 

 
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.  
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Nieuws van de materieel-o-theek 
 

Samen delen wat je hebt en kunt: de materieel-o-theek 
gaat bijna van start. Lenen en uitlenen, hulp nodig of hulp 
bieden…de materieel-o-theek zorgt dat de juiste Noabers 
elkaar kunnen vinden. De website, waar het bieden en 
uitlenen digitaal geregeld wordt, is inmiddels zo goed als 
af: hij wordt uitvoerig getest en zal daarna op 
www.hoonhorst.nl een fraaie plek krijgen.  

 
Mocht u geen gebruik kunnen maken van internet, dan bent u van harte welkom 
in het Anjerpunt of u kunt bellen naar het Anjerpunt, tel. (0529) 793010. 
 

 
Reuring in het Anjerpunt 
 
Het bruist van de activiteiten in het Anjerpunt, van muziek tot voorlezen, van 
workshops tot bijpraten aan de leestafel… Het is bijna niet bij te houden in het 
dorpsblad. Kijk op www.hoonhorst.nl voor de actuele agenda of kom gewoon 
even langs; we vertellen er graag meer over. 

 
Muziek! Geslaagde open repetitie op 5 april van Ya 
Kwanza in het Anjerpunt! Groep 5 en 6 van de St 
Cyriacusschool weet nu alles van de klarinet! 
 
 

 
Voorleesochtend. Geboeid luisteren de peuters naar de 
verhalen over Fiet de struisvogel in het Anjerpunt. Ook 
een struisvogelei was erbij! 
 
 
 
 

 
Workshop ranonkels maken. Lekker achter het glas in de 
zon aan de slag voor een fleurig resultaat. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

http://www.hoonhorst.nl/
http://www.hoonhorst.nl/
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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 
Het Anjerpunt is 7 dagen in de week open van 10.00 tot17.00 uur en op 
donderdagavond van 19.00 tot 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! 
 

 

 

 

Wie wint een boerderij voor 2 jaar?   

Vanaf deze week kan iedereen op www.buitenkansen.nu stemmen op het beste 
idee voor een nieuwe invulling van een boerderij aan de Spijkerweg 1 in 
Stegeren, gemeente Ommen. Stemmen kan tot 1 mei. Op 17 mei maakt de jury 
van de provincie Overijssel de winnaar bekend. De winnaar krijgt, als nieuwe 
bewoner, de sleutel van de boerderij voor 2 jaar. Het is uniek dat Overijssel voor 
twee jaar een boerderij ‘weggeeft’ om het winnende idee te laten uitwerken. 
Daarna heeft de winnaar het eerste recht van koop op de boerderij. 
  
 
 

 

 

http://www.buitenkansen.nu/
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De vijf finalisten 
Naast de 3 finalisten van het project Buitenkansen heeft de jury via zogenaamde 
wildcards nog 2 teams aan de finale toegevoegd. Aquaponics is het enige 
agro&food-initiatief. De initiatiefnemers experimenteren nu al op kleine schaal 
met de combinatie van een vis- en groentekwekerij in één en zien dit als een 
mooie kans om verder te professionaliseren. De Groene IJsselvallei gaat 200 jaar 
terug in de tijd met een educatief project rond het vroegere leven en werken op 
de boerderij. De Kiem stelt een maatschappelijk concept voor waarin jong en oud 
met en van elkaar leren. De Oase koppelt een ander maatschappelijk vraagstuk 
in haar plan: het verminderen van depressies en burn-outs. En The Barn heeft 
een recreatieconcept met luxe faciliteiten waarbij de mens weer dichter bij de 
natuur komt. 
  
VAB-athon 
Met de VAB-athon, een ideeënmarathon voor Vrijkomende Agrarische 
Bebouwing, trapte de provincie Overijssel op 9 en 10 maart het innovatieve 
project Buitenkansen af. Meer dan 50 teams streden voor een plek in de finale. 
Gedeputeerde Monique van Haaf: "De enorme toeloop en aandacht voor de 
VAB-athon zijn hoopgevend voor de toekomst van leegstaande boerderijen. 
Nieuwe functies voor deze boerderijen zijn hard nodig. Alleen op die manier 
houden we het buitengebied aantrekkelijk en leefbaar”. Alleen al in Overijssel is 
de verwachting dat tot 2030 maar liefst 3.000 boerderijen leegkomen. Dat is een 

derde van het totaal. 
 

 

 

 

 

Foute uitdrukkingen  

* De emmer die de druppel deed overlopen. 

* Je hebt de koe horen loeien, maar weet niet waar de uier hangt. 

* Hij stond vierkant voor zijn zaak. 

* Dat is er met de paplepel ingeslagen. 

* Dat is niet tegen Dobermannsoren gezegd. 

* Ik ben er helemaal infuus van. 

* Hij kreeg een staande ovulatie. 

* Kut maar krachtig. 

* Ik erger me kostelijk. 

* De aandeelhouder wint. 

* Dat is vechten tegen de bierkraan. 

HUMOR 
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