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  Dorpsblad Hoonhorst  8 december – 4 januari  22e jaargang nr. 6 

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 
 26 december Rinus 5  januari 
 23 januari Rinus 2 februari 
 20 februari Rinus 2 maart 
  

 
 
Stichtingnieuws: 
 
Dit jaar nadert zijn einde. Kerst is in zicht. 
Het nieuwe jaar zal weer met dorpsvuur worden ingeluid. 
Wij wensen u alvast fijne feestdagen toe en een goed 2018! 
En volgend jaar staan wij weer met een nieuw dorpsblad voor u klaar 
 
 
 

Stichting Dorpsblad Hoonhorst 
 

mailto:dorpsblad@hoonhorst.nl
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Datum                      Agenda 
 
10 december Eten bij Kappers voor ouderen en alleenstaanden 
15 december Jeugdsoos kerstattenties maken 
15 december Kerstconcert Enjoy 
17 december Kerstmarkt 
18 december ZijActief kerstviering 
19 december Ouderenochtend zaal Kappers 
20 december Klaverjassen 
29 december Jeugdsoos oliebollenactie 
  3 januari Klaverjassen 
  6 januari Klaverjasmarathon 
 
 
       

 
 



                                 Dorpsblad Hoonhorst   
 

DORPSBLAD HOONHORST NR 6 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                 Dorpsblad Hoonhorst   
 

DORPSBLAD HOONHORST NR 6 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                 Dorpsblad Hoonhorst   
 

DORPSBLAD HOONHORST NR 6 5 

 
 
 
 

 
Wij zijn op zoek naar een huishoudelijke hulp die 1 x per 3 á 4 weken ons huis 

schoon wil maken (planning is flexibel en in overleg). 
Ken je iemand of ben je zelf op zoek naar een schoonmaakadres  

dan horen we graag van je. 
Heb je belangstelling en wil je informatie neem dan contact met ons op: 

06-22690972 
Pieter & Welmoed van der Heiden, Tempelhof 31 

 

 

 
 
 
 

Pastoraal team Emmanuelparochie 
Contactpastores voor geloofsgemeenschap Hoonhorst: 
Pastoor H. Hermens, hermensh@hotmail.com ; (0529) 451583 
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  

KERKELIJK NIEUWS 

KRUMMEL 
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Ziekenbezoekgroep 
Heeft u behoefte aan bezoek bij ziekte, bent u aan huis gebonden of anderszins, 
neem dan contact op met Sientje Veneboer. Zij is de contactpersoon van de 
bezoekgroep in onze parochie. Haar telefoonnummer is (0529) 401828. 
 

Misintenties:  
Opgave misintenties bij het locatiesecretariaat (rkkerkhoonhorst@gmail.com), 
uiterlijk vrijdags vóór datum inleveren kopij dorpsblad. Het  locatiesecretariaat (in 
de dorpshuiskamer) is geopend iedere vrijdagmorgen van 10.00 uur tot 11.30 uur 
en is dan ook telefonisch bereikbaar  (0529) 401223. Misintenties kunnen per 
kalenderjaar worden opgegeven onder vermelding van de data waarop men de 
misintentie gelezen wil hebben. Bijdrage: misintentie € 8,=. Betaling via 
bankrekeningnr. NL55 RABO 0312 8258 11 t.n.v. R.K. Parochie H. Cyriacus 
Hoonhorst. 
 
Kerkberichten: 9 december tot en met 7 januari 2018 
 
Zaterdag 9 december 2

e
 zondag van de Advent 

19.00 uur  : Eucharistieviering 
Voorganger    : Pastoor Hermens 
m.m.v.           : Pro Musica 
Lector : Martin Broeks 
Dienen           : Ivor Smook, Kim Diepman 
Collectanten   : P. Mijsters, H. Melenhorst 
Koster             : H. v.d. Vegt 
 
Intenties 9 en 10 december: 
Bernard en Marie Diepman-Reimert, overl. ouders Poppe-Breembroek, Gezina Broeks- 
Splinter, Herman Nijboer, Hendrikus Schrijver, Marinus en Diny Mars-Diepman. 
 

Dalfsen: Zondag  10 december 09.00 uur Communieviering 
Ommen: Zondag  10 december 11.00 uur Eucharistieviering 
Lemelerveld: Zaterdag    9 december 19.00 uur Eucharistieviering 
Vilsteren: Zondag  10 december 11.00 uur Eucharistieviering 
Heino: Zaterdag    9 december 19.00 uur Communieviering  
Lierderholthuis: Zondag  10 december 09.00 uur Eucharistieviering 

 
Maandag 11 december 
19.00 uur     : Rozenkransgebed 
Lector           : Frans Eilert 
 
Woensdag 13 december 
9.30 uur       : Adventsviering samen met de KBO 
          Na de viering is er gelegenheid samen koffie te drinken in het parochiehuis. 
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Donderdag 14 december  
19.00 uur        : Eucharistieviering 
Voorganger   : Pastoor Hermens 
Intentie          : Gerard Damman. 
 
Zondag 17 december 3

e
 zondag van de Advent 

09.00 uur       : Eucharistieviering 
Voorganger    : Pastoor Hermens 
m.m.v.            : Enjoy 
Lectrice : Miny Holterman 
Dienen           : Frans Eilert, Viktor Boekel 
Collectanten  : T. Braam, A. Braam 
Koster            : A. Braam 
 
Intenties 16 en 17 december: 
overl. ouders Grooteschaars-Bruggeman, Bernard en Marie Diepman-Reimert, Harry 
Veltmaat, ouders Damman-Heerink, overl. ouders Poppe-Breembroek, Herman Nijboer,  
Marinus en Diny Mars-Diepman 
 
Dalfsen: Zaterdag  16 december 19.00 uur Eucharistieviering 
Ommen: Zondag  17 december 11.00 uur Eucharistieviering 
Lemelerveld: Zondag  17 december 10.00 uur Kerst voor ouderen 
Vilsteren: Zondag  17 december 11.00 uur Communieviering 
Heino: Zondag  17 december 09.00 uur Eucharistieviering  
Lierderholthuis: Zondag  17 december 10.00 uur Communieviering 

 
Maandag 18 december 
19.00 uur      : Rozenkransgebed 
Lector            : Frans Eilert 
 
Donderdag 21 december  
19.00 uur        : Eucharistieviering 
Voorganger    : Pastoor Hermens 
Intentie          : Voor alle overleden mensen van onze parochie. 
 
Zondag 24 december 4

e
 zondag van de Advent 

21.00 uur     : Eucharistieviering 
Voorganger   : Pastoor Hermens 
m.m.v.            : Pro Musica 
Lectrice : Anneke Jansen 
Dienen           : Silvan Smook, Dion Diepman 
Toortsdragers : Lynn Jansen, Niek Diepman 
Collectanten   : W. Schrijver, H. Veneboer, H. Ulkeman, H. v.d. Vegt 
Koster           : G. Holterman 
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Intenties kerstavond: 
overl. ouders Smook-Karspers en Harry, Gerardus Antonius Hollewand en Johanna 
Theresia Hollewand-Smook, Anton Kroes, ouders Zwakenberg-Haas, Johannes 
Hermanus Schrijver, overl. ouders Eilert-Kinds, Jan Huitink, Gradus Damman, Cor Peek, 
overl. ouders Schuurman-Dissel, Annie Schuurman-Kogelman, Bernard Nijhout, overl. 
ouders Nijhout-Eijkelkamp, overl. ouders de Ruiter-Schrijver, overl. ouders Hagen-Keizer, 
Martin en Willy, overl. ouders Poppe-Hoogland, Marcel Diepman, Joop Koerhuis, overl. 
fam. Lankhorst-Niens, Jan Fakkert, overl. fam Fakkert-Schlepers, Herman Nijboer, 
Hendrikus Schrijver, overl. ouders Damman-Tijs, Gerard Damman, Jan Eilert, Theo 
Bourgonje, Marinus en Diny Mars-Diepman, Henri van der Vechte, Jan Veltmaat, Pastoor 
Berntsen, Anna en Marinus Veltmaat, overl. Fam. Kamphuis- Wijnberg, overl. ouders 
Koggel- Damman. 
 
Dalfsen: Zaterdag  23 december 19.00 uur Communieviering 
                    Zondag  24 december 19.00 uur Communieviering 
 Zondag  24 december 22.00 uur Eucharistieviering 
 
Ommen: Zondag  24 december 11.00 uur Eucharistieviering 
                         Zondag  24 december 19.00 uur Eucharistieviering 
 Zondag  24 december 22.00 uur Communieviering 
 
Lemelerveld: Zaterdag  23 december 19.00 uur Communieviering 
                        Zondag 24 december 17.00 uur Communieviering 
                        Zondag  24 december 21.00 uur Communieviering 
 
Vilsteren Zondag  24 december 19.00 uur Communieviering 
                          Zondag  24 december 22.00 uur     Communieviering 
 
Heino: Zaterdag  23 december 19.00 uur Eucharistieviering 
                    Zondag  24 december 19.00 uur Communieviering 
     Zondag  24 december 23.00 uur Eucharistieviering 
 
Lierderholthuis: Zondag  24 december 21.00 uur Communieviering 

 
Maandag 25 december 1

e
 Kerstdag 

09.00 uur      : Communieviering 
Voorganger   : Pastoraal medewerker klein Overmeen 
m.m.v.           : Enjoy 
Lector : Silvo Broeks 
Dienen          : Hugo Boekel, Frans Eilert 
Collectanten   : G. Holterman, G. Melenhorst 
Koster            : H. v.d. Vegt 
 
15.00 uur       : Kinderkerstviering 
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Intenties 25 december: 
overl. ouders  Meijerink-Groote Stroek, overl. ouders van der Vechte- Rientjes,  
overl. ouders Grooteschaars-Bruggeman, Bernard en Marie Diepman-Reimert, 
overl. ouders Overgoor-Grooteschaars, overl. ouders Sterenbosch-Luttenberg,  
Johan Kortstee, overl. fam Wolthaar-Jutten, Herman Wolthaar, fam. Eijkelkamp- 
Schabbink, Theo en Wil Nienhuis, overl. ouders Nijensteen-ten Have, overl. ouders Van 
Straaten- Meulman, overl. fam. Veldman-Ogink, Herman Mars, overl. ouders Poppe- 
Breembroek, Gezina Broeks-Splinter, pastoor Wielens, Gerda Kroes-Holterman, overl. 
ouders Kroes-Klein Herenbrink, Marietje de Ruiter-Willemsen, Henk Diepman, ouders 
Diepman-Fakkert, Bertus Kappers, Herman Nijboer, Wilhelmus Holterman, Theo 
Bourgonje, Cor van Damme, namens de leden van Enjoy, 
 
Dalfsen: Maandag  25 december 11.00 uur Communieviering 
Ommen: Maandag  25 december 11.00 uur Eucharistieviering 
Lemelerveld: Maandag  25 december 09.00 uur Eucharistieviering 
Vilsteren: Maandag  25 december 11.00 uur Eucharistieviering 
Heino:              Maandag  25 december 11.00 uur Communieviering  
Lierderholthuis: Maandag  25 december 09.00 uur Eucharistieviering 

 
Dinsdag 26 december 2

e
 Kerstdag 

Emmanuelviering in Heino om 10.00 uur 
 
Donderdag 28 december 
19.00 uur      : Eucharistieviering 
Voorganger   : Pastoor Hermens 
Intentie          : Voor onze parochianen in zieken- en verzorgingshuizen. 
 
Zondag 31 december H. Familie 
09.00 uur       : Eucharistieviering 
Voorganger    : Pastoor Hermens 
m.m.v.            : Pro Musica 
Lector             : Leon Diepman 
Dienen           : Ivor Smook, Kim Diepman 
Collectanten   : F. Overgoor, H. Hulsman 
Koster            : G. Holterman 
 
Intenties 30 en 31 december: 
overl. ouders Grooteschaars- Bruggeman, Bernard en Marie Diepman- Reimert, overl. 
fam. Damman-Pot, overl. ouders Poppe-Breembroek, Joop Koerhuis, Herman Nijboer, 
Theo Bourgonje, Marinus en Diny Mars-Diepman, Henk Diepman, overl. ouders Diepman- 
Fakkert. 
 
Dalfsen: Zaterdag  30 december 19.00 uur Eucharistieviering 
Ommen: Zondag  31 december 11.00 uur Eucharistieviering 
Lemelerveld: Zaterdag  30 december 19.00 uur Eucharistieviering                         
         Zondag  31 december   09.30 uur Communieviering 
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Vilsteren: Zondag  31 december 11.00 uur Eucharistieviering 
Heino: Zaterdag  30 december 19.00 uur Communieviering 
 Zondag  31 december 19.00 uur Communieviering 
Lierderholthuis: Zondag  31 december 10.00 uur Communieviering 
 

Maandag 1 januari Nieuwjaarsdag 
Ommen : 11.00 uur   Eucharistieviering 
Heino : 11.00 uur          Communieviering 
 
Donderdag 4 januari 
19.00 uur        : Eucharistieviering 
Voorganger    : Pastoor Hermens 
Intentie           : Voor een voorspoedig 2018 
 
Zondag 7 januari Openbaring des Heren 
09.00 uur       : Communieviering 
Voorganger    : Werkgroep 
m.m.v.            : Pro Musica 
Dienen           : Hugo Boekel 
Collectanten   : J. v.d. Vechte, D. v.d. Vechte 
Koster             : G. Holterman 
 
Intenties 6 en 7 januari: 
Marcel Diepman, Gezina Broeks-Splinter, Bernard en Marie Diepman-Reimert,  
 
Dalfsen: Zondag  7 januari 10.00 uur Eucharistieviering 
Ommen: Zondag  7 januari 11.00 uur Eucharistieviering 
Lemelerveld: Zondag  7 januari 09.00 uur Communieviering                        
Vilsteren: Zondag  7 januari 11.00 uur Eucharistieviering 
Heino  Zaterdag  6 januari 19.00 uur Eucharistieviering 
Lierderholthuis: Zondag  7 januari 09.00 uur Eucharistieviering 
 
Advent, op weg naar Kerstmis! 
Advent, een tijd van bezinning en bekering. We worden in de weken van Advent 
opgeroepen om waakzaam te zijn. Over enkele weken vieren we dat God mens 
geworden is; dat Hij ons zeer nabij is gekomen in die ene Mens Jezus Christus. 
Hem toelaten in het diepst van ons bestaan, vraagt ook om waakzaamheid, om 
bezinning en bekering. Advent, we worden nu geroepen om daadwerkelijk mens 
te worden. Dat wil zeggen, om door alle sleur en vanzelfsprekendheid heen, met 
een ander perspectief naar de werkelijkheid van alle dag te zien, niet wachten en 
afwachten, maar waakzaam te zijn in het leven van alledag. Dat vraagt van ons 
een ander gezichtsveld. 
 
Ik vind het plezierig om af en toe een wat uitgebreidere wandeling te maken en 
zo zag ik eens, dat wanneer een vlucht vogels ergens rustig op een vlakte zit, ze 
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allemaal dezelfde kant uitkijken, en wel zo dat ze de wind van voren hebben. 
Heel vreemd misschien maar op zo‟n moment kwam bij mij een liedje naar boven 
van een bekend kinderprogramma waar ik als klein kind vlak voor het slapen 
gaan naar keek. De zin uit dat liedje was: „Dieren lijken precies op mensen, met 
dezelfde mensenwensen, met dezelfde mensenstreken; het komt allemaal in de 
krant, in de Fabeltjeskrant‟. 
 

     Stel je nu eens voor, dacht ik tijdens zo‟n wandeling, dat één vogel andersom 
ging zitten, zodat zijn veren rechtop stonden in de wind. Dan zouden de andere 
vogels waarschijnlijk zeggen, zoals mensen ook kunnen doen: „Moet jij je nu zo 
aanstellen en anders doen dan de anderen‟. „Ik doe toch niemand kwaad‟ zal dan 
de vogel, die met zijn snavel van de wind af zit, antwoorden. „Jawel‟, zullen de 
andere vogels zeggen, „wij kijken allemaal dezelfde kant uit en jij zit andersom. 
Dat schaadt de eensgezindheid en dus de gemeenschap. Jij bent een rare vogel‟. 
Maar de rare vogel blijft de andere kant op kijken. Dan sluipen er een paar katten 
tegen de wind in door de struiken. Die weten natuurlijk dat vogels altijd met hun 
snavels naar de wind toe zitten. Op het moment dat de katten hun spieren 
spannen om een paar vogels te verschalken, schreeuwt de rare vogel: „Pas op! 
Weg wezen!‟ En alle vogels vliegen op en zijn weg. Eén vogel durfde de andere 
kant op te kijken en daardoor zag hij wat andere vogels niet zagen, ook al werd 
hij door de groep dan gezien als een rare vogel. Zo zijn er ook mensen die de 
werkelijkheid in een ander perspectief durven te zien en daardoor dingen zien die 
de grote groep mensen niet ziet. Zo heb je dus ook van die rare vogels onder 
mensen. De Bijbel laat vele voorbeelden zien van mensen, die in hun tijd als rare 
vogels werden betiteld.  
 
De eerste zondag van advent opent met het evangelie, dit jaar volgens Marcus, 
waarin Jezus spreekt over het einde der tijden. En Hij wijst ons op de 
vergankelijkheid van ons bestaan, maar ook dat er zoveel verkeerd loopt in de 
wereld van toen, van nu. Oorlogen, hongersnood, allerlei ziektes, 
natuurrampen…. Marcus wilde zijn tijdgenoten wakker schudden en de aandacht 
vestigen op waar het in ons leven uiteindelijk op aankomt. En ook nu, 2000 jaar 
later, is het goed dat we wakker worden geschud. Durf je leven te leven. Breek 
de muren om je eigen bestaan af en durf te leven als mens zoals je bedoeld bent, 
wacht niet af. Laat je raken, laat je diep raken door de naasten om je heen. Dan 
klinkt misschien het besef door dat God niet veraf is, maar je nabijkomt omdat Hij 
mens geworden is. God komt niet van bovenuit de hemel naar beneden, Hij komt 
in de eerste plaats tot ons in de mensen die wij ontmoeten. 
 
Een vrouw had op haar verlanglijstje voor Sinterklaas geschreven dat ze zo‟n 
heimwee had naar de tijd van weleer. De tijd van toen zij nog kind was. Ze 
herinnerde zich de warme en mooie sinterklaasavonden. Nu was ze alleen in een 
grote stad. Ze wenste dat ze het kinderlijke gevoel van haar kinderjaren weer 
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terug mocht vinden. De avond voor Sinterklaas liep ze langs de grachten. Diep in 
haar binnenste leek ze de stem van Sinterklaas te horen: Het kinderlijke gevoel 
van weleer vind je nooit meer terug. Blijf niet op je kamer, steek niet daar een 
kaars aan, en schrijf daar geen droefgeestige gedichten over de tijd van toen. Dat 
maakt het allemaal nog erger. En het is ook makkelijk. Maar doe als ik: ga naar 
de mensen en doe goed. Dat maakt je gelukkig en doet je leven.  
 

     Ontmoet de ander en laat je zien, om zo een mens onder de mensen te zijn, een 
teken zelfs van Gods uitdelende liefde. Is dit niet de oprechte waakzaamheid van 
Advent, een waakzaamheid waar Jezus ons toe oproept, waarin je je 
gezichtsveld durft te veranderen. En zo door alle sleur en vanzelfsprekendheid 
heen met een ander perspectief naar de werkelijkheid van alledag te zien, waarin 
Gods werkelijkheid je kan aanraken. Misschien komt dan het besef dat God 
dichterbij is dan we überhaupt hadden kunnen vermoeden. In een ontmoeting 
van mens tot mens, in de geboorte van een Kind. Heer, help ons dat we zo 
mogen zien in het leven van alledag, kom ons ongeloof tegemoet, dan wordt het 
snel Kerstmis. 

Pastoor Hans Hermens 
 

 
Bericht Pastor Thomas India 
Beste Parochianen van de Emmanuel Parochie,  
Hartelijke groeten vanuit India.  We zijn nu in de advent en naderen het hoogfeest 
van Kerstmis. Ik wil u dan ook graag een goede adventstijd toewensen en een 
goede voorbereiding op het Kerstfeest. 
Kerst herinnert ons aan een God die mensen zoekt. Hij is een God die naar ons 
kwam om ons te heiligen, om ons te verheffen naar een Goddelijk leven. Dat 
heeft Hij gedaan door zijn leven te geven voor anderen. Daardoor hebben wij 
toegang gekregen naar het Goddelijk leven. We noemen de geboorte van Jezus 
dan ook de geboorte van onze redder. Het is ook onze plicht om onze naaste bij 
te staan zoals Jezus dat deed. 
 

     Graag wil ik u het een en ander vertellen over het Thomas Fonds, Evenals 
voorgaande jaren konden er aan het begin van het schooljaar weer 58 kinderen 
naar school gaan, voorzien van schooluniform, schooltas, schriften en pennen. 
Ook krijgen een aantal kinderen die ver van school wonen vervoer naar school en 
eten op school. Dit jaar is er ook een nieuw project gestart. Kinderen die moeite 
hebben met de studie krijgen extra les buiten de gewone schooltijd. Deze 
kinderen worden door de leerkrachten geselecteerd.  Na de gewone schooltijd 
krijgen deze kinderen eerst eten waarna ze de extra les krijgen.  Hierdoor hopen 
we dat deze kinderen ook door kunnen studeren. Dit jaar moesten we (helaas) 
ook een andere schoolbus aanschaffen, wat met hulp van het Thomas Fonds 
gelukt is zodat de kinderen toch normaal naar school kunnen gaan. 
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Namens het Pastor Thomas Fonds wil ik u allen danken voor het geld dat u 
geschonken hebt d.m.v. donaties voor het Fonds. Ook heb ik begrepen dat velen 
mee doen aan de acties die georganiseerd worden o.a. bij het Sproeifeest in 
Hoonhorst, de Kerstbomen, erwtensoep en worsten actie. Hartelijk dank hiervoor! 
Vele kinderen en hun ouders zijn blij en dankbaar voor de hulp die zij gekregen 
hebben vooral vanuit de Emmanuel parochie. Deze kinderen gaan daardoor naar 
de wereld van het licht en alfabet. Nogmaals wil ik u danken namens de kinderen 
voor de gaven en hartelijkheid die jullie allen geschonken hebben en dank ik alle 
leden van de Stichting voor hun inzet met hart en ziel voor deze projecten. Ik 
wens U allen een gezegend Kerstfeest en een Nieuwjaar met veel geluk, 
gezondheid en vrede toe. 

Pastor Thomas 
 

 
Raad van Kerken wordt Podium van Kerken 

     De Raad van Kerken heet nu Podium van Kerken. Het reglement is nu door 
iedereen ondertekend en dat betekent een hele positieve ontwikkeling in de 
samenwerking binnen de kerken van Dalfsen.  

     Het gaat gepaard met een bestuurswisseling. 
  
     Op de foto het ondertekende reglement en een bloemetje voor de scheidende 

voorzitter Astrid Lindenhovius. Zij wordt opgevolgd door Gerard Nederveen. Ook 
de secretaris Tineke Schuurman neemt afscheid en wordt opgevolgd door Ankie 
van Leeuwen. 
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Voedselbank inzamelingactie 8-10 december  
Zou u ook de minder bedeelden willen helpen? Laten we dit 
samen doen zodat we met elkaar bewust en betrokken 
blijven voor de mens in nood. Wij nodigen dan ook iedereen 
uit om achter in de kerk voedsel te komen brengen. Wij 
zullen dan zorg dragen dat het bij de voedselbank terecht 
komt.  

 
Wat mogen we meenemen? Soep – koeken – thee – koffie – vruchtendrank – rijst 
– pasta - mix/saus, Houdbare zuivel -  crackers - groente in pot of blik – 
borrelnootjes - chips. Wasmiddel - Mayonaise of ketchup, broodbeleg (jam – 
hagelslag – pindakaas – appelstroop - pasta), olie -  zeep/toiletartikelen – 
toiletpapier – keukenrol – shampoo – tandpasta. 
 
Geen: Alcohol, producten die gekoeld moeten worden, slecht houdbare 
producten. 
Of kijk anders op de website van de Voedselbank. www.voedselbankdalfsen.nl 
Heel hartelijk dank alvast voor uw bijdrage, Caritas Hoonhorst 
 
 
Kinderkerstviering 
Op Eerste Kerstdag, ’s middags om 15.00 uur, is er in de kerk in Hoonhorst 
een kerstviering voor en door kinderen. Het wordt een viering met zang, 
muziek en toneel door kinderen. Voor de viering hebben wij enthousiaste 
kinderen nodig die hun medewerking aan deze viering willen verlenen, het maakt 
niet uit in welke groep je zit. Ook kinderen die van de basisschool af zijn en een 
instrument kunnen bespelen zijn van harte welkom.  
Dus geef je op om aan deze kinderkerstviering mee te doen!  
Samen kunnen wij er een mooie viering van maken. 
 
Opgeven is mogelijk tot en met vrijdag 15 december. Dat kan door te mailen naar 
Marloes Jansen: marloesjansen77@gmail.com, Wendy Meijerink: 
wendymeijerink2@gmail.com, of Jolanda Veldman: pjveldman1@gmail.com.   
 
Donderdag 21 december gaan we om 15:00 uur oefenen in de kerk, dit zal 
ongeveer 30 minuten duren. Voor drinken en wat lekkers zal gezorgd worden.   
Alle kinderen, ook de allerkleinsten, mogen  met de viering hun trommeltje of 
ander muziekinstrumentje meenemen om het slotlied mee te spelen. 
 

Werkgroep kinderkerstviering 
 
 

http://www.voedselbankdalfsen.nl/
mailto:marloesjansen77@gmail.com
mailto:wendymeijerink2@gmail.com
mailto:pjveldman1@gmail.com


                                 Dorpsblad Hoonhorst   
 

DORPSBLAD HOONHORST NR 6 15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                 Dorpsblad Hoonhorst   
 

DORPSBLAD HOONHORST NR 6 16 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                 Dorpsblad Hoonhorst   
 

DORPSBLAD HOONHORST NR 6 17 

Levende kerstwandeltocht Vilsteren 26 december 2017 
In kleine groepen en onder begeleiding van een verteller beleeft u die avond het 
kerstverhaal. Tijdens deze 60 minuten durende wandeling door de bossen van 
Vilsteren komt u o.a. soldaten en paarden, de engel, herders en koningen tegen. 
Uiteindelijk bereikt u de kribbe met Josef, Maria en het kindje Jezus. De start van 
de wandeltocht is vanaf 17.00 uur in het Parochiehuis Het Gebouw.  De laatste 
groep vertrekt uiterlijk 21.00 uur. Leden van de Activiteiten Commissie Vilsteren 
zorgen onderweg voor passende verlichting. Uw zaklantaarn kunt u dus 
thuislaten. 
De kaartverkoop van de Levende Kerstwandeltocht van 26 december vindt plaats 
op zaterdag 9 december tussen 13.30 en 14.30 uur in het Parochiehuis aan de 
Vilsterse Allee nr. 2 in Vilsteren. Kaartjes kosten € 4,50 p.p. Pinnen is helaas niet 
mogelijk.  Meer informatie kunt u ontvangen via (0529) 458584. 
U kunt geen kaarten kopen op de 26e december! 
 
 
Pelgrimstocht naar Israël vanuit de Emmanuelparochie  
In oktober is een groep uit de Emmanuelparochie op Pelgrimstocht naar Israël 
geweest. Op de locatiewebsite  www.parochiehoonhorst.nl is een uitgebreid 
reisverslag te vinden. 
 
 
 
 

 
 

Clubbonus voor vv Hoonhorst 

De sponsoring van Assurantiekantoor Boter/Zelfstandig adviseur van RegioBank 

bestaat uit een bedrag van 

- € 10,= bij en openen van een betaalrekening met overstapservice. 

- € 15,= bij het openen van een betaalrekening met overstapservice en een 

spaarrekening. 

Verder ontvangt de klant een 1
ste

 inleg op zijn spaarrekening van € 7,50 

- € 5,= bij het afsluiten van een verzekering met een maximum van € 20,= 

Als kantoor voelen wij ons verbonden met het lokale verenigingsleven en dragen 

sportverenigingen graag een warm hart toe. 

Als  verenigingsleden of ouders van jeugdleden een betaal- en/of een 

spaarrekening openen of een verzekering afsluiten dan sponsoren wij de 

vereniging.  

VOETBAL NIEUWS 
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Sponsor van de maand 
 
Elke maand zet Voetbalvereniging Hoonhorst een sponsor in het zonnetje... 
Deze maand is dat DA Santé Drogisterij in Dalfsen. Deze drogisterij is 
eigendom van Siska Plas, naast Dalfsen heeft zij ook  DA Santé vestigingen in 
Hardenberg en Coevorden. Na het verdwijnen van de vorige DA winkel kon 
natuurlijk niet lang uitblijven een nieuwe winkel in de Prinsenstraat... Bij DA Santé 
kun je terecht voor aankoop, advies en behandeling op het gebied van 
parfumerie, schoonheidssalon en pedicure. 
Maar DA Santé is meer dan alleen 3 winkels want nadat zij een contract had 
getekend voor een reclamebord bij VV Hoonhorst was de weg ook vrij voor het 
sponsoren van een damesvoetbalteam in Hoonhorst. Wij willen Siska hartelijk 
bedanken voor de sponsorbijdragen aan onze vereniging... 
 

    
 
Nieuwe kleding Hoonhorst 2 

 Op Zondag 26 november j.l. werd de nieuwe kleding door het elftal van 

Hoonhorst 2 voor de media gepresenteerd. Uit handen van Johnny Blankvoort, 

namens Flynth werd de kleding uitgedeeld. Voor zowel Johnny,  Flynth adviseurs 

en accountancy is VV Hoonhorst langzamerhand een begrip geworden. Flynth is 

al jaren een trouwe sponsor van onze vereniging en het contract is onlangs met 3 

jaar verlengd. Wij willen Flynth adviseurs en accountancy hartelijk bedanken!  
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Sponsor van de maand 

 

Elke maand zet Voetbalvereniging Hoonhorst een sponsor in het zonnetje... 

Deze maand is dat Nikki‟s Grand Café uit Dalfsen. 

Sinds enige tijd is er weer een gezellige Grand Café aan het Kerkplein 

in het centrum van Dalfsen met de naam Nikki‟s. 

Na het avontuur van Peter Pan restaurant tezamen met Rijk Brosius 

was ondernemer Robert Lans toe aan wat nieuws... 

Na enige verbouwing is er een succesvolle Grand Café ontstaan. 

We zijn blij dat Nikki‟s ook VV Hoonhorst wilde sponseren met 

een mooi reclamebord! Wij willen Robert Lans hiervoor hartelijk bedanken! 

  

 
 
Met sportieve groet,                    Wim van Lenthe, sponsorzaken@vvhoonhorst.nl 
 
 
 

 
 

 

Bericht van het Gemengd koor Pro Musica 

Dit jaar als vanouds staan wij met koffie en een lekkernij op de Kerstmarkt.  

Naast de koffie en de lekkernij bieden wij het volgende aan in de verkoop; 

Zelf gebakken koek, cake en kerstgrafstukken. Tot ziens op de kerstmarkt!  

  

Bestuur Pro Musica 

PLAATSELIJK NIEUWS 
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Klaverjasmarathon in de Potstal 

Zaterdag 6 januari 2018 organiseren de voetbal- en tafeltennisvereniging weer de 

jaarlijkse klaverjasmarathon in de Potstal. Wie wordt de opvolger van Herman 

Snijder en mag een jaar de wisselbokaal in zijn bezit houden? 

Aanvang 09.30 uur en de kantine is geopend vanaf 08.45 uur voor een bakje 

koffie of thee. Tussen de middag regelen de dames uiteraard weer een 

smakelijke maaltijd. 

De kosten bedragen € 12,= per persoon. 

Opgave vóór 25 december bij Mieke Melenhorst (0529) 401793 of Dennis 

Veneboer 06-29345967. 

 

 

ZijActief 

Op maandag  13 november kwam Diana de Vries ons vertellen over hartklachten 

bij vrouwen. Zij is verbonden aan de Nederlandse hartstichting. 

Zij vertelde ons dat de symptomen van een hartinfarct voor vrouwen echt anders 

zijn dan bij mannen. Vrouwen hebben vaker last van pijn in de bovenbuik, kaak, 

nek of rug. Pijn tussen de schouderbladen, kortademigheid enz. 

Omdat de onderzoekresultaten tot nu toe bij mannen zijn uitgevoerd. 

Is hierdoor veel meer onderzoek nodig, om bij vrouwen een betere diagnose te 

kunnen  stellen. Voor informatie kunt u terecht op de site van de hartstichting. 

Het was een zeer leerzame avond, een echte eyeopener. 

De volgende bijeenkomst is op 18 december, dan wordt de kerstavond verzorgd 

door wijk 4. 

Het bestuur 

 

 
Proeftraining volleybal 
Volleybalvereniging Wijthmen nodigt 
kinderen vanaf 6 jaar uit om een keer 
vrijblijvend met een volleybaltraining mee 
te doen. 
De training is op woensdag van 16.30 
uur tot 17.30 uur in de Elshof in 
Wijthmen. Graag aanmelden via: 
rdiepman@hetnet.nl. 
 
 

Volleybalvereniging Wijthmen  
 
 

mailto:rdiepman@hetnet.nl
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De kerstboom op het Dorpsplein wordt dit jaar kosteloos aangeboden door de 
familie Bieleman-Fidder. De medewerkers van de Gemeente Dalfsen zullen weer 
zorgen voor het vervoer en het plaatsen van de boom. Hopelijk zijn er weer veel 
mensen die hier van kunnen genieten.  
 
 
Sproeifeest zoekt nieuws 
In het weekend van 28-29-30 Juni & 1 Juli 2018 vindt alweer de 25

e
 editie van het 

Sproeifeest plaats. Dit laten we natuurlijk niet ongemerkt voorbij gaan. Voor dit 
jubileum zijn wij daarom op zoek naar allerlei oude foto‟s, video‟s, 
krantenartikelen, anekdotes, enzovoorts, enzovoorts. Heeft u ooit iets vastgelegd 
van één van onze legendarische programma onderdelen, de kermis of van de 
voorbereidingen? U zou ons erg helpen door dit aan ons door te geven. Dit kan 
via de mail aan info@sproeifeest.nl. Als u het niet digitaal heeft kunt u ook 
telefonisch contact met ons opnemen via telefoonnummer 06-12604149. 
Alvast bedankt voor uw reactie! 
 
 
Grote en gekleurde expositie in molenschuur van Fakkert  

In de molenschuur is van december 

t/m maart een expositie te zien van 

Anneke Disselhorst.  

Ze is 25 jaar inwoonster geweest 

van Hoonhorst. Anneke zegt over 

Hoonhorst: Het was al een mooi 

dorp maar nu nog mooier door de in 

ere herstelde molen. Prachtig is 

alles geworden.  

Ik vind het een hele eer hier te 

mogen exposeren. Ik houd van veel 

kleuren en grote schilderijen. Ik heb 

bij verschillende mensen op les 

gezeten. De gezelligheid stond 

voorop en het beter leren schilderen 

kwam op de tweede plaats.  

Ik zal niet een groot kunstenaar 

worden maar zo op z‟n tijd lekker 

met verf en schilderdoek in de weer 

geeft me ontspanning. Soms wordt 

het niets en soms ontstaat er zomaar iets moois. Dat is het bijzondere van 

schilderen. 

mailto:info@sproeifeest.nl
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Opbrengst Rabobank Coöperatie Weken  

Eind november zijn bestuursleden naar de uitreiking geweest van de Rabobank 

Coöperatie Weken #VVS 2017 in Dalfsen.  

Als molenstichting hebben we het mooie bedrag in ontvangst mogen nemen van  

€ 675,96. Met dit bedrag gaan we onze activiteiten rondom de kerstmarkt meer 

uitbreiden voor jong en oud. Wederom een super mooi bedrag voor de Molen van 

Fakkert en voor Hoonhorst totaal! 

Iedereen bedankt voor het stemmen en Rabobank bedankt voor het organiseren 

van deze actie. 

 

Kerstmarkt met midwinterwandeltocht 

Tijdens de kerstmarkt op zondag 17 december organiseert stichting de Molen van 

Fakkert een midwinterwandeling. Men kan starten tussen 12.00 en 13.00 uur 

vanuit de molenschuur. Onderweg en bij de molen zullen geluiden van de 

midwinterhoornblazers uit Dalfsen te horen zijn en is er een mogelijkheid om 

Decohof kwekerij Overgoor te bezoeken. De route is tussen de 8 en 10 km en 

niet geschikt om met kinder- of wandelwagen te wandelen. Kosten aan deze 

wandeltocht zijn € 1,= p/p.  

Na terugkomst van de wandeltocht kunt u uiteraard over de kerstmarkt wandelen 

en de koopwaar van de diverse standhouders bewonderen. Misschien zit er nog 

wel wat voor u bij! De kerstmarkt is van 13.00 tot 17.00 uur.  

 
 

Dorpsvuurwerk 2017/2018 

Het Plaatselijk Belang wil samen met de inwoners van Hoonhorst ook dit jaar 

weer een dorpsvuurwerk organiseren. We merken dat dit initiatief over het 

algemeen erg wordt gewaardeerd en daarom gaan we er mee door. Wat is er nu 

leuker dan om middernacht de straat op te gaan en andere dorpsgenoten een 

gelukkig nieuwjaar te wensen, elkaar te ontmoeten, een praatje te maken en 

samen te genieten van een prachtig vuurwerkspektakel. Geen rotzooi op de 

straten maar beperkt tot enkele plekken waardoor het opruimen een kleine klus 

is. Via de Rabobanksponsoractie is er een leuk bedrag opgehaald, waarvoor 

dank. Maar…. het is niet voldoende.  

Het vuurwerk is alleen te bekostigen samen met u. Draagt u het dorpsvuurwerk 

een warm hart toe? Stort u dan uw bijdrage op de rekening van het  

Plaatselijk Belang Hoonhorst o.v.v. Dorpsvuurwerk 2018 rek.nr. NL36 RABO 

0312 8455 53  

Wij staan ook op de kerstmarkt op 17 december. Ook daar kunt u uw donatie 

doen. Alvast bedankt! 

Plaatselijk Belang Hoonhorst e.o. 
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Vliegtuignieuws 

Weer even een update rondom de laagvliegroutes naar Lelystad Airport. De 

media heeft het onderwerp uitgebreid opgepakt. Het onderwerp kan nauwelijks 

aan uw aandacht zijn ontglipt. Vanuit Overijssel hebben enkele bewoners samen 

met inwoners van de Gelderland, Flevoland en Noord Holland de 

internetconsultatie beoordeeld. Deze internetconsultatie was door voormalig 

staatssecretaris Dijksma toegevoegd aan het inspraakproces na alle protesten uit 

de regio‟s. De bewonerscommissie heeft een rapport opgesteld en dat is 

inmiddels aangeboden aan het ministerie en de Tweede Kamer. Het is spannend 

hoe dit allemaal verder gaat verlopen. 

Op woensdag 6 december besteedt het programma Tegenlicht van de VPRO aan 

dit onderwerp aandacht. 

Ondertussen bereidt de Stichting Hoog Overijssel de juridische procedure verder 

voor, voor het geval de herindeling van het luchtruim niet plaats gaat vinden op 

korte termijn. De Stichting heeft uw financiële ondersteuning hard nodig. Want 

ook nu worden al kosten gemaakt. Deze crowdfundigsactie van Hoog Overijssel 

wordt gesteund door de Veluwe, Hoge Veluwe, Zwolle en Friesland. Samen 

kunnen we een vuist maken. Een (kleine) bijdrage van burgers maakt dat we 

samen een vuist kunnen maken!! Uw steun kunt u betuigen door een bedrag over 

te maken aan Stichting Hoog Overijssel. Alle kleine beetjes helpen!! 

Op de website Hoogoverijssel.nl en op Facebook.is meer informatie te vinden!  
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Zo lukken je goede voornemens dit jaar wel! 

Het is bijna een grap aan het worden, waarom goede voornemens maken als 

75% van de mensen al voor eind januari hun voornemens hebben opgegeven?! 

Ik vind goede voornemens maken mooi. Het betekent dat je bezig bent met je 

eigen gezondheid en iets aan jezelf wilt verbeteren. 

Ik vind goede voornemens kunnen volhouden nog beter. Ik zie vaak mensen pas 

nadat hun goede voornemens niet zijn gelukt (tenzij een diëtist inschakelen hun 

goede voornemen was. In dat geval, chapeau!) en ik zie toch vaak dezelfde 

gemaakte fouten terug komen. 

Hoe kun je je goede voornemens volhouden? Vermijd de onderstaande 2 

valkuilen en je bent een stuk dichter bij je doel. 

 

1.  Je hebt jezelf een vaag doel gesteld. 

„Ik ga meer tijd met familie doorbrengen‟, „ik ga meer tijd voor mezelf maken‟, „ik 

ga meer sporten‟, „ik ga gezonder eten‟. Wat hebben deze doelen gemeen? Ze 

zijn vaag. Hoeveel meer tijd met je familie doorbrengen? Wat wil je gaan doen 

voor jezelf? Wat is voor jou gezonder eten?  

Ga je al het junkfood dat je eet vervangen door groenten en fruit? Of ga je het 

aantal snacks wat je eet op een dag terug brengen naar 1 per dag?  

Wat je beter kan doen: Omschrijf je voornemen zo concreet mogelijk. Dit 

betekent dat je niet alleen voor jezelf bepaalt  wat je gaat veranderen, maar nog 

ook hoe, wanneer plan je dit in en wat je ermee wil bereiken. 

Dus niet: Ik ga gezonder eten 

Maar: Ik ga 2x daags fruit als tussendoortje eten op mijn werkdagen door ze zelf 

mee te nemen en in het zicht op mijn bureau te leggen om zo te voorkomen dat ik 

teveel koeken eet. 

2.  Niet je huiswerk van tevoren maken 

Okee, dus je hebt je voornemen goed geformuleerd. Het is je eerste werkdag 

en.......geen fruit in huis. Wat nu? Je hebt honger dus het wordt toch een koek. 

Wat je beter kan doen: Als je gezond wilt eten zorg je ervoor dat de 

boodschappen al in huis klaarliggen. Wat zijn je moeilijke momenten en hoe wil je 

deze gaan aanpakken? Kijk vooruit en maak een plan! 

Veel succes! 

 

Stephanie Supprian, diëtist 

Vragen? Afspraak maken? Hulp nodig bij je plan?  Bel naar 06-10149103 of stuur 

een e-mail naar info@dietistenpraktijk-salus.nl. 
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Sporten onder begeleiding van een fysiotherapeut in de Potstal. 

U herkent het vast wel, uw conditie vermindert, uw spieren worden steeds stijver 

waardoor uw bewegelijkheid afneemt en u wilt best graag sporten, maar weet niet 

hoe u dit moet aanpakken en wat u moet trainen om weer fit en vitaal te worden 

zonder blessures op te lopen. 

Dan hebben wij voor u de oplossing; Sporten onder begeleiding van een 

fysiotherapeut. Elke donderdagavond van 19:00 tot 20:00 uur geeft collega Guido 

Heerink medische fitness in de sporthal van de Potstal in Hoonhorst. Guido is 

naast fysiotherapeut ook sportintructeur. Kosten per les zijn € 6,=. Ieder traint op 

zijn of haar eigen niveau, waarbij alle spiergroepen aan de orde komen. Op dit 

moment zijn er weer enkele plekken beschikbaar. Lijkt het u leuk om eens een 

keer vrijblijvend mee te doen? U bent van harte welkom. 

Wilt u meer informatie of heeft u nog vragen over het sportuur?  

Bel vrijblijvend naar (0572) 395827 of mail naar guido@fysiofits.nl 

Tot ziens bij FysioFits. 

 

Kerst vieren we samen  Kerstwandeling Lichtjestocht  
 

 

 

 

 

 

 

mailto:guido@fysiofits.nl
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Vanuit de gedachte „Samen zijn we Hoonhorst‟ organiseren we ook dit jaar een 

lichtjestocht op donderdagavond 21 december.  

We nodigen u allen van harte uit om op die avond langs het Kerstverhaal te 

wandelen.  

De gezinnen van de Sint Cyriacusschool zijn vooraf ingedeeld in groepen. 

Geïnteresseerde dorpsgenoten en andere belangstellenden worden op die avond 

over deze groepen verdeeld. U hoeft zich dus vooraf niet aan te melden. We 

vragen u die avond uiterlijk om 18.15 uur te verzamelen in de Sint 

Cyriacusschool. Vanuit de school gaan de verschillende groepen onder leiding 

van een verteller op pad om het Kerstverhaal te beleven. Om 18.15 uur start de 

eerste groep. Vervolgens vertrekt er telkens na ongeveer 5 minuten een 

volgende groep. In totaal zijn er 8 groepen. 

De verlichte kerstwandeling gaat dit jaar door het dorp.  

We hopen er samen met u een sfeervolle wandeling van te maken. Wij vinden 

het vanzelfsprekend dat iedere groep bij elkaar blijft en dat we rustig door het 

dorp wandelen. Bij de vertelpunten is veel te zien en te horen, graag ieders 

aandacht hiervoor. Vorig jaar was het op de route erg donker op sommige 

plekken. Dit jaar lopen we door het dorp, dus de zaklamp kunt u thuis laten. 

Aan het einde van de wandeling bent u welkom voor een gezamenlijk samenzijn 

op het molenterrein. Hier zal Glühwein, warme chocolademelk en ranja worden 

geschonken.  

We verheugen ons op uw komst en wensen u alvast een sfeervol Kerstfeest. 

 

Plaatselijk belang Hoonhorst, Anjerpunt Hoonhorst, Café Restaurant Zalen 

Kappers, Sint Cyriacusschool. 

 

 

Potgrond-actie Oranjevereniging 

De Oranjevereniging is al weer druk bezig om ook in 2018 de inwoners van 

Hoonhorst en omstreken een leuke Koningsdag te bezorgen. Het streven is om 

een zo breed mogelijke doelgroep te bedienen én de programma-onderdelen 

gratis toegankelijk te houden. Aan dit laatste hechten wij veel waarde. Het moet 

namelijk een feest voor iedereen blijven.  

 

Naast de vrijwillige inzet van een grote groep vrijwilligers, en vele sponsoren, 

moet toch ook de knip worden getrokken. Om onze financiën een beetje op peil 

te houden organiseren we ook dit jaar weer een potgrondactie. U steunt de 

Oranjevereniging en krijgt, tegen een zeer schappelijke prijs, de potgrond (of 

tuinaarde, of meststof) thuis afgeleverd.  
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Hoe werkt deze actie? 

In het volgende dorpsblad zit als inlegvel een bestelformulier. Op dit formulier 

kunt u aangeven of, en voor hoeveel zakken u belangstelling heeft. De 

formulieren worden vervolgens in de week van 6 t/m 13 januari bij u opgehaald. 

Hierbij dient u, ook niet geheel onbelangrijk voor ons, gelijk te betalen. De 

bestelling wordt naar verwachting eind februari uitgeleverd. 

 

Wij hopen dat u onze vereniging een warm hart toedraagt en massaal uw 

bestellingen plaatst! 

 

De dorpsvlaggen zijn er weer! 

 

Op feestelijke dagen wordt ons toch al fraaie dorp massaal opgesierd met fraaie, 

onderscheidende vlaggen. De Oranjevereniging heeft al weer lang geleden het 

initiatief genomen voor deze vlag. Het ontwerp is van de hand van (grafisch 

ontwerper) Ewald  Kleinherenbrink, wiens ontwerp destijds werd verkozen boven 

een tiental andere inzenders.  

 

 

 

 

De Oranjevereniging krijgt 

regelmatig de vraag of er nog 

dorpsvlaggen te koop zijn. Dit is 

natuurlijk mogelijk, want we hebben 

de voorraad weer aangevuld. Deze 

vlag is een must om te hebben, en 

ook een erg leuk en origineel 

cadeau om te krijgen ! 

 

 

 

Deze vlaggen worden tegen de 

inkoopsprijs (€ 25,- per stuk) 

verkocht. Eenieder die in het bezit wil komen van een vlag kan contact opnemen 

met Bennie Zwakenberg, telefoon: (0529) 401765, e-mail: 

info@oranjevereniginghoonhorst.nl 

 

 

mailto:info@oranjevereniginghoonhorst.nl
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Jumbo Kamphuis crossloop op 30 december in Hoonhorst 

Op 30 december zal de 2
e
 editie van de Jumbo Kamphuis crossloop in Hoonhorst 

plaatsvinden. Na een zeer geslaagde 1
e
 editie in 2016 met lovende kritieken over 

het parcours en de organisatie vanuit de voetbalvereniging, heeft de Jumbo 
Kamphuis crossloop een plekje gekregen binnen het Sallands Cross Circuit. Een 
meerwaarde op sportief gebied in Hoonhorst. Start en finish zullen wederom zijn 
op het sportpark en het parcours heeft een paar kleine wijzigingen ondergaan om 
het nog mooier te maken. 
 
Voor wie: Iedereen die sportief is kan zich voor de diverse afstanden inschrijven. 
Het is een laagdrempelig loopevenement, je hoeft beslist geen goede loper te zijn 
om mee te doen. De 10 km start om 10.30 uur. De kidsrun start om 10.40 uur, de 
2,5 km jeugdloop om 11.50 uur en de afsluitende 5 km begint om 12.15 uur. De 
prijsuitreiking is telkens direct na de betreffende afstand. Meer over het 
inschrijven zie www.sallandscrosscircuit.nl. Ook hoef je geen deelnemer te zijn 
aan het Sallands Cross Circuit om met de Jumbo Kamphuis Crossloop mee te 
doen. We hopen daarom wederom op ook veel deelnemers vanuit de 
voetbalvereniging en uit Hoonhorst en omstreken.  
De organisatie is ook dit jaar in handen van de commissie vanuit de VV 
Hoonhorst onder leiding van Severan Kroes. Als je een bijdrage wilt leveren aan 
het welslagen van dit prachtige evenement voor ons dorp, meldt je dan bij 
Severan (tel. 06-24929517 / email: severankroes@gmail.com). Er zijn namelijk 
veel vrijwilligers nodig om alles in goede banen te leiden.  
 
De Jumbo Kamphuis Crossloop dit jaar op 30 december voor jong en oud, 
(actief of passief) rondom het sportpark om het jaar op een sportieve en 
gezellige manier af te sluiten. Daar wil je bij zijn... 
 

http://www.sallandscrosscircuit.nl/
mailto:severankroes@gmail.com
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“Dank je wel” avond voor alle trouwe bezorgers van het dorpsblad. 

Iedere keer vindt u hem weer keurig op tijd in uw brievenbus of op de deurmat: 

het Dorpsblad. Ook bij minder mooi weer gaan veel bezorgers op pad. Daarom is 

een bedankje op zijn tijd wel op zijn plaats. Deze keer werd ieder uitgenodigd 

voor een gezellige avond. Hieronder ziet u een impressie ervan en is het duidelijk 

dat de sfeer perfect was. Naast hapjes en drankjes werd er een spannende quiz 

gehouden “Ik hou van Hoonhorst” met vragen - over ons dorp uiteraard - en 

muziekvragen. 

Aan het eind van de avond werden de bezorgers verrast met een warme sjaal 

met opdruk zodat men ook deze winter geen kou hoeft te lijden bij het bezorgen 

van ons Dorpsblad. 

 

Nogmaals alle bezorgers heel erg bedankt voor jullie inzet! 
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