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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 
  8 augustus Rinus 18 augustus 
  5 september Rinus 15 september 
 26 september Rinus    6 oktober 
  

 
Stichtingnieuws: 
 
 
De zomervakantie is aangebroken. 
We wensen u een goede zomer, waar u ook bent. 
Dichtbij huis of in een ver land. 
En thuis in Hoonhorst zien we elkaar weer ! 
 

 
Stichting Dorpsblad Hoonhorst 

 
 
 

mailto:dorpsblad@hoonhorst.nl
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Datum                      Agenda 
 
22 juli Concours Bergruiters locatie: Blauwe dijk  
25 juli KBO zomerfietstocht 
  1 augustus Ouderenochtend Kappers 
  3 augustus Eten bij Kappers voor ouderen en alleenstaanden 
  8 augustus KBO zomerfietstocht (dagtocht) 
15 augustus Ouderenochtend Kappers 
27 augustus Presentatie Klapmutsje 
12 september Lezing Symboliek in de schilderkunst 
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Zoveel kaarten, zoveel bloemen, bezoekjes, steunende woorden…….. 

Wat was het fijn om te ervaren dat Louis bij zovelen geliefd was. 
Wij willen iedereen hartelijk bedanken voor het medeleven tijdens zijn ziekte en 

na het overlijden van Louis. 
Het verdriet blijft, maar we zijn dankbaar voor alle steun en troost. 

 
 

Marianne, Nina, Wessel 
Eef en Lies 

Michiel, Gerda, Suzan, Cindy 

 

 
 
 

 
 

 
Vishandel Zunnebeld is 9,16 en 23 augustus afwezig i.v.m. vakantie. 

 

 
 

 
Vanaf september starten er weer yogalessen in de Potstal 

Na een geslaagd eerste seizoen zullen er vanaf 4 september weer  wekelijks 

yogalessen worden gegeven in de Potstal. Zowel op de maandagavond als op de 

dinsdagavond wordt de yogales verzorgd door Sabine Philips. Beide lessen zijn 

van 19.30 tot 21.00 uur. Er zijn nog een paar plekken vrij voor het komende 

seizoen. 

In de les is aandacht voor lichaamswerk, ademhaling en ontspanning.  Je hoeft 

geen ervaring of basisconditie te hebben; de oefeningen kunnen op alle niveaus 

tijdens de les worden uitgevoerd. Mijn insteek is om het laagdrempelig en 

toegespitst op individuele capaciteiten en uitdagingen aan een ieder aan te 

bieden. 

Lijkt het je wat, maar wil je eerst een keer proberen of het wat voor je is? Geef je 

dan op voor een proefles (€  5,=) via sephilips@yahoo.com of 06-24856661. Ook 

als je eerst wat meer informatie wilt hebben, kun je me gerust bellen of mailen. 

Mocht de proefles je goed bevallen, kun je ervoor kiezen om een 10 rittenkaart 

voor € 100,= aan te schaffen. 

 

KRUMMEL 

mailto:sephilips@yahoo.com
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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 
 

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. 06-50412238.  
 

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. 

KERKELIJK NIEUWS 
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Kerkberichten: 22 juli tot en met 20 augustus 2017 
 
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 
 
Intenties 22 - 23 juli 
Bernard en Marie Diepman-Reimert, overl. fam Wolthaar-Jutten, Theo en Wilhelmina 
Nienhuis-Miltenburg, Gradus Damman, Bernard en Marie Poppe-Breembroek, Gezina 
Broeks-Splinter. 

 
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 

 
Maandag 24 juli 
19.00 uur     : Rozenkransgebed 
Lectrice          : Tonnie Veltmaat 
 
Donderdag 27 juli 
Eucharistieviering komt te vervallen i.v.m. vakantie. 
 
Zondag 30 juli  
09.00 uur      : Eucharistieviering 
Voorganger    : Pastoor Hermens 
m.m.v.            : Gemengd Koor 
Lectrice : Mini Holterman 
Dienen           : Kim Diepman, Hugo Boekel 
Collectanten  : F. Overgoor, H. Hulsman 
Koster            : H. v.d. Vegt 
 
Intenties 29 en 30 juli: 
Jaargedachtenis Rinus van der Vechte, overl. ouders Grooteschaars-Bruggeman,  
Bernard en Marie Diepman-Reimert, ouders Damman-Heerink, Willem Eijkelkamp,  
Herman Nijboer, Bernard en Marie Poppe-Breembroek, Gezina Broeks-Splinter 
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Dalfsen: Zondag  30 juli  09.00 uur Eucharistieviering 
Ommen: Zondag  30 juli 11.00 uur Eucharistieviering 
Lemelerveld: Zaterdag  29 juli 19.00 uur Eucharistieviering 
Vilsteren: Zondag  30 juli 11.00 uur Communieviering 
Heino: Zaterdag  29 juli 19.00 uur Communieviering 
Lierderholthuis: Zondag  30 juli 09.00 uur Communieviering 

 
Maandag 31 juli 
19.00 uur       : Rozenkransgebed 
Lector             : Frans Eilert 
 
Donderdag 3 augustus 
19.00 uur : Eucharistieviering 
Voorganger    : Pastoor Hermens 
Intentie           : Theodora Lugtenberg-Kappers 
 
Zaterdag 5 augustus 
19.00 uur      : Communieviering 
Voorganger    : Werkgroep 
m.m.v.            : Gemengd Koor 
Dienen            : Silvan Smook 
Collectanten   : W. Schrijver, H. Veneboer 
Koster             : A. Braam 
 
Intenties 5 en 6 augustus 
Bernard en Marie Diepman-Reimert, overl. ouders Overgoor-Grooteschaars,  
Harry Veltmaat, overl. ouders Sterenbosch-Luttenberg, Bernard en Marie Poppe- 
Breembroek. 
 
Dalfsen: Zondag  6 augustus 09.00 uur Eucharistieviering 
Ommen: Zondag  6 augustus 11.00 uur Eucharistieviering 
Lemelerveld: Zaterdag  5 augustus 19.00 uur Eucharistieviering 
Vilsteren: Zondag  6 augustus 11.00 uur Communieviering 
Heino: Zaterdag  5 augustus 19.00 uur Eucharistieviering 
Lierderholthuis: Zondag  6 augustus 09.00 uur Communieviering 
 

Maandag 7 augustus 
19.00 uur      : Rozenkransgebed 
Lector             : Frans Eilert 
 
Donderdag 10 augustus 
19.00 uur      : Eucharistieviering 
Voorganger   : Pastoor Hermens 
Intentie           : voor alle overledenen in onze parochie. 
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Zondag 13 augustus 
09.00 uur     : Eucharistieviering 
Voorganger    : Pastor Wenker 
m.m.v.            : Enjoy 
Lectrice : Anneke Jansen 
Dienen           : Lisa Meijerink, Frans Eilert 
Collectanten   : J. v.d. Vechte, D. v.d. Vechte 
Koster            : G. Holterman 
 
Intenties 12 en 13 augustus 
overl. ouders Grooteschaars-Bruggeman, Bernard en Marie Diepman-Reimert,  
Gerardus Antonius Hollewand, ouders Damman-Heerink, Anton Kroes,  
Jaargedachtenis Theresia Maria Nijensteen-ten Have, Jan Huitink, Herman Nijboer, overl. 
ouders Schuurman-Dissel, Annie Schuurman-Kogelman, Bernard en Marie Poppe- 
Breembroek, Bernard Nijhout, Gezina Broeks-Splinter. 

 
Dalfsen: Zaterdag  12 augustus 19.00 uur Communieviering 
Ommen: Zondag  13 augustus 11.00 uur Eucharistieviering 
Lemelerveld: Zondag  13 augustus 10.30 uur Tentviering 
Vilsteren: Zondag  13 augustus 11.00 uur Eucharistieviering 
Heino: Zaterdag  12 augustus 19.00 uur Communieviering 
Lierderholthuis: Zondag  13 augustus 09.00 uur Eucharistieviering 

 
Maandag 14 augustus 
19.00 uur     : Rozenkransgebed 
Lectrice           : Tonnie Veltmaat 
 
Dinsdag 15 augustus Maria Tenhemelopneming 
19.00 uur      : Eucharistieviering in Ommen 
19.00 uur       : Communieviering in Heino 
 
Donderdag 17 augustus 
19.00 uur       : Eucharistieviering 
Voorganger    : Pastoor Hermens 
Intentie          : Voor onze zieken.  
 
Zaterdag 19 augustus 
19.00 uur       : Communieviering 
Voorganger    : Pastoraal werker Butti 
m.m.v.           : Gemengd koor 
Lector : Silvo Broeks 
Dienen           : Dion Diepman, Ivor Smook 
Collectanten   : H. Ulkeman, H.v.d. Vegt 
Koster            : H. v.d. Vegt 
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Intenties 19 en 20 augustus 
overl. ouders Meijerink-Groote Stroek, Bernard en Marie Diepman-Reimert, Johan 
Kortstee, Herman Wolthaar, Johannes Hermanus Schrijver, Herman Mars, Gradus 
Damman, Bernard en Marie Poppe-Breembroek 
 
Dalfsen: Zondag  20 augustus 09.00 uur Eucharistieviering 
Ommen: Zondag  20 augustus 11.00 uur Eucharistieviering 
Lemelerveld: Zondag  20 augustus 09.00 uur Communieviering 
Vilsteren: Zondag  20 augustus 11.00 uur Communieviering 
Heino: Zondag  20 augustus 10.00 uur Openluchtviering 
Lierderholthuis: Zondag  20 augustus 09.00 uur Eucharistieviering 
 

 
Op 25 juni jl. is op 90 jarige leeftijd overleden te Boxmeer 

Hermina Maria Melenhorst 
Zr. Teresia 

 
Veerstraat 49 Boxmeer 

 
Laten wij haar in onze gebeden gedenken. 

 
 

Op 4 juli jl. is op 87 jarige leeftijd overleden 
Bernardus Johannes Poppe 

Bernard 
 

sinds 12 januari 2014 weduwnaar van Marie Poppe – Breembroek 
Koelmansstraat 17 

 
Laten wij Bernard in onze gebeden gedenken 

 

 
Kom goed thuis… 
Voordat ik in 2008 naar de Wereld Jongerendagen in Sydney, in Australië ging, 
kreeg ik van een collega in het verzorgingshuis in Zutphen een oude 
Christoffelmedaille cadeau. Deze was nog van haar eigen grootmoeder geweest 
en omdat zijzelf niet gelovig was, wilde ze graag dat ik „m kreeg. De beeltenis van 
de heilige Christoffel was enigszins afgesleten, maar nog wel herkenbaar, maar 
wat belangrijker was, was de intentie waarmee het gegeven werd: kom goed 
thuis.  
 
Christoffel of Christoforus (“Christus-drager”), is de beschermheilige van mensen 
onderweg en op reis. Met het kindje Jezus op zijn schouders wordt hij afgebeeld 
en zo torst hij niet alleen de Godmens met zich mee, maar tevens al het lijden 
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van de wereld dat op diens schouders ligt. Sinds mijn reis Down-Under in 2008, 
gaat Christoffel overal met me mee, zo ook tijdens de aartsdiocesane bedevaart 
afgelopen juni van dit jaar. Toen mocht ik samen met ruim 97 pelgrims m.n. uit 
het aartsbisdom Utrecht, waaronder ruim twintig uit onze eigen 
Emmanuelparochie, op reis gaan naar Onze Lieve Vrouw van Fatima, in 
Portugal. Want dit jaar is het precies 100 jaar geleden dat Maria verscheen in het 
Portugese plaatsje. 
 
In de zes dagen dat onze bedevaart duurde, hebben we er vierenhalf in Fatima 
en anderhalf in Lissabon doorgebracht. We baden op zondagochtend als 
Emmanuelgroep samen de Kruisweg en vierden met de hele groep van het 
aartsbisdom dagelijks de Eucharistie op verschillende plaatsen. Voor mij 
persoonlijk was het én mijn eerste bedevaart naar Fatima én tevens mijn eerste 
bedevaart als parochiepriester. En ik kan u zeggen, dat voelde goed! Het samen 
met parochianen onderweg zijn heeft mijns inziens onze onderlinge 
verbondenheid veel goed gedaan. Maar ook het priester-zijn op een dergelijke 
plek; het voorgaan in gebed, de biecht horen van eigen pelgrims evenals 
Engelstaligen die me aanspraken, het geven van de (neomisten)zegen en het 
preken in Lissabon heeft me persoonlijk allemaal erg goed gedaan en mij 
gesterkt in mijn priesterschap. Ik zag er voorafgaand namelijk best een beetje 
tegenop, maar het is me 100% meegevallen. Want als je vertrouwt op God en 
mensen laat voor wat en wie ze zijn en situaties ingaat zoals ze zich aan je 
ontvouwen, dan kun je met een gerust hart eropuit gaan en hoef je nergens 
zenuwachtig of nerveus voor te zijn. Kortom: weer een les geleerd en een nieuwe 
ervaring rijker.  
 
Nu ik dit schrijf ben ik alweer een kleine week thuis, in m‟n pastorie op De Belte 
en denk ik terug aan een zeer geslaagde bedevaart, terwijl ondertussen het 
“gewone” leven zonder stil te blijven staan weer verder dendert en ook de wereld 
rustig door draait. Nu de zomervakantie voor de deur staat en velen van u 
wellicht de caravan achter de auto hijsen of het vliegtuig boarden, wil ik iedereen 
die op reis gaat alle goeds en veel zegen toewensen, maar vooral: Ga met God 
en kom goed thuis. 

pastor Johan Rutgers, priester 
 
Verzoek aanleveren Iconen tijdens de Pompdagen van 16 tot 20 augustus 
Iconen zijn afbeeldingen van Christus – Maria – en heiligen of Bijbelse 
gebeurtenissen. Allemaal stuk voor stuk unieke iconen met daarin iets wezenlijks 
en kwetsbaars van de maker zelf. Juist dit maakt het interessant om tijdens de 
pompdagen de RK. Kerk te bezoeken. Een plek waar je in alle rust en stilte kunt 
genieten van de kracht van de icoon.  

Schrijft u zelf, of bent u in het bezit van een icoon dan is dit een mooie 
gelegenheid om aan deze expositie deel te nemen. Dinsdagmorgen 15 augustus 
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kunt u van 10.30 uur tot 11.30 uur uw iconen in de RK. Kerk van Heino komen 
brengen. Mocht dat niet lukken, bel ons dan zoeken we naar een oplossing. 
Opgave tot en met 4 augustus bij: Mieke Umbach - mieke.umbach@gmail.com of 
tel. 0572-393355 

Oecumenische tentviering Sproeifeest 2017 
Op 25 juni mocht ik tijdens de oecumenische tentviering iets vertellen over het 
werk dat ik vorig jaar samen met 4 collega's heb verricht in Kenia. De stichting 
die hieruit is ontstaan is 4Eyes.care. De flessenactie, voorafgaand aan het 
Sproeifeest en de tentvieringcollecte hebben samen een prachtig bedrag van 
€ 1581,75 opgeleverd. De opbrengst mocht ik namens de stichting in ontvangst 
nemen. 
  
In Kenia komt veel albinisme voor. Albino-kinderen zijn extreem lichtgevoelig en 
hebben een laag gezichtsvermogen. Ze zien doorgaans zo slecht dat ze moeilijk 
een opleiding kunnen volgen. Zonder opleiding zijn deze kinderen ronduit 
kansloos. We hebben vorig jaar een complete albino-schoolklas voorzien van 
brillen en overzet zonnebrillen. Geweldig om mee te maken hoe die kinderen 
ineens het schoolbord konden lezen. Onze hulp betekende voor deze groep meer 
kans op een betere toekomst.  
  
Met het bedrag dat is verzameld kunnen we bij ons volgende bezoek aan Kenia 
nog veel meer hulp bieden. Het grootste deel komt ten goede aan Kwale 
Mombasa Eye Centre, een oogziekenhuis onder leiding van de Engelse oogarts 
Dr. Helen Roberts. Door samen te werken met haar organisatie zijn we in staat 
om heel doelgericht en adequaat te opereren. 
  
Ik wil graag namens de stichting 4Eyes.care iedereen bedanken die heeft 
bijgedragen. Alle kinderen en ouders van de Baron van Dedem School en de St. 
Cyriacus School, die zo hun best hebben gedaan bij de inzameling van lege 
flessen. Uiteraard ook alle gevers van al die lege flessen en iedereen die tijdens 
de tentviering zo gul heeft gegeven. De werkgroep Oecumenische Vieringen en 
alle vrijwilligers die het Sproeifeest tot een jaarlijks succes maken. Iedereen: 
Hartelijk dank! 

Frans van Bockhooven, De Mol & De Adelaar 
 
“Communicatie bij Bezoek” 
In onze parochie wordt er veel bezoekwerk gedaan door vrijwilligers. Dat juichen 
wij toe!   
Maar…. dit bezoekwerk wil meer zijn dan alleen een kopje koffie drinken en een 
praatje over het weer.   
Het kan zomaar ter sprake komen: verdriet, verwondering, gezondheid, geloof, 
eenzaamheid of juist blijdschap om de dingen die je meemaakt. Dit vraagt om 

mailto:mieke.umbach@gmail.com
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gekwalificeerde communicatie; hoe spreek je over -en luister je naar- wat de 
ander bezighoudt? Hoe reageer je, en hoe breng je het pastorale in?  
Ook dit najaar wordt wederom de cursus “Communicatie bij Bezoekwerk” 
aangeboden.  
Natuurlijk voor de bezoekers, maar tevens voor iedereen die graag wat meer wil 
weten en leren over gekwalificeerde communicatie.  
 
Deze cursus zal bestaan uit zes bijeenkomsten: 
Wanneer:5, 12 en 19 september en 3, 17 en 31 oktober. 
Waar:Parochiecentrum Lemelerveld.  
Tijd:20.00-22.00 uur. 
 
We willen graag starten met een groep van zo`n twaalf cursisten. Maar let op: 
deelname geschiedt op volgorde van aanmelding. Vol = Vol! Aanmelden kan tot 
18 augustus. Wilt u eerst meer weten, dan is verdere informatie te verkrijgen bij 
pastor J. Butti en pastor M. klein Overmeen. 
Voor opgave: m.kleinovermeen@emmanuelparochie.nl  
 
Rommelmarkt St. Brigitta Ommen  
De jaarlijkse rommelmarkten van de geloofsgemeenschap St. Brigitta zijn op 
woensdag 2 en 9 augustus 2017. Van 9.30 uur tot 16.00 uur bent u van harte 
welkom op het plein voor de St.Brigittakerk. In het parochiecentrum is de 
boekenverkoop en de gelegenheid voor een kopje koffie met iets lekkers. Zoals 
de door eigen parochianen gebakken cake, kruidcake of arretjescake; vele jaren 
een groot succes. De organisatie hoopt ook dit jaar weer op vele bezoekers!  
 
Jaarlijkse Processie naar Kevelaer op zaterdag 2 september 2017 
Deze dag heeft als Thema:  
 
375 JAHRE WALLFAHRT KEVELAER 
MIT MARIA AUF DEM WEG NACH 
KEVELAER. 
 
Het uitgebreide programma is te vinden op 
onze website www.parochiehoonhorst.nl. 
 
Zondag 1 oktober a.s. zal het jaarlijkse 
Kevelaerlof gehouden worden in de 
Broederschapkerk H. Kruisverheffing te Raalte, 
aanvang 19.00 uur. 
 
 
 

mailto:m.kleinovermeen@emmanuelparochie.nl
http://www.parochiehoonhorst.nl/
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Bedevaart Banneux, Verslag en aankondiging aanstaande reis 
Onlangs vond er een vijfdaagse bedevaart naar Banneux plaats. Onder de vele 
gasten en vrijwilligers waren ook enkelen afkomstig uit de Emmanuelparochie. 
Emeritus-priester B. Wolters uit Raalte schreef het een verslag, welke ook te 
lezen is in het blad Op Tocht en de nieuwsbrief van het aartsbisdom Utrecht. Het 
verslag is ook te vinden op onze website www.parochiehoonhorst.nl 
 
Dit jaar zal er vanuit het bisdom Utrecht nog een vijfdaagse bedevaart plaats 
vinden en wel van vrijdag 6 oktober tot en met dinsdag 10 oktober, dit keer 
tezamen met het bisdom Rotterdam. Meer informatie over deze reis is eveneens 
te vinden op onze locatiewebsite. 
 
 
 
 
Sponsornieuws VV Hoonhorst 

 Wanneer je dit artikel leest beginnen langzamerhand de vakanties.... 

Ook bij de voetbal is er een rustperiode aangebroken, echter wordt er 

achter de schermen volop gewerkt aan contractverlengingen, kleding en 

met het mooie weer trekken we er weer op uit om nieuwe bordsponsoren 

te kunnen bemachtigen voor VV Hoonhorst. Met de nieuwe competitie 

start Hoonhorst 1 met nieuwe kleding met de naam Van Lenthe, deze 

hoofdsponsor heeft weer een nieuw contract getekend voor 3 jaar Verder wordt 

er nog onderhandeld over de kleding van Hoonhorst 2. In de nieuwe 

jeugdcombinatie JCHW zijn de voorbereidingen ook in volle gang met de keuze, 

maten en zeker niet onbelangrijk, een sponsor te vinden. 

Dit laatste zit in de afrondende fase, mede dankzij de medewerking van onze 

collega‟s van VV Wijthmen. Afgelopen seizoen zijn helaas 4 bordsponsoren 

gestopt doordat ze iets anders gaan doen of zijn opgeheven. Inmiddels zijn we 

weer begonnen om nieuwe sponsoren te zoeken, in twee weken leverde dat al 

meer dan 6 borden op. Verder hebben we een geweldige samenwerking kunnen 

ondertekenen  met Reuvers sport in Zwolle. Zij zullen naast Wijthmen ook 

Hoonhorst komen versterken waarbij leden met 10% korting kunnen shoppen. 

Meer daarover in Sponsor van de maand, elders in het Dorpsblad. 

                   

We hopen deze borden voor 1 september aan u te kunnen presenteren langs het 

veld...  Namens Sponsorzaken wil ik u allemaal een fijne vakantie toewensen en 

wij zien jullie graag weer terug op of rond het sportpark! 

 

 Wim van Lenthe, Sponsorzaken VV Hoonhorst 

 

VOETBAL NIEUWS 

http://www.parochiehoonhorst.nl/
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Sponsor van de maand 

 

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

Deze maand is dat Reuvers Sport speciaalzaak uit Zwolle. Reuvers Sport is al 

meer dan 85 jaar een begrip in Zwolle en omstreken. Als familiebedrijf bieden zij 

u de service waar andere ophouden. Reuvers staat bekend om gedegen advies 

op basis van vakkennis en jarenlange ervaring. Vanaf het komende seizoen zal 

Reuvers VV Hoonhorst komen versterken zowel in kleding, kortingen en natuurlijk 

een mooi reclamebord. Wij willen Marco en Ariane hartelijk bedanken als 

sponsor. 
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Voetbal klusavond  vrijdag 1 september 2017 
 
Binnenkort start de nieuwe voetbalcompetitie en daarvoor willen wij graag een 
klussenavond organiseren om alles rondom de voetbalvelden weer spik en span 
voor elkaar te maken.. 
 
Graag nodigen wij jou van harte uit om hierbij aanwezig te zijn. Het betreffen in 
het algemeen lichte werkzaamheden onder het motto “vele handen maken licht 
werk”. 
 
We beginnen om 18.00 met een kopje koffie en zullen daarna in groepjes gaan 
starten. Neem  een emmer en spons/doek mee en eventueel werkhandschoenen. 
 
Na afloop is er voor de vrijwilligers nog een gezellige nazit met een hapje en een 
drankje… 
 
Dus senioren, A en B spelers en ouders van de overige teams worden hierbij van 
harte uitgenodigd om hun steentje bij te dragen aan de vereniging… 
Voor vragen kun je onderstaande personen aanspreken: 
Jeroen Zwakenberg 
Jeroen Peek 
Wim van Lenthe 
 
 

 

http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://obsdeschatkamer.nl/images/made/images/sk_nieuws/groteschoonmaak_306_200.jpg&imgrefurl=http://obsdeschatkamer.nl/nieuws/operatie-grote-schoonmaak/2013W04&h=200&w=306&tbnid=B0uQh5WeNj81bM:&docid=KWxf3IwLU-OoWM&ei=YQTBVZmIGYXV7QbHv4jwCw&tbm=isch&ved=0CI4BEDMoUjBSahUKEwjZvN2oh5DHAhWFatsKHccfAr4
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Paard veulen toernooi geslaagd! 

Onder het genot van een stralend zonnetje hebben op zondag 9 juli jong en oud 

samen getennist op de banen van TV ‟t Melkhuussie. 9 koppels, kinderen met 

hun vaders, moeders en/of  oppassen hebben een gezellige tennismiddag gehad. 

In duo‟s werd er „om niets‟ een balletje geslagen. Geen verliezers maar alleen 

winnaars; iedereen heeft een middag lekker getennist. Het voorbeeld van de 

volwassene motiveert de jongere.  

Trainster Elselien Veldman weet de jeugd aan de vereniging te binden door de 

kinderen op speelse wijze vaardig te maken in het tennissen. Tijdens het toernooi 

meldden zich weer nieuwe jeugd aan en daar is de vereniging erg blij mee! 

Sporten en lekker buiten bezig zijn, plezier hebben in het ontwikkelen van je 

tennisvaardigheden en het meten van je krachten zijn belangrijke elementen bij 

deze sport. Heb je ook zin om mee te doen, meld je dan bij info@melkhuussie.nl 

 

TV ’t Melkhuussie 

 
 
 
 
 

Klaar voor de toekomst: Glasvezel, doe mee! 

Beste inwoners buiten de bebouwde kom, 

Ik wil u oproepen om bij te dragen aan de aanleg van supersnelle 

glasvezelverbindingen. We hebben het nodig om ons mooie buitengebied 

leefbaar te houden! Internet, tv-kijken, telefoneren etc. Het kan allemaal tegelijk 

via de glasvezelkabel. De schotel en de digitenne kunnen weg, geen gedoe meer 

bij slecht weer. Kinderen die supersnel hun huiswerk kunnen downloaden en 

uploaden, lekker een spelletje doen of video-bellen of skypen met je familie in het 

buitenland of elders. Kleinkinderen die toch weer naar opa en oma willen komen, 

omdat ze lekker snel glasvezel hebben. De waarde van je woning vergroten. 

Noem maar op, er zijn zoveel redenen om glasvezel te verwelkomen. Nu 

meedoen en niet straks instappen is ook al voordeliger. €12,50 per maand en 

een goedkoop abonnement van bijvoorbeeld €50,-/maand kosten dan 12 x € 

62,50 = €750,-. Dat is goedkoper dan later instappen, dat minimaal €995,- kost. 

Na een jaar opzegbaar en heb je het toch in huis liggen voor de volgende 

PLAATSELIJK NIEUWS 

TENNIS NIEUWS 
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generatie/bewoner! Check welke aanbieders er zijn en welk pakket het beste bij 

je past. Zie ook www.glasvezelbuitenaf.nl 

Aanmelden moet door een abonnement af te sluiten bij 1 van de aanbieders 

vóór 24 juli , dat kan niet via een van de ambassadeurs van plaatselijk belang. 

De teller móet boven de 50% deelname uitkomen, anders wordt er niets 

aangelegd. Doe mee! Vragen? Bel of mail een van de ambassadeurs. Een 

levend platteland heeft glasvezel keihard nodig! 

Hartelijke groet, 

Mede namens mijn collega-ambassadeurs 

Roy Schuurman 

antje@duurzaamhoonhorst.nl 

akleinherenbrink@xs4all.nl 

buismanbob@gmail.com 

evertjan@pbhoonhorst.nl 

h.verkouw@verkouwconsultancy.nl 

hanvulkers@gmail.com 

judithsnepvangers@gmail.com 

royschuurman@gmail.com 

severankroes@gmail.com 

timo@duurzaamhoonhorst.nl 

wvnoort@gmail.com 

Geen reactie bij een van de ambassadeurs? Probeer een andere of bel mij gerust 

op 06-54693444 of mail royschuurman@gmail.com 

 

 

Hoonhorst viert de zomer! 
  
Hoonhorst viert op zondag 27 augustus 2017 gezamenlijk de zomer! 
Waar kan dat beter dan op de meest centrale plek van ons dorp: het Dorpsplein!! 
 
Vanaf 14:30 uur kunt u lekker gaan genieten van een hapje en een drankje. Voor 
een leuk muziekje word er natuurlijk ook gezorgd. 
  
Over het carnavalsthema van 2018 kunt u dit jaar zelf beslissen. Op onze 
Facebook pagina kunt u stemmen op één van de vijf thema‟s. Het thema dat de 
meeste stemmen krijgt zal rond 17:00 uur bekend gemaakt worden. 
  
Aan de kinderen is ook gedacht. Ze kunnen zich laten versieren met Glitter 
Tattoo‟s. Ook is er een springkussen aanwezig waar je je lekker op kunt uitleven. 
Een afvaardiging van het Sproeifeest is aanwezig om de prijzen uit te reiken van 
de ballonwedstrijd. Dit gebeurd om 15:15 uur. 

http://www.glasvezelbuitenaf.nl/
mailto:antje@duurzaamhoonhorst.nl
mailto:akleinherenbrink@xs4all.nl
mailto:buismanbob@gmail.com
mailto:evertjan@pbhoonhorst.nl
mailto:h.verkouw@verkouwconsultancy.nl
mailto:hanvulkers@gmail.com
mailto:judithsnepvangers@gmail.com
mailto:royschuurman@gmail.com
mailto:severankroes@gmail.com
mailto:timo@duurzaamhoonhorst.nl
mailto:wvnoort@gmail.com
mailto:royschuurman@gmail.com
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Met leuke muziek van Sinnlive en gezellige sfeer en hopelijk veel zon wordt dit 
weer een onvergetelijk zomers feestje. 
Zet 27 augustus dus alvast in uw agenda, de toegang is gratis. 
  
Vergeet niet te stemmen op jouw favoriete thema van carnaval 2018. Ga naar 
onze Facebook pagina Carnavalsvereniging de Hoonhakkers of onze website en 
breng jouw stem uit. 
  
Wij wensen u alvast een heerlijke zomervakantie toe!          
  

Café│Restaurant│Zaal Kappers & Carnavalsvereniging de Hoonhakkers 
 

 

ZijActief 

Op 4 juli was er weer de jaarlijkse fietsdag, ditmaal georganiseerd door wijk 4. 

Wij zijn vertrokken van het kerkplein in Hoonhorst om 9 uur, het was stralend 

mooi weer. 

Wij zijn naar Giethmen gefietst om bij de Luttikhoeve een heerlijk kopje koffie te 

nuttigen met een heerlijke plak kruidkoek of cake. 

Wij hebben daar de bed en breakfast bekeken, wat zag het er allemaal mooi uit. 

Vandaar zijn we gefietst naar de Imminkhoeve in Lemele. Zij verzorgen 

aangepaste vakanties voor mensen  die extra zorg nodig hebben in hun rolstoel 

vriendelijke hotel en in hun aangepaste groepsaccommodaties. 

Hier hebben we rond gekeken op het terrein en in de droomkamer, dit zag er 

allemaal geweldig uit. Wij hebben daar een heerlijke pannenkoek genuttigd, het 

was prima voor elkaar. 

Daarna zijn we verder gefietst richting Lemelerveld waar een lekker ijsje werd 

verorberd. En werd er rondgekeken bij De Enk (een leer en werkbedrijf voor 

mensen die nog niet in de reguliere arbeidsmarkt terecht kunnen). 

Zij verkopen hun zelfgemaakte houten spullen. Ook dit is een aanrader om te 

gaan bekijken als u in Lemelerveld bent. 

En als verrassing hebben we in Hoonhorst nog de tuin bekeken van Annie van de 

Vechte. Zij is hier erg trots op en dat mag ook, wat een geweldige mooie tuin . 

In Het Boskamp in Hoonhorst  is er  ter afsluiting een heerlijke maaltijd genuttigd. 

Wijk 4 dank je wel voor het organiseren. 

Wij wensen u een hele fijne zomer toe, en hopen u weer op 18  september 

gezond te mogen begroeten.                                                                 Het Bestuur 
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Geen laagvliegers boven Hoonhorst en omgeving! 

De plannen van het ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M) m.b.t. de 

aanvliegroutes richting Airport Lelystad zijn voor het Vechtdal nog steeds 

ongewijzigd. Eind juni presenteerde het ministerie de definitieve vliegroutes en 

vlieghoogtes. Het leek of de voorgaande plannen in beton gegoten waren maar 

tot onze verbazing bleken er in juni toch wijzigingen aangebracht. De route boven 

Wijhe en Olst is verschoven maar daarentegen krijgen Raalte en Heeten nu de 

grootste last te verduren. En zoals u in het nieuws heeft kunnen lezen is er een 

route boven vliegveld Teuge gekomen. Friesland lijkt ook de dans te ontspringen, 

slechts een klein deel van het westen van Friesland wordt nog belast.  

Het ministerie lijkt toch een paar ideeën van de werkgroep luchtruim gebruikt te 

hebben maar tot onze grote teleurstelling niets met de voorstellen die voor het 

Vechtdal, de nationale parken de Sallandse Heuvelrug en de Weerribben zijn 

gedaan. We hebben gemeend dat we dit niet over onze kant moeten laten gaan. 

Zeker niet omdat de milieu-effecten niet zijn onderzocht en er geen economische 

analyse gedaan is voor dit gebied. Er zijn genoeg gronden om aan te nemen dat 

de milieu-effecten groot zijn en de financiële schade voor de toeristische en 

recreatieve sector enorm zal zijn. We zijn daarom overgegaan tot de oprichting 

van de Stichting Hoog Overijssel. In het stichtingsbestuur hebben 

vertegenwoordigers en direct getroffenen vanuit de kop van Overijssel, de 

Aeroclub Salland en het Vechtdal zitting. Waaronder vanuit Hoonhorst Leon 

Adegeest als economisch expert en wonend onder de vliegroute en Eline Elshof 

als vertegenwoordiger namens de Plaatselijke Belangen in het getroffen gebied 

en wonend onder de vliegroute. De stichting heeft geld nodig om de juridische 

procedures te kunnen starten. Gemeenten dragen hierin bij, bedrijven, 

natuurorganisaties en landgoederen worden hiertoe aangespoord maar ook u als 

burger kunt een bijdrage storten. Alle kleine beetjes helpen!! 

U kunt een storting doen ten name van Stichting Hoogoverijssel rekeningnummer 

NL17RABO0319099776. STEUN de STICHTING Hoog Overijssel! 

Namens de stichting alvast hartelijk dank! We zetten ons in voor het behoud van 

de rust en het aangename leven hier!                                                 Eline Elshof 

Petitie aanbieden in Den Haag 

De petitie die opgestart is om het laagvliegen boven onze omgeving tegen te 

houden is inmiddels meer dan 21.000 keer ondertekend. Deze petitie wordt op 12 

september aanstaande aangeboden in Den Haag. We willen hiervoor graag 

zoveel mogelijk mensen op de been hebben, het Binnenhof willen we graag 

helemaal gevuld hebben met mensen uit Hoonhorst en het Vechtdal. Dus als u 

de zaak een warm hart toedraagt, noteert u dan alvast in uw agenda om mee te 

gaan. Verdere informatie volgt. 
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Nieuws van de Materieel-o-theek 

 

De materieel-o-theek is een snelle en simpele manier om 

er achter te komen wie dat heeft, wat u zoekt in 

Hoonhorst en omgeving. De materieel-o-theek heeft een 

website. Neem er een kijkje voor:  

Het uitlenen van gereedschap; 

Het verzorgen van kleine klussen in en rond huis; 

Kleding reparaties; 

Het aanbieden van overtollige spullen/goederen; 

Elkaar voort helpen. 

Dit alles door eventueel een tegenprestatie te leveren / af te spreken. 

 

De site van de materieel-o-theek is te vinden op Hoonhorst.nl site, onder 

kulturhus of via www.hoonhorst.nl/materieel-o-theek.  

Om deze site te bekijken heb je geen toegangscode nodig, wanneer je wilt 

reageren op, of een advertentie wilt plaatsen heb je een account nodig. 

Deze is eenvoudig aan te maken op onze site, via inloggen/account aanmaken. 

Om de materieel-o-theek nu een bestaansrecht te geven, zijn wij natuurlijk wel 

afhankelijk van uw inbreng. 

Voor vragen bel (0529) 793010 of kom langs in het Anjerpunt. 

 

Boeken, boeken, boeken… 

 

Hoonhorst heeft een eigen bibliotheek vol met boeken… Je hoeft geen lid te zijn 

om een boek te lenen en je bepaalt zelf wanneer je het weer terugbrengt. Bij de 

start heeft Hoonhorst een mooie collectie van de Bibliotheek te Dalfsen gekregen 

http://www.hoonhorst.nl/materieel-o-theek
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om mee te beginnen. Om te voorkomen dat iedereen 

straks uitgelezen is, zijn we op zoek naar „nieuwe‟ boeken. 

Dit mogen natuurlijk best al gelezen exemplaren zijn, als 

ze er nog maar netjes uitzien. Dus heb je een mooi boek 

en gun je een ander hetzelfde leesplezier, kom gerust 

langs. Het aantal meters kastruimte is beperkt en niet voor 

alle boeken zijn er leesliefhebbers weten we inmiddels. Je 

kunt ook meerdere boeken brengen. We bekijken samen 

of het in de collectie past en of we er plaats voor hebben. 

Mocht dat niet zo zijn dan past het wellicht op het –heel kleine- in-de-wacht-

plankje en anders kun je het boek weer meenemen of, als je daar geen 

belangstelling voor hebt, regelen wij dat het een mooie herbestemming elders 

vindt, zoals de kringloop. 

Dus: kijk nog eens in je boekenkast en maak heel lezend Hoonhorst blij met jouw 

boek(en). 

 

De geest is in de fles 

 

De vele zakken vol –door vele vrijwillige handen- geplukte 

vlierbloesem zijn verwerkt tot een prachtige drank. Deze kan 

binnenkort gebotteld worden. Op het Dorpspleinfeest op 27 

augustus om 15.00 uur wordt het Hoonhorster Klapmutsje 

gepresenteerd en kan er geproefd worden. Het Hoonhorster 

Klapmutsje is vanaf dan verkrijgbaar in het Anjerpunt. 

Naast het Klapmutsje vind je in het Anjerpunt een leuk assortiment van allerlei 

produkten uit Hoonhorst, Dalfsen en het Vechtdal 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.  

 

Expositie: het Vechtdal in beeld 

 

In Anjerpunt Hoonhorst/zaal Kappers exposeert elke twee maand een kunstenaar 

uit het Vechtdal. In de maanden juli en augustus vindt u er schilderijen van Arnold 

Voet uit Uelsen.   

Arnold Voet is geboren en getogen in het Duitse Vechtdal. De Vecht en haar 

omgeving heeft duidelijk als inspiratiebron gediend voor zijn schilderijen. 

Openingstijden expositie: dagelijks van 10.00–17.00 uur en do 19.00–21.00 uur. 
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Lezing over symboliek in de schilderkunst 

Op dinsdag 12 september 2017 komt kunsthistorica Malou te Wierik naar het 

Anjerpunt in Hoonhorst een lezing geven over symboliek in de schilderkunst. 

Deze lezing zal de nadruk leggen op de symbolische betekenis van bloemen en 

planten en religieuze kunst. Je kijk op kunst wordt aangescherpt, veranderd, 

bijgesteld en misschien bevestigd. De lezing gaat door bij voldoende deelnemers. 

Opgeven kan tot 18 augustus. Kosten € 7,50 per persoon. Een intekenlijst en 

meer informatie vindt u bij het Anjerpunt in Hoonhorst. 

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 10.00-17.00 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! 

 

Noaber Toafeln in Hoonhorst 

Ik weet het niet, hoor. Het voorgerecht bij de een, het hoofdgerecht bij de ander 

en het nagerecht weer bij iemand anders. En dan bij mensen die je niet kent; die 

komen ook nog bij jou over de vloer. Je moet zelf iets maken, maar ook op tijd bij 

de andere mensen zijn. En je weet niet eens wie er mee doen. Wat een 

gedoe…… Maar ja, de organisator is een vriend van ons, dus wat doe je dan? 

 

Op de dag zelf ontvangen we een envelop; hierop staat het adres waar we het 

voorgerecht hebben. Het is bij de achterburen, dus dat valt alweer mee. We 
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fietsen er op ons gemak naar toe en worden er heel hartelijk ontvangen. En daar 

komen de overige 2 gasten ook al aan. Wij kennen deze mensen niet, maar er is 

meteen een klik, want zij komt uit Brabant en ik uit Limburg! Genoeg gespreksstof 

dus. Je zou het haast vergeten: het voorgerecht smaakt super! 

Dan mag de envelop worden geopend en horen we waar iedereen naar toe moet 

voor het hoofdgerecht. Daag, tot straks bij Het Anjerpunt! Dit was gezellig hè?  

 

De gastheer en –vrouw gaan met ons naar het volgende adres, die mensen 

kennen we. Ook op dit adres is de tafel heel gezellig gedekt en de ontvangst 

hartelijk. Nu zitten we aan tafel met allemaal voor ons bekende mensen en 

hebben net zoveel te vertellen; over het voorgerecht en het heerlijke eten dat er 

nu op tafel komt. Recepten worden uitgewisseld en ideeën komen naar boven 

over de volgende keer. Het eten is al lang op als wij moeten vertrekken, want wij 

verzorgen het nagerecht! Wat gaat de tijd snel! De envelop wordt geopend en de 

overige 4 horen waar zij het nagerecht hebben. Daag, tot straks bij Het Anjerpunt! 

 

Wij fietsen op ons gemak naar huis; leuk concept hè? 

De tafel is al gedekt, dus we hoeven alleen het ijs uit de vries te halen en de 

bijlagen erbij te doen. Daar gaat de bel en staan er 4 mensen voor de deur met 

een grote glimlach! Alhoewel het voor ons volslagen onbekende mensen zijn, is 

er meteen een soort onderlinge band. Er is zoveel te vertellen over de vorige 

adressen, wat er gegeten werd en waar. Maar ook waar zíj vandaan komen, waar 

wíj vandaan komen. Een van de dames komt uit Limburg, nou ja! Er wordt 

gesmikkeld en gesmuld, en dan is het tijd om naar Het Anjerpunt te gaan voor de 

koffie en het noatoafeln…….. 

 

Daar zitten we aan een lange tafel en wordt er honderduit verteld; er worden 

afspraken gemaakt, recepten en ideeën uitgewisseld en zijn we het er allemaal 

over eens: dit moet elk jaar georganiseerd worden! 

 

Als we thuis zijn, zijn we het erover eens: we hebben een geweldig voorgerecht 

gehad bij de een, een overheerlijk hoofdgerecht bij de ander en een lekker 

nagerecht bij ons; en wat blijft ons het beste bij? De oergezellige gesprekken met 

“wildvreemde” mensen, waarvan we met tegenzin afscheid namen. 

Soms moet je toch maar eens iets doen wat je niet kent; het kan zó mooi zijn! 

 

Volgende Noaber Tafeln staat genoteerd op zaterdag 4 november. Opgeven 

via mail naar kees@anjerpunthoonhorst.nl met Naam, adres, telefoonnummer 

en eventueel dieet wensen. 

mailto:kees@anjerpunthoonhorst.nl
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Nieuwsbrief Any Fitness: 

 

Any Fitness draait vanaf half januari 2017 al heel goed…. Op de woensdagavond 

zitten we soms al op 11 mannen/vrouwen die gezellig samen kwamen sporten. 

Op de woensdagavond is het een 5 minuten circuit, waarbij we 5 minuten een 

grondoefening volgen via een groot scherm, met vakkundige uitleg hoe je de 

oefening het best kan doen. Daarna schuif je door naar een fitnessapparaat waar 

je in je eigen tempo jezelf kan uitdagen om dit 5 minuten vol te houden….Dit 

doen we om en om. 

  

Op de donderdagmorgen is het een kleiner groepje van 6-8 manen/vrouwen en 

doen we dezelfde oefeningen maar in een rustiger tempo, de grondoefeningen 

zijn ook dan te volgen via een groot scherm met vakkundige uitleg. Maar hiervoor 

doen we eerst gezamenlijk een warming-up en erna gezamenlijk de Cooling  

Down. 

 

 Vanaf september is de fitness te vinden op de 1
ste

 verdieping in De Potstal in 

zaal V3.  Deze is groter en minder warm dan de vergaderzaal V2 die we eerst 

mochten gebruiken. In V3 mogen de fitnesstoestellen blijven staan en kunnen we 

het praktischer indelen zodat er meer mensen tegelijk kunnen sporten.  

Lijkt het je wat geef je dan op voor 5 september via 

anyfitnesshoonhorst@gmail.com Kosten strippenkaart voor 10x trainen =€25,- en 

wordt afgestempeld bij aanwezigheid van 1 uur trainen.  Zo kun je zelf bepalen 

hoe vaak en wanneer je kan/wil komen sporten……leeftijd vanaf 16 jaar. 

 

Woensdagavond: 19:30-20:30 

uur. 

Donderdagmorgen  :9:00-

10:00 uur. 

 

(P.s. Any Fitness is gesloten in 

de maand juli en aug!!! Wel 

kun je in de maand juli de 

bootcamp/intervaltraining  

volgen. Dit zal altijd buiten zijn, 

ook bij regen gaan we lekker 

naar  

buiten….Zweten moet je 

toch……) 

mailto:anyfitnesshoonhorst@gmail.com
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Bootcamp/intervaltraining: 

Vanaf 5 juli ga ik in de maand juli, een bootcamp/intervaltraining geven in en rond 

de Potstal( 4x) op de woensdagavond van 20:00-21:00 uur geven.  Je kan altijd 

een keer meedoen! Wil je alle 4 x meedoen dan is dit €10,- of 4 strippen van Any 

Fitness. 

We lopen een rondje Maatpad en onderweg gaan we enkele versnellingen lopen 

met looptrainingsoefeningen en bootcampoefeningen.   Bij de Potstal terug is het 

tijd voor cooling down. Hieronder een afbeelding van een Cooling-down oefening. 

Hardlooptraining: 

Vanaf april heb ik groepje van 4 vrouwen mogen begeleiden in het hardlopen van 

0.0 km naar 5.0 km van 

20:00-21:00 uur op de 

woensdagavond na het uurtje 

fitness…. heerlijk in de 

buitenlucht,  lekker conditie 

opbouwen en in  kleine 

rondjes rond Hoonhorst 

hardgelopen met looptraining  

op het fietspad het Maatpad. 

We hebben dit rustig 

opgebouwd met een 

hardloopschema voor 

beginners in 10 weken tijd. De 

kosten hiervoor waren €25,- 

p.p. In september ga ik weer beginnen met een hardloopgroepje voor beginners. 

Ben je geïnteresseerd, en wil je meedoen, geef je op via 

anyfitnesshoonhorst@gmail.com . ( hier is geen leeftijdsgrens aan verbonden) 

 Ook kan ik je helpen om een schema op te stellen om voor jezelf naar een 

bepaald doel te trainen. 

In september ga ik 

een opleiding 

volgen voor Basis 

Looptrainer bij 

start2move in 

Zwolle , tevens 

ben ik bezig met 

een theoretische 

mailto:anyfitnesshoonhorst@gmail.com
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opleiding voor 

gezondheids-

coach.   

Voor nu ieder-

een fijne vakan-

tie …..en 

hopelijk tot 5 

sepembert!  

Sportieve groet, Claudia Lubberts 

                                       
Bloemenweelde aan de Tibbensteeg 
De gemeente Dalfsen vindt versterking van de biodiversiteit belangrijk, het draagt 

namelijk bij aan het verbeteren van 

de leefomgeving van de (wilde) 

bijen. Daarom organiseerden zij op 

2 maart 2017 een bijeenkomst 

waar informatie werd gegeven door 

de bijenvereniging en Landschap 

Overijssel over het belang van 

biodiversiteit en insecten en bijen in 

het bijzonder.     

  

Zij stelden de vraag: 

Wat kunt u doen om de 

biodiversiteit te versterken en welke 

rol kunnen (wilde) bijen hierin 

spelen? 

Met een aantal buren waren wij 

aanwezig bij deze vergadering. In 

samenwerking met Landschap 

Overijssel werd de Tibbensteeg 

ingezaaid. Wanneer u gaat 

fietsen, wandelen of er even 

langs rijdt, kunt u zien dat bij 

boomkwekerij Herco Veldhuis in 

het land en bij Decohof op de kwekerij mooi breed is ingezaaid. Bij Tibbensteeg 6 

en 8 zijn stroken in het weiland ingezaaid. Inmiddels staat er al heel wat moois te 

bloeien en wordt het druk bezocht door heel wat insecten. Een goed geslaagd 

project! 
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Muziek bij de Buren  
 
Op zondagmiddag 28 mei, het was werkelijk een hele warme middag hebben 
zo‟n 37 mensen genoten van een nieuw initiatief door Kulturhus Hoonhorst 
georganiseerd: Muziek bij de Buren. Deze keer aan de Tibbensteeg 6 en 8. 

 
 

 
 
Bij Ans en Daniëlle aan de Tibbensteeg 6 traden Marja van der Hulst en Karen 
Punte op met prachtige ballads en luisterliedjes. Het publiek genoot zichtbaar. 
 
Bij Piet en Manuela aan de Tibbensteeg 8 was Nathalie Schaap met haar 
begeleider te gast die vooral rustige jazz ten gehore bracht. 
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Al met al een fijne zondagmiddag! We hopen op een voortzetting in 2018: wie 
weet bij u? 
 

 

Vluchtelingen in Hoonhorst  begeleiden , iets voor u ? 

Iedereen heeft wel gemerkt dat er inmiddels al enkele vluchtelingen met een 

verblijfstatus in ons dorp zijn komen wonen. Ook in de komende jaren zullen er 

hoogst waarschijnlijk een paar mensen bij komen. Voor de integratie van deze 

mensen zou het hartstikke mooi zijn als er in de begeleiding ook dorpsbewoners 

zijn betrokken zodat deze mensen meer aansluiting kunnen vinden onder ons en 

in het verenigingsleven. 

 

Daarom zijn wij nog op zoek naar mensen die daar samen met ons (caritas 

Hoonhorst) wat tijd aan willen besteden. Lijkt het je leuk om nieuwe mensen en 

culturen  te ontdekken en tevens jouw hart te laten spreken neem dan even 

contact op met 

Silvo Broeks , silvo@zwaluwhof.nl of (0529) 401400 

mailto:silvo@zwaluwhof.nl
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Van 20 t/m 25 november organiseert het Nationaal MS Fonds de 
landelijke huis-aan-huiscollecte om geld in te zamelen voor onderzoek 

naar de ziekte Multiple Sclerose. 
 

MS is een chronische ziekte van het centrale zenuwstelsel. In Nederland hebben 

meer dan 17.000 mensen MS, en jaarlijks krijgen 800 mensen de diagnose. De 
eerste ziekteverschijnselen openbaren zich meestal tussen het 20e en 40e 

levensjaar en het is de meest invaliderende ziekte onder jonge mensen in 
Nederland. Veelvoorkomende klachten van MS zijn moeheid, oogklachten, 

krachtverlies, coördinatiestoornissen, blaasproblemen en gevoelsstoornissen.  
 
Over de ziekte MS is nog veel onbekend. Onderzoekers weten nog niet waardoor 

MS veroorzaakt wordt en hoe het genezen kan worden. Met de opbrengst van de 
collecte investeert het Nationaal MS Fonds in innovatieve onderzoeken om MS te 

genezen.  
  
Wil jij dat mensen met MS zich beter voelen door jou? 
Word collectant. Help MS-patiënten. Collecteren is niet moeilijk en kost maar 2 
uur van je tijd. En het is nog leuk ook.  

Kijk op de website www.mscollecte.nl voor meer informatie en meld je snel aan. 
Samen staan we sterker tegen MS! 
 
Nagekomen Bericht van Bergruiters 
Iedereen is van harte welkom op ons pony en paarden concours van zaterdag 22 
juli a.s. 's Avonds is er een gezellige feestavond met karaoke en dj's! Zowel 
overdag als 's avonds gratis entree! Locatie: Blauwe Dijk.  We kijken uit naar dit 
sportieve en gezellige evenement! 

Groeten van de Bergruiters

http://www.mscollecte.nl/
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