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  Dorpsblad Hoonhorst  27 oktober – 16 november  22e jaargang nr. 4 

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 
 7  november Sjoerd 17 november 
 28 november Sjoerd 8  december 
 26 december Rinus 5  januari 
  

 
 
Stichtingnieuws: 
 
De herfstvakantie loopt ten einde. 
Even een weekje vrij om wat bij te komen. 
In de nacht van 28 op 29 oktober gaat de wintertijd in. 
De klok wordt 1 uur teruggezet. 
Genoeg tijd dus om te lezen: dit dorpsblad bijvoorbeeld! 

 
 
 

Stichting Dorpsblad Hoonhorst 

mailto:dorpsblad@hoonhorst.nl
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Datum                      Agenda 
 
31 oktober Informatieavond Plaatselijk Belang met College van B & W 
  3 november Jeugdsoos Zwemmen 
  4 november Noaber toafeln 
  7 november Ouderenochtend Kappers 
  8 november Klaverjassen 
12 november Eten bij Kappers voor ouderen en alleenstaanden 
13 november ZijActief, Diana de Vries over vrouwen met hartklachten 
 
 
 
 
 

 
Beste dorpsgenoten, 

 

Wij zijn op zoek naar iemand die 1x per week ons huis wil schoonmaken. 

Ken je iemand of ben je zelf op zoek naar een schoonmaakadres, 

neem dan gauw contact op met ons 

voor meer informatie. 

 

Hartelijke groet, 

Marjan en Bert 

De Weitjes 6 

06-15203820 

 

 

 
Gevraagd schoonmaakster (m/v) 

 
Voor een vakantiehuis in Dalfsen aan de Bosrandweg 23. 

Het vakantiehuis wordt gedurende het gehele jaar frequent verhuurd. 
De schoonmaak activiteiten vinden doorgaans plaats op zaterdag tussen 10.00 

en 14.00 uur. 
De vergoeding bedraagt € 50 per schoonmaakbeurt. 

 
Indien u belangstelling hebt voor deze schoonmaakdienst kunt u contact 

opnemen met: Johan en Cobi Gelauf 
06-55358937 

 

KRUMMEL 
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Dag lieve mensen, 

 

Wij willen middels dit dorpsblad jullie hartelijk danken. 

Na het overlijden van onze 

Cor van Damme 

voelden wij veel medeleven bij jullie. 

Dit kwam in allerlei vormen. 

Natuurlijk niet in het minst tijdens de afscheidsdienst in de Cyriacuskerk. 

We bewaren aan deze tijd warme herinneringen! 

 

Joyce, Marie-Claire, Camiel & Saskia en kleinkinderen van Damme 
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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: 28 oktober tot en met 19 november 2017  
 

Zaterdag 28 oktober 
19.00 uur : Eucharistieviering 
Voorganger    : Pastoor Hermens 
m.m.v.            : Enjoy 
Lector             : Martin Broeks 
Dienen           : Kim Diepman, Viktor Boekel 
Collectanten  : A. Peek, H. Rienties 
Koster            : G. Holterman 
 
Intenties 28 en 29 oktober 
Bernard en Marie Diepman-Reimert, overl. ouders Poppe-Breembroek, Bertus Kappers 
Rikie Eijkelkamp-Huitink, Diny Mars-Diepman namens de KBO, Diny Habers-Oude 
Rengerink. 

 
Dalfsen: Zondag  29 oktober 09.00 uur Eucharistieviering 
Ommen: Zondag  29 oktober 11.00 uur Eucharistieviering 
Lemelerveld: Zondag  29 oktober 09.00 uur Eucharistieviering 
Vilsteren: Zondag  29 oktober 11.00 uur Communieviering 
Heino: Zaterdag  28 oktober 19.00 uur Communieviering 
Lierderholthuis: Zondag  29 oktober 09.00 uur Communieviering 

 
Maandag 30 oktober 
19.00 uur       : Rozenkransgebed 
Lectrice          : Tonnie Veltmaat 
 
Woensdag 1 november: Allerheiligen 
Dalfsen: 09.00 uur Eucharistieviering 
Ommen: 19.00 uur Eucharistieviering 
Lierderholthuis: 19.00 uur Communieviering 

 
Donderdag 2 november Allerzielen 
19.00 uur      : Communieviering. In deze viering gedenken we onze 
   overledenen. In het bijzonder degenen die sinds 2 november 
   2016 van ons zijn heengegaan.  
   Na de viering is er een rondgang over het kerkhof.             
Voorganger   : Avondwakegroep 
m.m.v.            : Gemengd koor 
Dienen          : De uitvaart acolieten  
Collectanten  : P. Mijsters, H. Melenhorst, W. Schrijver, H. Veneboer 
Koster           : H. v.d. Vecht 
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Intenties 2 november  
Voor alle overledenen van onze parochie, overl. ouders Meijerink-Groote Stroek, overl. 
ouders van der Vechte-Rientjes, overl. ouders Grooteschaars-Bruggeman, Bernard en 
Marie Diepman-Reimert, overl. ouders Overgoor-Grooteschaars, ouders Smook-Karspers 
en Harry, ouders Schrijver-Langenkamp, Harry Veltmaat, Gerardus Antonius Hollewand 
en Johanna Theresia Hollewand-Smook, Anton Kroes, ouders Zwakenberg-Haas, overl. 
ouders Sterenbosch-Luttenberg, Johan Kortstee, overl. fam. Wolthaar-Jutten, fam. 
Eijkelkamp-Schabbink, overl. ouders Nijensteen-ten Have, overl. Ouders van Straaten- 
Meulman, overl. ouders Braam-Nijentap, overl. fam. Veldman-Ogink, Johannes Hermanus 
Schrijver, overl. ouders Eilert-Kinds, Jan Huitink, Gerrit Bovenmars, Herman Mars, 
Herman Nijboer, Gradus Damman, Cor Peek, overl. ouders Schuurman- Dissel, Annie 
Schuurman-Kogelman, overl. ouders Poppe-Breembroek, Bernard Nijhout, Gezina 
Broeks-Splinter, pastoor Wielens, Gerda Kroes-Holterman, overl. ouders Kroes- Klein 
Herenbrink, Marietje de Ruiter-Willemsen, overl. ouders Hagen-Keizer, Martin en Willy, 
overl. ouders Poppe-Hoogland, Henk Diepman, ouders Diepman-Fakkert, Hendrikus 
Schrijver, overl. ouders Damman-Tijs, Gerard Damman, Marcel Diepman, Joop Koerhuis, 
Bertus Kappers, Diny Koerhuis-Seisveld, Echtpaar Koerhuis-Kogelman, Annie Koerhuis, 
Johanna Smeenk-Steijlen, Wil den Elzen, Jan Fakkert, overl. fam. Fakkert-Schlepers, 
Anton en To Flierman, Jaargedachtenis Maria Noordman-Bovenmars,  Wil en Theo 
Nienhuis, Wilhelmus Holterman, Hendrikus Schrijver, Cor van Damme, Willem en Rikie 
Eijkelkamp-Huitink, Diny Habers-Oude Rengerink, Jan Eilert, Herman Rienties, Theo 
Bourgonje, Annie Beltman-Vrielink, Marinus en Diny Mars-Diepman, Lars Klein 
Herenbrink, overl. ouders Klein Herenbrink-Elsman, overl. zus, Jan Veltmaat, Pastoor 
Berntsen, Anna en Marinus Veltmaat, overl. fam. Kamphuis-Wijnberg, overl. ouders 
Schrijver-Haverkamp. 
 

Dalfsen: 19.00 uur Communieviering 
Ommen: 19.00 uur Eucharistieviering 
Lemelerveld: 19.00 uur Communieviering 
Vilsteren: 19.00 uur Communieviering 
Heino: 19.00 uur Communieviering 
Lierderholthuis: 19.00 uur Communieviering 
 

Zondag 5 november  
09.00 uur     : Eucharistieviering 
Voorganger   : Pastor Rutgers 
Lectrice          : Miny Holterman 
m.m.v.           : Gemengd koor 
Dienen          : Ivor Smook, Silvan Smook 
Collectanten  : G. Holterman, G. Melenhorst 
Koster            : A. Braam 
 

Intenties 4 en 5 november: Bernard en Marie Diepman-Reimert, Jaarged. Dina 

Damman-Heerink, overl. ouders Kappers-van de Kolk, jaarged. Herman Wolthaar, overl. 
ouders Poppe-Breembroek, ouders Lankhorst-Niens, Rikie Eijkelkamp-Huitink, Jan 
Fakkert, Diny Habers-Rengerink, Herman Nijboer, Hendrikus Schrijver, Marinus en Diny 
Mars-Diepman, overl. opa en opoe v.d. Kamp en overleden kinderen van de Kamp. 



                                 Dorpsblad Hoonhorst   
 

DORPSBLAD HOONHORST NR 4 9 

Dalfsen: Zaterdag  4 november 19.00 uur Eucharistieviering 
Ommen: Zondag  5 november 11.00 uur Eucharistieviering 
Lemelerveld: Zaterdag  4 november    19.00 uur Communieviering 
Vilsteren: Zondag  5 november 11.00 uur Eucharistieviering 
Heino: Zaterdag  4 november 19.00 uur Oecumenische viering 
Lierderholthuis: Zondag  5 november 09.00 uur Eucharistieviering 
 

Maandag 6 november 
19.00 uur     : Rozenkransgebed 
Lectrice        : Tonnie Veltmaat 
 
Donderdag 9 november 
19.00 uur      : Eucharistieviering 
Voorganger   : Pastoor Hermens 
Intentie          : Voor alle overledenen in onze parochie. 
 

Zaterdag 11 november 
19.00 uur     : Eucharistieviering 
Voorganger   : Pastoor Hermens 
m.m.v.           : Enjoy 
Lectrice : Anneke Jansen 
Dienen         : Kim Diepman, Frans Eilert 
Toortsdragers : Lynn Jansen, Niek Diepman 
Collectanten   : H. Ulkeman, H. v.d. Vegt 
Koster           : G. Holterman 
 

Intenties 11 en 12 november: 
t.g.v. 92ste verjaardag fam. Bovenmars, Jaarged. G.J. Grooteschaars, Bernard en Marie 
Diepman-Reimert, overl. ouders Poppe-Breembroek, Gezina Broeks- Splinter, Bertha 
Lankhorst, Rikie Eijkelkamp-Huitink namens de KBO, Herman Nijboer, Wilhelmus 
Holterman, Marinus en Diny Mars-Diepman. 
 
Dalfsen: Zondag  12 november 09.00 uur Communieviering 
Ommen: Zondag  12 november 11.00 uur Eucharistieviering 
Lemelerveld: Zondag  12 november 09.00 uur Eucharistieviering                        
Vilsteren: Zondag  12 november 11.00 uur Communieviering 
Heino: Zaterdag  11 november 19.00 uur Eucharistieviering 
Lierderholthuis: Zondag  12 november 09.00 uur Communieviering 
 

Maandag 13 november 
19.00 uur      : Rozenkransgebed 
Lector           : Frans Eilert 
 

Woensdag 15 november 
9.30 uur        : Caritasviering. Na afloop van de viering is er gelegenheid om  
   samen koffie te drinken in het parochiehuis. 
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Donderdag 16 november 
19.00 uur       : Eucharistieviering 
Voorganger   : Pastoor Hermens 
Intentie          : Voor de zieken.  
 
Zondag 19 november 
09.00 uur    : Communieviering 
Voorganger   : Pastoraal werker Noordink 
m.m.v.           : Enjoy 
Lector : Silvo Broeks 
Dienen           : Frans Eilert, Viktor Boekel 
Collectanten  : F. Overgoor, H. Hulsman 
Koster           : H. v.d. Vecht 
 
Intenties 18 en 19 november: 
overl. ouders Grooteschaars-Bruggeman, Bernard en Marie Diepman-Reimert, ouders 
Damman-Heerink, overl. fam Wolthaar-Jutten, Gerard Huitink, overl. ouders Poppe- 
Breembroek, Herman Nijboer, Marinus en Diny Mars-Diepman 
 
Dalfsen: Zaterdag  18 november 19.00 uur Communieviering 
Ommen: Zondag  19 november 11.00 uur Eucharistieviering(HH 12 ½jr.priester) 
Lemelerveld: Zaterdag  18 november 19.00 uur Eucharistieviering 
Vilsteren: Zaterdag  18 november 19.00 uur Communieviering 
Heino: Zaterdag  18 november 19.00 uur Communieviering  
Lierderholthuis: Zondag  19 november 09.00 uur Eucharistieviering 

 
 
De berusting: verzoening met het lijden? 
 
Niemand komt in zijn of haar leven aan het lijden voorbij. Of het nu de dood is 
van een geliefde, eenzaamheid of ziekte, schuld of gebroken dromen, een 
negatief zelfbeeld of zinloosheid, een leven zonder lijden is voor niemand 
weggelegd. Niemand vraagt erom, maar het lijkt erop dat lijden bij het leven 
hoort, net zoals geluk en blijdschap overigens. 
 
´Je moet het leven maar nemen zoals het komt´ hoor je dan weleens. En 
religieuze mensen spreken soms van ´berusting´ of van ´verzoening´ met het 
lijden. Toch is dit makkelijker gezegd dan gedaan. Wie de vragen niet deelt, kan 
zich beter onthouden van het geven van antwoorden. Als ik het Evangelie goed 
lees, dan zijn er maar weinig sporen van berusting in het lijden te vinden. 
Integendeel, het hele aardse optreden van Jezus van Nazareth ademt een verzet 
tegen het lijden en de dood. Zo gaan blinden zien en lammen lopen en wekt 
Jezus het dochtertje van Jaïrus op uit de dood en ook de reeds ontbindende 
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Lazarus. Jezus zegt nergens: ´Mensen, berust er maar in, want God heeft het zó 
gewild!´ Ook Gods antwoord op de kruisdood van Jezus is geen antwoord van  
berusting, maar het tegendeel: Hij wekt Jezus op uit de doden. En dat vieren we 
met Pasen. 
 
´Niet klagen, maar dragen en bidden om kracht!´ is een wat belégen 
tegeltjeswijsheid. Maar er zit wel wat in. Het feit dát lijden onvermijdbaar met het 
bestaan en met de wereld gegeven is, is op zich al erg genoeg en is zowel reden 
tot klagen als tot gebed.  Het lijden verdient echter geen natuurlijke legitimatie, 
noch een stille berusting. Het vraagt wel om draagkracht en om te leren hoe 
ermee om te gaan. We kunnen het soms voorkomen, vaak verzachten, maar niet 
uitbannen. We mogen het niet ontkennen of weg verklaren: het lijden van mens 
en dier is en blijft ons een zorg.  
 
We moeten hier wel onderscheiden: er is natuurlijk lijden (door ramp, ongeluk of 
ziekte) en ook moreel lijden (door mensen aangericht). Niet alleen is lijden met 
ons naakte bestaan in de wereld meegegeven, maar er is ook lijden dat haar 
oorsprong vindt in ´wat de mensen elkaar zoal aandoen´. Het lijden dat met liefde 
(of met het gebrek daaraan) verbonden is. Het lijden door de dood van een 
geliefde is het lijden van de liefde zélf en dit lijden noem ik heilig. Wat overigens 
nog geen verheerlijking van het lijden ´als zodanig´ betekent: een perverse trek in 
het christendom. Juist het christendom heeft - met de gekruisigde Christus - de 
lijdende mens wel een nieuwe waardigheid gegeven: of het nu door eenzaamheid 
of ziekte is, door honger of onderdrukking, door discriminatie of uitsluiting, door 
vervolging of oorlog, de lijdende mens moet ons een zorg zijn en blijven, ook in 
sociaaleconomische zin.  
 
Lijden is op zich zinloos en dient zo mogelijk vermeden, maar er wordt ook heel 
wat geleden voor een hoger doel. De apostel Paulus leed van harte omwille van 
de verkondiging van het Evangelie en talloze christenen na hem werden 
martelaar. Ik lijd in de stoel van de tandarts, omdat ik weet dat mijn gaatjes 
gevuld moeten worden. Leven is niet pijnloos; liefde ook niet. Het vraagt om 
´Leidensfähigkeit´, een vermogen om pijn en moeite te verdragen. Niet alle pijn 
en moeite is zinloos, maar of aan lijden een zin gegeven kan worden, hangt af 
van de lijdende. Geloof speelt hierin een eigen rol: de hoop loopt vooruit op een 
zin van het lijden die er nu nog niet is, althans niet ten volle. Geloof is 
aantrekkelijk en soms levensnoodzakelijk, want de gedachte aan de radicale 
zinloosheid van het lijden lijkt – menselijk gesproken – (welhaast) ondraaglijk. En 
het lijden waaraan een mens het meeste lijdt, is het zinloze lijden. In het licht van 
het Rijk Gods krijgen lijden en dood een bovenmenselijk antwoord. Is dit 
antwoord afdoende? Hierover verschillen de meningen. Het is een antwoord dat 
uit Liefde geboren is. Het begint bij een sympathieke God, een God met 
compassie en empathie. Dit geldt evenzeer voor medemensen. Het lijden van de 
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ander of van mijzelf is een signaal dat steeds een appél inhoudt, een oproep: 
´Doe hier iets aan, als je kunt en zo niet, blijf dan in godsnaam bij me!´ 
Als gelovige kan ik slechts berusten in het lijden, omdat ik geloof dat God daarin 
niet kan en zal berusten. Linksom of rechtsom, het lijden van de onschuldigen 
moet worden rechtgezet en goedgemaakt. Die belofte is ons in Christus gegeven, 
niet louter als belofte voor de toekomst, maar als een nieuw begin van leven hier-
en-nu: ´Hij zal alle tranen uit hun ogen wegwissen en de dood zal niet meer zijn!´  
 

Joop Butti, oktober 2017 
 
75+ Een blik <<<terug en vooruit>>> 
 
Met een HEILIGE EUCHARTISTIEVIERING in Dedemsvaart heb ik, hebben wij, 
op 8 september 2017 een fase in mijn, ons-leven-samen, besloten en zijn een 
nieuwe fase begonnen. Ik benadruk “HEILIG”, want ik werd stil en ontroerd van 
iets groots, een groot mysterie. Ook “EUCHARISTIE” (=dankzegging) in 
hoofdletters.  
 
Ik heb geen woorden genoeg om God en iedereen voor alles te danken. Ik heb 
mijn missionarisleven in buitenland en ook hier in mijn geboortestreek niet als 
gemakkelijk ervaren, maar wel als vruchtbaar, tenminste voor mijzelf. Ik heb veel 
geleerd, veel leren waarderen, vooral veel medemensen als zusters en broeders. 
In de missie heb ik geen lege plaats achtergelaten. Landeigen priesters hebben 
de plaatsen van ons, buitenlandse missionarissen, overgenomen. Het zijn nu 
bloeiende, jonge parochies, vol geloofsleven. 
 
De laatste zes jaar in de Filippijnen was ik staflid van een nieuw opgericht 
opleidingshuis voor Filipijnse Mill Hill Missionarissen. Een van mijn vroegere 
studenten heb ik pas op bezoek gehad in Dedemsvaart. Na zijn opleiding in de 
Filippijnen, ook onder mijn hoede, studeerde hij in Londen en in Nairobi, Kenya, 
in Afrika. Na zijn priesterwijding heeft hij acht jaar als missionaris in Pakistan 
gewerkt. Toen werd hij gekozen in het hoofdbestuur van onze Congregatie als 
coördinator van onze Missies in verschillende landen in Azië. Hij sprak lovend en 
enthousiast over ons werk en hoe het nu wordt voortgezet. Er zijn plannen om 
nieuwe missies te openen, onder meer in Cambodja. Het missiewerk gaat door, 
nu door onze opvolgers, missionarissen uit Azië en Afrika. In veel landen, waar 
ze werken, worden Christenen vervolgd of tenminste onderdrukt. Toch groeit de 
geloofsgemeenschap tegen de verdrukking in. Ik kan mezelf moeilijk wijsmaken, 
dat ik vijftien jaar geleden teruggekeerd ben in Nederland in een jonge, bloeiende 
en groeiende geloofsgemeenschap. Ik heb het tij ook niet kunnen keren, ook niet 
met mijn lange ervaringen als missionaris in jonge, bloeiende 
geloofsgemeenschappen.  
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Terug naar mijn wortels moest ik leren erkennen, dat het hier niet meer is zoals 
toen ik hier opgroeide. Een moeilijk her-inculturatie-proces voor mij. Hier vond ik 
niet meer een jonge, groeiende en bloeiende geloofsgemeenschap. Het lijkt alsof 
we hier aangekomen zijn in de herfst van het geloofsleven. Hopelijk zijn genoeg 
vruchten van ons geloof opgeslagen om de winter door te komen, Misschien zit 
er toch nog genoeg pit in om weer tot bloei te komen in een nieuwe lente.  
 
Vele Christelijke immigranten en vluchtelingen uit vroegere missielanden zouden 
hier het geloof weer tot nieuw leven kunnen brengen. Van hen zouden we 
kunnen leren weer trots te zijn op ons geloof en moedig. Zij kunnen ons leren 
weer van ons geloof te getuigen door dik en dun. We mogen toch wel wat meer 
van ons geloof getuigen en  wat minder van ons ongeloof! (Zie: 1 Petrus 1;13-
17). Van een wat verdorde kerk van instituties, geboden en verboden moeten we 
weer leren uitzien naar de Geest, die levend maakt. Zoals in het begin kan die 
heilige Geest ons weer inspireren en doen uitstralen wat ons bezielt.  
 
Van harte gegroet met veel dank aan allen. 
Uw medeparochiaan en medevrijwilliger, 

Anton H. M. Wenker, mhm 
Priester-missionaris van Mill Hill 
Em. Pastor Emmanuel Parochie 

 

 
Op 28 september is onverwacht overleden 

 
Diny Habers - Oude Rengerink 

 
in de leeftijd van 81 jaar 

 
Echtgenote van Herman Habers 

Marsweg 3 
 

Laten wij Diny Habers in onze gebeden gedenken. 
 

 
Tijdens de doopviering op zondag 15 oktober zijn de onderstaande kinderen door 
pastoor Hermens gedoopt: 
 
Bram Cor Peek 
Bram is zoon van Dion en Mieke Peek 
Hagenweg 2a 
7722 LE Dalfsen 
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Ties Willem Vosman 
Ties is zoon van Vincent en Kim Vosman 
Herfterweg 3 
7722 KS Dalfsen 
 
Nikki Saar Schrijver 
Nikki is dochter van Arjan en Sandra Schrijver 
Heinoseweg 22a 
7722 JP Dalfsen 
 
Wij heten Bram, Ties en Nikki van harte welkom binnen de geloofsgemeenschap 
Hoonhorst. 
 
Dialectviering 28 oktober in Heino 
 
„T is bienoa zo verre, nog een paar wek‟n. Op zoaterdag 28 oktober hoalt wulle 
um 19.00 uur in oanze R.K.Kerke in Heino, een woard en cemunnie viering in 
t‟Sallands. Oans gemengde koor hef toe-ezeg um met oans saa‟m ok alle lieties 
in‟t plat te zing‟n. Iets um naor uut te kiek‟n. Komp julle ok? 
  

Vriendelijke groet, de werkgroep woord en communieviering van de 
geloofsgemeenschap Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming te Heino 

 
 
 

Hoonhorster Kerstnoaberactie 
 
Wij gaan ervoor om door kerstbomen te verkopen de 
kerstsfeer in ons dorp te vergroten. Tevens kunnen alle 
noabers aanschuiven voor een heerlijke kop erwtensoep 
tijdens de Kerstmarkt op 17 december a.s. en hiermede 
de saamhorigheid in ons dorp en wijde omgeving te 
vergroten. De opbrengt van deze actie is voor kansarme 
kinderen in India zodat deze naar school kunnen gaan. 
Pastor Thomas zorgt hier persoonlijk voor.  

 
 
Stem tussen 1 en 15 november op ons!!! Nog geen lid van de Rabobank? Dat 
kunt u gratis worden en kunt u uw stem op ons uitbrengen.  

Hartelijk dank,  
Pastor Thomas Schoolfonds India 
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Broekhuis Clubbonus voor VV Hoonhorst  
Afgelopen week hebben Wim  van Lenthe  (vv Hoonhorst) en Gerhard van de Pol 
(Broekhuis Groep) de sponsorovereenkomst  ondertekend voor de Broekhuis 
Clubbonus. 
Wim van Lenthe: VV Hoonhorst is blij met een nieuwe enthousiaste sponsor. Wij 
zijn continu op zoek naar nieuwe partijen die willen samenwerken waarbij de 
wederzijdse belangen centraal staan. Broekhuis is een nieuw gewaardeerde 
relatie die hieraan een bijdrage levert en zichtbaar zal zijn binnen de vereniging. 
Gerhard van de Pol, Brand&PR manager van de Broekhuis Groep: “Wij voelen 
ons verbonden met het lokale verenigingsleven en dragen sportverenigingen 
graag een warm hart toe. Dat doen we met de Broekhuis Clubbonus. Ook VV 
Hoonhorst sponsoren wij met de Broekhuis Clubbonus. Iedere keer als 
verenigingsleden of ouders van jeugdleden bij Broekhuis komen dan sponsoren 
wij de clubkas.” 
  
€ 150,- bij de koop van een nieuwe of gebruikte auto (alle Broekhuis merken) 
€ 25,- bij schadeherstel,   
€ 15,- bij onderhoud aan de auto.  
Gerhard van de Pol: “Het succes van de Broekhuis Clubbonus zit in een 
betrokken en enthousiaste houding van de vereniging. VV Hoonhorst is hier een 
goed voorbeeld van. Met de sponsorcommissie is afgesproken dat de Clubbonus 
op effectieve wijze wordt gepromoot: in het clubhuis, in het clubblad en op het 
veld.  
De Broekhuis Clubbonus geldt voor alle Broekhuis merken.  
Kijk voor meer informatie op: broekhuis.nl. 
Uiteraard kunt u voor goede service en onderhoud ook bij uw eigen garage 
terecht in de buurt… 
 

         

VOETBAL NIEUWS 



                                 Dorpsblad Hoonhorst   
 

DORPSBLAD HOONHORST NR 4 18 

 

 

Sponsornieuws VV Hoonhorst 

  

Oproep voor klanten van Broekhuis 

Beste auto(lease) rijders... Bij Broekhuis auto‟s werken 

we samen aan een clubbonusregeling, zie onderstaande 

mogelijkheden. Het werkt als volgt: 

Ben je in het bezit van een Broekhuisauto en is deze daar ook in onderhoud... 

Geef je dan op via onderstaande emailadres: 

sponsorzaken@vvhoonhorst.nl 

naam: 

kenteken auto: 

  

Deze actie geldt voor zowel lease-rijders als bezitters van willekeurige merken 

auto‟s 

bij Broekhuis. Wat doet de vereniging met deze gegevens? Elk jaar word door 

Broekhuis de lijst precies bijgehouden wie wat in onderhoud heeft gehad. 

De voetbalvereniging heeft geen invloed of inzage betreffende het onderhoud 

of facturen hiervan. Help VV Hoonhorst mee aan de clubbonus en geef je op... 

Voor vragen zie mailadres...Alvast bedankt namens VV Hoonhorst!  

http://hoonhorst.nl/webmail/src/compose.php?send_to=sponsorzaken@vvhoonhorst.nl
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DA Santé nieuwe sponsor Hoonhorst 1 dames 
  
Op 29 september j.l was de dag voor de ondertekening van een 
nieuw sponsorcontract voor een reclamebord en slechts 1 week 
later een kledingcontract voor 3 jaar voor de nieuwe competitie Hoonhorst 1 
dames. Dit succes is mede te danken aan de eigenaresse van deze DA 
onderneming: Siska Plas. 
Zij runt naast de DA Santé in Dalfsen ook de vestigingen in Hardenberg en 
Coevorden.  
Hoe kun je een betere sponsor vinden voor de dames dan deze met het bekende 
DA logo? Wanneer de kleding in gebruik wordt genomen zal er een mooie foto 
gepresenteerd worden aan de pers... 
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Nieuwe duo sponsor Hoonhorst veteranen 

  

Onlangs is een nieuw contract afgesloten met zowel Klussenbedrijf 

Zwakenberg als Bouwcenter Schippers in Dalfsen. Beide bedrijven 

kennen elkaar zakelijk en zullen voor de komende 3 jaar als sponsor 

fungeren voor de nieuwe tenues. Voor Klussenbedrijf Zwakenberg 

is VV Hoonhorst geen onbekende, zowel als spelend lid en al jaren 

sponsor bij onze vereniging. Bouwcenter Schippers was bij VV Hoonhorst 

al enige jaren bordsponsor maar was bereid onze vereniging ook met kleding 

te gaan ondersteunen. De voorgaande kledingsponsor Roy van Mourik blijft bij 

onze vereniging betrokken als bord-  en duo-trainingspakkensponsor ook bij 

hetzelfde team. 

Wij bedanken Petrie Zwakenberg en Richard Schippers voor hun 

sponsorbijdrage... 

 

 

 
 
 
Nieuwe tassensponsor VV Hoonhorst 1 

  

Onlangs heeft VV Hoonhorst een nieuwe sponsor gevonden voor 

sporttassen. Op 29 september j.l is op het kantoor van 

Bouwtektuur in Dalfsen met Bas Rienties het contract ondertekend. 

Dit snel groeiende bedrijf is in Hoonhorst geen onbekende voor onze 

vereniging. Bij de start van dit bedrijf hadden wij al een reclamebord 

gereserveerd langs het veld. De nieuwe tassen zullen de volgende maand 

aan de pers worden gepresenteerd. Wij danken Bas Rienties en Johnny 

Boxebeld voor de fantastische overeenkomst... 
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Sponsor van de maand 
Elke maand zet Voetbal Vereniging Hoonhorst een sponsor in het zonnetje... 
Deze maand is dat Wijnberger Pak & Casual in Dalfsen. Dit familiebedrijf 
behoort tot één van de eerste winkels in de Prinsenstraat en is inmiddels al jaren 
een begrip in de hele regio. Het aanbod van Wijnberger Pak & Casual bestaat uit 
zakelijke kleding, jonge maar ook klassieke casual kleding, trouwmode, jeans en 
ook accessoires zoals schoenen, paraplu‟s, portemonnees en voor de late avond 
ook nog onder- en nachtmode... 
En voor speciale wensen leveren zij ook maatwerk in zowel kostuums, colberts 
als overhemden. 
Inmiddels heeft Wijnberger ook voor VV Hoonhorst  een nieuw sponsorcontract 
op maat gemaakt! 
Wij willen Wim Wijnberger en familie bedanken voor het nieuwe 
reclamebordcontract!  

 
 
Sponsor van de maand 
Elke maand zet VV Hoonhorst een sponsor in het zonnetje... 
Deze maand is dat Loon en Grondverzetbedrijf Bomhof in Laag Zuthem. 
Dit bedrijf is in 1981 begonnen, Johan Bomhof nam het bedrijf over van zijn 
moeder. 
Het bedrijf bestond uit 18 melkkoeien en 200 mestvarkens, daarnaast kuilde hij 
gras in bij diverse buren met een opraapwagen. Na een aantal jaren ging Johan 
steeds meer investeren in nieuwe landbouwmachines. Het loonwerk breidde 
hierdoor steeds meer uit in de regio... 
In 2012 bestond dit bedrijf inmiddels 25 jaar. Bomhof was afgelopen winter 
betrokken bij de aanleg van nieuwe gasleidingen in Hoonhorst, dit was de 
perfecte mogelijkheid om Johan eens te benaderen voor een sponsorcontract. 
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Het nieuwe bord hangt inmiddels langs het veld en willen via deze weg Johan 
Bomhof hartelijk danken voor het sponsorcontract. 
  

 
 

Met sportieve groet, 

Wim van Lenthe, sponsorzaken@vvhoonhorst.nl 

 
 

 
 

 

Vliegtuignieuws 

Op het NOS journaal en op Eén Vandaag van dinsdag 17 oktober j.l. heeft u 

kunnen zien dat alle inspanningen van het actiecomité Hoog Overijssel en de 

werkgroep een eerste resultaat hebben opgeleverd. De staatssecretaris zal 

berekeningen die horen bij de MER, de milieu effect rapportage, overnieuw doen. 

Het blijft spannend waar de nieuwe uitkomsten toe zullen leiden. Het wordt dus 

vervolgd.  

 

Gemeentelijke informatieavond 

Op dinsdag 31 oktober zal de gemeentelijke informatieavond gehouden worden 

in Zaal Kappers. Het college van B&W zal spreken over alle zaken die Hoonhorst 

aangaan en er is gelegenheid om aandacht te vragen voor zaken die u 

bezighouden.  

Ook zal op deze avond de dorpsvisie 2.0 worden gepresenteerd. In 2016 heeft 

het Plaatselijk Belang Hoonhorst e.o. het meerjarenplan 2013-2016 geëvalueerd, 

vrijwel alle plannen konden worden afgevinkt. Vervolgens is er samen met een 

ieder die zich daartoe geroepen voelde, nagedacht over de toekomst van ons 

dorp en omgeving. Dit heeft geresulteerd in de dorpsvisie 2.0. We laten u graag 

zien wat het geworden is. Vindt u het leuk om zich ergens voor in te zetten of bij 

aan te sluiten, kom dan naar deze avond.  

 

PLAATSELIJK NIEUWS 
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Koek'nkopen ?! 
 
De koekactie van de Hoonhakkers staat weer voor de deur. 
Zoals u van ons gewend bent komen we ook dit jaar weer bij u aan de 
deur met de heerlijke koeken van Carnavalsvereniging de Hoonhakkers. Wij 
komen in week 45 bij uw aan huis. Binnen de bebouwde kom van Hakkersdonk is 
dit op maandagavond 6 november en in het buitengebied komen we op zaterdag 
11 november. 
De prijs van onze heerlijke koeken: 1 pak voor € 2,25 en 3 pakken voor € 6,= 
OP IS OP !!!! OP IS OP !!!! OP IS OP!!!! OP IS OP!!!! 
Groeten, 

Carnavalsvereniging de Hoonhakkers 
 
College B&W op bezoek in Hoonhorst 

Ieder jaar bezoeken burgemeester en wethouders de kernen in de gemeente 

Dalfsen. Op dinsdag 31 oktober komen we op bezoek bij de inwoners van 

Hoonhorst. Tijdens deze informatieavond, die georganiseerd wordt in 

samenwerking met Plaatselijk Belang, brengen we u op de hoogte van actuele 

onderwerpen die spelen in uw buurt. Onderwerpen die besproken worden zijn 

o.a. ontwikkelingen in het buitengebied, transformatie sociaal domein, N35 en 

vliegroutes Lelystad Airport. 

De informatieavond start om 20.00 uur en vindt plaats in zaal Kappers.  

 

Uw vragen beantwoord 

Wij zijn erg benieuwd naar de vragen die in Hoonhorst leven. Daarom kunt u 

tijdens de informatieavond uw vragen stellen aan de collegeleden (of e-mail uw 

vraag vóór maandag 30 oktober naar e.zwiers@dalfsen.nl). Uw vraag wordt 

tijdens de informatieavond beantwoord. De wijkuitvoerder is ook aanwezig, hij 

beantwoord graag uw vragen op het gebied van de openbare ruimte. Ook kunt u 

uw melding openbare ruimte doorgeven. 

 

Namens het college van B&W en het bestuur van Plaatselijk Belang Hoonhorst 

nodigen wij u van harte uit en zien u graag op dinsdag 31 oktober! 

 

 

Afscheid Ruben van der Woude 

Met ingang van 1 november aanstaande zal Ruben van der Woude de St. 

Cyriacusschool verlaten. Ruben maakt de overstap naar De Bongerd op de 

Boerhaar. De Bongerd is ook een van onze Mijnplein-scholen. Na bijna negen 

jaar werkzaam te zijn geweest als directeur op de St. Cyriacus kwam deze 

mailto:e.zwiers@dalfsen.nl
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uitdaging op zijn pad en heeft Ruben het besluit genomen om de overstap te 

maken.  

 

Wij feliciteren hem hiermee en wensen hem alle goeds toe op De Bongerd. 

Ruben willen we graag in het zonnetje zetten. Daarom nodigen we u van harte uit 

op 31 oktober 2017 van 17.00 tot 18.00 uur voor een informele ontmoeting op het 

leerplein van onze school.  

Met vriendelijke groet,                                                                 Team St. Cyriacus  

 

 

Kerstmarkt bij de Molen van Fakkert 

Op zondag 17 december 2017 van 13.00 tot 17.00 uur organiseert Stichting de 

Molen van Fakkert te Hoonhorst haar jaarlijkse Kerstmarkt rondom de molen.  

 

De afgelopen jaren is de kerstmarkt door uw aanwezigheid en inzet zeer 

succesvol geweest en wij nodigen u uit om dit jaar weer deel te nemen aan de 

kerstmarkt. 

Bij aanmeldingen wordt gekeken of de producten/activiteiten passen binnen de 

doelstelling van de markt. Daarnaast geldt wie het eerst komt, het eerst maalt.  

Graag ontvangen wij een reactie terug vóór 16 november met antwoord op de 

volgende vragen: 

 Wel/niet deelnemen aan de kerstmarkt op zondag 17 december;  

 Gebruik van een hele of een halve kraam (huur van een halve kraam is 

€15,= van een hele kraam € 25,=)   

 Gebruik van elektriciteit (geen extra kosten);  

 Welke activiteit/producten worden er verkocht;  

Aanmelding graag z.s.m. via info@molenfakkerthoonhorst.nl. 

 

De kraamhuur zouden we graag vooraf ontvangen op bankreknr. NL79RABO 

0103450297 t.n.v. St. Molen van Fakkert te Hoonhorst o.v.v. kerstmarkt + [naam] 

Voor verdere vragen kunt u contact opnemen met Bennie Zwakenberg, tel. 

(0529) 401765. 

 

Begin december volgt er een e-mail met verdere informatie aan de standhouders 

die deelnemen. 

 

Met vriendelijke groet, 

Stichting de Molen van Fakkert te Hoonhorst 

Marisca Kasper & Bennie Zwakenberg 

http://hoonhorst.nl/webmail/src/compose.php?send_to=info@molenfakkerthoonhorst.nl
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Rabobank Coöperatieve weken 

De ouderraad van basisschool St. Cyriacus in Hoonhorst mag meedoen aan de 

actie van Rabobank Coöperatieve Weken. We willen het geld dat hierdoor 

beschikbaar komt gebruiken om het gemeenschapsgevoel in Hoonhorst te 

versterken. Ook de St. Cyriacusschool heeft het noaberschap hoog in het 

vaandel staan. 

Wij willen met de bijdrage van de Rabobank het volgende aanschaffen. Een 

podium met toebehoren zoals stellingen waar verlichting en boxen aan 

opgehangen kunnen worden. Het doel is om dit podium te gebruiken voor onder 

andere de jaarlijkse musical maar ook voor klassenpresentaties die jaarlijks door 

alle groepen worden uitgevoerd en andere voorstellingen die binnen de school de 

revue passeren.  

Echter is de school ook een belangrijk middelpunt van het dorp, een 

ontmoetingsplek bij uitstek. Met deze bijdrage vanuit de Rabobank Coöperatieve 

Weken zouden we met verschillende culturele activiteiten die letterlijk een podium 

vragen nog meer een verbinding kunnen leggen tussen de school en de burgers 

in het dorp. Laten we samen genieten van culturele activiteiten. Om het 

noaberschap te versterken willen we dit podium dan ook beschikbaar stellen voor 

gebruik door de Kulturhuspartners en verenigingen zoals bijvoorbeeld de 

Oranjevereniging, de Carnavalsvereniging maar ook andere verenigingen binnen 

Hoonhorst die voor hun activiteiten een podium nodig zijn. 

Wij hopen er op dat iedereen het initiatief van de ouderraad van de St. Cyriacus 

een warm hart toedraagt en dat u, als lid van Rabobank Vaart en Vechtstreek, 

daarom op ons gaat stemmen vanaf 1 november 2017 tijdens de Coöperatieve 

Weken van de Rabobank.  

Bij voorbaat dank namens,                     Ouderraad St. Cyriacusschool Hoonhorst 
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Samen maken we Hoonhorst! 

Dit bericht is voor alle leden van de Rabobank. 

Het is weer zover: De Rabobank gaat weer geld verdelen tijdens de komende 

Rabobank Coöperatie Weken en u mag bepalen waar de € 80.000,= heen gaat. 

Eén dezer dagen (in ieder geval voor 1 november) valt hij bij u op de deurmat: de 

stemkaart voor deze Rabobank Coöperatie Weken. Met deze stemkaart kunt u 

online 5 stemmen uitbrengen op verenigingen/stichtingen die u wilt steunen. Bij 

de stemkaart zit een duidelijke uitleg over hoe u kunt stemmen. U kunt u stem 

uitbrengen van 1 t/m 15 november. 

Er mogen maximaal 2 stemmen op dezelfde vereniging of stichting uitgebracht 

worden. Bij deze het verzoek om de overige stemmen niet verloren te laten gaan 

maar uit te brengen op andere Hoonhorsters verenigingen of stichtingen. Zo 

kunnen we er gezamenlijk voor zorgen dat er zo veel mogelijk geld naar ons dorp 

gaat en ons verenigingsleven bloeiend blijft. 

De deelnemende Hoonhorster verenigingen/stichtingen waar u dit jaar op kunt 

stemmen zijn:  

 Stichting Jeugdsoos Hoonhorst  

 Stichting Kulturhus Hoonhorst  

 Oudervereniging Sint Cyriacusschool  

 Plaatselijk Belang Hoonhorst 

 Stichting Molen van Fakkert 

 Stichting Pastor Thomas Schoolfonds India 

 Stichting Dorpsblad Hoonhorst 

Op 23 november volgt de uitslag en wordt bekend gemaakt hoeveel sponsorgeld 

de verenigingen/ stichtingen krijgen. Natuurlijk zullen we dit resultaat ook via het 

dorpsblad bekend maken.  

Voor nu geldt dus:  

 Haal de envelop met stemkaart uit uw brievenbus 

 Ga uiterlijk 15 november stemmen! 

 Stem op Hoonhorst!! 

Namens alle deelnemende Hoonhorster verenigingen/stichtingen: Ontzettend 

bedankt voor uw stemmen!! 

 

 

Just for Fun op kersttour bij Kappers in Hoonhorst 

Acht  maanden per jaar zingt het Dalfser senioren popkoor Just for Fun  

popmuziek uit de zestiger en zeventiger jaren. Maar voor de maand december 

heeft  het uit 50 + ers bestaande koor de overstap naar kerstmuziek gemaakt. 
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Voor het eerst gaat Just for Fun vrijdag 15 december optreden in zaal Kappers 

te Hoonhorst. De leden van het koor zijn helemaal in de kerststemming en willen 

u dat graag laten horen.  

Onder leiding van de ambitieuze en inspirerende dirigent en popzangeres Dian 

Heerema uit Zwolle zal het repertoire deze avond naast een aantal popliederen  

vooral bestaan uit kerstsongs. I heard the bells on Christmas day, Wonderful  

Christmastime en Mistletoe van Justin Bieber zullen dan ook naast andere 

kerstsongs, niet ontbreken. De meerstemmige muzikale mix brengt iedereen 

lekker in de kerstsfeer. Het koor wordt live begeleidt door de veelzijdige pianist, 

componist en arrangeur Peter van der Gaag uit Zwolle. 

 Het rond vijftig leden tellende koor, dat opereert onder de koepel van Landstede 

Welzijn, repeteert  van september tot en met mei op maandagmorgen van 10.00 

tot 12.00 uur in de Trefkoele+ te Dalfsen en staat altijd open voor meer 

enthousiast zangers/zangeressen.. Ter bestrijding van de onkosten vragen we 

voor deze avond een kleine bijdrage van € 3,=.   U bent van harte welkom. Meer 

informatie: 06-25363195, info@justforfun-dalfsen.nl of www.justforfun-dalfsen.nl  

 

 

Inwoner van Hoonhorst Bert van Heerde exposeert in de Potstal, 

Kunst expositie in de Potstal te Hoonhorst t/m december 2017 

 

 

mailto:info@justforfun-dalfsen.nl
http://www.justforfun-dalfsen.nl/
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Een snufje mysterie, een toefje cult en véél water 

 

Schilderen met een penseel? Leuk voor anderen, maar niet voor Bert van 

Heerde. Al sinds 2007 experimenteert deze Zwolse kunstenaar met een 

techniek waarbij hij water over zijn met verf bedekte doeken giet. Het heeft 

hem unieke kunstwerken, de bijnaam The Wet-Painter én internationale 

aandacht opgeleverd. 

 

In de oude ambachtschool te Zwolle Mimosastraat 1-J, bevindt zich de 

expositie/atelier ruimte van de Zwolse kunstenaar Bert van Heerde, alias The 

Wet-Painter. Naast zijn fulltime baan besteedt hij veel van zijn tijd aan zijn 

grootste passie.  Bert maakt geen schilderijen. Hij maakt kunstwerken waar geen 

penseel aan te pas komt, maar wel water. Veel water. 

 

“Het is allemaal heel klein begonnen”, vertelt Bert. “Ik wilde iets moois van mezelf 

neerzetten en pakte in 2005 na een lange tijd het schilderen weer op. Gewoon, 

met kwasten en acrylverf. Maar wat ik maakte, zag er niet uit. Ik was er niet 

tevreden over. Toen ik heel toevallig op YouTube een video over giettechnieken 

zag, was ik verkocht. Het resultaat van wat ik zag, was fantastisch! Sindsdien ben 

ik gaan experimenteren en het schilderen heel anders aan gaan pakken.”  

 

Wet-on-wet 

Nu, bijna 12 jaar later, heeft hij zich die giettechniek helemaal eigen gemaakt. 

Zijn werk ging van abstract schilderen naar wet-on-wet. En dat viel in de smaak. 

Er kwam een website, een eigen stijl en hij kreeg de bijnaam The Wet-Painter. 

 

“De zogeheten wet-on-wet-techniek is een manier van schilderen waarbij je geen 

penseel maar heel veel water en verschillende soorten verf en pigment gebruikt”, 

vertelt Bert. “Ik koop mijn doeken en verfsoorten en vervolgens ga ik daarmee 

stoeien. Met mijn handen giet ik het water over de verf, waardoor de mooiste 

dingen ontstaan. Ik heb daar mijn eigen draai aan gegeven en de techniek naar 

mijn hand gezet.  

 

“Met mijn handen giet ik het water over de verf, waardoor de mooiste dingen 

ontstaan.” 
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Alles op gevoel 

Hoe de techniek precies werkt, wil hij niet verklappen. “Je moet het geheim van 

de smid natuurlijk nooit prijs geven. Ik heb mijn eigen stijl gecreëerd en laat 

hierdoor echt iets van mijzelf zien.” Wat Bert precies gaat maken, bedenkt hij 

nooit van tevoren. “Ik werk altijd op gevoel. Ik doe wat in me opkomt, gebruik die 

kleuren die me op dat moment aanspreken en ga gewoon aan de slag. Wat ik 

klein maak, wordt groot door het water. Het zijn allemaal vloeiende bewegingen 

die het geheel vormen. Zo ontstaan er abstracte  schilderijen waar iedereen zijn 

eigen fantasie op los kan laten. Ik wil niemand iets opleggen. Mensen moeten 

hun eigen beleving en gevoel creëren bij wat ze zien.”  

 

Experimenteren, zo noemt Bert zijn werkwijze. “Ik doe wat niet hoort. Ik ben altijd 

aan het experimenteren om mezelf uit de dagen en te groeien. Ik wil steeds weer 

iets anders maken. Ik ben vroeger kok geweest. Toen experimenteerde ik met 

ingrediënten en verschillende smaken. Ik kookte op gevoel. Datzelfde doe ik nu 

als kunstenaar.” 

 

Techniek 

Als het schilderij af is, kun je het nog niet direct ophangen. “Omdat ik superveel 

water gebruik en het doek nat is, moet het wel drie tot vier weken drogen. Het 

water moet volledig verdampen. Even wachten dus!  

 

Wanneer het doek volledig is opgedroogd, maakt Bert het schilderij af met een 

speciale coating voor een extra mooi effect. “Tegenwoordig werk ik mijn 

kunstwerken af met een liquid glass. Dit is een speciale coating die ik erop giet, 

waardoor de kleuren helemaal tot leven komen. Ook hierbij gebruik ik geen 

kwasten. Er ontstaat magic. De kleuren worden feller, waardoor het schilderij nóg 

mooier wordt. Ik krijg hier heel veel enthousiaste reacties op.” 

 

Exposities 

Het werk van Bert is niet alleen te bewonderen in zijn atelier in het atelier in 

DOAS, Momenteel hangen zijn schilderijen op diverse lokaties waaronder de 

nieuwe expositie in de Potstal in Hoonhorst t/m eind december 2017. 

 

Voor verdere info over een kunstwerk of expositie: 

 

Bert van Heerde, De Weitjes 6, 7722LM Hoonhorst, 06-17194702 

www.wet-painter.com       info@wet-painter.com         www.doas.nl 

 

http://www.wet-painter.com/
mailto:info@wet-painter.com
http://www.doas.nl/
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Slanker de feestdagen doorkomen 

Nu al een stuk over de feestdagen? Jazeker! De pepernoten en chocoladeletters 

liggen tenslotte al sinds september in de winkel. Lees dit stuk goed door om veel 

ongewenste kilo‟s te voorkomen. 

 

Waar gaat het nu écht mis? 

Het grootste probleem van de decembermaand zijn vaak niet de feestdagen zelf, 

maar de dagen eromheen. Hieronder een klein voorbeeld hoe het in de praktijk er 

vaak eraan toe gaat. 

Je haalt alvast pepernoten in huis en zet een schaaltje neer op tafel. Het ziet er 

immers zo gezellig uit. ‟s Avonds op de bank pak je 2 kleine (10 gram) handjes. 

Wat krijg je hiermee binnen? 

Elke dag 2 handjes (samen 20 gram) = 62 calorieën. 

Om een halve kilo in gewicht aan te komen heb je ongeveer 3500 calorieën extra 

boven op wat je al eet op een dag.  Als je al halverwege oktober hiermee begint 

en je gaat door tot halverwege december  (dit is 9 weken) dan heb je 3906 

calorieën binnen gekregen. De eerste halve kilo extra heb je dus al te pakken. 

Ter vergelijking:  1 kilo pepernoten is 3080 calorieën. Je kan dus haast „beter‟ op 

5 december eenmalig een kilozak leegeten dan zo „gezellig‟ van tevoren al de 

pepernoten op tafel hebben staan! 

En dit is natuurlijk niet het enige wat je extra eet: (gevulde) speculaas, 

marsepein, chocoladepepernoten enz. Pas dus op met het in huis halen en eten 

van extraatjes voor en na de feestdagen. Sta jezelf gerust wat extra toe op de  
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dag zelf, want je krijgt alleen op die dag lang niet zoveel binnen als al die 

geniepige hapjes bij elkaar opgeteld. 

 

Kom van die bank af! 

Gezellig bij de (groot)ouders op visite; samen eten met de familie; uitgebreider 

ontbijten / lunchen / brunchen en uit eten gaan. In bijna alle gevallen betekent dit: 

zitten. Zitten op de bank of aan tafel, je verbrandt weinig calorieën ermee (een 

volwassen vrouw zal ongeveer 120 calorieën in een uur verbranden). Hoe 

actiever je bent, hoe minder calorieën van het eten zal worden opgeslagen voor 

later gebruik. Lekker wandelen is dan al een prima keuze: in een uur heb je 325 

calorieën verbrandt! 

Stephanie Supprian, diëtist 

Vragen? Afspraak maken? Bel naar 06-10149103 of stuur een e-mail naar 

info@dietistenpraktijk-salus.nl. 

 
 

Gemeente Dalfsen zoekt sportkampioenen 2017  

Tijdens de jaarlijkse huldiging van sportkampioenen wil de gemeente Dalfsen niet 

alleen haar sportkampioenen huldigen, maar ook sporters die het afgelopen jaar 

een bijzondere prestatie hebben geleverd. Voor deze huldiging is het college van 

burgemeester en wethouders op zoek naar sporters of sportteams (met een of 

meerdere sporters) uit de gemeente Dalfsen, die in de periode van 1 januari 2017 

tot en met 31 oktober 2017 op provinciaal, nationaal of internationaal niveau 

kampioenschappen hebben behaald. Dit moeten echter wel de standaardteams 

of eerste teams van een vereniging zijn.  

 

Aanmelden via de website  

Ben jij in de periode van 1 januari 2017 tot en met 31 oktober 2017 

sportkampioen in één van bovenstaande categorieën geworden? Of ken jij een 

persoon die of een team dat aan het profiel voldoet? Meld jezelf of een ander 

(team) dan uiterlijk 10 november 2017 aan door het online aanmeldformulier op 

www.dalfsen.nl/sportkampioenen in te vullen. De gemeente gaat er vanuit dat de 

sporter(s) op de avond van de huldiging aanwezig is (zijn). Houd er rekening mee 

dat er een film van de sporter(s) gemaakt wordt. Deze film wordt tijdens de 

huldigingsavond getoond.  

 

Huldiging tijdens nieuwjaarsreceptie 2018  

De huldiging vindt plaats op dinsdag 2 januari 2018, tijdens de nieuwjaarsreceptie 

van de gemeente (van 19.00 – 21.00 uur), in de raadzaal van het gemeentehuis 

in Dalfsen. In het bijzijn van partners en/of familieleden, trainers, afgevaardigden 
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van het gemeentebestuur en vertegenwoordigers van verenigingsbesturen wil de 

gemeente op een bijzondere manier stilstaan bij de behaalde sportprestaties.  

 

Vragen?  

Neem dan contact op met een medewerker van de gemeente Dalfsen door te 

bellen met +140529, of stuur een mail naar sportkampioenen@dalfsen.nl. 

 
 

 
 

 

Jantje loopt met zijn vader in een museum. Ze komen langs een bordje met de 

tekst: Kinderen half geld. Jantje trekt zijn vader aan z‟n mouw en zegt: „Kom 

papa, we gaan snel een broertje halen. Ze zijn in de uitverkoop!‟  

 

Een giraffe komt terug in de dierentuin. “waarom kijk je zo boos?‟ vraagt de 

dierenverzorger. “Vind je ‟t gek?‟ zegt de giraffe. „Ik kom net bij de kapper 

vandaan. Alleen mijn nek laten scheren, kostte al € 100,=!‟ 

 

Een man gaat in een warenhuis plassen. Op het bordje bij de toiletten staat “WC: 

20 cent.‟ De man legt een muntje in het schaaltje en loopt door. Na twee uur komt 

hij eindelijk weer naar buiten, met de WC in zijn handen. Zegt-ie tegen de 

toiletjuffrouw: „Het was wel zwaar werk om de WC met mijn blote handen los te 

halen. Maar voor 20 cent kon ik hem echt niet laten staan!‟ 

 

Jantje solliciteert bij een bedrijf naar een baan. Hij vraagt hoeveel geld hij gaat 

verdienen. De baas van het bedrijf zegt: „Nu € 750,= per maand en later meer.‟ 

„Dan kom ik later wel terug”, antwoordt Jantje. 

 

Als twee overvallers het geld van een bank willen stelen, vraagt de directeur: 

„Heren, wilt u even lachen? U wordt namelijk gefilmd!‟ 

 

Twee dieven plegen een bankoverval. Ze nemen al het geld uit de kluis mee. 

„Gaan we dan nu ons geld tellen?‟ vraagt de ene dief aan de andere. Antwoordt 

de andere dief: „Nee, we zien morgen wel in krant hoeveel het was.‟ 

 

 

Vraag: Wat is het toppunt van zuinigheid? 

Antwoord: De klok aanzetten als je er op wilt kijken! 

HUMOR 

mailto:sportkampioenen@dalfsen.nl
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