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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 
 17 oktober Sjoerd 27 oktober 
 7  november Sjoerd 17 november 
 28 november Sjoerd 8  december 
  

 
 
Stichtingnieuws: 
 
Het najaar staat voor de deur. 
De herfstkleuren komen steeds meer tevoorschijn. 
Dorpsactiviteiten verplaatsen zich weer naar binnen. 
In het dorpsblad leest u wat er allemaal te doen is in Hoonhorst. 

 
 
 
 

Stichting Dorpsblad Hoonhorst 

mailto:dorpsblad@hoonhorst.nl
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Datum                      Agenda 
 
8  oktober  Eten bij Kappers voor ouderen en alleenstaanden 
10 oktober Ouderenochtend Kappers 
10  oktober Tweedehands speelgoed/kledingbeurs Anjerpunt 
11  oktober Klaverjassen 
13 oktober Jeugdsoos Pizza bakken 
21 en 22 oktober Bazar 
23 oktober ZijActief dhr. ten Brinke over het leven van een bakker in 
                                     Dialect. 
24 oktober Ouderenochtend Kappers 
25 oktober Klaverjassen 
 
29 september Jeugdsoos levend stratego 
3  oktober Dansen zaal Kappers 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KRUMMEL 
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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. 06-5041 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. 
 
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 

KERKELIJK NIEUWS 
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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: 7 oktober tot en met 29 oktober 2017  
 
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 (schaalcollecte voor caritas) 
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, overl. ouders Poppe- Breembroek, Bernard Nijhout, Cor van Damme 
Diny Mars- Diepman, Gerrit Lankhorst, Rikie Eijkelkamp- Huitink 
 
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 

 
Maandag 9 oktober 
19.00 uur              : Rozenkransgebed 
Lectrice                 : Tonnie Veltmaat 
 
Donderdag 12 oktober 
19.00 uur              : Eucharistieviering 
Voorganger           : Pastoor Hermens 
Intentie                  : voor alle eenzame mensen 
 
Zaterdag 14 oktober 
19.00 uur             : Communieviering 
Voorganger         : Werkgroep 
m.m.v.                 : Enjoy 
Dienen                : Dion Diepman 
Collectanten       : H. Ulkeman, H. v.d. Vegt 
Koster                 : G. Holterman 
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Zondag 15 oktober 
13.00 uur             : Doopviering 
Voorganger         : Pastoor Hermens 
 
19.00 uur             : H.Lof 
Voorganger         : Pastoor Hermens 
m.m.v.                 : Gemengd koor 
Dienen                : Frans Eilert, Hugo Boekel 
Koster                 : H. v.d. Vegt 
 
Intenties 14 en 15 oktober 
Bernard en Marie Diepman- Reimert, Johan Kortstee, Herman Wolthaar,  
Johannes Hermanus Schrijver, Gradus Damman, overl. ouders Poppe- Breembroek,  
Gezina Broeks- Splinter, Marietje de Ruiter- Willemsen, Cor van Damme,  
Diny Mars- Diepman, Rikie Eijkelkamp- Huitink 
 
Dalfsen : zondag  15 oktober 09.00 uur Communieviering 
Ommen : zondag  15 oktober 11.00 uur Eucharistieviering 
Lemelerveld : zaterdag 14 oktober 19.00 uur Communieviering 
                          : zondag  15 oktober 10.00 uur Boerderijviering 
Vilsteren : zondag  15 oktober 11.00 uur Eucharistieviering 
Heino : zaterdag 14 oktober 19.00 uur Eucharistieviering 
Lierderholthuis  : zondag  15 oktober 09.00 uur Eucharistieviering 

 
Maandag 16 oktober 
19.00 uur               : Rozenkransgebed 
Lector                    : Jan Meijerink 
 
Woensdag 18 oktober 
9.30 uur                 : Caritasviering.  
     Na afloop is er gelegenheid samen koffie te drinken  
                                 in het parochiehuis.                   
 
Donderdag 19 oktober 
19.00 uur               : Eucharistieviering 
Voorganger           : Pastoor Hermens 
Intentie                  : overl. ouders Kappers- van de Kolk 
 
Zondag 22 oktober 
09.00 uur             : Eucharistieviering 
Voorganger         : Pastoor Wenker 
m.m.v.                 : Gemengd koor 
Lector : Leon Diepman 
Dienen                : Silvan Smook, Lisa Meijerink 
Collectanten       : T. Braam, A. Braam 
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Koster                 : A. Braam 
 
Intenties 21 en 22 oktober: 

overl. ouders Meijerink- Groote Stroek, overl. ouders Grooteschaars- Bruggeman,  
Bernard en Marie Diepman- Reimert, ouders Damman- Heerink, Herman Nijboer,  
overl. ouders Poppe- Breembroek, Hendrikus Schrijver, Diny Mars- Diepman,  
Rikie Eijkelkamp- Huitink, Anton Damman 
 
Dalfsen    : zaterdag 21 oktober19.00 uurEucharistieviering 
Ommen    : zondag 21 oktober11.00 uurEucharistieviering 
Lemelerveld    : zaterdag 21 oktober19.00 uurEucharistieviering 
Vilsteren    : zondag 22 oktober11.00 uurEucharistieviering 
Heino                  : zondag 22 oktober09.00 uurEucharistieviering  
Lierderholthuis    : zaterdag 21 oktober19.00 uurCommunieviering 
 

Maandag 23 oktober 
19.00 uur             : Rozenkransgebed 
Lector                  : Frans Eilert 
 
Donderdag 26 oktober 
19.00 uur : Eucharistieviering 
Voorganger        : Pastoor Hermens 
Intentie               : Voor alle overleden parochianen 
 
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 
 

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 
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Op 1 september is overleden te Zwolle 
 

Gerridina Josephina Mars - Diepman 
Diny 

 
sinds 5 juli 1979 weduwe van Marinus Mars In de leeftijd van 87 jaar 

Zorghuis Anna Heerkens (IJsselheem) te Zwolle 
 

Laten wij Diny in onze gebeden gedenken 
en ook haar zoon Rudy die alleen achter blijft. 

 
 

Op 18 september is overleden te Dalfsen 
 

Hendrika Johanna Maria Eijkelkamp-Huitink 
Rikie 

 
sinds 28 februari 2017 weduwe van Willem Eijkelkamp 

 
in de leeftijd van 82 jaar 

Koelmansstraat 64 
 

Laten wij Rikie in onze gebeden gedenken. 

 
“…Boer zoekt…” 
De mens is graag in de natuur. Als het weer het toelaat gaan we naar buiten; 
fietsen, wandelen of lekker bezig zijn in de tuin. In de natuur laden we onze accu 
weer op, we ontspannen en genieten van de rust. Het is niet zo vreemd dat wij 
juist in de natuur dichtbij onszelf komen.  
We zullen ons moeten aanpassen aan de seizoenen die komen en weer gaan, de 
natuur kent haar eigen ritme. Het weer kunnen we niet afdwingen. En in onze, 
vooral -maakbare- samenleving is dat een groot goed. Wij kunnen niet alles naar 
onze hand zetten. En juist dat kan ons doen beseffen dat we onderdeel zijn van 
een groter geheel. Dat we beseffen dat er Iemand is, die boven alles uitstijgt. Dat 
er blijkbaar een groter plan is. Dat we beseffen dat er Iemand is die ons 
onderdeel laat zijn van Zijn grote plan met ons. Dat alles niet ‘toevallig’ bestaat. 
(Gen.1, 1-2) 
 
Sinds een half jaar schuif ik aan bij verschillende boeren in onze 
Emmanuelparochie. Aan hun keukentafel hoor ik hun verhalen. Ook zij werken en 
leven graag in de natuur met het ritme van de seizoenen.  Zaaien, wachten en 
oogsten als de tijd daar is….Ik kom bij boeren die hun hoofd boven water weten 
te houden, bij boeren die kopje – onder dreigen te gaan en bij boeren die 
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besloten hebben te stoppen. En het kan u niet ontgaan zijn dat vele 
kippenboeren nu de dupe dreigen te worden. Daarnaast blijft nog steeds de 
maatschappelijke tendens van grootschaligheid het boerenleven treffen. Mede 
daardoor zijn er al zoveel boeren die, vaak noodgedwongen, gestopt zijn of 
anderszins het roer hebben moeten omgooien. Hoe vaak verandert de 
regelgeving nog? 
Hoeveel onzekerheid en ongemak kunnen de boeren nog aan? Van die boeren 
heb ik geleerd dat allerlei regelgevingen en aanpassingen zich soms moeilijk 
laten voegen in hun visie op boer zijn en het omgaan met de natuur en het leven 
op het platteland. Het vraagt heel veel aanpassingsvermogen van boeren en 
boerinnen. 
 
Boeren en boerinnen zoeken naar wegen om verder te kunnen. Zoeken naar 
goede oplossingen voor de problemen waarin zij zich gesteld zien. Proberen de 
weg terug te zoeken naar de verbinding met de natuur: zoeken naar antwoorden 
op hun visie op leven en werken in en aan Gods Schepping.  
Wij allen zijn rentmeesters, maar de boeren voelen dit rentmeesterschap wel erg 
zwaar drukken. 
‘Moeten we verder, en zo ja, hoe dan?’ is de vraag die ik vaak hoor. Ook ik heb 
het antwoord niet… 
Ook de kerk heeft het antwoord niet.. Samen met de KIP-Groep (Kerk in 
Platteland) wil ik aandacht hebben voor de boerenproblematiek.  
 
Ik besef dat ook ik met lege handen sta, maar graag wil ik u een luisterend oor 
bieden wanneer u, als boer of boerin, graag eens uw verhaal kwijt wilt. Soms 
helpt het om het hart eens te luchten. 
Bel of mail mij!  
 
Marga klein Overmeen 
Pastoraal Werker. 
mob: 06-18 27 64 84 
Email: m.kleinovermeen@emmanuelparochie.nl   
 

Boerderij-viering                                                                                           

Op zondag 15 oktober houden we een bijzondere kerkdienst in het teken van het 
platteland en de kerk.   Dit jaar zijn we te gast op het bedrijf 
van Christien en Rinus Mars aan de Dalmsholterweg 30 8146 
PM Dalmsholte.  
 
De boerderij-viering heeft als thema “deel van het leven”. Wij 

zijn een deel van het leven en erkennen onze plaats in de schepping. Door de 
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eeuwen heen zijn we steeds bezig om het leven naar onze eigen hand te zetten. 
Zoals met het bewerken van het land en de verzorging van de dieren. Daarbij 
moeten we ons geregeld buigen voor zaken die we niet in de hand hebben.  
De viering begint om 10.00 uur met koffie. De werkgroep Kerk in Platteland 
organiseert deze viering, die geleid wordt door 
Pastoraal Werker  Marga Klein Overmeen. Na de 
dienst is er gelegenheid om de Marshoeve van de 
familie Mars te bezichtigen. Een manege en de 
zorgboerderij die zich inzet voor kinderen, jongeren 
en jong-volwassenen die beperkt worden in hun 
sociaal emotionele contacten. De werkgroep Kerk 
in Platteland nodigt u hiervoor van harte uit.  
                                                                                       
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 
 
Caritasviering  zondag 8 oktober 
Op zondagmorgen 8 oktober zal om 9 uur de jaarlijkse caritasviering plaats 
vinden. 
Tevens doen we dan weer een voedselbank inzameling. 
Kortom een weekend om uw hart te laten schijnen. 
Aan het einde van de viering kunnen de mensen een attentie meenemen voor 
een dierbare die het nodig heeft. 
De opbrengst van de schaalcollecte zal voor het werk van caritas zijn. 
 
 

 
Onder het genot van een heerlijk kopje koffie en beschuit met blauwe muisjes in 
de Marshoek heeft Ina Vosman-Braam afscheid genomen van de bezoekgroep. 
Met veel liefde en plezier heeft zij de afgelopen 18 jaar vele parochianen bezocht. 
Met haar gesprekken en grapjes heeft zij veel parochianen een hart onder de 
riem gestoken. 
Wij willen haar bedanken voor het vele werk dat zij binnen deze groep heeft 
gedaan. Jan Schrijver heeft haar taak binnen de bezoekgroep overgenomen en 
wij wensen hem veel succes. 

Bezoekgroep Geloofsgemeenschap Hoonhorst 
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Autobedrijf B. van der Vegt sponsor lotenboekjes bazar 2017 
  
Elk jaar worden er ruim 3500 loten verkocht door de leden van VV Hoonhorst. 
De opbrengsten komen voor 100% ten goede aan de bazar die georganiseerd 
wordt door de Tafeltennisvereniging en VV Hoonhorst. Dit jaar zijn de 
lotenboekjes gesponsord door Autobedrijf B. van der Vegt uit Dalfsen. De 
aanschaf van deze boekjes met reclameopdruk is een behoorlijke investering, de 
laatste jaren zijn er gelukkig bedrijven die ons daarin als Bazar ondersteunen. Wij 
danken Roland van der Vegt hartelijk voor het ter beschikking stellen van 
loteneditie 2017. 
 

 
 
Ten F wederom sponsor seizoenkaarten 
Elk jaar ontvangen de sponsoren van VV Hoonhorst een seizoenkaart 
voor 2 personen voor alle thuiswedstrijden op ons sportpark. 
Ook dit jaar heeft T en F Lemelerveld zich bereid gevonden de kosten 
van deze mooie seizoenkaarten voor haar rekening te nemen. 
Namens VV Hoonhorst hartelijk dank! 
 

 
 

VOETBAL NIEUWS 
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 Nieuwe kleding sponsorteam VV Hoonhorst 3 

Met ingang van het nieuwe seizoen heeft Bouwbedrijf Poppe uit Wijthmen-Zwolle 
zich bereid gevonden om een  kledingcontract te tekenen voor 3 jaar bij VV 
Hoonhorst voor het team Hoonhorst 3. Afgelopen jaren was Hoveniersbedrijf 
Reusken het baken van dit voormalig elftal. Wij willen Pascal Reusken erg 
bedanken voor de afgelopen kledingsponsorjaren en fijn dat je wel betrokken blijft 
als reclamebordsponsor. 
Als laatste wensen wij Harrie Poppe welkom als nieuwe kledingsponsor bij 
Voetbalvereniging Hoonhorst! 
 

 
 

 
 
 
20-jarig bestaan tennisvereniging ’t Melkhuussie! 
Zondag 24 september vond het Lustrum- Mixed dubbel- toernooi plaats bij ’t 
Melkhuussie vanwege het 20-jarig bestaan van onze prachtige vereniging. 
Helaas hebben wij dit jaar kort achter elkaar afscheid moeten nemen van twee 
van onze leden, Louis de Ruiter en Henk van Lenthe. In goed overleg met hun 
familie hebben wij dit lustrum toernooi mogen vernoemen naar hen. Fijn dat de 
gezinnen van Louis en Henk aanwezig waren om samen met onze leden hier kort 
bij stil te staan. 
Het ‘Louis en Henk toernooi’ werd gespeeld tussen 8 fanatieke koppels, de 
sportieve strijd werd vanaf een zonnig terras aangemoedigd door een ‘uitzinnig’ 
publiek, er was door de toernooi commissie gezorgd voor een voedzame catering 
en het toernooi werd afgesloten met een borreluurtje dat door het bestuur werd 
aangeboden.  

TENNIS NIEUWS 
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Tennisballen 
Wij zijn ontzettend blij met een groot aantal nieuwe tennisballen. Wij bedanken 
KAWE Holland BV uit Raalte voor deze gulle gift! 
 
Wildtoernooi 
Na het lustrum-dubbel-toernooi staat voor 5 november het Wildtoernooi op de 
planning. Een toernooi voor zowel leden als niet-leden! De TC houdt de leden 
hierover op de hoogte. 
Misschien is tennissen op recreatief niveau iets voor u? Kijk dan even voor meer 
info op onze website www.melkhuussie.nl of kom eens kijken op de tossavond op 
donderdag vanaf 19.30 uur of op vrijdag vanaf 9.00 uur. 
 
Graag tot dan! 
 
Of mail/volg ons via social media: 

E-mail: info@melkhuussie.nl 
Website: www.melkhuussie.nl 
Facebook: TV ‘t Melkhuussie 
Twitter: @TV’tMelkhuussie 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Hartelijk dank voor de bijzondere wijze waarop wij  

samen afscheid hebben genomen van 
 

Diny Mars - Diepman   
 

Uw medeleven en warme belangstelling hebben ons goed gedaan.  
 

 Rudi Mars  
Familie Diepman  

Familie Mars   
 

Hoonhorst, september 2017 
 

 

PLAATSELIJK NIEUWS 

mailto:info@melkhuussie.nl
http://www.melkhuussie.nl/
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De “Schatkist” is in Hoonhorst gepresenteerd. 
 
De kist werd op zaterdag 9 september 10 uur opgehaald in Nieuwleusen waar 
wethouder Jan Uitslag aan vertegenwoordigers van alle kernen in de gemeente 
Dalfsen een schatkist heeft aangeboden welke daarna snel naar Hoonhorst 
vervoerd werd. 
 
In Hoonhorst werd de kist overdragen aan de toneelvereniging die aanvankelijk 
de kist met een koets bij het Anjerpunt zou bezorgen. Doch vanwege het slechte 
weer was het geen doen om met paard en wagen door de modderige Oude 
Vechtsteeg te komen, waardoor de bewakers die op de wagen zaten de kist te 
voet hebben afgeleverd. Voorop ging de dorpsomroeper van Hoonhorst de komst 
van de schatkist aankondigde. Doch het slechte weer hield helaas veel mensen 
binnen. 
 
Rond half 12 arriveerde de schatkist in Hoonhorst,die vervolgens werd 
aangeboden aan de vertegenwoordigers van Plaatselijk Belang en van de 
stichting Hoonhorst 250.  Doch het ontvangstcomité was verontwaardigd dat er 
een lege kist werd bezorgd.Ook de bezorgers waren verbaasd dat ze een lege 
schatkist kist moesten bewaken en door de modder moesten zeulen. 
 
Wim Schrijver, de als vertegenwoordiger van de Historische werkgroep 
Hoonhorst, legde uit wat er met de nu nog lege schatkist gaat gebeuren. Wij gaan 
met u op zoek naar het DNA van Hoonhorst om dit later toe te voegen aan het 
DNA van Dalfsen. Wij vragen het hele dorp ons hiermee te helpen. 
Wij zijn op zoek naar onze historie. Op zoek naar unieke verhalen uit het 
verleden. Vertel ons wat jij belangrijk vindt in de geschiedenis van Hoonhorst en 
omgeving. Waaruit bestaat jouw DNA. 
 
Hoe is Hoonhorst ontstaan??  Hoonhorst heeft een hele rijke kerkgeschiedenis.  
1n 1770 is er een schuurkerk gebouwd voor katholieken uit het schoutambt 
Dalfsen. Daarna is het dorp op de huidige locatie ontstaan. Hoonhorst in Lenthe. 
Maar lang daarvoor was er meer!!  Hoonhorst is ontstaan aan de oude 
Vechtarmen op stuifbelten vanuit het Vechtdal. Hoonhorst heeft ook verborgen 
schatten in de grond en hier en daar zijn 1000 jaar oude sporen  gevonden, o.a 
op de Horst en andere locaties.  Hoonhorst ligt bij een kruising van 
Handelswegen en Koningswegen. (Twentseweg en Oude Vechtsteeg zijn wegen 
van meer dan 1000 jaar oud). Hoe maken we dit in het veld weer zichtbaar. 
bijvoorbeeld door het plaatsen van handwijzers? 
 
Rond de naam Hoonhorst ligt een rijke historie van Huize Hoenhorst, Hohenhorst 
en later huis Hoonhorst aan de Oude Vechtsteeg (Damman). Wat kunnen we met 
de naamgeving. Rond Hoonhorst liggen heel veel verdwenen 
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woningen/Havezaten, teveel om op te noemen, of toch wel noemen. 
Vechterweerd, Brunink, Ierthe, Zandwijk, Slennebroek, Blankvoort of ter Kuile, 
het Bouwhuis (Hartkamp), het Baken (De Melenhorst), Euveldinge, de Hilderinck, 
Djokjakarta (De Horte), Franckeler (Mataram), Vechtkamp enz., Verdwenen 
boerderijen, verdwenen industrie, verwijderde kerkepaden enz enz. 
 
Hoe brengen we onze geschiedenis in beeld en maken het leefbaar, zodat 
ook de generatie na ons er weet van krijgt. 
Wij willen kijken of we alle oude boerderijen met uw hulp hun oorspronkelijke 
naam op de gevel krijgen, noteer die oude boerderijnamen. Door verhalen door te 
vertellen, in exposities, in toneeluitvoeringen, in schoolprogramma’s.  Maar 
mogelijk ook door onze dialectkennis in stand te houden.  Wat weten we nog van 
Noaberschap, wat weet u nog  van verhalen uit WO2, die moeten we vastleggen, 
vooral informatie van oudere personen. Landschapontwikkeling, er is zoveel 
veranderd in de laatste eeuwen, wat weet u nog?   Wat weet u nog van de 
overstromingen van de IJssel of van de Vecht, of de Emmertochtsloot?  Kortom, 
er zijn heel veel mogelijkheden de geschiedenis te doen herleven, helpt u mee? 
Meld het ons en wij helpen u graag de verhalen op papier te zetten. 
 
De hele bevolking moet het dragen, samen moeten we het doen.  
Het startschot is 9 september gegeven door het bezorgen van de schatkist 
zonder inhoud. Die kist moet gevuld worden met uw bijdrage die u kunt aangeven 
op de uitgereikte briefkaarten. Laten we proberen die schatkist geheel gevuld te 
krijgen met voorstellen en verhalen uit de gehele bevolking. Daar gaan we ons op 
richten om het verhaal in 2020 compleet te hebben. 
De kist staat nu in het Anjerpunt, begin september hebt u bij de huis-aan-huis 
folders een briefkaart in de bus gekregen Bent u die kwijt, haal dan een nieuwe in 
het Anjerpunt. 
 

Wim Schrijver namens de Historische werkgroep Hoonhorst. 

 

 
Tweedehands Speelgoed / Kledingbeurs Anjerpunt  Hoonhorst 
Heb jij ook de kasten vol met te kleine kinderkleding of speelgoed waar niet meer  
mee gespeeld wordt? Zoek het uit en geef je op voor de Tweedehands 
speelgoed/kledingbeurs. Gewoon gezellig komen shoppen mag natuurlijk ook 
altijd! 
 
Waar:  Anjerpunt Hoonhorst  (Kappers) 
Wanneer: Dinsdag  10 oktober. 
Aanvang: 20.00- 21.00 uur 
Inleveren speelgoed en of kleding: Maandag  9 oktober 
Tijd: 20.00- 21.00 uur 
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Overgebleven spullen ophalen: dinsdag 10 oktober 
Tijd: 21.00- 21.30 uur 
 
Aanmelden: speelgoedbeurs@anjerpunthoonhorst.nl 
Een deel van de opbrengst is voor de verkoper, het andere deel gaat in het 
spaarvarken 
om een leuke kinderactiviteit in het anjerpunt te kunnen organiseren.  

  
Niet opgehaalde goederen worden oa geschonken aan de voedselbank. 
 

 
Haakcafe Hoonhorst 
M.i.v. 4 oktober weer elke woensdagmiddag (t/m april) van 14:00 tot 16:00 uur 
Haakcafe in het Anjerpunt, Iedereen is welkom, jong en oud! 
Uitwisseling van patronen.... en gezellig bijkletsen! 

Groetjes Claudia 
 

 
Dorpsvernieuwingsprijs 2017 
Wie zaterdag 23 september in het dorp was heeft ongetwijfeld gezien dat er veel 
‘vreemd volk’ in het dorp liep. Op die dag werd namelijk de 
dorpsvernieuwingsprijs 2017 uitgereikt in Hoonhorst. Deze prijs wordt eens in de 
2 jaar uitgereikt door de Landelijke Vereniging van Kleine Kernen (de LVKK) aan 
het meest vernieuwende dorp van Nederland. De genomineerde dorpen 
Garnwerd (Gr), Beltrum (Gld) en Witteveen (Dr) waren dan ook in grote getale 
aanwezig om dit spannende moment mee te maken.  
Omdat wij deze prijs 2 jaar geleden gewonnen hebben,  had Hoonhorst de eer 
om het ochtendprogramma ‘aan te kleden’. Duurzaam Hoonhorst en het 
Plaatselijk Belang hebben zich samen ingespannen om een inhoudelijk uitdagend 
programma neer te zetten.  
Na het vurige pleidooi van Timo Veen om ons te blijven inspannen om minder 
milieubelastend te leven was het woord aan Christiaan Kuijpers van Urgenda. Hij 
lichtte toe waarom juist initiatieven van onderop nodig zijn om de transitie naar 
duurzamer en energiezuiniger leven te bereiken. De uitdaging is om niet 
krampachtig vast te houden aan hoe  we nu leven maar creatief te zijn en nieuwe 
dingen te bedenken. De circulaire economie, het opnieuw gebruiken van 
materialen uit bijvoorbeeld mobiele telefoons, is nodig omdat grondstoffen 
opraken en de vervuiling te groot is.  
 
Vervolgens waren er workshops, presentaties en kenniscafés over onderwerpen 
waar we in de toekomst als kleine kernen mee te maken krijgen; wat te doen met 
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vrijkomende agrarische bebouwing, over een coöperatieve boerderij, over 
mobiliteit, zorg & technologie, fondsenwerving, energie besparen en onze eigen 
materielotheek.  
Voor de prijsuitreiking konden de deelnemers nog een wandeling maken langs 
onze spraakmakende en vernieuwende punten zoals de molen, de dorpskachel, 
de dorpshuiskamer, kerk, school en het Anjerpunt. Uiteindelijk ging het dorp 
Witteveen met de eer strijken en feestend naar huis. 
 

 
Laagvliegroutes: samen maken we een vuist! 
Op het moment van verschijnen van dit dorpsblad is het mogelijk dat de situatie 
rondom de laagvliegroutes alweer veranderd is ten opzichte van nu, terwijl ik dit 
schrijf. De regionale en plaatselijke media schrijven er bijna dagelijks over en ook 
in het NOS journaal en Eén vandaag, hoort u erover.  
Wat in november 2016 en in januari 2017 begon met informatieavonden bij 
respectievelijk Aeroclub Salland en in zaal Kappers, is uitgegroeid tot een 
landelijk bespreekpunt. Het kan u bijna niet ontgaan zijn dat op 12 september de 
petitie tegen laagvliegroutes is aangeboden aan leden van de vaste 
Kamercommissie Luchtvaart. Samen met de andere actieve regio’s in deze zaak, 
Zwolle, Friesland, de Veluwe en de Hoge Veluwe, hebben we dit op ludieke wijze 
gedaan. Het was een hele gezellige maar ook motiverende dag. Het is geweldig 
om te merken dat er zoveel mensen zijn die het de  moeite waard vonden om 1 
dag hun programma om te gooien om Den Haag te laten weten dat we onze rust 
en prachtige gebied niet willen laten verkwanselen voor (te) goedkope 
vliegtuigmaatschappijen.  
 
Vervolgens zijn er in de derde week van september informatieavonden gehouden 
door het ministerie van I&M bij onder andere het Rode Hert in Dalfsen. Ondanks 
dat het niet een bevredigende avond was, soms zelfs grimmig, was het 
fantastisch om te merken dat de zorgen rondom de vliegroutes door zovelen 
gedeeld worden. Het is een steun in de rug van de mensen die zich de afgelopen 
maanden hebben ingespannen voor Hoog Over-ijssel. Maar het is zeker een 
signaal naar de politiek dat het ons aan het hart gaat! Dat het anders kán en 
anders móet! Hoger dus!  
 
De vaste Kamercommissie heeft woensdag 20 september gesproken over de 
vliegroutes en een groot aantal partijen heeft zich hier duidelijk  over 
uitgesproken. De kamerleden zijn over het algemeen zeer kritisch over de 
plannen van staatsecretaris Dijksma. De vergadering is op de 20e gestaakt en 
wordt voortgezet op 27 september. Het is een hele spannende bijeenkomst, een 
dubbeltje op z’n kant of de kamerleden zo ver zullen gaan dat ze de aanleg van 
Lelystad Airport stil zullen leggen. Dorpsgenoot Leon Adegeest heeft met zijn 
technische achtergrond berekeningen kunnen maken m.b.t. de geluidsbelasting 
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van de vliegtuigen. Daarmee is aangetoond dat deze de toegestane 
geluidsbelasting op een aantal plaatsen gaan overschrijden. Dit gegeven kan op 
27 september de doorslag geven bij het knopen doorhakken.  
Op het moment dat u dit leest weet u hoe het afgelopen is…..  
Kijkt u op 4 oktober naar het programma Zembla. Zembla volgt het 
actiecomité Hoog Overijssel al een aantal maanden! Zij wijden hun programma 
deze keer aan Lelystad Airport en de besluitvorming. 

Eline Elshof  
 
Noteert u alvast: op dinsdag 31 oktober vindt de gemeentelijke informatieavond 
plaats.  
 

 
Klein nieuwsberichtje van Any Fitness, 
Per september sporten we op de 1e verdieping van de Potstal, in V3 , een 
nieuwe ruimte die voor vakantie is voltooid en waar de apparaten kunnen 
blijven staan. 
We hebben op dit moment 2 loopbanden, 2 halterapparaten, 2 fietsen, 
1 crosstrainer, 2 roeiapparaten, en nog 2 kleine hulpapparaten voor 
grondoefeningen. 
Ook biedt Any Fitness spierversterkende, High intensity interval trainings 
(Hiit)oefeningen (arm, been, rug)via een groot Tv scherm aan, waar  men aan 
mee kan doen (dit bepaal je zelf), alles in een circuitvorm van steeds 5 
minuten en  telkens  1 minuut ertussen pauze om weer een beetje op adem te 
komen, maar belangrijker nog om water te kunnen drinken! 
 
Het is voor jong en oud, vanaf 16 jaar. Neem gezellig je man, vrouw, 
vriendin, dochter, zoon mee om vrijblijvend een keer te komen kijken. 
Binnenkort is er een open dag (waarschijnlijk in weekend van Bazaar) , kom 
dan gezellig even binnen lopen om een kijkje te nemen of beter, om lekker 
mee te doen! 
Any Fitness is op de woensdagavond van 19:30 tot 20:30 uur en 
donderdagmorgen van 
9:00-10:00 uur geopend 
 

Groetjes!"Claudia Lubberts , 
 

Any Fitness:  "samen sporten naar je persoonlijke doel  
mob. 06-36266758  
Mailadres: anyfitnesshoonhorst@gmail.com voor kosten strippenkaart en verdere 
info. 
 

 

http://hoonhorst.nl/webmail/src/compose.php?send_to=anyfitnesshoonhorst%40gmail.com
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ZijActief 
Op maandag 18 september was Minie van Pijkeren  er om ons te vertellen over 
het ontwikkelingswerk zij samen met haar man deed in Liberia en de Ivoorkust. 
Zij werd uitgezonden door Teer interkerkelijke organisatie op haar 22e met man 
en kind. Eerst voor 3 jaar naar Liberia, vervolgens waren ze een paar maanden 
weer in Nederland, om daarna weer voor 3 jaar terug te gaan naar Liberia. 
Zij hadden 12 dorpen onder hun begeleiding, zij is verpleegkundige en haar man 
werkte voor die tijd bij Ab Kooiker. 
Zij hebben samen met de bevolking onder andere waterputten gegraven. 
In het 2e jaar dat ze daar waren, was er een groot probleem met de mazelen, 
80 % van de kinderen overleed hierdoor. 
Zij hebben daar geweldig werk verzet, het was zo mooi om te zien met hoeveel 
passie zij  haar verhaal vertelde.We hebben zulke mooie foto’s gezien. 
Zij zijn daar gebleven tot de oorlog daar uitbrak en het niet meer veilig was om te 
blijven. Wij hebben een geweldige avond beleefd. 
Op 23 oktober komt de Heer ten Brinke ons vertellen in het dialect over zijn leven 
als voormalig bakker. 
Wij hopen weer velen van u te mogen begroeten. 

Het Bestuur 

 
Een rol voor Sint? –Toiletrollenactie-  
 

Ook dit jaar komt de Sint weer in Hoonhorst aan! 
En daarom zullen we ook dit jaar weer met toiletpapier langs de deuren gaan. 
Er is namelijk een rol voor u weggelegd, of een pak, of een veelvoud hiervan 

Om de intocht te bekostigen voor de Goedheiligman. 
In week 44 kunt u ons verwachten 

Van 30 oktober tot en met 4 november om exact te zijn 
Wij rekenen op uw gulle gift en zien u ook graag op het Kerkplein. 

De prijs van 1 pak is € 3,50 
En voor 3 pakken geeft u een € 10,- biljet 

Maar wilt u 7 pakken scoren 
Dan betaalt u € 23,- hoe vindt u het? 

 
Wij zien u graag 26 november, rond 14.30 uur, bij Kappers voor de intocht van de 
Sint en hopen dat net als voorgaande jaren, het toiletpapier gretig aftrek vindt. 

 
 

Alvast dank namens de Sinterklaasgroep Hoonhorst 
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Kerst valt vroeg dit Jaar 

 
Kerst duurt 
nog even, 
maar voor 
het 
uitzoeken 
van 

kerstpakketten is het nu de tijd. 
Vanuit het Anjerpunt hebben we wel 
een suggestie voor de inhoud van 
het pakket: met een Hoonhoster 
Klapmuts en het alom geroemde Hoonhorster broodje weet je zeker dat je de 
ontvanger verblijdt. En…de opbrengsten komen ten goede aan allerlei mooie 
voorzieningen in het dorp: dat is dus een dubbelkado. Vraag naar de 
mogelijkheden; we denken graag mee. Overigens zijn het Hoonhorster 
Klapmutsje en het broodje ook gewoon los te koop en we pakken het graag als 
mooi geschenk voor je in. 
 

 
Hoonhorst op de agenda 

 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj94JbljsHWAhWEIVAKHcjQBcwQjRwIBw&url=https://www.scoutinghoekvanholland.nl/sinterklaas-en-zwarte-pieten-actie&psig=AFQjCNGNRCDIb51HCGYoIAAdSl8zNteeAA&ust=1506455629329062
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De vrijwilligers van het Anjerpunt houden de dorpsagenda bij op Hoonhorst.nl. 
Ook worden enkele activiteiten in het Anjerpunt op het scherm in de bibliotheek 
getoond. Het leukst en makkelijkst voor Hoonhorsters en andere 
belangstellenden uit de (verre) omgeving is natuurlijk als de agenda zo compleet 
mogelijk is. Iedereen die wat leuks organiseert, kan een mail sturen naar 
agenda@anjerpunthoonhorst.nl, dan zorgen de noabers dat je activiteit digitaal 
in beeld komt. Een korte omschrijving en wellicht nog een enthousiasmerende 
afbeelding maakt je verzoek tot vermelding compleet. Natuurlijk vind je op de 
agenda ook alle actveiten in het Anjerpunt. 
 

 
Materieelotheek 

De site is klaar. Kijk maar op www.hoonhorst.nl. Er 
staan al enkele aanvragen en aanbiedingen op. Maar er 
kan nog meer bij. Maak een ander blij met het uitlenen 
van jouw spullen of de inzet van je diensten. Of heb je 
iets nodig? Kijk eens op de site en meld je vraag en/of 
aanbod onder het motto  “noaber veur een noaber”, 
daar worden beiden blij van…. 

 
 
Vrijwilligerspunt Hoonhorst 

Inmiddels is het Vrijwilligerspunt Dalfsen in 
Hoonhorst te vinden. Op dinsdagochtend is er 
iemand aanwezig voor hulp en ondersteuning 
bij vrijwilligerswerk. Vrijwilligerspunt Dalfsen is 
hét aanspreekpunt en dé informatieverschaffer 
voor vrijwilligerswerk in de gemeente Dalfsen. 
Ze helpen bij het zoeken naar vrijwilligerswerk 

en ondersteunen organisaties die met vrijwilligers (willen) werken. Meer 
informatie over het vrijwilligerspunt Dalfsen is te vinden op 
www.vrijwilligerspuntdalfsen.nl. Ben je op zoek naar vrijwilligers of wil je zelf 
graag aan de slag: op deze site vind je ook een vacaturebank voor vrijwilligers.  
 
Natuurlijk kun je ook altijd vrijwillig als noaber bij het Anjerpunt aan de slag. 
Nieuwe noabers zijn altijd welkom om regelmatig een paar uur bezoekers gastvrij 
te ontvangen, onregelmatig hand- en spandiensten te verlenen bij de vele zaken 
die voorbij komen en/of het bestuur te ondersteunen. Niet in voor vastigheid? 
Ook dan zien we je graag: over inzet en tijd valt altijd te praten. En heb je een 
leuk idee? Kom er dan mee. Het Anjerpunt is onderdeel van het Hoonhorster 
Kulturhus en biedt graag ruimte aan jullie plannen en activiteiten. 
 
 

 

 

http://www.vrijwilligerspuntdalfsen.nl/
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Openingstijden 
Het Anjerpunt is 7 dagen in de week open van 10.00 tot 17.00 uur en op 
donderdagavond van 19.00 tot 21.00 uur 

Wil je meer informatie over het Anjerpunt of wil je graag 
naober worden, stuur dan een mail naar: 
info@anjerpunthoonhorst.nl of bel (0529) 793010  
en je kunt terecht bij Karin Huitink (Kappers), Yvonne te Woerd 
mob: 06-54795800, Antje Kingma (Boerhoes) of Ad Zwaga 

(bibliotheek). En voor de liefhebbers: Anjerpunt Hoonhorst is ook op facebook te 
vinden! 
 
 
 
 

Drie blondjes krijgen de opdracht om de lengte van een lantaarn paal te meten. 
Het ene blondje gaat op de andere staan om het op te meten maar ze vallen 
steeds er af. 
Komt een man voorbij en die zegt: Als je hem nou eens omzaagt en neerlegt kan 
je hem beter meten...! 
Waarop een blondje andwoordt : We moeten de lengte niet de breedte! 

Een man wil gewekt worden als de trein in Assen aankomt. 
Als de man wakker wordt in Groningen is hij woedend. Hij spreekt de eerste de 
beste conducteur aan: “Ik zou in Assen gewekt worden. Wat is dit voor een 
belabberde service!” Woedend verlaat hij de trein. 
De conducteur verteld geschrokken aan een collega wat er gebeurd is waarop de 
conducteur antwoordt: “Dat valt nog mee. Ik heb in Assen een man er uitgewerkt 
die zich met hand en tand verzette…” 

Twee gevangenen ontsnapten via het dak, waarbij één van hen een dakpan 
verschoof. 'Wie is daar?' riep de bewaker. De eerste gevangene reageerde met 
een natuurgetrouw 'Miauw'. De bewaker was gerustgesteld en vervolgde zijn 
ronde. Maar toen ook de tweede gevangene een dakpan verschoof riep de 
bewaker opnieuw 'Wie is daar?' 'Nog een kat,' riep de gevangene terug. 

Willem loopt langs het huis van een man en spuugt tegen het raam. De man komt 
boos naar buiten en vraagt: 'Wat zou jouw moeder ervan vinden als ik bij jullie 
tegen het raam spuug?' Willem: 'Dat zou ze heel knap vinden, wij wonen op de 
tiende verdieping!' 

HUMOR 
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Een bokser komt bij de dokter: “Dokter, ik kan nooit in slaap komen.” 
Dokter: “Ik raad u aan om tot duizend te tellen. Dan slaapt u zo.” 
Een week later komt de bokser terug bij de dokter. 
Dokter: “En werkt het een beetje dat tellen?” 
Bokser: “Nee, bij negen sta ik steeds weer op…” 

Een gek komt bij de dokter omdat hij denkt dat hij een rookworst is. Een uur later: 
"Dokter, wat ben je nu dus niet? Man: "Ik ben geen rookworst." Dokter: "Goed zo, 
en ga nu maar naar huis."  
Tien minuten later komt de man de spreekkamer van de dokter weer 
binnenrennen en riep: "Ik kwam een hond tegen!" Dokter: "Maar je weet toch dat 
je geen rookworst bent?" Man: "Ja ik wel, maar die hond volgens mij niet!" 

Een man ligt in het ziekenhuis en vraagt naar de pastoor. 
Als de pastoor komt gaat hij naast het bed staan van de patiënt. Al snel gaat het 
ineens slechter met de man. Wanhopig probeert de man iets te zeggen maar 
niemand kan hem verstaan. 
Pastoor: "Laat iemand pen en papier halen! Snel!" 
ALs de man eenmaal papier heeft schrijft hij met zijn laatste adem iets op en 
geeft het aan de pastoor. Terwijl de pastoor het briefje leest blaast de man zijn 
laatste adem uit. De pastoor trekt wat witjes weg, legt het papier op het bed en 
loopt geschrokken de kamer uit. 
Nieuwsgierig pakt een zuster het papier en leest: Meneer de pastoor, kunt u even 
op zij gaan. U staat met uw voet op mijn beademingsslang... 
 
Tijdens de aardrijkskundeles vraagt Jantje; "Meester mag ik naar het toilet?" 
Waarop de leraar antwoordt; "Nee je gaat maar na de les." 
Even later vroeg de leraar of Jantje nog naar het toilet moest. 
"Nee, nu hoef ik niet meer..." 
"Oké dan kun je de volgen de vraag ook wel beantwoorden; waar ligt de grote 
oceaan?" 
Jantje: "Onder mijn stoel Meester” 
 

Onbedoelde humor in advertenties 
 
Hulp gevraagd om kinderen van school te halen en te koken.   bron: Vrij Nederland 
 
Gevraagde eigenschappen: "geen '9 tot 5'-mentaliteit". Even verderop in de 
advertentie: "werktijden: maandag t/m vrijdag van 09.00 uur tot 17.30 uur met 
een lunchpauze van 0,5 uur".   bron: vacature bij Ajax  

Vliegenmepper Foetsie: Geen gif en ongevaarlijk voor mens en dier    bron: Folder 

Multimate 
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Occasions! Waarom ergens anders gaan om opgelicht te worden? Kom eerst 
naar ons. 
 
Folder kapper: Kort geleden bent u bij onze salon geweest en goed bevallen?  
Bij een volgend bezoek krijgt u 20% korting! 
 
Folder Blokker:  
Horgordijn: De ideale bescherming tegen insecten uit de bekende Bruynzeel 
fabrieken. 
 
Advertentie: Hond en kat kunnen al ruim 25 jaar na overlijden worden 
gecremeerd of begraven. 
 
Advertentie Basisschool: JUF m/v GEZOCHT  
 
Gevraagd: Kostganger of gangster.  
 
Verpakking HEMA-valeriaancapsules: Gebruik: Driemaal daags 1 capsule bij het 
ontbijt.  
 
Reclame van vliegtuigmaatschappij om de auto thuis te laten: "Met ons was u er 
al geweest".  
 
Advertentie Poppeliers: Gratis scooter bij aankoop van talloze bankstellen.  
 
Gebruiksaanwijzing zuigfles: Baby's mogen niet zonder toezicht door 
volwassenen gevoed worden.   

1.Bejaarde man tegen een verzorgster in het bejaardenhuis: ‘Zo raar… als ik 
naar het toilet ga om te plassen, dan gaat het licht vanzelf aan als ik de deur 
open doe’. De verzorgster vindt dit een vreemd verhaal en is bang dat de man 
seniel begint te worden dus belt ze de zoon van de bejaarde man. Zijn vrouw 
neemt op en hoort het verhaal aan waarop ze haar man roept: ‘Jan, je vader 
staat weer in de koelkast te piesen! 
 
2.Op zijn laatste vlucht heeft de piloot een verrassing voor de passagiers: ‘Dames 
en heren, dit is mijn laatste vlucht en als speciale verrassing gaan we een looping 
maken. Doet U allemaal uw riemen om en hou u vast!’ Het vliegtuig maakt een 
geweldige looping en de passagiers klappen luid. Dan steekt een man zijn 
kletsnatte hoofd buiten het toilet en roept boos:  ‘Leuk hoor!’ 
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