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Colofon: 

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

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

 
 Inleveren kopij Gemaakt door Verschijning 
 26 september Rinus  6 oktober 
 17 oktober Sjoerd 27 oktober 
 7 november Sjoerd 17 november 
  

 
 
Stichtingnieuws: 
 
De herfst komt dichterbij. De dagen worden korter. Kachel FM heeft in elk geval 
veel warmte voor ons in petto. 
Het belooft een gezellig weekeind te worden 
Verder zijn er ook leuke activiteiten in het vooruitzicht. 

 
 
 

Stichting Dorpsblad Hoonhorst 
 

mailto:dorpsblad@hoonhorst.nl
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Datum                      Agenda 
15  september Jeugdsoos Preston Palace 
15/17 september Kachel FM 
18 september ZijActief, dhr. en mevr. van Pijkeren over 
    ontwikkelingswerk in Liberia en Ivoorkust  
26 september Ouderenochtend Kappers 
27 september Klaverjassen 
29 september Jeugdsoos levend stratego 
3  oktober Dansen zaal Kappers 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Te Huur. 
 

Etalagepop voor een Abraham of Sarah. € 10,- per keer (max.1 wk.) 
André Damman tel.(06) 81669714 

 
 

KRUMMEL 
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Oproep van toneelgroep Kolder Kolde’r’ 
Voor ons nieuwe stuk dat we willen opvoeren in maart zijn wij op zoek naar 

nieuwe spelers/speelsters. 
Zoek jij een uitdaging voor 2018? Schroom niet en bel : 06-24758969 

(Ab Hartkamp) 

 
 
 
 
Pastoraal team Emmanuelparochie 
Contactpastores voor geloofsgemeenschap Hoonhorst: 
Pastoor H. Hermens, hermensh@hotmail.com ; (0529) 451583 
Anton Wenker mhm, priester; antonwenker@online.nl ; (0523) 612388 
Johan Rutgers, parochievicaris, pastor.rutgers@gmail.com ; (0523) 234096 
Gerard Noordink, g.noordink@hetnet.nl ; (0572) 391262 
Joop Butti, butti@kerkennet.nl ; 06-22239828 
Marga klein Overmeen, m.kleinovermeen@emmanuelparochie.nl ; 06-18276484 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Locatieraad: Secretaris mevr. A. van Leeuwen, ankievvwijthmen@kpnmail.nl;  
(0529) 402011 
 
Contactpersoon voor onze parochie bij overlijden:  
Mevr. T. Veltmaat, tel. (0529) 401729 /06-38030137.  
Beheerder kerkhof dhr. H. Hulsman, tel. (0529) 401318.  
Website: www.parochiehoonhorst.nl 
 
Parochiefonds Hoonhorst  Rabobank rek.nr. NL77 RABO 0312 8258 03 
P.C.I. Caritas Hoonhorst Rabobank rek.nr. NL35 RABO 0161706282 
 
Regio-wacht 
Voor noodgevallen kunt u van zondagmiddag t/m maandagavond bellen met de 
‘regio-wacht’ tel. 06-5041 2238.  
 
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. 
 

KERKELIJK NIEUWS 
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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: 16 september tot en met 8 oktober 2017  
 
Zaterdag 16 september 
19.00 uur          : Eucharistieviering 
Voorganger       : Pastoor Hermens 
m.m.v.               : Gemengd koor 
Lectrice : Anneke Jansen 
Dienen              : Hugo Boekel, Ivor Smook 
Collectanten      : P. Mijsters, H. Melenhorst 
Koster                : A. Braam 
 
Intenties 16 en 17 september 
Bernard en Marie Diepman- Reimert, ouders Schrijver- Langenkamp, overl. fam Wolthaar- 
Jutten, overl. ouders Braam- Nijentap, Johannes Hermanus Schrijver, Jan Huitink, Gradus 
Damman, Jaarged. Cor Peek, overl. ouders Poppe- Breembroek, Marietje de Ruiter- 
Willemsen, overl. ouders Hagen- Keizer, Martin en Willy, Jaarged. Gerardus Antonius 
Hollewand, Joop Koerhuis, Cor van Damme, Dinie Mars- Diepman 
 
Dalfsen : zondag  17 september 09.00 uur Communieviering 
Ommen : zondag  17 september 11.00 uur Eucharistieviering/ locatiedag 
Lemelerveld : zaterdag  16 september 19.00 uur Communieviering 
Lemele               : zondag  17 september   10.30 uur     Vredesdienst 
Vilsteren : zondag  17 september 11.00 uur Eucharistieviering 
Heino : zaterdag 16 september 19.00 uur Communieviering 
Lierderholthuis  : zondag  17 september 09.00 uur Eucharistieviering 
 

Maandag 18 september 
19.00 uur           : Rozenkransgebed 
Lector                : Frans Eilert 
 
Donderdag 21 september 
19.00 uur            : Eucharistieviering 
Voorganger        : Pastoor Hermens 
Intentie               : Voor alle overledenen van onze parochie 
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Zondag 24 september Vredeszondag 
09.30 uur          : Oecumenische viering in de Grote Kerk te Dalfsen 
Voorgangers     : Dominee Schipper en Pastoraal werker Noordink 
m.m.v.               : Gemengd Koor Hoonhorst 
 
Intenties 23 en 24 september: 
De misintenties zijn verplaatst naar het volgend weekend. 
 
Dalfsen : zondag  24 september 09.30 uur Oecumenische viering Grote kerk 
Ommen : zondag  24 september 11.00 uur Eucharistieviering 
Lemelerveld : zondag  24 september 10.00 uur Vincentius 
Vilsteren : zondag  24 september 11.00 uur Eucharistieviering 
Heino               : zaterdag 23 september 18.00 uur Eucharistieviering ( 60 jr.    
    priesterjubileum C. Mijnhout ) 
Lierderholthuis : zondag  24 september 09.00 uur Eucharistieviering 

 
Maandag 25 september 
19.00 uur           : Rozenkransgebed 
Lector                : Jan Meijerink 
 
Donderdag 28 september 
19.00 uur      : Eucharistieviering 
Voorganger       : Pastoor Hermens 
Intentie              : Voor de zieken 
 
Zaterdag 30 september ( Oogstdankviering ) 
19.00 uur           : Communieviering 
Voorganger       : Pastoraal werker klein Overmeen 
m.m.v.               : Gemengd Koor 
Lectrice             : Miny Holterman 
Dienen              : Silvan Smook, Viktor Boekel 
Toortsdragers   : Niek Diepman, Lynn Jansen 
Collectanten      : W. Schrijver, H. Veneboer 
Koster               : H. v.d. Vecht 
 
Intenties 30 september en 1 oktober 
overl. ouders Grooteschaars- Bruggeman, Jaarged. Dien Kievitsbosch- Reimert, Bernard- 
en Marie Diepman- Reimert, Jaarged. Gerrit Damman, overl. ouders Vosman- Hendriks, 
overl. ouders Poppe- Breembroek, ouders Zwakenberg- Haas, overl. ouders Sterenbosch- 
Luttenberg, Herman Nijboer, Gezina Broeks- Splinter, Henk Diepman, ouders Diepman- 
Fakkert, Hendrikus Schrijver, overl. ouders Peek- Klink, Cor van Damme, Dinie Mars- 
Diepman 
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Dalfsen : zondag  1 oktober 09.00 uur Communieviering 
Ommen : zondag  1 oktober 11.00 uur Eucharistieviering 
Lemelerveld : zondag  1 oktober 09.00 uur Communieviering 
Vilsteren : zondag  1 oktober 11.00 uur Communieviering 
Heino               : zaterdag 30 september 19.00 uur Eucharistieviering 
Lierderholthuis : zaterdag 30 september 19.00 uur Communieviering 

 
Maandag 2 oktober 
19.00 uur             : Rozenkransgebed 
Lector                  : Frans Eilert 
 
Donderdag 5 oktober 
19.00 uur             : Eucharistieviering 
Voorganger         : Pastoor Hermens 
Intentie                : Voor slachtoffers van oorlog en geweld 
 
Zondag 8 oktober ( Caritasviering ) 
09.00 uur           : Communieviering 
Voorganger       : Pastoraal werker klein Overmeen 
Lector                : Silvo Broeks 
m.m.v.               : Gemengd koor 
Dienen              : Kim Diepman, Lisa Meijerink 
Collectanten      : J.v.d. Vechte, D. v.d. Vechte 
Koster               : A. Braam 
 
Intenties 7 en 8 oktober 
overl. ouders Grooteschaars- Bruggeman, Bernard en Marie Diepman- Reimert,  
overl. ouders Overgoor- Grooteschaars, Jaarged. Gerard Tijssen, Herman Mars,  
Herman Nijboer, Marie Poppe- Breembroek, Bernard Nijhout, Cor van Damme, 
Dinie Mars- Diepman 
 
Dalfsen : zaterdag  7 oktober 19.00 uur Caritasviering 
Ommen : zondag  8 oktober 11.00 uur Caritasviering 
Lemelerveld : zaterdag  7 oktober     19.00 uur Eucharistieviering 
Vilsteren : zondag  8 oktober 11.00 uur Caritasviering 
Heino                : zaterdag  7 oktober 19.00 uur Communieviering 
Lierderholthuis  : zondag  8 oktober 09.00 uur Communieviering 

 
 

Dan zwijgt de muziek, maar is het lied nog niet ten einde….. 
 
Op 27 augustus is overleden    Cor van Damme 
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Pianist van koor Enjoy en organist binnen onze geloofsgemeenschap. Ruim 20 jaar 
verzorgde hij de muzikale begeleiding. Zijn muzikaliteit en ritme zullen wij missen 
maar in de verte klinkt de melodie van herinneringen. 
 
Bedevaart Kevelaer 
Op zaterdag 2 september zijn 8 personen uit Hoonhorst meegegaan op bedevaart 
naar Kevelaer. In alle vroegte vertrokken zij per luxe bus richting Duitsland waar zij 
in Kevelaer de andere groepen uit de omliggende dorpen ontmoetten. In processie 
liep de groep naar de Antoniuskerk met medewerking van muziekvereniging De 
Bergklanken uit Luttenberg. Na de Eucharistieviering, waarin de zang werd verzorgd 
door het koor van de Geloofsgemeenschap H. Cornelius uit Luttenberg, werd de 
Processiekaars gezegend en vervolgens meegedragen in de processie om 
bijgeplaatst te worden in de Genadekapel in het centrum van Kevelaer. Daarna was 
tijd voor een uitgebreid en gezellige lunch. In de middag volgen de Kruisweg en het 
Plechtig Lof in de Basiliek. De groep kan terugkijken op een mooie, inspirerende en 
gezellige dag! 
 

 
 
Creatief met oogstprodukten 23 september t/m 30 september St. 
Alphonsuskerk Slagharen 
De jaarlijkse oogst inspireert de bloemengroep en andere vrijwilligers van de St. 
Alphonsuskerk ieder jaar weer. Al 19 jaar gebruikt de groep bloemen, fruit, groente 
en granen om de kerk op bijzondere wijze te versieren. En elke keer weet de groep 
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de bezoekers te verrassen met creatieve en kunstzinnige uitingen van alles wat met 
de oogst te maken heeft. Het prachtige resultaat is van zaterdag 23 t/m zaterdag 30 
september te bewonderen in de St. Alphonsuskerk aan de Herenstraat 15 te 
Slagharen. U kunt dan tussen 10.00 en 16.30 uur in de kerk terecht. Verder is de 
kerk open op zaterdag 23, zondag 24 september en op zaterdag 30 sept. van 14.00 
uur tot 16.00 uur! U bent van harte welkom. 
  
Sam’s Kledinginzamelactie zaterdag 30 september 
Halfjaarlijkse Kledinginzamelingsactie van Sam’s Kledingactie voor Mensen in 
Nood. Op zaterdag 30 september as. kan tussen 8.00 uur en 12.00 uur 
kleding, schoenen en huishoudtextiel ingeleverd worden bij de kerk.  De 
opbrengst van deze kleding gaat naar de bestrijding hongersnood in Zuid-Soedan 
door Cordaid Mensen in Nood. Op de website www.samskledingactie.nl leest u 
meer over de gesteunde projecten. We hopen op een goede opbrengst en 
danken u alvast voor uw inzet en bijdrage - Caritas Hoonhorst 
 
Aanmelding voor het H. Vormsel groep 7 en 8 
Ouders van kinderen uit groep 7 en 8 die graag willen dat hun kind het Heilig 
vormsel kan ontvangen kunnen zich hiervoor aanmelden via het 
locatiesecretariaat rkkerkhoonhorst@gmail.com   
Via de mail krijgt u een digitaal aanmeldingsformulier en wordt u verder op de 
hoogte gehouden. Aanmelding is mogelijk tot uiterlijk 1 november 

 
Namens de vormselwerkgroep 

Silvo Broeks  
 
Oproep doopvoorbereidingsgroep  
Zondag 15 oktober is er een doopviering om 13.00 uur. De voorbereidingsavond 
is op donderdag 21 september. Mocht u uw kind willen laten dopen tijdens deze 
viering, dan kunt u tot 19 september contact opnemen met Ria Nagel-Habers 
(0529-471635) of Yvonne Kijk in de Vegte-Kappers (0529) 435360. 
 
Achtergebleven artikelen Kunstweekend 
Na het Kunstweekend op 6 en 7 mei 2017 zijn er nog 2 kruisbeelden en een 
afbeelding van Maria met kindje Jezus achter in de kerk blijven liggen, zie foto’s. 
Het verzoek aan de eigenaren is deze alsnog op te halen. De artikelen liggen 
achter in de kerk, deze is dagelijks geopend. 
 

http://www.samskledingactie.nl/
mailto:rkkerkhoonhorst@gmail.com
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In het weekend van 7 en 8 oktober zal er weer een speciale caritasviering zijn  
en tevens weer een inzamelactie voor de voedselbank. Van harte aanbevolen. 
 

 
 
 
Nieuwe voetbalkleding Hoonhorst 2 
  
Op 30 augustus j.l is met Johnny Blankvoort van Flynth Accountants en 
Adviseurs een nieuw kledingcontract getekend voor het 2e elftal van Hoonhorst. 
Dit bedrijf is geen onbekende voor VV Hoonhorst want zowel Flynth als Johnny 
zijn al jaren verbonden aan onze vereniging en is het contract weer met 3 jaar 
verlengd. 
Namens VV Hoonhorst hartelijk bedankt! 
 

  
 
Sponsor van de maand 
Elke maand zet Voetbalvereniging Hoonhorst een sponsor in het zonnetje... 

VOETBAL NIEUWS 
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Deze maand is dat Kontrast Sport en Welness uit Dalfsen. Deze sportschool die 
inmiddels een begrip geworden is in de regio staat onder leiding van Hanny  
Hilgenkamp, samen met een team van opgeleide trainers, kwaliteit in 
begeleiding, groepstrainingen, Squash, zwemmen(les) en ga maar verder... 
Maar er is meer...wat te denken van een heerlijke zonnebankkuur of massage! 
Ook is hier de mogelijkheid voor fysiotherapie en een heerlijke sauna... 
We willen Hanny bedanken als nieuwe bordsponsor bij onze vereniging! 

  

 
 

sponsorzaken@vvhoonhorst.nl 
 
 
 
 

 
SCHILDEREN /GEMENGDE TECHNIEK CURSUS IN HOONHORST 
 
Tijdens de cursus in atelier I’M werkt ieder binnen een zelfgekozen thema. Eens 
per 2 weken is er begeleiding en coaching in het atelier, waar we beginnen met 
een kort werkoverleg en uitleg over nieuwe materialen en technieken. Daarna ga 
je zelf aan de slag.  Er wordt veel gebruik gemaakt van persoonlijke foto’s die via 
een transfertechniek bij het schilderen worden verwerkt. We sluiten af met een 
werkbespreking. 
Aan het eind van de cursus  is er een expositie van het werk tijdens het bekende 
“kunst om Dalfsen” weekeind 
Er is nog ruimte voor nieuwe deelnemers  voor de cursus of  workshops. 
Op de website: www.ingridmertens.nl vind je hierover informatie. 
 
Cursustijden: 10 of 12 keer op dinsdagochtend, dinsdagavond, woensdagavond  
 
Voor informatie, opgave en/of een proefles kun je contact opnemen met: 
Ingrid Mertens, mail: imertens@telfort.nl , mob: 06-28302517 

 

 

PLAATSELIJK NIEUWS 

http://www.ingridmertens.nl/
mailto:imertens@telfort.nl


                                 Dorpsblad Hoonhorst   
 

  DORPSBLAD HOONHORST NR 2 15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                 Dorpsblad Hoonhorst   
 

  DORPSBLAD HOONHORST NR 2 16 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                 Dorpsblad Hoonhorst   
 

  DORPSBLAD HOONHORST NR 2 17 

Collecte Fonds Verstandelijke Gehandicapten 
Mijn kinderen zijn niet gehandicapt, uit dankbaarheid collecteer ik voor het Fonds 
Verstandelijk Gehandicapten (FVG).  
Deze zin bleef in mijn hoofd hangen, toen een van de collectanten dit tegen mij 
zei. Ja, dat is óók een reden om te collecteren voor dit fonds, omdat jouw 
kinderen níet gehandicapt zijn. Het sterkte mij in mijn beslissing om wijkhoofd te 
worden voor de collecte van FVG.  
Ik neem deze functie vanaf dit jaar over van iemand die dit sinds 1980 doet; ook 
collecteert er al iemand uit Hoonhorst sinds 1980. Dat is zo mooi van Hoonhorst, 
we zijn er voor elkaar. We geven veel van onszelf aan anderen; in de vorm van 
het doen van de collecte, maar ook door te geven aan deze collecte.  
En dat dit fonds het kan gebruiken zal duidelijk zijn. Projecten om volwassenen 
en kinderen met een beperking een goed en actief leven te geven worden 
hiermee gesteund. Wil je weten welke projecten dit zijn, kijk dan op de site 
https://fondsverstandelijkgehandicapten.nl/onze-projecten/  
Wij, collectanten uit Hoonhorst, komen bij u aan de deur in de week van  
25 t/m 30 september 2017.  
Ik hoef niet te vragen of u ook wat geeft, dat weet ik wel zeker. 

 

 
UITNODIGING 

Doe mee aan het 2e Noaber toafeln   in Hoonhorst!  

 
Datum:     
            

 
Zaterdagavond 4 november 2017 

Tijden: 18.30 uur              vertrek 
18.45 uur              voorgerecht 
20.00 uur              hoofdgerecht 
21.30 uur              nagerecht 
vanaf 22.00 uur   koffie met ………. bij het   
Anjerpunt Hoonhorst!                        

Concept:            Je eet als paar op één avond in kleine groepjes op verschillende 
adressen in het dorp 

 
Wat is het? 
Een ‘diner’ met 3 gangen (voorgerecht, hoofdgerecht en nagerecht) aan 
verschillende tafels, gewoon bij mensen thuis en ieder tweetal kookt èn eet mee.  
Elk deelnemend paar heeft de zorg over één gang, krijgt 2 paren te gast en is zelf 
ook twee keer te gast. De indeling gebeurt door loting. Op 29 oktober krijg je een 
enveloppe met welke gerecht/gang je moet voorbereiden. 
Bij elke gang schuif je dus weer aan bij een gedekte tafel voor een nieuw 
gezelschap van 6 personen! 
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Een gezellige en goedkope manier om oude en nieuwe buurtgenoten te 
ontmoeten en op een andere manier samen te zijn en elkaar beter te leren 
kennen. 
Een initiatief van het Anjerpunt Hoonhorst waar we aan het eind allemaal bij 
elkaar komen om onder het genot van een kopje koffie en/of wat anders 
gezamenlijk wat na te praten, recepten uit te wisselen en de avond af te sluiten.   
 
Wat wordt er van de deelnemers verwacht? 
Eén gang voor 6 personen bereid je samen in je eigen huis voor. Hoe je je gang 
en tafel aankleedt bepaal je helemaal zelf. Het is een verrassing voor de gasten. 
Het hoeven geen ingewikkelde en culinaire gerechten te zijn. Alles moet al wel 
van tevoren klaar gezet en gemaakt worden. 
Op de dag zelf is het soms rennen geblazen, want het kan zijn dat je een 
voorgerecht als gast nuttigt en daarna zelf het hoofdgerecht moet serveren. Het 
is dan de uitdaging om op tijd thuis te zijn om de laatste hand aan het gerecht te 
leggen èn de gasten te ontvangen! Dit zorgt wellicht voor hilarische momenten en 
voldoende gespreksstof.  
 
Wat kost het? 
De kosten zijn € 5,- per persoon. Daar krijgt u voor koffie met een drankje. 
Inclusief administratiekosten etc. Restant gaat naar Anjerpunt. Betalen aan het 
eind van de avond. 
 
Wie kunnen hier aan meedoen? 
Alle inwoners van Hoonhorst kunnen meedoen. Je kan je alleen inschrijven als 
‘paar’: samen met je partner, vriend of vriendin. Met dieetwensen wordt rekening 
gehouden. 
Inschrijven vóór 15 oktober bij:  kees@anjerpunt.nl    
 

 
Rock and Roll muziekparty 
 
John Elshof (Hoonhorst) en Frank Buschman  (Dalfsen) organiseren voor u een 
spetterende jaren 50 , Rock and Roll muziekparty. 
In zaal Kappers in Hoonhorst kunt u op zondagavond 1 oktober 2017, helemaal 
uit uw dak gaan tussen 20.00 en 23.00 uur.! 
DJ deze avond is niemand minder dan een Look-A-Like van The King of Rock 
and Roll,…. Elvis Presley…! 
Voor € 3.- per persoon, contant te betalen in de zaal , kunt u zich helemaal laten 
gaan in swingen en twisten. 
Opgave uitsluitend per mail bij : 

frank5buschman@gmail.com 
 

mailto:kees@anjerpunt.nl
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21 en 22 oktober 2017 Bazar Hoonhorst 
 
Op 21 en 22 oktober aanstaande is het weer zover!  De jaarlijkse Bazar in 
Hoonhorst vindt weer plaats.Op dit jaarlijkse spektakel zijn via diverse verlotingen 
en het Rad van Avontuur, zeer mooie prijzen te winnen! 
Ook dit jaar is het weer gelukt om bijzondere en spectaculaire prijzen voor u klaar 
te zetten.  Het prijzen pakket bestaat onder andere uit;  gereedschap, een 
weekend Texel, prachtig speelgoed, taarten en lekkernijen,  diverse 
waardebonnen twv € 100,- shoptegoed bij Jumbo en AH en nog veel meer… 
Op zaterdag en zondag starten we om 14.00 uur. 
Zet de datum vast in uw agenda!  Een gezellig weekend voor jong en oud! 
 
De opbrengst van de Bazar zal ten gunste komen van de VV Hoonhorst en TTV 
Hoonhorst. 
Locatie: Potstal Hoonhorst, Kerkstraat 24 Hoonhorst gemeente Dalfsen.  
 
 

 
Genieten van het donker in het Sterrebos 
Nacht van de Nacht verhalenwedstrijd voor jong en oud 
 
De Nacht van de Nacht is een jaarlijks terugkerend evenement om aandacht te 
vragen voor de gevolgen van lichtvervuiling. De gemeente Dalfsen doet dit jaar 
ook weer mee. Op 28 oktober gaan bijvoorbeeld alle lichten van het 
gemeentehuis in Dalfsen uit. In samenwerking met Café-restaurant Het Boskamp 
in Dalfsen wordt de Nacht van de Nacht ‘gevierd’ met onder meer een spannende 
huifkartocht door het bos. Maar er is dit jaar ook een heuse verhalenwedstrijd. 
Schrijf jij het beste en spannendste verhaal? Dan wordt dit tijdens de Nacht van 
de Nacht door een professionele voorlezer voorgedragen. Iedereen mag 
meedoen aan de verhalenwedstrijd. Bovendien zijn er heel mooie prijzen te 
winnen! 
 
Iedere inwoner van de gemeente Dalfsen mag aan de ‘Nacht van de Nacht-
Verhalenwedstrijd’ meedoen! Jong én oud. We hebben twee schrijfcategorieën, 
zodat iedereen een eerlijke kans heeft om te winnen: 
 

JONGE SCHRIJVERS    : Categorie voor kinderen tot en met 15 jaar oud.  

OUDERE SCHRIJVERS : Categorie voor iedereen die 16 jaar of ouder is.    

Maak het verhaal af en win! 
Wij hebben alvast een beginnetje gemaakt voor jouw Nacht van de Nachtverhaal.  
Download de start van het verhaal op de website van gemeente Dalfsen: 
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www.dalfsen.nl/Nieuws1/GenietenVanHetDonkerInHetSterrebos.htm. Je mag 
helemaal zelf weten hoe het verhaal verdergaat (max. 2.000 woorden). De twee 
beste verhalen winnen de hoofdprijs: één in de categorie JONGE SCHRIJVERS 
en één in de categorie OUDERE SCHRIJVERS. Ook voor de mooiste illustratie, 
passend bij het verhaal, is een prijs te winnen. Het maken van een tekening 
wordt door de jury op prijs gesteld, maar is niet verplicht! De tien beste verhalen 
bundelen we uiteindelijk in een groot verhalenboek.  
 
Spelregels 

 Lever je verhaal vóór donderdag 5 oktober  2017 in 

Mail je verhaal (en eventuele illustratie) naar communicatie@dalfsen.nl, 

onder vermelding van: “Schrijfwedstrijd Nacht van de Nacht” 

Vergeet niet je naam, leeftijd, woonplaats, e-mail en telefoonnummer 

achter te laten in je mailtje! 

Je woont in de gemeente Dalfsen 

Je vindt het goed dat je verhaal gepubliceerd wordt – wees dus voorzichtig 

met het opvoeren van personen  of gebeurtenissen die je uit je omgeving 

kent 

Je bent 28 oktober, tijdens de Nacht van de Nacht, beschikbaar voor de 

prijsuitreiking! 

Waar kijkt de jury naar? 
De duisternis speelt een belangrijke rol 

Het verhaal heeft maximaal 2.000 woorden 

Er hoort bij voorkeur ook een illustratie bij (eigen tekening of plaatje, geen 

bestaande illustratie) 

Wat win je? 
Voor de podiumplaatsen zijn er mooie prijzen te winnen ‘met een 

duurzaam tintje’ 

De leukste verhalen worden gebundeld in een echt boek- elke deelnemer 

ontvangt een exemplaar! 

De twee winnende verhalen worden voorgelezen tijdens de Nacht van de 

Nacht in het Sterrebos 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.dalfsen.nl/Nieuws1/GenietenVanHetDonkerInHetSterrebos.htm
mailto:communicatie@dalfsen.nl
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Dansavond zaal Kappers 
Al meer dan 40 jaar wordt er in Hoonhorst op de eerste dinsdag van de maand 
een dansavond georganiseerd bij Café Restaurant Zalen Kappers.  
Zo ook op dinsdag 3 oktober a.s.. Namens de organisatie bent u van harte 
uitgenodigd vanaf 20.00 uur.  
De jive, Quick step, cha cha cha, Engelse wals, line dance of de tango zullen 
zeker passeren op deze avond.  
Lekker zwieren en draaien op live muziek!  
Voor deze avond op 3 oktober geldt gratis entree! 
 
Graag tot ziens!  
 
Café Restaurant Zalen Kappers 
Kerkstraat 7  
7722 LR Hoonhorst 
0529-401281 
www.kappers-horeca.nl 
 
 
 
 

Onbedoelde humor in kranten, tijdschriften etc.  

* Krant: Korsettenfabriek zit krap. 
* Dictaat Gegevensstructuren: Snelheidsovertreders A12 gehalveerd. 
* Dictaat Gegevensstructuren: Pronk krijgt afval in portefeuille. 
* Dictaat: Douane neemt Viagra-pillen in. 
* Dictaat: PvdA wil mes zetten in generaals. 
* Rotterdamse krant: Man komt onder tram. Helaas kon de bestuurder niet meer 
uitwijken. 
* Utrechts Nieuwsblad: Aanpak van wildplassen is dweilen met de kraan open. 
* BN de Stem: De verdachte zei zeker te weten dat hij niet als enige de wet in de 
wind sloeg. 
* BN de Stem: Het ongeval gebeurde even op het knooppunt Zaarderheiken. 
* Stadnieuws: Oppas gevraagd voor onze zoon die ook huishoudelijk werk wil 
verrichten. 
* Weekblad Westfriesland: Lijkt het u leuk om met andere mensen in het Engels 
te conserveren, dan heeft wijkcentrum 't Hop een cursus Engelse conservatie 
voor gevorderden voor u. 
* Twentsche Courant Tubantia: Bliksem verstoort chaos treinverkeer. 
* Libelle: Deze keukenweegschaal is gemaakt van plastic en weegt daarom bijna 
niets. 
* Rubriek autonieuws: Naast de zitplaatsen voor 2 personen is er nog voldoende 

HUMOR 
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ruimte voor handen. 
* NRC Handelsblad: Er raakt veel weg, we stuiten aan de lopende band op 
voorwerpen die er niet meer zijn. 
* Heemsteedse Courant: Ik wil nog wel graag zeggen dat als mensen beginnen 
aan een huisdier ze het ook moeten afmaken. 
* Nederlandse Staatscourant: De grote massa van het Nederlandse volk was 
allang voorstander van het huwelijk. Zij vinden Máxima, net als de minister-
president, een aantrekkelijke vrouw. 
* De Telegraaf: Het personeel werd kort na sluitingstijd bedreigd met een pistool 
en ging er vandoor met een groot geldbedrag. 
* Het Rotterdams Dagblad: Blinden zien niets in braille-theatergids. 
* Het Rotterdams Dagblad: Saudi-Arabië heeft een Amerikaans verzoek van de 
hand gewezen om vier inmiddels onthoofde Saudische terroristen te mogen 
ondervragen. 
* Het Rotterdams Dagblad: Brandstichters steken elkaar aan. 
* Het Rotterdams Dagbald: Politie doet te weinig aan kinderporno op het Internet. 
* Metro: Zelfgestookte drank fataal voor 22 doden. 
* Bredase Bode: EK Atletiek voor blinden en slechtzienden - Albert van der Mee 
grijpt net naast medailles. 
* Eindhovens Dagblad: Verduisterde maan slecht zichtbaar. 
* De Ware Tijd: De stof komt in het water en vervuilt het. De vissen eten het kwik 
op en vervolgens de mens. 
* Volkskrant: Het advies is afgestemd op leeftijd, geslacht en eventuele andere 
aandoeningen van de patiënt. 
* Website NVVE: Welkom bij de Nederlandse Vereniging voor Vrijwillige 
Euthanasie. Vrijwilligers gevraagd. 
* Leidsch Dagblad: VVD leden vinden de stad nog viezer dan hun eigen 
wethouder Van der Sande. 
* Volkskrant: Kinderen en honden zijn welkom, mits aangelijnd. 
* OOGST Landbouw over posterreclame bij AH: Albert Heijn hangt tevreden 
telers op. 
* Met een evenwichtige vegetarische voeding krijg je alles binnen, ook kinderen. 
* De burgemeester ging na het telefoongesprek met de officier van dienst naar 
bed en merkte pas  
   's ochtends dat het in de Oosterparkwijk volledig uit de hand was gelopen.  
* In Hasselt maakten 29 koeien de weg onveilig, samen met de eigenaar werden 
de dieren weer naar hun weide gedreven. 
* Het lerarentekort zal de regering voortdurend een zorg zijn. 
* Weekblad Dongen: Inbraak auto: De dieven slaagden erin een van de 
voorportieren open te braken.  
* Aantal deelnemers wandelvierdaagse loopt achteruit.  
 


