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Colofon: 

 
Redactie                                                                               
Rinus Jansen, tel. (0529) 401555   
Sjoerd Bakker, tel. (0529) 401683 
e-mail: dorpsblad@hoonhorst.nl 

 
Contactpersoon bezorging  
Ria Melenhorst, tel. (0529) 401549 
 
Correspondentieadres secretariaat   
Darina van Lenthe  
Slennebroekerweg 2 
7722 JT Hoonhorst   
tel. (0529) 431625 
 
Penningmeester/prijsopgaaf plaatsingskosten, commerciële krummels en 
plaatsing teksten   
Steven Akse, tel. (0529) 750219 
 
Bankrekeningnummer Rabobank NL 82 RABO 0383 8106 04 

 
 Inleveren kopij Gemaakt door Verschijning 
 11 juli Sjoerd 21 juli 
  8 augustus Rinus 17 augustus 
  5 september Sjoerd 14 september 
  

 
Stichtingnieuws: 
 
Het Hoonhorster Sproeifeest is in volle gang. 
In en om de feesttent vinden activiteiten plaats voor elk wat wils. 
De zomervakantie nadert. 
 
Wij wensen u een mooie zomer toe!! 
 
 

 
Stichting Dorpsblad Hoonhorst 

 

mailto:dorpsblad@hoonhorst.nl


                                 Dorpsblad Hoonhorst   
 

  DORPSBLAD HOONHORST NR 14 2 

Datum                      Agenda 
 
22 t/m 25 juni Sproeifeest Hoonhorst 
27 juni KBO Zomerfietstocht 
30 juni Jeugdsoos Karten 
  4 juli Ouderenochtend zaal Kappers 
  4 juli ZijActief Fietsdag 
  7 juli Jeugdsoos BBQ + activiteit inclusief groep 8 
  9 juli Eten bij Kappers voor ouderen en alleenstaanden 
11 juli KBO Zomerfietstocht 
18 juli Ouderenochtend zaal Kappers 
22 juli Concours Bergruiters locatie: Blauwe dijk   
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Ben jij of ken jij… 

 

Een geregistreerde gastouder voor onze dochters van bijna 4 en 5. Wij zoeken 

voor 2 à 3 dagen in de week opvang in onze woning aan de Dammans Es. Het 

zijn geen vaste dagen, maar de planning is tijdig bekend. De eindtijd is rond 

16.00 uur, incidenteel wijkt dit af, maar nooit zonder overleg en toestemming! 

Toelichting nodig of ben je geïnteresseerd? We zien graag je reactie tegemoet! 

Jos Dijkstra en Anneke Vredeveld (Milou en Wende) email: 

josenanneke@home.nl of telefonisch Anneke Vredeveld 06-10 46 74 27 (bij geen 

gehoor, laat gerust een bericht achter of stuur een email) 

 

 
 
 
 
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.  

KERKELIJK NIEUWS 

KRUMMEL 

mailto:josenanneke@home.nl
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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: 24 juni tot en met 23 juli 2017 
 

Zondag 25 juni 
10.30 uur         : Oecumenische viering Sproeifeest in de tent. 
 

Dalfsen: Zondag  25 juni 09.00 uur Eucharistieviering 
Ommen: Zondag  25 juni 11.00 uur Eucharistieviering 
Lemelerveld: Zondag  25 juni 09.00 uur Eucharistieviering 
Vilsteren: Zondag  25 juni 11.00 uur Eucharistieviering 
Heino: Zaterdag  24 juni 19.00 uur Eucharistieviering 
Lierderholthuis: Zondag  25 juni 10.00 uur Oecumenische viering 
 

Maandag 26 juni 
19.00 uur       : Rozenkransgebed 
Lector                : Jan Meijerink 
 

Donderdag 29 juni H. Petrus en Paulus 
19.00 uur    : Eucharistieviering 
Voorganger       : Pastoor Hermens 
Intentie              : voor alle overledenen in onze parochie 
 

Zondag 2 juli 
09.00 uur         : Eucharistieviering 
Voorganger      : Pastoor Hermens 
m.m.v.             : Gemengd Koor 
Lectrice     : Miny Holterman 
Dienen              : Hugo Boekel, Silvan Smook 
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Collectanten      : T. Braam, A. Braam 
Koster               : G. Holterman 
 

Intenties 1 en 2 juli 
overl. ouders Grooteschaars-Bruggeman, Bernard en Marie Diepman-Reimert, 
Gezina Broeks-Splinter, Marietje de Ruiter-Willemsen, Gerardus Antonius Hollewand en 
Johanna Theresia Hollewand-Smook, overl. ouders Damman-Heerink, overl. ouders 
Sterenbosch-Luttenberg, Herman Wolthaar, Willem Eijkelkamp, Wilhelmina Nienhuis- 
Miltenburg, Herman Nijboer. 
 

Dalfsen: Zaterdag  1 juli 19.00 uur Eucharistieviering 
Ommen: Zondag  2 juli 11.00 uur Eucharistieviering 
Lemelerveld: Zaterdag  1 juli 19.00 uur Eucharistieviering 
Vilsteren: Zondag  2 juli 11.00 uur Eucharistieviering 
Heino: Zondag  2 juli 09.00 uur Eucharistieviering 
Lierderholthuis: Zondag  2 juli 09.30 uur Kermisviering 
 

Maandag 3 juli 
19.00 uur         : Rozenkransgebed 
Lectrice             : Tonnie Veltmaat 
 

Donderdag 6 juli 
Eucharistieviering komt te vervallen i.v.m. vakantie. 
 

Zaterdag 8 juli 
19.00 uur        : Communieviering 
Voorganger       : Pastoraal werker klein Overmeen 
m.m.v.               : Enjoy 
Lector : Silvo Broeks 
Dienen           : Lisa Meijerink, Kim Diepman 
Collectanten      : A. Peek, H. Rienties 
Koster               : A. Braam 
 

Intenties 8 en 9 juli 
Jaarged . Hendricus Koenjer, Bernard en Marie Diepman-Reimert, overl. ouders 
Overgoor-Grooteschaars, Gradus Damman, Wilhelmina Nienhuis-Miltenburg namens de 
KBO. 
 

Dalfsen: Zondag  9 juli 09.00 uur Communieviering 
Ommen: Zondag  9 juli 11.00 uur Eucharistieviering 
Lemelerveld: Zaterdag  8 juli 19.00 uur Communieviering 
Vilsteren: Zondag  9 juli 11.00 uur Communieviering 
Heino: Zaterdag  8 juli 19.00 uur Eucharistieviering 
Lierderholthuis: Zondag  9 juli 09.00 uur Eucharistieviering 
 

Maandag 10 juli 
19.00 uur        : Rozenkransgebed 
Lector               : Frans Eilert 
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Donderdag 13 juli 
Eucharistieviering komt te vervallen i.v.m. vakantie.  
 
Vrijdag 14 juli Eindejaarsviering St. Cyriacusschool om 08.45 uur 
Koster : H. v.d. Vegt 
 
Zondag 16 juli 
09.00 uur          : Communieviering 
Voorganger       : Pastoraal werker Butti 
m.m.v.               : Gemengd koor 
Lector : Leon Diepman 
Dienen              : Dion Diepman, Ivor Smook 
Collectanten      : G. Holterman, G. Melenhorst 
Koster               : H. v.d. Vegt 
 
Intenties 15 en 16 juli 
overl. ouders Meijerink-Groote Stroek, Jaarged. Dina Grooteschaars-Bruggeman, 
Bernard en Marie Diepman-Reimert, ouders Damman-Heerink, Johan Kortstee,  
Willem Eijkelkamp, Johannes Hermanus Schrijver, Herman Mars, Herman Nijboer,  
fam. De Ruiter-Kappert. 

 
Dalfsen: Zaterdag  15 juli 19.00 uur Eucharistieviering 
Ommen: Zondag  16 juli 11.00 uur Eucharistieviering 
Lemelerveld: Zaterdag  15 juli 19.00 uur Communieviering 
Vilsteren: Zondag  16 juli 11.00 uur Eucharistieviering 
Heino: Zaterdag  15 juli 19.00 uur Communieviering 
Lierderholthuis: Zondag  16 juli 09.00 uur Eucharistieviering 

 
Maandag 17 juli 
19.00 uur          : Rozenkransgebed 
Lector                : Jan Meijerink 
 
Donderdag 20 juli 
Eucharistieviering komt te vervallen i.v.m. vakantie. 
 
Zaterdag 22 juli 
19.00 uur        : Eucharistieviering 
Voorganger       : Pastor Wenker 
m.m.v.               : Enjoy 
Lector : Martin Broeks 
Dienen              : Frans Eilert, Viktor Boekel 
Collectanten      : P. Mijsters, H. Melenhorst 
Koster               : G. Holterman 
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Intenties 22 en 23 juli 
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Bernard en Marie Diepman-Reimert, overl. fam Wolthaar-Jutten, Theo Nienhuis en 
Wilhelmina Nienhuis-Miltenburg. 
 

Dalfsen: Zondag  23 juli 09.00 uur Communieviering 
Ommen: Zondag  23 juli 11.00 uur Eucharistieviering 
Lemelerveld: Zondag  23 juli 09.00 uur Eucharistieviering 
Vilsteren: Zondag  23 juli 11.00 uur Communieviering 
Heino: Zaterdag  22 juli 19.00 uur Communieviering 
Lierderholthuis  Zondag  23 juli 09.00 uur Communieviering 

 
Emeritaat 
Kort na het 2

e
 Vaticaanse Concilie in 1966 kondigde Paus Paulus VI aan, dat 

Bisschoppen geacht werden vóór hun 75
e
 verjaardag vrijwillig hun ontslag aan te 

bieden aan de Paus. Als jong theologie student vond ik dat een wijs besluit van 
de Paus. Verjonging in de leiding van de kerk leek mij hoognodig. Ik vond het ook 
een goed idee, dat verschillende Bisschoppen het voorbeeld van de Paus 
volgden en hetzelfde verwachtten van de priesters in dienst van hun Bisdom. Zo 
hebben we nu ook in ons Aartsbisdom vele priesters, die zogenaamd „met 
emeritaat’ zijn. „In ruste’, zo wordt „emeritaat’ wel vertaald, hoewel vele van die 
priesters in emeritaat allesbehalve in ruste zijn. Nu vind ik het nog steeds een 
goed idee, dat functionarissen in de kerk hun ontslag aanbieden met het bereiken 
van hun 75-jarige leeftijd. Echter, nu ik zelf bijna die leeftijd bereikt heb, heb ik er 
wel dubbele gevoelens bij. Ik zocht in mijn Vreemde Woordenboek de precieze 
betekenis van het woord „emeritaat’. Daar vond ik het woord „uitgediend’ als één 
van de betekenissen van het Latijnse woord ‘emeritus’. Dat woord, vooral het 
voorzetsel UIT, stemde mij niet vrolijk. „Je bent eruit. Je doet niet meer mee. Je 
hoort er niet meer bij. Je bent uitgesloten.‟ Dat zijn zo maar een paar gedachten, 
die mij te binnenschieten bij het woordje UIT in dit verband. Zo voelen ouderen 
zich vaak, denk ik. Dan klinkt het niet meer zo absurd, als ze horen spreken over 
een „voltooid leven‟ of een „leven niet meer zinvol‟.  
Ik heb zelf ouderen weleens proberen te bemoedigen en te overtuigen, dat hun 
leven nog zinvol is, zoals ze zijn, hoe ze ook zijn. Hun leven, hoe dan ook, kan 
veel betekenen voor de gemeenschap en voor hun familie, zolang als ze leven, 
maar zelfs lang na hun dood. Hoe trots kunnen mensen vaak niet zijn op hun 
voorouders! Voor anderen weet ik het wel! Maar hoe zit dat met mezelf? 
Kinderen en kleinkinderen heb ik niet. Voor wie kan ik nog iets betekenen? Ik ben 
natuurlijk ook mens, gedoopt kind van God, de Eeuwige. Het Doopsel is voor 
eeuwig, heilig, een Sacrament. Daar ligt ook voor mij een levenslange roeping en 
opdracht, net als voor iedere gedoopte. Ik heb nóg een Sacrament ontvangen, 
dat voor eeuwig is: het Priesterschap. Priester ben ik ook voor eeuwig. Zo werd 
mij gezegd bij mijn Priesterwijding. Niemand kan het priesterschap van mij 
afnemen, zoals we ook niet „ontdoopt‟ kunnen worden. Priester-zijn is voor mij, 
net als Christen-zijn, ook een levenslange roeping en opdracht.  
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Wat houdt dat in die roeping, die opdracht? De opdracht van een priester hoor ik 
in de Griekse en in de Latijnse naam voor priester. De naam priester komt van 
het Griekse woord „presbyteros‟ en dat betekent „oudere’ of „ouderling‟. Door 
lange ervaring werden ouderen verondersteld wijs geworden te zijn. Ze hadden 
veel te vertellen, veel te zeggen, dus veel gezag. De priesterwijding kon opmaken 
voor tekort in jaren en ervaring. Ondertussen ben ik een presbyter, een oudere, 
niet alleen door priesterwijding, maar ook in jaren. Ik kan me beroepen op een 
lange ervaring.  
Ik ben nog heel bewust opgegroeid in de kerk van vóór het tweede Vaticaanse 
Concilie, vóór vele veranderingen en vernieuwingen. In het seminarie volgden we 
de verslagen van het Vaticaanse Concilie op de voet. Tijdens onze 
theologiestudie waren de Conciliedocumenten onze voornaamste studieboeken. 
Vervolgens heb ik als missionaris het geloof in de wereldkerk in verschillende 
landen en culturen beleefd. Toch belangrijke ervaringen in een Katholieke 
Wereldkerk. Nu ben ik alweer meer dan veertien jaar werkzaam in het pastoraat 
in eigen land, terug in de streek waar ik opgroeide. Ook een ingrijpende ervaring. 
Een schat aan ervaringen dus om uit mee te delen. 
De tweede naam voor priester is „sacerdos‟ in het Latijn. Letterlijk zou je dat 
kunnen vertalen als „bedienaar van het heilige’. Een priester is dus geroepen en 
apart gezet om zuiver en met onverdeeld hart heilige diensten te verlenen, zoals 
het bedienen van de sacramenten, zegenen, (voor)bidden en de 
geloofsgemeenschap voorgaan. Ik heb dat altijd beschouwd als een roeping en 
een opdracht eerder dan een privilege. Die roeping en opdracht blijft, zolang 
mogelijk en gewenst, zo nodig ondersteund door medegelovigen, zoals de oude 
Mozes werd ondersteund door Aaron en Chur, terwijl hij bad voor het strijdende 
leger. (Ex. 17; 12) 
Zo lang gewenst en zover mijn gezondheid het toelaat, met alle nodige steun van 
medegelovigen, kan ik als priester (sacerdos) heilige diensten blijven verlenen. 
Als priester (presbyter=oudste) kan ik blijven delen uit mijn lange, rijke schat van 
ervaringen. Zo heb ik nog veel te vertellen, niet om van alles te regelen en te 
besturen, maar hopelijk om iets te vertellen dat GOED NIEUWS is, ook voor u. 
Anton H.M. Wenker, mhm, pr. (Pastor Emmanuel Parochie, N.O. Salland) 
 

Oecumenische viering Sproeifeest 
Van harte nodigen wij u op zondag 25 juni 2017 om 10.30 uur uit voor de 
oecumenische viering welke wordt gehouden in de feesttent op het terrein van 
het Hoonhorster sproeifeest. Het thema van deze viering is “Door welke bril kijk 
jij?” 
Dominee Anco Tol en pastoraal werker Marga Klein Overmeen zullen voorgaan 
in deze viering en Power of Music uit Heeten verzorgt de muzikale omlijsting. De 
collecte komt ten goede aan de stichting 4eyes care. De stichting heeft als doel 
om kansarme en weeskinderen in Kenia te voorzien van brillen. Wij hopen u op 
25 juni te kunnen verwelkomen. 
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PASTOR WENKER MET EMERITAAT 

Wanneer een priester 75 jaar wordt, gaat hij met Emeritaat. Voor pastor Wenker 

is dit ogenblik aangebroken. Op 22 augustus a.s. wordt hij 75 jaar. Daarom zal 

hij in het pastorale werk een flinke stap terug doen. Hij blijft gelukkig wel 

voorgaan in de weekend liturgie en het pastoraal team zal zeker nog een beroep 

op hem doen voor enkele pastorale activiteiten. 

Op vrijdag 8 september a.s. willen we als Emmanuelparochie vieren dat hij 75 

jaar is geworden en dat hij met emeritaat gaat. Maar bovenal willen we hem 

dank zeggen voor alles wat hij tot nu toe voor onze Emmanuelparochie heeft 

betekend. U, als parochiaan van de Emmanuelparochie bent van harte 

uitgenodigd om dit met ons te vieren. 

We beginnen met een eucharistieviering op vrijdag 8 september om 19.00 uur 

te Dedemsvaart in de St. Vituskerk. Na de viering is er gelegenheid om pastor 

Wenker te feliciteren in het parochiecentrum aldaar. 

We zien uit naar uw komst! 

Pastoraal team en Parochiebestuur van de Emmanuelparochie. 

Kerken open tijdens de Bissingh dagen Kerken open in Ommen 
De Ommer kerken bieden een moment van overdenking op drukke Bissingh 
dagen. Net als voorgaande jaren zullen de kerken in Ommen hun deuren openen 
tijdens de Ommer Bissingh dagen: 19 en 26 juli, 2, 9 en 16 augustus 2017. De 
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Gereformeerde kerk, Hervormde kerk, Gereformeerd Vrijgemaakt kerk en 
Katholieke kerk nemen hiervoor de organisatie voor hun rekening.  

Op de bovengenoemde ' Bissingh woensdagen' kunnen belangstellenden van 
12.00 - 12.30 uur een Ontmoetingsdienst in de Hervormde kerk volgen, die 
beurtelings wordt verzorgd door de deelnemende kerken. Deze diensten zijn 
bedoeld om een moment van overdenking te bieden op deze drukke dagen. 
Iedereen is hierbij van harte welkom. Het thema van deze diensten zal zin: " 
Stromend water". De Hervormde kerk is elke Bissingh woensdag open voor 
bezichtiging van 11.00 tot 16.00 uur. In deze kerk zullen verschillende kerken 
zich presenteren. Ook kan men een kaarsje aansteken en bij de 
tentoonstellingsmaker over o.a. Doopvonten en doopjurken en van het 
Bijbelgenootschap een kijkje nemen. De Katholieke kerk is elke woensdag 
geopend voor bezichtiging van 12.00 tot 15.00 uur. Op de rommelmarkt dagen, 2 
en 9 augustus, is de kerk geopend van 11.00 tot 16.00 uur. Eenieder is van harte 
welkom! 

 
Betekenis van het luiden van de kerkklokken in de kerktoren 
Er zijn vragen binnen gekomen om een keer uitleg te geven over het luiden van 
de klokken. 
 
Grote klok. Deze wordt geluid: 

-Aankondiging van een kerkelijke viering 

-Luidt de klok tussen 11 uur en 12 dan is er een sterfgeval van een 
medeparochiaan. Deze persoon wordt uitgeluid. Dit gebeurt alleen als de 
nabestaanden daar toestemming voor geven 

-Als een overledene van de kerk naar het kerkhof wordt gebracht 

 
In 1859 is een luidklok aangeschaft en geplaatst in de toren van de vorige kerk. 
In 1943 is deze klok op last van de Duitsers uit de toren gehaald en in 1948 
vervangen door de huidige klok. De oorspronkelijke klok is later wel 
teruggevonden maar was te beschadigd om nog te gebruiken.  
 
Kleine klok of Angelusklokje. Deze wordt geluid:      

-Om 06.00 uur, 12.00 uur en 18.00 uur. Het gaf de begin-, pauze- en 
eindtijden van de werktijden. Door verandering in leefomstandigheden is het 
luiden om 06.00 uur vervallen. 

-Aankondiging van een doopviering 

-Tijdens het opheffen van de hostie en de kelk in een eucharistieviering. 
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Het kleine klokje is aangebracht in 1813 in een torentje op de pastorie van het 
schuurkerkje uit 1770. In 1923 kreeg het een plaats in de huidige pastorie. In 
1963 werd het klokje verplaatst naar de huidige kerktoren, maar was niet meer in 
gebruik. Na de restauratie van kerk en toren in 1988 is het klokje in ere hersteld. 
 

 
 
 
 
Het voetbalseizoen „16/‟17 is afgesloten. Ons 1

e
 elftal heeft zich op 2

e
 

Pinksterdag in de returnwedstrijd van de nacompetitie om degradatie weten te 
handhaven in de 4

e
 klasse. Na de heenwedstrijd tegen SC Doesburg met 2-2 

gelijk te hebben gespeeld, werd in een spannend duel in Doesburg aan het 
langste eind getrokken. Een verdiende overwinning en een prima afsluiting van 
het seizoen voor het team van vertrekkend trainer Andries Lindeboom. Andries 
zal komend seizoen opgevolgd worden door Marcel Schokker die met de jonge 
selectie gaat uitkomen in de 4

e
 klasse met naar alle waarschijnlijkheid veel 

sallandse derby‟s. 
Naast het prima resultaat van het eerste elftal hebben meerdere jeugdteams dit 
seizoen het kampioenschap behaald. Zo behaalde MO19 (meisjes A) het 
kampioenschap in de najaarscompetitie in de 2

e
 klasse en mocht het voorjaar in 

de 1
e
 klasse acteren en dat deed het team zeer verdienstelijk. Ook de prachtige 

wedstrijd om kampioenschap van JO15-2 (C2) voor veel publiek in Hoonhorst 
tegen directe concurrent Den Ham (4-0) was een hoogtepunt dit seizoen. Tot slot 
behaalde JO11-1 (E1) in de voorjaarsreeks ongeslagen de titel in hun klasse.  
Vanaf komend seizoen gaan alle jeugdelftallen van VV Hoonhorst en VV 
Wijthmen in een geheel nieuw tenue spelen. Bij de KNVB is hiervoor een verzoek 
ingediend en goedgekeurd.  Alle jeugdelftallen van Hoonhorst en Wijthmen zullen 
in een SJO (Samenwerking Jeugd Opleiding) onder de naam JCHW (Jeugd 
Combinatie Hoonhorst Wijthmen) gaan spelen in een paars shirt, witte broek en 
paarse sokken. Een SJO aangaan is de enige mogelijkheid om de jeugd van 
twee verenigingen in hetzelfde tenue te laten voetballen. Voor de duidelijkheid: er 
blijft gewoon sprake van een samenwerking net zoals het was en er is geen 
sprake van een fusie. 
Ook zal er komend seizoen, in de voetbaljaargang waarin VV Hoonhorst 70 jaar 
zal bestaan, voor het eerst een dameselftal (7-tal) aan de competitie gaan 
deelnemen. Een verrijking voor de vereniging! Met de vele voetballende meiden 
bij onze vereniging is er een mooie basis voor een seniorentak dames. Een 
ontwikkeling die het bestuur van VV Hoonhorst van harte toejuicht. 
Na de zomerstop zien wij U graag weer op het sportpark. 
Namens het bestuur van VV Hoonhorst, 

Luc Diepman, voorzitter 

VOETBAL NIEUWS 
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Sponsor van de maand 
  
Elke maand zet Voetbalvereniging Hoonhorst een sponsor in het zonnetje... 
Deze maand is dat Van Krevel uit Zwolle. Op 1 juli 1947 wordt het bedrijf 
opgericht door Arend Jan van Krevel als zelfstandig rijder, in die jaren vervoerde 
hij voornamelijk bouwmaterialen. In 1969 begint vader met zoon Theo een  
transportbedrijf met de naam Fa. A. van Krevel. Na de verhuizing naar de 
Herfterweg 50 kwam ook sierbestrating in zicht. In juni 2003 komt ook zoon 
Robert in het bedrijf en richt zich meer op bestrating en showtuin. 
Robert van Krevel is geen onbekende bij de voetbal en binnenkort hangt ook in 
Hoonhorst een reclamebord. We willen van Krevel bedanken voor de sponsoring. 
  

 
 
  
Met sportieve groet, 

Wim van Lenthe 
sponsorzaken@vvhoonhorst.nl 

 
 
 
 
 
 
Concours en feestavond op nieuw terrein. 

Mede dankzij de medewerking van familie van Gelder en landgoed de Aalshorst 

zal er op zaterdag 22 juli een concours gehouden worden door L.R. en P.C. de 

Bergruiters. Waar „s morgens de pony‟s van start gaan (ook bixie voor de 

beginnende ruitertjes), zullen in de loop van de middag de paarden in de 

verschillende ringen verschijnen. Aansluitend zal er een gezellige feestavond 

gehouden worden waar iedereen van harte welkom is. Het zal die avond niet 

ontbreken aan gezellige muziek. Dus wilt u het begin van de vakantie vieren, dan 

kan dat op zaterdag 22 juli in de tent op het concours-terrein aan de Blauwe Dijk. 

We kijken uit naar dit sportieve en gezellige evenement. 

De Bergruiters 
 

BERGRUITER NIEUWS 
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Vorming werkgroepen 250 jaar Hoonhorst  
Allereerst willen wij u bedanken voor de inspirerende input die u heeft gegeven 
tijdens de brainstormavond. Op www.hoonhorst.nl is het verslag te lezen met de 
uitkomsten van de brainstormavond.  
 
Naar aanleiding van de brainstormavond hebben we besloten om vier 
werkgroepen te gaan vormen, te weten: 
 
1) Werkgroep PR: met als taken het opzetten van een website en een logo, het 
uitnodigen van het Koningshuis, zorgdragen voor promotie, financiële middelen 
en social media. 
2) Werkgroep historisch weekend: met als taken een plan te maken voor het 
historisch weekend/dag in mei 2020, buurten betrekken bij de organisatie, input 
van de brainstormavond gebruiken om het historisch weekend voor alle leeftijden 
te organiseren met als overkoepelend thema een levend museum met 
verschillende tijdspaden door het hele dorp. 
3) Werkgroep jaaractiviteiten: met als taken koppeling van het thema 250 jaar 
Hoonhorst aan de bestaande jaaractiviteiten van de diverse verenigingen, 
onderlinge afstemming tussen de verenigingen en het maken van een plan om te 
bekijken of er (aanvullende) financiële middelen nodig zijn voor de verenigingen. 
4) Werkgroep historisch behoud en toekomst: met als taken samen met de 
historische werkgroep Hoonhorst blijvende onderdelen in het dorp te realiseren, 
het ontwikkelen van een fotoboek met afbeeldingen van het feestjaar, waarvoor 
de input vanuit de brainstormavond gebruikt kan worden met als centrale vragen: 
hoe kunnen we de historie levend houden en hoe ziet de toekomst van 
Hoonhorst eruit? 
 
We zijn nog op zoek naar talenten die samen met ons de werkgroepen willen 
vormen. Mocht je willen helpen meld je dan voor 1 juli a.s. aan 
via: hoonhorst250@pbhoonhorst.nl 
 
 
 
Informatiebijeenkomst voor senioren over reizen met 
het openbaar vervoer en de OV-chipkaart  
 
Binnen het reizen met het openbaar vervoer is er de 
laatste jaren het één en ander veranderd. Voor het 
reizen met het openbaar vervoer heeft men een OV-

PLAATSELIJK NIEUWS 

http://www.hoonhorst.nl/
mailto:hoonhorst250@pbhoonhorst.nl
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chipkaart nodig. 
We merken dat het voor senioren soms lastig is om hier mee om te gaan 
omdat ze niet weten hoe deze kaart werkt.  
 
Om antwoorden op hun vragen te geven,  organiseert de gemeente Dalfsen 
i.s.m. de provincies Flevoland, Overijssel en Gelderland  een 
informatiebijeenkomst in Hoonhorst. 
OV-ambassadeurs informeren tijdens deze bijeenkomst senioren over reizen met 
de bus of trein met de OV-chipkaart.  
 
Er is informatiemateriaal aanwezig en na afloop van de bijeenkomst krijgen de 
senioren een uitnodiging voor het maken van een proefreisje om zo de 
kaartautomaat en de OV chipkaart in het echt uit te proberen onder leiding van 
een OV-ambassadeur. 
Tevens is het mogelijk om een persoonlijke afspraak te maken met de Ov-
ambassadeur voor een vervolgbijeenkomst of advies op maat.  
 
De informatiebijeenkomst 
De OV-ambassadeurs informeren de deelnemers over:  
• het reizen met de bus of trein 
• de OV-chipkaart, hoe vraag je die aan en hoe werkt hij? 
• tarieven en abonnementen voor reizen met het openbaar vervoer 
 
En daarnaast is er veel gelegenheid voor het stellen van vragen. 
 
Wanneer? 
Datum: 28 juni 2017 
Tijd: de bijeenkomst begint om 10.00 uur en eindigt uiterlijk om 12.00 uur. 
Locatie: Zaal Kappers, Kerkstraat 7 in Hoonhorst 
 
Opgave is niet nodig en deelname is gratis. Vanaf 9.45 staan koffie en thee klaar. 
 
 
 
De lokale KWF-afdeling Dalfsen-Ommen, waaronder ook Hoonhorst valt, is 

nog op zoek naar drie collectanten en een wijkhoofd in Hoonhorst. 

 

Collectanten zoeken wij voor de routes: 

-Ganzepanweg en Hagenweg 

-Herfterweg, Marshoekersteeg en Voetsteeg 

-Blauwedijk, Slennebroekerweg en Tibbensteeg 
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Ook zou het mooi zijn om een wijkhoofd uit Hoonhorst of omstreken aan onze 

club vrijwilligers toe te kunnen voegen. Een wijkhoofd collecteert zelf niet (mag 

uiteraard wel) maar verzorgt de collecte. Dit houdt in dat de collectanten tijdig hun 

bussen krijgen, de inhoud van de bussen na het collecteren geteld worden en dat 

het collectantenbestand op orde is. Hoonhorst telt 13 looproutes, waarvan 3 op 

dit moment nog geen collectant hebben, dus er moeten 13 bussen bezorgd en 

geteld worden. 

 

Wilt u zich aanmelden of heeft u vragen? Neem dan contact op met Wilma 

Schaapman. Zij is telefonisch te bereiken via (0529) 435918 en schriftelijk via 

mail: w.e.schaapman@hetnet.nl. 

Wie o wie komt ons helpen? 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

mailto:w.e.schaapman@hetnet.nl
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Ben jij een Junior Ranger? 
 
Buiten rondstruinen, lekker actief bezig zijn in de natuur en samen met andere 
jongeren iedere maand leuke activiteiten doen? Dat is Junior Rangers! 
Vlonderpaden maken of een otterverblijf bouwen, gebieden ontdekken waar niet 
vaak mensen komen, natuur beschermen, dieren herkennen, roofvogels spotten 
en meehelpen bij een evenement. 
Aan het eind van het seizoen ga je met je groep op een gaaf kamp met 
bijzondere activiteiten zoals nachttocht in een kano en vooral veel lol. 
De bijeenkomsten zijn 1x  per maand en altijd op zaterdagochtend. 
 
Wil je een keertje komen kijken om te ervaren hoe je het vindt?  
Dat kan tijdens de meeloopochtend op de Lemelerberg op zaterdag 1 juli 2017. 
Voor wie: groep 8, 1

e
 en 2

e
 jaar VO 

 
Aanmelden kan bij: Carin de Cloe, Landschap Overijssel;  

Carin.deCloe@landschapoverijssel.nl of (0529) 408407.  

 
Uitnodiging voor jonge mantelzorgers 
 
Alle ouders zijn wel eens ziek of hebben het druk. Het is normaal dat kinderen 
dan meehelpen. Dat ligt anders als je vader, moeder, broer of zus een lange tijd 
ziek is, een handicap heeft, verslaafd is of psychische problemen heeft. Dan kun 
je je zorgen maken en kunnen er taken op je afkomen die niet bij je leeftijd 
passen.  
 
Veel mensen denken bij mantelzorgers aan oudere mensen die bijvoorbeeld 
zorgen voor een partner met dementie. Voor kinderen geldt dat als ze opgroeien 
met zorg binnen het gezin ze jonge mantelzorger zijn. Denk dan ook aan een 
gezinslid met autisme, kanker,  een depressie, een lichamelijke handicap, reuma, 
een (ernstige) verslaving.  
 
Het mantelzorgteam Dalfsen en Jongerenwerk SMON nodigt alle jonge 
mantelzorgers uit de gemeente Dalfsen, vanaf groep 5 t/m groep 8, uit voor een 
leuke middag. Op 20 juni gaan we in het jongerencentrum Chillpoint in 
Lemelerveld pizza‟s bakken. Vanaf 15.30 uur zijn jonge mantelzorgers welkom. 
Kinderen die het spannend vinden kunnen gerust iemand meenemen en als het 
lastig is om in Lemelerveld te komen, laat dat dan even weten, dan regelen we 
vervoer.  
 
We zouden graag weten hoeveel kinderen er komen. Opgeven kan bij Ilja 
Bomers van het mantelzorgteam ilja@swolemelerveld.nl of 06-19218070

mailto:Carin.deCloe@landschapoverijssel.nl
mailto:ilja@swolemelerveld.nl
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