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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 
 23 mei Rinus   2 juni 
 13 juni Sjoerd 23 juni 
 11 juli Sjoerd 21 juli 
  
 
Stichtingnieuws: 
 
De komende weekenden is er weer van alles te doen op sportief, muzikaal of 
cultureel gebied. Hemelvaartsdag en Pinksteren staan voor de deur. Genoeg 
gelegenheid om in of om Hoonhorst weer iets te ondernemen. Een fijne 
meimaand toegewenst! 

 
 

Stichting Dorpsblad Hoonhorst 
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Datum                      Agenda 
12 mei  Voorleesochtend Anjerpunt 
12 mei  Lege flessen actie communicantjes 
13 mei  Nationale Molendag – Molen Fakkert 
14 mei  Eten bij Kappers voor ouderen en alleenstaanden 
16 mei  KBO zomerfietstocht 
19 mei  Jeugdsoos (sport)activiteit bij Wythmenerplas 
20 mei  Workshop Health Fest in de Potstal 
20 mei  Open dag Zorgboerderij Damhoeve 
21 mei  Boeklezing de Barones en de dominee, Anjerpunt 
23 mei  Ouderenochtend Zaal Kappers 
28 mei  Muziek bij de buren 
 
  
 
 

 

 
 
 

KRUMMEL 

 
De leegte en het gemis zijn bij ons achtergebleven na het 

overlijden van mijn lieve zorgzame man, onze lieve vader en trotse opa 
 

Theo Bourgonje 
 

Voor het medeleven en steun in deze moeilijke tijd willen wij iedereen 
hartelijk bedanken. Bedankt voor de vele kaarten, telefoontjes, bloemen en 

een luisterend oor. Dit hebben wij bijzonder op prijs gesteld.  
 

Marijke Bourgonje-Kleinmeulman  
Kinderen en kleinkinderen 

 
Dalfsen, mei 2017 

 
Te huur gevraagd:  

eengezinswoning in Hoonhorst of omgeving Hoonhorst. 
 

Tel: 06-3082 5779 
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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 

KERKELIJK NIEUWS 
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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 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: 13 mei tot en met 4 juni 2017 
 
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 
Jaarged. Maria Antonia Meijerink-Groote Stroek, overl. ouders van der Vechte-
Rientjes, Jaarged. Hein Kievitsbosch, Bernhard en Marie Diepman-Reimert, 
Gezina Broeks-Splinter, Gradus Damman, ouders Schrijver-Langenkamp, 
Marietje de Ruiter-Willemsen, Marie Poppe-Breembroek, Harry Veltmaat,  
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Gerardus Antonius Hollewand, Cor Peek, ouders Damman-Heerink, overl. ouders 
Hagen- Keizer, Martin en Willy, overl. fam. Wolthaar-Jutten,Dina Lankhorst-
Niens, Jaarged. Jan Fakkert, Jaarged.  Diny Koerhuis-Seisveld, Fam. de Ruiter-
Kappert, Theo Bourgonje namens de KBO, Willem Eijkelkamp namens de KBO,  
Johannes Hermanus Schrijver 

 
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 
 
Maandag 15 mei 
19.00 uur : Rozenkransgebed 
Lector             : Jan Meijerink 
 
Woensdag 17 mei 
9.30 uur       : Caritasviering  
Voorganger   : pastoor Hermens 
Na afloop van de viering is er gelegenheid om samen koffie te drinken in het 
parochiehuis 
 
Donderdag 18 mei 
19.00 uur       : Eucharistieviering 
Voorganger   : Pastoor Hermens 
Intentie          : Theodora Lugtenberg-Kappers 
 
Zondag 21 mei (6e zondag van Pasen) 
09.00 uur          : Eucharistieviering (1e H. Communie) 
Voorganger       : Pastoor Hermens 
m.m.v.               : Gelegenheidskoor 
Dienen              : Frans Eilert, Emiel Smook 
Toortsdragers   : Lisa Meijerink, Lynn Jansen 
Collectanten      : J. v.d. Vechte, D. v.d. Vechte,T. Braam, A. Braam 
Koster             : H. v.d. Vegt 
 
Intenties 20 en 21 mei 
overl. ouders Grooteschaars-Bruggeman, Jaarged. Johanna Alberta Vosman,  
Bernard en Marie Diepman-Reimert, overl. ouders Sterenbosch-Luttenberg, 
Marie Poppe-Breembroek, overl. ouders Hagen- Keizer, Martin en Willy, Joop 
Koerhuis, Jan Huitink, Maria Eijkelkamp-Schabbink, Herman Nijboer, overl. fam. 
Veldman-Ogink, Willem Eijkelkamp, Mien Schuurman-Zijsveld 
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Dalfsen     : zaterdag 20 mei 19.00 uur Communieviering 
Ommen     : zondag 21 mei 11.00 uur Eucharistieviering 
        : zondag 21 mei 17.00 uur H. Lof 
Lemelerveld     : zaterdag 20 mei 19.00 uur Communieviering 
Vilsteren     : zondag 21 mei 11.00 uur Communieviering 
Heino               : zondag 21 mei 11.00 uur Eucharistieviering (1e H. Communie) 
Lierderholthuis : zondag 21 mei 09.00 uur Eucharistieviering 
 
Maandag 22 mei 
19.00 uur          : Rozenkransgebed 
Lectrice             : Tonnie Veltmaat 
 
Donderdag 25 mei Hemelvaart 
07.00 uur          : Dauwtrapwandeling met aansluitend communieviering op de  
     boerderij van de fam. L. Diepman  aan de Heinoseweg 43  
     (zie ook verderop in het dorpsblad). 
Voorganger       : Pastoraal werker klein Overmeen 
m.m.v.               : Gemengd koor 
Lector                : Leon Diepman 
Dienen              : Ivor Smook, Kim Diepman 
Collectanten      : G. Holterman, G. Melenhorst 
Koster               : G. Holterman 
 
Intenties 25 mei 
ouders Damman-Heerink, ouders Koenjer-Vosman, Herman Nijboer, Jaarged. 
ouders Koedijk-Koenjer 
 
Dalfsen      : 09.00 uur Eucharistieviering 
Ommen      : 11.00 uur Eucharistieviering 
Lemelerveld      : 19.00 uur Eucharistieviering 
Heino                : 19.00 uur Eucharistieviering 
Lierderholthuis  : 09.00 uur Communieviering  
 
Zaterdag 27 mei (7e zondag van Pasen) 
19.00 uur           : Eucharistieviering 
Voorganger       : Pastor Rutgers 
m.m.v.               : Enjoy 
Lector : Martin Broeks 
Dienen              : Emiel Smook, Roy Diepman 
Collectanten     : W. Schrijver, H. Veneboer 
Koster               : A. Braam 
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Intenties 27 en 28 mei 
Bernard en Marie Diepman-Reimert, Marie Poppe-Breembroek, Johan Kortstee,  
Fam. Eijkelkamp-Schabbink 
 
Dalfsen      : zondag 28 mei 09.00 uur Communieviering 
Ommen      : zondag 28 mei 11.00 uur Eucharistieviering 
Lemelerveld      : zondag 28 mei 09.00 uur Eucharistieviering 
Vilsteren      : zondag 28 mei 11.00 uur Communieviering  
Heino      : zaterdag 27 mei 19.00 uur Communieviering 
Lierderholthuis : zondag 28 mei 09.00 uur Eucharistieviering 
 
Zondag 28 mei 
19.00 uur       : H. Lof 
Voorganger    : Pastoor Hermens 
m.m.v.             : Gemengd koor 
Dienen           : Hugo Boekel, Frans Eilert 
Koster             : H. v.d. Vegt 
 
Maandag 29 mei 
19.00 uur        : Rozenkransgebed 
Lector             : Frans Eilert 
 
 
Donderdag 1 juni 
19.00 uur       : Eucharistieviering 
Voorganger    : Pastoor Hermens 
Intentie           : Voor alle eenzame mensen 
 
Zondag 4 juni Pinksteren 
09.00 uur        : Communieviering 
Voorganger    : Pastoraal werker klein Overmeen 
m.m.v.              : Gemengd koor 
Lectrice      : Miny Holterman 
Dienen              : Silvan Smook, Kim Diepman 
Toortsdragers   : Niek Diepman, Viktor Boekel 
Collectanten      : F. Overgoor, H. Hulsman 
Koster            : G. Holterman 
 
Intenties 3 en 4 juni 
Gerda Kroes-Holterman, overl ouders Kroes-Klein Herenbrink, Hendrikus 
Schrijver, overl. ouders  van der Vechte- Rientjes, overl. ouders Grooteschaars 
Bruggeman, Bernard en Marie Diepman-Reimert, Gezina Broeks-Splinter, 
Ouders Smook- Karspers en Harry, Gradus Damman, pastoor Wielens, ouders 
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Schrijver-Langenkamp, Annie Schuurman- Kogelman, overl. ouders Schuurman- 
Dissel, Marie Poppe-Breembroek, Marcel Diepman, ouders Damman-Heerink, 
overl. ouders Sterenbosch-Luttenberg, overl. ouders Kappers van de Kolk,  
Johan Kortstee, Herman Wolthaar, Herman Nijboer, overl. fam. Lankhorst-Niens, 
Theo Nienhuis, overl. ouders van Straaten-Meulman, Wilhelmus Holterman, 
Willem Eijkelkamp, Theo Bourgonje 
 
Dalfsen  : zaterdag 3 juni 19.00 uur Eucharistieviering 
Ommen     : zondag 4 juni 11.00 uur Eucharistieviering 
Lemelerveld     : zaterdag 3 juni 19.00 uur Communieviering 
Vilsteren : zondag 4 juni 11.00 uur Communieviering 
Heino               : zondag 4 juni 09.00 uur Eucharistieviering 
Lierderholthuis : zondag 4 juni 09.00 uur Eucharistieviering 
 
Maandag 5 juni 2e Pinsterdag 
10.00 uur       : Emmanuelviering in Heino 
 
Dopeling 
Mila Vonk is op de eerste Paasdag tijdens de Eucharistieviering door Pastoor 
Hermens gedoopt. 
Mila Vonk is dochter van Jeroen Vonk en Loes Schrijver, De Weitjes 8, 7722 LM 
Hoonhorst. 
Wij heten Mila van harte welkom binnen de geloofsgemeenschap Hoonhorst. 
 
Mariaviering!!!  
Meimaand, Mariamaand  
 
Deze maand staat Maria extra in de belangstelling. Vele gelovigen hebben bij 
haar troost gezocht. Zij is de moeder van God, maar ook de moeder van alle 
gelovigen. Maria een veelzijdige vrouw, een eenvoudig meisje uit Nazareth, die 
genade heeft gevonden bij God. Maar ze is ook een moeder, ze bidt voor 
iedereen die erom vraagt.  
 
Eens heb ik enkele maanden in een opvangcentrum gewerkt voor dak- en 
thuislozen. Deze mensen kregen eten in het opvangcentrum en voor het eten 
werd gebeden. En zo kwam ik in aanraking met een man die al jaren dakloos 
was. Na het eten kwam deze man bij me en begon te spreken over het gebed: ‘Ik 
doe niet zo veel aan mijn geloof’, maar hij kende een regel uit een gebed die hij 
als kind had geleerd van zusters en hij vroeg of ik het kende. ‘Maria sla uw 
mantel om mij heen zodat wij ons bij u geborgen mogen weten’. Deze regel sprak 
deze man uit. Helaas kende ik het gebed toen niet, maar de volgende dag 
weefde ik deze regel in een gebed tot tevredenheid van deze man. Een man op 
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zoek naar geborgenheid, die staat midden in een harde wereld van 
eenzaamheid, uitstoting, geweld en drugs.   
Maria een veelzijdige vrouw. Een zorgzame moeder, een diepgelovige nederige 
vrouw, maar ook een vrouw die het onrecht haat en daarvoor uitkomt. Zij kent 
een geloof die verlossing uitspreekt voor hen die het niet op eigen kracht redden. 
Vanuit Gods Geest geeft zij woord aan de vertrapten en ook aan deze dakloze 
man. Voor hem is zij een moeder.   
 
In het Magnificat, het loflied van Maria, klinkt allereerst Gods verlossing door voor 
mensen die achter worden gesteld en niet dreigen mee te tellen. Ik denk aan vele 
vrouwen, kinderen, andersgelovigen, die op vele plekken in onze wereld niet 
meetellen. Zo zou Maria in haar tijd voor vele mensen niet meetellen. Maria is 
immers ongehuwd zwanger. In haar loflied spreekt Maria het geloof uit in een 
liefdevolle God waar het onmogelijke mogelijk lijkt. Maria spreekt het geloof van 
de omkering uit. Maar daarbij wijst zij altijd naar haar Zoon, Jezus Christus. 
 
In onze parochie zijn er deze maand verschillende Mariavieringen,  
Op zaterdag 13 mei om 19.00 uur in de kerk van De Belte, t.g.v. verschijning van 
Maria in Fatima, 100 jaar geleden   
Zondag 21 Mei om 17.00 uur is er een Marialof te Ommen 
Zondag 28 mei om 19.00 uur is er een Marialof te Hoonhorst  
Voor verdere Mariavieringen, zie uw parochieblad  
 

Van harte welkom!!! Pastoor Hans Hermens 
 
Paasvuurbijeenkomst 
Op de avond van Eerste Paasdag vond voorafgaand aan het paasvuur aan de 
Marsweg weer de paasvuurviering in de kerk plaats. Er was weer sprake van een 
geweldige belangstelling! Tijdens de bijeenkomst is ook aandacht besteed aan 
een goed doel, Giro 555 van de Samenwerkende hulporganisaties. Er kan een 
mooi bedrag overgemaakt worden, iedereen bedankt hiervoor! 
 
Op 24 maart hebben wij de Cyriacus school bezocht. Ook de kinderen en hun 
ouders hebben het prachtige bedrag bijeengebracht van € 397,46. Allen heel 
hartelijke dank namens de school in Olusentu! Ook dank namens de MOV 
Werkgroep. 
 
Opbrengst Vastenaktie  
De afgelopen vastentijd hebben wij tijdens en viering op 12 maart het project een 
school in Olusentu toegelicht. De school doet het wonderlijk goed!! Mede Door 
onze parochie en al degene die ons steunen. De collecte en de vastenbus 
hebben het prachtige bedrag opgebracht van € 443,94. Ook liepen er +/- 70 
personen mee met de wandeling!!  
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Dauwtrappen/-wandelen Hemelvaartsdag 2017 (donderdag 25 mei) 
Kom vroeg je bed uit want 's ochtends vroeg is de natuur op zo'n mooist. 
 
Ook dit jaar organiseert de werkgroep Liturgie van onze parochie weer een 
Dauwtrapwandeltocht op Hemelvaartsdag. Het wordt dit jaar alleen iets anders 
ingevuld dan voorgaande jaren. 
Het is dit jaar zo dat iedereen die mee wandelt op hemelvaartsdag 's ochtends 
om 07.00 uur bij de kerk wordt verwacht.  
We wandelen dan naar de fam. L. Diepman  aan de Heinoseweg 43, daar zal een 
viering op locatie (de boerderij van Luc  en Saskia) door pastoraal werker Marga 
Klein Overmeen worden gehouden. Deze viering zal omstreeks 08.15 - 08.30 uur 
beginnen. Daarna is er koffie/thee met een lekker broodje. En voor de kinderen 
zal ook iets lekkers zijn. Daarna wandelen we rustig terug naar de Hoonhorst. We 
hopen rond 10.30 uur weer terug op de Hoonhorst te zijn. 
De werkgroep hoopt velen van u die ochtend om 07.00 uur met 
kinderen/kleinkinderen te mogen begroeten en mocht u nu niet in staat zijn om te 
wandelen, maar toch de viering op locatie te willen bijwonen dan kan u zelf hetzij 
op de fiets of met de auto naar de locatie komen om het allemaal mee te beleven. 
 
Deelname is gratis, maar een vrije gift is van harte aanbevolen. 
 
Dit alles komt ook een beetje voort uit de uitslag van de enquête die jl. is 
gehouden en dan bedoelen we dat er naar andersoortige vieringen werd 
gevraagd. 
P.S. Mocht het die ochtend echt heel slecht weer zijn dan is de viering om 07.00 
uur gewoon in de kerk en dan wordt er niet gewandeld. Maar laten we hopen dat 
de weergoden ons die ochtend gunstig gestemd zijn. 
 

Werkgroep Liturgie. 
Voor meer informatie kunt u bellen met 06-36597590 

 
 
Nieuw bericht van de communicantjes “Lege flessen actie” 
Ook dit jaar gaan de kinderen weer geld inzamelen voor een goed doel. 
Helpt u ons daar aan mee en spaart u ook met ons mee! 
                         
Lege flessen actie voor: Stichting voor 1 dag!!! 
Op zondag 21 mei om 9.00 uur zal 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 Stichting 
voor 1 dag te sponseren. 
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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 lege flessen 
voor ons heeft  kunt U die bij de voordeur 
neerzetten dan nemen wij ze mee. Spaart 
u alvast een paar flessen voor ons 
op?????      
                           
Stichting van 1 dag!!! 
                   
Als een familielid ernstig ziek is verandert ook het leven van een kind. Stichting 
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. Ben je nieuwsgierig geworden? 
Neem gerust eens een kijkje op de facebooksite: @voor1dag 
 

Groetjes de goede doelen commissie en de communicantjes van groep 3 en 4 
 
Lintjesregen in het dorp 
Misschien is het u ontgaan, maar sinds 26 april 
2017 is Hoonhorst een lid in de Orde van Oranje-
Nassau rijker, Herman Lankhorst is op die dag in 
het gemeentehuis van Dalfsen gedecoreerd! Dit 
is met recht een kroon op zijn tomeloze inzet en 
betrokkenheid voor verschillende organisaties en 
verenigingen in onze dorpsgemeenschap en 
daarbuiten. De locatieraad en pastoraatsgroep 
wil Herman nogmaals van harte feliciteren met 
deze eer.  
 
 
 
 
Sponsor van de maand 
  
Elke maand zet Voetbalvereniging Hoonhorst een sponsor in het zonnetje... 
Deze maand is dat “Lenthe Farm” Vreeswijk uit Hoonhorst. 
Het bedrijf van de familie Vreeswijk, te weten Patricia en Ernst runnen sinds 
2001 een fok-, sport en handelspaardenbedrijf. Daarnaast bieden zij ook de 
mogelijkheid tot pensionstalling voor deze dieren. Verder bent u hier ook aan het 

VOETBAL NIEUWS 
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juiste adres voor verkoopbemiddeling, advies maar ook Bed & Breakfast bestaat 
tot de mogelijkheid. 
Naast paarden is voetbal ook hun passie geworden en hebben zij op een mooie 
prominente plaats een reclamebord langs het veld. Wij willen de familie Vreeswijk 
bedanken voor de trouwe sponsoring en hun veel succes wensen met “Lenthe 
Farm”. 

 
 
 
 
 
 
Rabobank clubkasactie levert verenigingen weer een mooi bedrag op. 
 
Dankzij vele stemmers die de Hoonhorster verenigingen een warm hart 
toedragen is er weer een fors bedrag richting ons dorp gegaan bij de actie van de 
Rabobank.  
Begin april werden in zaal Dijk in Lemele de bedragen bekend gemaakt en in 
totaal werd er € 3.837,03 aan Hoonhorst toegekend.  

PLAATSELIJK NIEUWS 
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Bedankt stemmers, namens de Voetbalvereniging Hoonhorst, Stichting 
Dorpsblad Hoonhorst, Sproeifeest, Oranjevereniging Hoonhorst, 
Carnavalsvereniging de Hoonhakkers, Stichting Anjerpunt Hoonhorst, de 
Bergruiters, Tennisvereniging ’t Melkhuussie, Tafeltennisvereniging Hoonhorst en 
vanuit Wijthmen Stichting de Elshof.  
 

 
Waar vliegen de vliegtuigen straks? 
 
In onderstaande link kun je precies zien waar de vliegtuigen precies vliegen als 
vliegveld Lelystad straks open is. Als je op de lijn gaat staan en deze aanklikt, 
verschijnt ook de hoogte waarop gevlogen gaat worden. Het is schrikbarend laag!  
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1-
ZiNLCZH6vyTFpue_DCT2kaUaSk&ll=52.473344286394834%2C6.34404660364
9872&z=9 
Tegen de lage vliegroutes strijdt het actiecomité Hoog Over(ijssel) nog steeds. 
Want al lijken er toezeggingen gedaan te zijn door staatssecretaris Dijksma, nog 
steeds is er geen opdracht gegeven tot een herindeling van het luchtruim. Alleen 
die herindeling leidt tot optimale vliegroutes die veiliger zijn, minder overlast 
geven en milieuvriendelijker zijn.  
We hopen dat de staatssecretaris spoedig de opdracht tot herindeling zal 
uitvaardigen. Zo niet, dan moeten we ons geluid letterlijk in Den Haag laten 
horen!! Dan zullen we ook met velen richting Den Haag moeten trekken om 
duidelijk te maken wat we willen. Tot die tijd gaan we door met handtekeningen 
verzamelen en ruchtbaarheid geven aan de zaak. Ondertekenen van de petitie 
kan nog steeds via www.hoogoverijssel.nl   
 

 
Zij-actief 
 
Op maandagavond 24 april hadden we Jan Bornebroek bij onze maandelijkse zij-
actief avond. Jan kwam ons alles vertellen over” boerenmagie”. 
Wat is nu “boerenmagie”? Veel uitingen van het gedachtengoed van onze 
voorouders zijn nog altijd in onze directe omgeving aanwezig zonder dat we dat 
beseffen! 
”Boerenmagie” maakt ze zichtbaar en verklaart ze “ter lering en vermaak”. 
Allerlei aspecten van volkscultuur, volksgeloof en volksgeneeskunde passeerden 
de revue. 
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De magische kracht speelde vroeger een belangrijke rol in het dagelijkse leven 
op het platteland. Het was een leuke en leerzame avond, waarbij menig keer een 
lachsalvo de zaal in ging. 

Het Bestuur 
 

 
Stichting de Potstal  
 
Het is alweer een tijdje geleden dat u iets van ons gehoord hebt. Het prachtige 

gebouw, dat door vele in-  en outsiders wordt 
bejubeld, is reeds 3 jaar volop in gebruik. Ook achter 
de schermen wordt steeds hard gewerkt om het 
gebouw in stand te houden. De Stichting houdt alle 
onderhoudszaken voor het  interieur en exterieur 

goed in de gaten en ook de verhuur van de verschillende ruimtes heeft een 
belangrijke plek op de agenda. We zitten dan ook maandelijks met elkaar rond de 
tafel om e.e.a. door te spreken. Tevens nemen we periodiek deel aan de 
vergaderingen en besprekingen met de gebruikers en andere noodzakelijke 
bijeenkomsten. 
De ruimtes worden al zeer intensief gebruikt. Er wordt flink getafeltennist,  
gevolleybald, gevoetbald, gegymd, gedanst, gefitnest, geyogaad en vergaderd en 
niet te vergeten de ruimtes die gebruikt worden voor semi-medische diensten.  
We blijven continu in beweging en ontwikkeling. We zien een gestage groei in het 
gebruik van de diverse ruimtes. Niet alleen uit het eigen dorp, maar ook vanuit 
Dalfsen wordt er regelmatig gebruik van  de Potstal  gemaakt. Ons doel alle 
ruimtes optimaal te benutten  en de diversiteit van de gebruikers, heeft ervoor 
gezorgd dat er binnenkort ook een start wordt gemaakt met het afwerken  van de 
3e ruimte op de bovenverdieping, Hiermee willen wij zoveel mogelijk aan de 
wensen van de  gebruikers voldoen. 
Sinds kort is onze website www.stichtingdepotstal.nl in de lucht. Een belangrijk 
onderdeel op de site is onze agenda, waarop te zien is welke tijdstippen alle 
ruimtes bezet c.q. nog vrij zijn. Iedereen die een ruimte bij ons wil gebruiken heeft 
nu de mogelijkheid om dit zelf in te plannen op de agenda, waarna een 
bevestiging wordt teruggestuurd voor akkoord. 
Dus neem eens een kijkje op onze website en misschien kunnen we je 
binnenkort verwelkomen in ons multifunctionele gebouw De Potstal. 
 

Namens het bestuur van de Stichting, tot ziens in de Potstal! 
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Nationale molendag bij Molen Fakkert Hoonhorst 
 

Op zaterdag 13 mei, tijdens de nationale molendag, heeft de 
Stichting Molen van Fakkert haar deuren van de molen geopend 
en de wieken versierd. Iedereen is van harte welkom om een 
bezoek te brengen aan onze molen van 10.00 tot 16.30 uur.  
 
Dit jaar vieren wij tijdens Nationale Molendag ons 1e lustrum dat 
de molen van Fakkert na de restauratie weer in gebruik is. 

Tijdens deze dag zult u als bezoeker in de molen de geur van vers gebakken 
brood ruiken.  
In de molenschuur is een expositie van Wim Schrijver uit Hoonhorst te zien. 
 
Ook zullen we pannenkoeken gaan bakken 
welke u kunt proeven evenals ander 
lekkernijen gemaakt van onze eigen producten. 
Daarnaast zijn er ook weer prachtige 
perkplantjes en hangers met bloemen te koop. 
Leuk om uw tuin op te fleuren nu het weer mooier wordt! 
 
En we hebben nieuwe cadeaupakketten in ons assortiment, leuk om weg te 
geven. 
 

 
Martin Elverding kampioen biljartvereniging Hoonhorst seizoen 2016 / 2017 
 
Nog aangedaan door het plotselinge overlijden van ons jarenlang trouwe clublid 
en tevens wedstrijdleider Theo Bourgonje, werden toch op 10 en 11 april de 
finales van de biljartclub Hoonhorst gespeeld. 
Op maandag werd de spits afgebeten door onze jongste aanwinst Ian Huitink en 
zijn tegenspeler Bertus Kogelman. Ian moest er 28 maken en Bertus 43. Na een 
redelijk gelijk opgaande strijd, kwam Bertus er toch 6 tekort en won Ian zodoende 
netjes in 32 beurten. 
Om de 15e en 16e plek streden Herman Pot en Dick Bosch. Vanaf het begin 
lukte het Herman niet om in zijn spel te komen en Dick speelde vrij constant. Het 
eindresultaat was dan ook dat Dick de partij won in 30 beurten. 
Voor plek 13 en 14 streden Ton Reurink en Hein Melenhorst. Hein moest er 21 
en Ton 55 maken. Bij beide wilde het niet echt lukken. Hein kreeg ook een aantal 
haast onmogelijke aanvangsstoten. Ton maakte uiteindelijk in de 45e beurt 
winnend een eind aan deze te lange partij. 
Nu waren Jan v.d. Brink en Roelof Bergman aan de beurt voor plek 11 en 12. Jan 
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speelde het spel zoals we dat van hem kennen en leek te gaan winnen. Op het 
laatst leek de wedstrijd te gaan kantelen want Roelof scoorde 13 punten in 3 
beurten. Door kalm te blijven wist Jan toch te winnen. 
René Mutter en Bé v.d. Vegt traden nu aan voor de plekken 9 en 10. René 
speelde niet echt boven maar zeker ook niet onder zijn normale niveau. Bé 
daarentegen haalde nog niet de helft van wat hij normaal kan. Zodoende wist 
René vrij makkelijk te winnen. 
Op dinsdag kwamen voor plek 7 en 8 Giel Bisschop en Cock Nolles naar voren. 
Met een serie van 7 en 5 in de 2e en 4e beurt leek Giel afstand te nemen. Door 
een serie van 5 in de 5e beurt leek Cock weer bij te komen, maar verder succes 
voor hem bleef uit. Giel won netjes in 31 beurten. 
De tweede partij van die avond werd gespeeld door Wim Schuurman en Wim 
Goos en ging om de 5e en 6e plek. Het werd een ongekend spannende partij. In 
de 25e beurt had Wim Schuurman 14 caramboles en Wim Goos stond toen al op 
73! Toen kantelde de partij en dreigde Wim Schuurman alsnog te gaan winnen. 
Na de nodige missers over en weer, ging de victorie toch naar Wim Goos met 
een verschil van slechts één carambole. 
Nu ging het er om spannen. De nummer twee van de maandagavond, Bertus 
Kleinmeulman, moest tegen de nummer twee van de dinsdag Jean Huitink. Jean 
moest er 28 maken en Bertus precies het dubbele. Vanaf het begin nam Bertus 
de leiding en stond deze ook niet meer af. In precies 35 beurten was hij winnaar 
van de derde prijs en ging met de daarbij horende beker naar huis. 
Nu was het tijd voor de echte finale. De kampioen van de maandag Martin 
Elverding tegen de kampioen van de dinsdag Karel Bosch. Martin moet er 27 
maken en Karel 51. In de 4e beurt had Martin al 12 punten op de teller staan en 
Karel nog maar 8. In de volgende beurten kon Karel met twee keer een serie van 
zes en vier weer bij komen. Zodoende stond het in de 20e beurt 37 voor Karel en 
17 voor Martin. Daarna zette Martin de partij naar zijn hand en wist de laatste 10 
punten in slechts 5 beurten te maken! Daarmee onttroonde hij de kampioen van 
vorig jaar in de beste partij van de finaleronden in slechts 26 beurten. 
Door deze overwinning werd Martin dus “Kampioen van biljartvereniging 
Hoonhorst”. 

 
Secretaris biljartvereniging Hoonhorst, 

Dick Bosch  
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Terugblik Oranjefeest 2017 
 
De Oranjevereniging is erg tevreden met het verloop van alle festiviteiten rondom 
Koningsdag. Hoewel de temperatuur best een paar graadjes hoger had mogen 
zijn, was het toch goed vol te houden in en rondom de feesttent op het 
feestterrein “Achter de molen”. 
Het was droog en zonnig tijdens de Koningsspelen en ook op Koningsdag viel er 
gelukkig geen onderdeel in het water.  
 
Koningsspelen 
Op vrijdag 21 april organiseerde de Oranjevereniging Hoonhorst, samen met de  
basisscholen in Hoonhorst en Emmen en scholengemeenschap ‘Landstede’, de 
Koningsspelen. Om 8.30 uur stonden 180 kinderen ongeduldig te trappelen voor 
de feesttent. De dag begon met het Jumbo Kamphuis ontbijt. Hierbij willen wij 
Ronald Kamphuis nog bedanken voor zijn inzet om het ontbijt op tijd geregeld te 
krijgen. Na een voedzaam en verantwoord ontbijt hadden de kinderen genoeg 
energie voor het sportieve deel van de Koningsspelen. Groep 1 t/m 4 bleef achter 
op het feestterrein en groep 5 t/m 8 vertrok naar de Poststal. De leerlingen van 
‘Landstede’ hadden een leuk programma samengesteld, en de kinderen 
vermaakten zich uitstekend. Tussen de middag werd er een karrenvracht aan 
broodjes knakworst verorberd. Na een ijsje eindigde het programma voor groep 
1 t/m 4. De oudere jeugd ging nog even door. Om 14.30 uur zat het programma 
erop en konden de kinderen, moe maar voldaan, gaan genieten van de vakantie. 
 
Voor de oudere jeugd (12 t/m 18 jaar) werd op vrijdagavond een Oranje 
Jeugdsoos gehouden. In de feesttent was een kleine ruimte afgezet  waarin DJ 
Vince de muziek verzorgde. De ca. 25 kinderen vermaakten zich uitstekend en 
het werd helemaal spannend toen jeugdagent Milou Blikmans nog even 
polshoogte kwam nemen.  
 
In de ander hoek van de feesttent deden 20 mee aan het Open Hoonhorster 
Dartstoernooi. Na een aantal spannende wedstrijden moesten Stef Veneboer, 
Frank Wassens en Sten Kleinherenbrink onderling uitmaken wie er met de 
hoogste eer mocht gaan strijken. Frank won beide partijen met 2 - 0 en werd 
zodoende de winnaar van het toernooi. Hierbij onderstreepte hij zijn klasse door 
de laatste wedstrijd uit te gooien met de pijl in de bull. Stef werd 2e door met 2 -1 
te winnen van Sten. En het bleef nog een tijdje erg gezellig in de feesttent.  
 
Klaverjassen en Bingo 
Op zaterdagmiddag werd er een klaverjastoernooi georganiseerd. Om 13.00 
uur hadden 39 spelers zich gemeld bij secretaris Dennis Veneboer. Met de 
inbreng van Gerrit Nijdam kwam het aantal op 40, dus er hoefde niet te worden 
doorgedraaid. Er werden 4 bomen (rondes) gespeeld. Nadat Dennis de punten 
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had geteld bleek Els Eilander met 7224 punten de winnaar. De rode lantaarn 
werd uitgereikt aan Willem Hilgenkamp. Door de gulle giften van onze sponsoren 
ging de top 10 met fraaie prijzen naar huis. 
 
Op zaterdagavond werd de Grote Oranjebingo georganiseerd. Nadat iedereen 
een plankje had bemachtigd kon het spel beginnen. Andre Schrijver drukte de 
nummers en presentatrice Helma van Benthem las de nummers voor. In 15 
ronden werd voor een vermogen aan fraaie prijzen weggespeeld. Voor een 
aantal spelers leek hierbij het geluk niet op te kunnen.  
 
50+ Middag 
Op zondagmiddag 23 april stond de 50+ middag op het programma. Vanaf 14.00 
uur druppelde de feesttent vol en nadat Wim van Lenthe en Andre Oosterwijk 
iedereen welkom hadden geheten, kon de middag beginnen. De 
Oranjevereniging had Aalt Westerman en dochter Anja weten te strikken om deze 
middag muzikaal te omlijsten. Het werd weer een erg gezellige middag. Met zang 
en humor werden de deelnemers vermaakt en ook dit jaar ontbrak de bingo niet. 
De deelnemers en ook de organisatie kunnen weer terugkijken op een erg 
geslaagde middag. 
 
De Oranje Quiz / feestavond 
Op de woensdagavond voor Koningsdag stond De Oranje Quiz op het 
programma. Vanaf 19.30 uur druppelde de feesttent vol en uiteindelijk meldden 
zich 15 teams voor de Quiz. Nadat de Quizmaster tekst en uitleg had gegeven 
kon de Quiz beginnen. Na een aantal spannende rondes bleek het team 
“iedereen Oranje, ben ik weer blauw” te beschikken over de meeste parate 
kennis. Na de Oranjequiz begon de traditionele feestavond. Tegen een 
uurtje of tien slingerde D.J. Marcel Reimink zijn muziekinstallatie aan. De tent 
was na de Quiz goed gevuld, dus het feest kon gelijk beginnen. Marcel draaide 
uitstekend en de aanwezigen vermaakten zich uitstekend.   
 
Koningsdag 
Het weer was toch beter dan voorspeld, waardoor de opkomst bij de fietstocht 
uiteindelijk niet tegenviel. De deelnemers genoten van een fraaie rit door de 
omgeving en van de koffie en een versnapering tijdens de stop.  
 
Voor de kinderen tot 12 jaar werd een Oranje Kinderbingo georganiseerd. De 
tent was goed gevuld met kinderen, ouders en opa’s en oma’s die allen 
probeerden om één van de vele speelgoedprijzen te bemachtigen. Het 
middagprogramma begon met de optocht die, onder aanvoering van showorkest 
Polyhymnia om 12.30 uur vertrok vanaf het Dorpsplein. De optocht eindigde op 
het veldje “Achter de Molen” waar Polyhymnia een prima optreden gaf.  
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Om 14.00 uur begon het hoofdprogramma. Zes jeugdteams deden mee aan 
Expeditie Oranjeson. Nadat de teams door de presentatoren Richard Jansen en 
Stef Veneboer waren voorgesteld, kon het spektakel beginnen. Het ging er 
hangend aan de kranen van sponsor loonbedrijf R. Velthuis, fanatiek aan toe. Zo 
moest er, zwevend aan een staalkabel tussen twee kranen, water worden 
overgebracht en, gezekerd aan een kraan, kratten worden gestapeld.  
 
In de pauze werd een mini – minikraan competitie gehouden. Hierbij werden de 
vaardigheden van 5 (voormalige) top – kraanmachinisten op de proef gesteld. Zo 
moesten er eendjes uit het water worden gevist, bierflesjes worden geopend en, 
bij het spiraalspel, met een lus aan de giek een traject worden afgelegd zonder 
daarbij de spiraal te raken. De mannen waren aan elkaar gewaagd, maar er kan 
er uiteindelijk maar één winnen. In dit geval twee, want Frans Eijkelkamp en 
Ronnie Velthuis gingen beiden met een fraaie lego-kraan huiswaarts.  
 
Na de prijsuitreiking van Expeditie Oranjeson werd de trekking van de loterij 
gehouden. Er waren fraaie prijzen te winnen, waaronder een minuut gratis 
winkelen bij de AH in Dalfsen en VIP kaarten voor een wedstrijd van het 
Nederlands elftal (nog niet afgehaald !). Na de trekking voerde D.J. Ronny 
Lubberts het tempo en volume op en, onder het genot van een hapje en een 
drankje, bleef het nog lang erg gezellig op het feestterrein.  
 
Iedereen bedankt! 
Hierbij willen wij iedereen, en met name de deelnemers, sponsoren en vele 
vrijwilligers heel erg bedanken voor de bijdrage aan weer een erg geslaagd 
Oranjefeest. Graag tot volgend jaar!  
 
!!Niet afgehaalde prijzen!! (af te halen bij Iwan Hulsman, Esakkers 41)  
 
Wit   46 bloemenbon t.w.v. € 10,- 
Wit 193 waardebon t.w.v. € 10,- 
Wit 220 waardebon t.w.v. € 75,- 
Wit 229 gesigneerde wedstrijdbal 
Wit 461 waardebon t.w.v. € 10,- 
Wit 638 waardebon t.w.v. € 20,- 
Wit 669 waardebon t.w.v. € 20,- 
Wit 676 bloemenbon t.w.v. € 10,- 
Wit 970 draadloze muis 
Wit 983 VIP kaarten voor wedstrijd Nederlands elftal 
 
Geel 932 waardebon t.w.v. € 5,- 
Geel 992 boodschappenpakket t.w.v. € 30,- 
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Groen   13 waardebon t.w.v. € 10,- 
Groen   86 waardebon voor 4 personen speeltuin Madrid 
Groen   88 gereedschappenkoffer met waardebon t.w.v. € 15,- 
Groen 181 waardebon t.w.v. € 25,- 
Groen 182 waardebon t.w.v. € 20,- 
Groen 199 decoratieve bloemenhouder 
 
De dorpsvlaggen zijn weer beschikbaar ! 

 
Op feestelijke dagen wordt ons toch al fraaie 
dorp opgesierd met mooie, onderscheidende 
vlaggen. Deze vlaggen zijn op verzoek van 
de Oranjevereniging ontworpen. De 1e serie 
was in no-time uitverkocht en ook de 2e druk 
raakte volledige uitverkocht. Wij hebben 
gehoor gegeven aan de smeekbede van 
vele dorpsgenoten om een 3e serie vlaggen 
uit te brengen en deze zijn nu beschikbaar!  
Wij kunnen ons goed voorstellen dat er 
inmiddels weer belangstelling is voor deze 
bijzondere vlag. Maak dit dan kenbaar door 
contact opnemen met Bennie Zwakenberg, 
telefoon: (0529) 401765 of een e-mail te 

sturen naar info@oranjevereniginghoonhorst.nl 
Voor de prijs (slechts € 25,-) hoeft u het niet te laten. 
 

Oranjevereniging Hoonhorst 
 

 
Damhoeve open dag 
 
Zaterdag 20 mei organiseert Zorgboerderij Damhoeve de jaarlijkse open dag. Het 
doel is mensen in een ontspannen sfeer een indruk te geven van de gang van 
zaken op een zorgboerderij. Blikvanger is de gezellige werkruimte, waar 
deelnemers allerlei activiteiten worden aangeboden. 
Tevens kan men een kijkje nemen in de dierenverblijven en de prachtige 
bloementuin. Nieuw is het caviadorp. Gebouwd en ingericht door de deelnemers. 
De open dag is van 10.30 tot 16.00 uur. Iedereen, van jong tot oud is van harte 
welkom. Uiteraard staat de koffie klaar!!
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Wim Coster in het Anjerpunt 
  
Op zondag 21 mei komt historicus Wim Coster naar het Anjerpunt. Wim Coster is 

de schrijver van het populaire boek De barones en de 
dominee. Dit gaat over de verboden relatie tussen Jeanette 
Pruimers, barones van Dedem en opgegroeid op Huize Den 
Berg, en Zwolse dominee Johannes Gerrit van Rijn. Tijdens 
de lezing zal Wim Coster ingaan op de achtergronden van 
het spannende verhaal en mogelijke vragen beantwoorden. 
Ook zal hij aandacht besteden aan zijn nieuwste boek, dat 
onlangs is verschenen. Dit boek gaat over de geschiedenis 
van Zwollerkerspel. De gewezen gemeente omvatte onder 
meer de dorpen en buurtschappen Berkum, Hoog- en Laag-
Zuthem, Ittersum, Mastenbroek, Westenholte, Windesheim 
en Wijthmen. 

De lezing begint om 16:00 uur – de zaal is open vanaf 15:30 uur. De 
toegangsprijs is € 5,-, inclusief een kop koffie, een consumptie en een hapje. Na 
de lezing is er nog een dagmenu a €15,-. 
 

 
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 cadeau te geven. 
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Hoonhorster Klapmutsje opnieuw in 2017!  
 
Doe ook mee met het plukken van de vlierbloesem!  
In 2012 is het Hoonhorster klapmutsje gemaakt, een 
vlierbloesemlikeur volgens recept van Jonnie Boer. Flesjes 
van 100 ml en van 500 ml voorzien van etiketten met 
ontwerp van Karin Horstman en Jean Huitink. De likeur was 
een groot succes, vooral de 500 ml flessen! Bij de noabers 

van het Anjerpunt gingen er meerdere stemmen op om dat dit jaar te herhalen. 
En tot nu toe kregen zij alleen maar bijval van andere dorpsbewoners! Het 
Anjerpunt gaat dit oppakken met steun van Plaatselijk Belang Hoonhorst! 
 
Geef je op om mee te plukken!  
Eind mei, begin juni zal vermoedelijk ook dit jaar de tijd zijn om de vlierbloesem te 
plukken. Het zou heel mooi zijn, als veel dorpsbewoners hier een bijdrage aan 
willen leveren. Wil je meedoen, geef je naam, adres, telefoonnummer en 
mailadres dan door via klapmutsje@anjerpunthoonhorst.nl of meld je aan bij 
het Anjerpunt. Als je meedoet, krijg je van het Anjerpunt een tasje, waarin je de 
bloesem kunt verzamelen. De tas met daarin de bloesem kun je bewaren in je 
diepvries tot aan de inzameldatum. Je krijgt tegelijk met de tas ook tips over het 
plukken van de bloesem, deze mag bijvoorbeeld niet nat zijn.  
En: na het plukken zal één van de deelnemers via loting kunnen gaan genieten 
van een diner-voor-twee!! 
 
 
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. 
 
 
Nieuws van de materieel-o-theek 
 
Hoonhorst is weer een stukje duurzamer/groener geworden! 

De website van de Hoonhorster materieelotheek is 
klaar en is nu voor een ieder in te zien. 
De site is te vinden op de Hoonhorst pagina onder het 
kopje Kultuurhus. Iedereen kan hier zijn gereedschap, 
overtollige spullen en diensten op aanbieden en zo delen 
met andere Hoonhorsters.  
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Velen van u hebben wellicht materialen en spullen staan die eigenlijk maar af en 
toe gebruikt worden. Dat is jammer!! Om toch duurzamer om te gaan met uw 
investering, vragen wij of u het wilt uitlenen, met eventueel een tegenprestatie 
voor de lener. Niet alleen materialen maar ook diensten en kennis van anderen 
kunnen ingebracht of gevraagd worden.  
 
Denk bij voorbeeld aan: 
- Materiaal: oa. ladder, steiger, statafels, gereedschap, fitness apparatuur; 
- Diensten: oa. tuin werkzaamheden, kleding verstellen, kleine technische      
  reparaties;  
- Overtollige producten: oa. fruit, groente, kleding. 
 
Het wordt aangeraden om van uw aanbod een foto te maken en een korte tekst 
bij te voegen, tevens kunt u aangeven welke tegenprestatie u (eventueel) wenst.   
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. 
 
NOABER zijn waar het kan, en professioneel waar het moet; denk hierbij vooral 
aan de plaatselijke ondernemers. 
 

Gerrit Nagel, namens de Materieel-o-theek 
 

 
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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Muziek bij de buren op zondag 28 mei a.s. 

 

Tibbensteeg 6 om 14.00 uur bij Ans en Danielle 

Tibbensteeg 8 om 15.30 uur bij Piet en Manuela 

te Hoonhorst 

 

   Karen Punte en Marja van der Hulst         Tibbensteeg 6 
Deze twee muzikale vrouwen weten met hun akoestisch gitaarspel en 

(samen)zang een sfeervolle middag neer te zetten. Zij brengen tijdloze covers, 
melodieuze songs, gevoelig snarenspel en Nederlandstalig en Engelstalig eigen 

werk. 

Nathalie Schaap        Tibbensteeg 8 
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. 

 

 

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) Toegang is gratis. 
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Openingstijden 
 
Het Anjerpunt is 7 dagen in de week open van 10.00-17.00 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! 
 
 
 
 
 
Supersterk papje 
Wist je dat je van maïzena (maiszetmeel) een supersterk papje kunt maken? Doe 
het proefje! 
 
Dit heb je nodig 
– 200 gram maïzena 
– water 
– maatbeker 
– mengkom 
– 2 eetlepels 
 
Wat moet je doen? 
Doe 150 milliliter water in de mengkom en schep een eetlepel maïzena erbij. 
Roer met de andere lepel door deze mix. Schep de rest van de maïzena lepel 
voor lepel in de kom. 
Duw voorzichtig met een vinger in de mix. Wat gebeurt er? 
Sla nu met je vuist midden in de mix. Wat is er veranderd aan het papje? 
 
Hoe kan dat? 
Als je maïzena bij water voegt, lossen de maïzenadeeltjes niet op. In plaats 
daarvan mengen de deeltjes en het water door elkaar. Zo’n mengsel wordt een 
suspensie genoemd. Deze suspensie gedraagt zich anders dan de meeste 
vloeistoffen. Als je voorzichtig je vinger in de mix steekt, gebeurt er niks. Maar als 
je het een klap geeft, worden de maïzenadeeltjes tegen elkaar gedrukt en lijkt het 
mengsel plotseling op een vaste stof. Wat een gek gezicht! 
 
 

 

VOOR DE KINDEREN 
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Mandarijnproef 
Een mandarijn met schil blijft in het water drijven. Maar gebeurt dit ook als de 
schil eraf is gehaald? 
 
Dit heb je nodig: 
– Water 
– Emmer 
– Mandarijn 
 
Wat moet je doen? 
Vul eerst de emmer met water. Leg nu de 
mandarijn met schil en al in het water. Blijft-ie drijven of zinkt-ie naar de bodem? 
Nadat je dit gedaan hebt, haal je de mandarijn uit het water en haal je de schil 
eraf. Leg de mandarijn opnieuw in het water. Wat gebeurt er nu? 
 
Hoe kan dat? 
De schil van de mandarijn heeft een kleinere dichtheid dan het water en blijft dus 
drijven. Wanneer je de schil eraf hebt gehaald, zinken de mandarijnenpartjes als 
een baksteen naar de bodem. Dit laatste komt omdat de dichtheid van de partjes 
groter is dan die van het water. Maar omdat de dichtheid van de schil zó klein 
is, is de dichtheid van een mandarijn met schil ook kleiner is dan die van het 
water. 
 
 
Magische munt 
Wist je dat een muntje kunt laten bewegen zonder dat je het aanraakt? Doe nu 
het proefje! 
 
Wat heb je nodig? 
Een lege frisdrankfles 
Een muntje van 50 cent 
Water 
 
Doe het proefje:  
1. Vul de fles met water (niet helemaal vol). 
2. Leg de fles zonder dop (!) in de vriezer voor 10 minuten. 
3. Maak het muntje nat onder de kraan. 
4. Haal na 10 minuten de fles uit de vriezer en leg meteen het muntje op de 
opening van de fles. 
5. Wacht… en kijk hoe het muntje gaat bewegen en zelfs geluid maakt! 
 
Wat gebeurt er?  
Als je de fles uit de vriezer haalt, wil de ijskoude lucht uit de fles. De warmere 
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lucht van buiten duwt namelijk tegen de koude lucht in de fles. Dan ontstaat er 
luchtdruk en die perst zich door de opening van de fles. Maar  de munt ligt in de 
weg! Die gaat bewegen omdat de lucht erlangs wil. 
 
 
Hoe sterk is papier? 
Papier kun je makkelijk vouwen of scheuren. Of je kunt het verfrommelen tot een 
propje. Maar hoe sterk is papier eigenlijk? Met deze proef kom je daar achter! 
 
Dit heb je nodig: 
– een vel papier; 
– een stukje plakband; 
– een stapel boeken. 
 
Dit moet je doen: 
Rol het vel papier tot een koker en plak het vast met een stukje plakband. Zet de 
rol neer op een tafel of op de grond. Leg nu heel voorzichtig het eerste boek plat 
op de koker. Je zult zien dat het papier stevig blijft staan! Probeer nu steeds meer 
boeken op de koker te stapelen. Hoeveel boeken kan het papier aan? 
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