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Samen sterker

Ontdek alles over de Rabobank en sport op rabosport.nl

Sport inspireert en verbindt. Daarom steunt de Rabobank de sporten waar we 

allemaal graag naar kijken, maar ook de sport waar iedereen aan mee kan doen. 

Daarom ondersteunen we met trots lokaal de breedtesport.

Rabobank Vaart en Vechtstreek sponsort lokale verenigingen.

door klein 
te beginnen.

De top 
kunnen 

bereiken



E N T H E DALFSEN 

Van Lenthe Dalfsen: Gewoon, Groen en Grondig

Koelmansstraat 73  
7722 LW Dalfsen

T:  0529 401215
F:  0529 401787
 

E:  info@van-lenthe.nl
I: www.van-lenthe.nl

•	Grondverzet
	 •	 Machinaal	straatwerk	
	 •	 Bermverharding	
	 •	 riolering	en	infiltratie	
	 •	 3d	Machinebesturing	
	 •	 Profileren	
	 •	 transport	

•	GroenrecyclinG	
	 •	 Groenafval	
	 •	 compostering	
	 •	 cultuurtechnische	werken	

•	GrondBank	
	 •	 Sanerings	werkzaamheden
	 •	 zeefwerk	

•	BeStuurBare	BorinGen

•	aGrariSch	hulPBedriJF
	 •	 agrarisch	loonwerk
	 •	 verkoop	machines
	 •	 verhuur	machines

Van Lenthe Dalfsen is een 
breed inzetbare, flexibele 
en vooral innovatieve 
partner voor onder meer 
werken in de grond, weg- 
en waterbouw, cultuur-
techniek, groen recycling 
en bestuurbare boringen. 
Daarbij onder scheidt het 
bedrijf zich door een  prima 
service en kwaliteit door 
middel van een  uitgebreid, 
goed onder houden en 
modern  machinepark en 
door  gekwalificeerde, 
 ge motiveerde werk nemers. 

Aan de hand 
van uw  wensen 
en budget 
verzorgen wij 
graag al uw 
feestelijkheden 
en 
 bijeenkomsten.

Graag tot ziens

Wilhelminastraat 18  •  (0529) 438 710
www.jumbo.com

Vlees uit het Vechtdal
Specialiteiten uit eigen grill

Brood van Ambachtsbakker Blom
Ambachtelijke Boerenkaas
Oergroenten van Eef Stel

Biologische zuivel van Ecoloar
Verse scharreleieren van 

familie Visscher
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  Dorpsblad Hoonhorst  5 februari –  3 maart  20e jaargang nr. 8 

     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 
 23 februari Sjoerd   4 maart 
 22 maart Sjoerd   1 april 
 12 april Rinus 22 april 
 
 
Stichtingnieuws: 
 
Hoonhorst is weer omgetoverd tot Hakkersdonk. 
We wensen alle Carnaval-vierende dorpsgenoten vele gezellige uurtjes toe. Ook 
nu staat het Dorpsblad weer vol met bestaande èn nieuwe initiatieven, die ons 
dorp en haar bewoners aangaan. 
Van harte aanbevolen. 
 

Stichting Dorpsblad Hoonhorst 
 

 

mailto:dorpsblad@hoonhorst.nl
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Datum Agenda 
 

4 t/m 7 februari Carnaval in Hakkersdonk 
14 februari Eten bij Kappers voor alleenstaanden en ouderen 
15 februari ZijActief: Thema Zuurstoftherapie 
16 februari Ouderenochtend Zaal Kappers 
16 februari Bingo Zaal Kappers 
17 februari Klaverjassen 
19 februari Jeugdsoos Schaatsen 
19 en 20 februari  Op de Boskamp Toneelavond door toneelvereniging 
   UDI uit het Drentse Linde 
  1 maart Ouderenochtend Zaal Kappers 
  2 maart Klaverjassen 
 
 
 
 

 
Hierbij willen we iedereen bedanken 

voor de bloemen, kaartjes, telefoontjes, of bezoek 
 na mijn val op de stelling van de molen, 

het was overweldigend. 
Bedankt allemaal. 

 
 Jan en Lia Beltman 

 
 
 

Van harte welkom ! : 
 

Een huishoudelijke hulp voor de periode van 2 jaar 
 

vanaf medio sept. voor ong. 2 uur per week in Hoonhorst. 
 

Ben je afkomstig van buiten de kern Hoonhorst 
 

en heb je prima referenties, bel dan voor een 
 

kennismaking met: 
 

Mw. M. Veldkamp, 466812 (> 18:00, n.o.z.). 

KRUMMELS 
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Pastoraal team Emmanuelparochie 
Contactpastores voor geloofsgemeenschap Hoonhorst: 
Pastoor H. Hermens, hermensh@hotmail.com; (0529) 451583  
Overige leden pastoraal team: 
Anton Wenker mhm, priester; antonwenker@online.nl ; (0523) 612388                                                                                                                                                                                                             
Gerard Noordink, g.noordink@hetnet.nl; (0572) 391262                                                                                                                                                                                                                                       
Joop Butti, butti@kerkennet.nl; 06 22239828                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Riet Mulder-Borg; R.Mulder@emmanuelparochie.nl; 06-22794981 
 
Contactpersoon voor onze parochie bij overlijden: Mevr. T. Veltmaat, tel. 
(0529) 401729 / 06-38765561. 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 
ziekenbezoekgroep van 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 pastorie) is geopend iedere vrijdagmorgen van 10.00 uur tot 11.30 uur en is 
dan ook telefonisch bereikbaar  (0529) 401223. Misintenties kunnen per 
kalenderjaar worden opgegeven onder vermelding van de data waarop men de 
misintentie gelezen wil hebben. Bijdrage: misintentie € 8,-. Betaling via 
bankrekeningnr. NL55 RABO 0312 8258 11 t.n.v. R.K. Parochie H. Cyriacus 
Hoonhorst. 

KERKELIJK NIEUWS 
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Kerkberichten van zaterdag 6 februari t/m 4 maart 2016 
 
Zondag 7 februari  
9.00 uur : Woord-Communieviering 
Voorganger    : Werkgroep 
m.m.v.            : Gemengd koor 
Dienen           : Hugo Boekel 
Collectanten  : T. Braam, B. Kortstee 
Koster            : H. v.d. Vegt 
 
Intenties 6-7 februari 
Herman Nijboer, overl. ouders Overgoor-Grooteschaars, overl. ouders Grooteschaars- 
Bruggeman, Bernard en Marie Diepman-Reimert, overl. familie Damman-Pot, Bernard 
Nijhout, Marie Poppe-Breembroek, fam. Kappers, Annie Kievitsbosch-Wijermars, Theresia 
Johanna Antonia Otte-Arink 
 
Dalfsen: Zaterdag  6 februari    19.00 uur    Woord-Communieviering 
Ommen: Zondag  7 februari      11.00 uur      Eucharistieviering 
Lemelerveld: Zaterdag  6 februari     19.00 uur Eucharistieviering 
Vilsteren: Zondag   7 februari       10.30 uur     Woord-Communieviering 
Heino: Zondag  7 februari        9.00 uur      Eucharistieviering 
Lierderholthuis: Zondag  7 februari        9.00 uur     Woord-Communieviering 
 
Maandag 8 februari 
19.00 uur       : Rozenkransgebed 
Lectrice            : Tonnie Veltmaat 
 
Aswoensdag 10 februari 
In onze kerk is er geen viering. Wel in: 
Dalfsen      9.00 uur Eucharistieviering:    voorganger pastoor Hermens 
Ommen         19.00 uur   Eucharistieviering:    voorganger pastoor Hermens 
Heino             19.00 uur   Eucharistieviering:    voorganger pastoor Wenker  
 
Donderdag 11 februari 
19.00 uur        : Eucharistieviering 
Voorganger    : pastoor Hermens 
Intentie            : uit dankbaarheid. 
 
Zaterdag 13 februari 1e zondag van de vasten 
19.00 uur     : Eucharistieviering (gregoriaans)  
Voorganger   : pastor Wenker 
m.m.v.            : Gemengd koor 
Lectrice       : Miny Holterman 
Dienen           : Dion Diepman, Emiel Smook 
Collectanten   : H. Ulkeman, H. v.d. Vegt 
Toortsdragers : Viktor Boekel, Niek Diepman 
Koster            : G. Holterman 
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Intenties 13-14 februari 
Herman Nijboer, overl. ouders Meijerink-Groote Stroek, Jgt. Gerritdina van der Vechte-
Rientjes, Gezina Broeks-Splinter, overl. fam. Broeks-Meulman, ouders Damman-Heerink, 
Anton Kroes, Bernard en Marie Diepman-Reimert, Harry Veltmaat, Jan Huitink, Marie 
Poppe-Breembroek, Cor Peek, Johan Kortstee, overl. ouders Sterenbosch-Luttenberg, 
Annie Kievitsbosch-Weijermars, Theresia Johanna Antonia Otte-Arink. 
 
Dalfsen: Zondag    14 februari   9.00 uur Woord-Communieviering 
Ommen: Zondag    14 februari     11.00 uur  Eucharistieviering 
Lemelerveld: Zondag    14 februari    9.00 uur Woord-Communieviering 
Vilsteren: Zondag    14 februari     11.00 uur Eucharistieviering 
Heino: Zaterdag  13 februari    19.00 uur       Eucharistieviering 
Lierderholthuis: Zondag    13 februari       9.00 uur       Eucharistieviering 
                
Maandag 15 februari 
19.00 uur    : Rozenkransgebed 
Lector             : Frans Eilert 
 
Woensdag 17 februari 
9.30 uur         : Caritasviering  
Na de viering is er gelegenheid samen koffie te drinken in het parochiecentrum. 
 
Donderdag 18 februari 
19.00 uur      : Eucharistieviering 
Voorganger : pastoor Hermens 
Intentie         : voor de zieken. 
 
Zondag 21 februari 2e zondag van de vasten 
9.00 uur         : Woord-Communieviering 
Voorganger   : Pastor Butti 
m.m.v.            : Gemengd koor 
Lector             : Silvo Broeks 
Dienen           : Frans Eilert 
Collectanten  : G. Holterman, G. Melenhorst  
Koster            : A. Braam 
  
Intenties 20-21 februari  
Herman Nijboer, Jgt. Annie Schuurman-Kogelman, overl. ouders Grooteschaars-
Bruggeman, Bernard en Marie Diepman-Reimert, Gradus Damman, Marie Poppe-
Breembroek, overl. ouders Hagen-Keizer Martin en Willy, Annie Kievitsbosch-Wijermars, 
Theresia Johanna Antonia Otte-Arink. 
 

Dalfsen: Zaterdag  20 februari 19.00 uur Woord-Communieviering 
Ommen: Zondag    21 februari     11.00 uur  Eucharistieviering 
Lemelerveld: Zaterdag  20 februari 19.00 uur Woord-Communieviering 
Vilsteren: Zondag    21 februari 11.00 uur Woord-Communieviering 
Heino: Zaterdag  20 februari  19.00 uur   Woord-Communieviering 
Lierderholthuis: Zondag    21 februari       9.00 uur      Eucharistieviering  
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Maandag  22 februari 
19.00 uur      : Rozenkransgebed  
Voorganger   : Jan Meijerink              
 
Donderdag 25 februari 
19.00 uur       : Eucharistieviering 
Voorganger   : pastoor Hermens 
Intentie          : voor de zieken. 
 
Zaterdag 27 februari 3e zondag van de vasten 
19.00 uur    : Eucharistieviering. Voorstellen E.H.Communiecantjes. 
Voorganger : pastoor Hermens                                                  
m.m.v.  : Enjoy  
Lector            : Leon Diepman 
Dienen           : Roy Diepman, Silvan Smook 
Toortsdragers : Kim Diepman, Lisa Meijerink 
Collectanten : A. Peek, H. Rienties 
Koster : H. v.d.Vegt 
 
Intenties weekend 27-28 februari 
Herman Nijboer, ouders Damman -Heerink, Gerardus Antonius Hollewand, Uit 
dankbaarheid, Jgt. Johanna Hendrika Veltmaat- Schrijver, Jan Veltmaat, Bernard- en 
Marie Diepman-Reimert, Marie Poppe-Breembroek, Annie  Kievitsbosch-Wijermars, 
Theresia Johanna Antonia Otte-Arink. 
 
Dalfsen: Zondag    28 februari   9.00 uur Eucharistieviering 
Ommen: Zondag    28 februari     11.00 uur  Eucharistieviering 
Lemelerveld: Zondag    28 februari   9.00 uur Oecumenische viering Brugkerk 
Vilsteren: Zondag    28 februari   11.00 uur Woord-Communieviering 
Heino: Zaterdag  27 februari 19.00 uur Eucharistieviering 
Heino: Zondag     28 februari    10.00 uur      Oecumenische viering 
 
Maandag 29 februari 
19.00 uur  : Rozenkransgebed 
Lector           : Frans Eilert 
 
Donderdag 3 maart 
19.00             : Eucharistieviering 
Voorganger   : Pastoor Hermens 
Koster            : Herman v.d. Vegt 
Intentie          : Voor slachtoffers van oorlog en geweld. 
 
Zondag 6 maart 4e zondag van de vasten 
9.00 uur        : Woord-Communieviering 
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Voorganger    : Werkgroep 
m.m.v.           : Gemengd koor 
Dienen          : Dion Diepman 
Collectanten  : F. Overgoor, H. Hulsman 
Koster            : G. Holterman 
 
Intenties weekend 5-6 maart 
Herman Nijboer, overl. ouders Grooteschaars-Bruggeman, Marie Poppe-Breembroek,  
Bernard en Marie Diepman-Reimert, Bernard Nijhout, overl. ouders Nijhout-Eijkelkamp,  
overl. ouders Zwakenberg-Haas, overl. ouders Sterenbosch-Luttenberg, Annie 
Kievitsbosch-Wijermars,Theresia Johanna Antonia Otte-Arink. 
 
Dalfsen: Zaterdag  5 maart         19.00 uur     Oecumenische viering 
Ommen: Zondag   6 maart        11.00 uur     Eucharistieviering 
Lemelerveld: Zaterdag  5 maart         19.00 uur  Eucharistieviering 
Vilsteren: Zondag   6 maart        11.00 uur     Woord-Communieviering 
Heino: Zondag  6 maart           9.00 uur       Eucharistieviering 
Lierderholthuis: Zondag  6 maart          9.00 uur     Woord-Communieviering 
 
Jaar van de barmhartigheid 
 
De dorstige laven 
In het jaar van de Barmhartigheid, door Paus Franciscus uitgeroepen, passeren 
de werken van barmhartigheid, ook in uw parochieblad. We willen hiermee 
zeggen: ’Barmhartigheid is zeer zeker ook een doen’. We spreken niet voor niets 
over de Werken van Barmhartigheid. Dit keer spreken we over de dorstige laven. 
Met carnaval in het vooruitzicht zijn hierbij wel beelden te bedenken. Maar u 
begrijpt, het gaat verder, veel verder, dan met spiritualiën de feestvreugde te 
vergroten. 
 
Dorstige laven in de letterlijke betekenis, ik heb er geen ervaring mee. Ik ben 
zover ik weet in Nederland niemand tegen gekomen die oprecht kan zeggen:’ ik 
heb dorst’. Honger en dorst, ik mag zeggen dat ik in de gelukkige omstandigheid 
ben, dat ik geen van beide aan den lijve heb ervaren. En daarom kreeg ik 
meestal van mijn ouders het antwoord, wanneer ik toch zei: ‘wat heb ik een 
dorst’, of ’wat heb ik een honger’: ‘Honger en dorst ken je niet, hoogstens trek!’ 
En inderdaad de kraan en de proviandkist zijn nog altijd in de buurt. 
 
Maar op veel plekken in onze wereld is het anders; we zien deze dagen beelden 
uit Syrië, van mensen die echt weten wat honger en dorst betekent. Deze 
beelden zeggen ons: honger, dorst het is een onuitwisbare alles overheersende 
drang, maar zeer zeker ook noodzaak, om je bestaan veilig te stellen. Zonder 
voedsel, zonder drank geen leven!! Dorstige laven is dan ook leven gunnen, 
toekomst bieden. 
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Hongeren en dorsten, je kunt het ook zien als een ruimer begrip. Als een 
verlangen naar wat uw, mijn leven rijker maakt. Dorsten naar oprechte 
vriendschap, naar aandacht, naar mensen die er voor je zijn. In het pastoraat 
merk ik dat vele mensen zoekend zijn, zich soms verweest, verdwaald voelen in 
het leven zelf. Waar geloof ik nog in? Waar hoop ik op en waar leef ik voor? Het 
zijn de onderliggende vragen die vaak terugkomen. Zo zijn velen op zoek naar 
identiteit, op zoek naar zingeving. Maar ook op zoek naar medemensen, op zoek 
naar vriendschap, op zoek naar een plek waar je geborgen bent. Dit is allemaal 
niet zo vreemd wanneer je je bedenkt dat meer dan 2 miljoen Nederlanders geen 
enkele vriend hebben. Zelfs niemand hebben om eens gezellig een kopje koffie 
mee te drinken. Om eens fijn mee te praten. En dit geldt niet alleen voor ouderen 
maar ook voor jongeren. Dit geldt niet alleen voor mensen uit de stad, maar ook 
voor hen die leven in het dorp of op het platteland. Wij mensen, we zijn geen 
beren, die geïsoleerd kunnen blijven leven, we hebben tenslotte een ander nodig, 
om op weg te kunnen gaan. Pas in de ontmoeting met een ander kun je echt 
mens zijn, en word je mens onder de mensen. Daartoe zijn we geroepen, het zit 
in onze genen. We verlangen ernaar, we dorsten er naar. In elke oprechte 
ontmoeting met een medemens, het maakt je toch een stukje rijker, het maakt je 
zelfs tot een beter mens, en zo gek is dat niet, want in een oprechte ontmoeting 
met een medemens ontmoet je ook een glimp van de bron waaruit wij allen 
geschapen zijn, de Ander met een hoofdletter! Naar zijn beeld en gelijkenis zijn 
we volgens de Schrift geschapen. Augustinus, Benedictus, grote kerkvaders 
zeiden het al: in feite dorst elk mens naar God. Immers Hij is de Bron van ons 
bestaan. Heel mooi lezen we dit verlangen ook in psalm 42: ‘Zoals een hinde 
smacht naar stromend water, zo smacht mijn ziel naar u, o God’. En ook in het 
evangelie horen we Jezus zeggen: ‘Ik ben het levende water, allen wie tot Mij 
komen zullen in eeuwigheid geen dorst meer hebben’. Bij God vinden we 
tenslotte het antwoord op al onze verlangens, die ons tot mens maakt zoals we 
ten volle zijn bedoeld. 

Pastoor H. Hermens 
Dank jullie wel! 
Wat een heerlijk afscheid werd mij 15 januari bezorgd! Zoveel hartelijke woorden, 
lieve kaarten, kleine persoonlijke attenties, een mooie viering met zang van In 
Between uit Dedemsvaart en Believe Together uit Slagharen waar ik superblij 
mee was! De mensen van Vilsteren die alles uitstekend verzorgd hadden, een 
geweldig lied van het pastorale team en bestuur.... Als afscheidscadeau had ik 
gevraagd een bijdrage te geven voor de Stichting Nidos, die zich inzet om jonge 
vluchtelingen te helpen hier een nieuw leven te kunnen opbouwen:€ 577,50  lag 
er 's avonds op mijn tafel!! Dan ben je toch alleen maar heel erg dankbaar! Ik kijk 
met heel veel plezier op deze avond én op zes jaar Emmanuelparochie terug.  
Het ga jullie allen goed. Emmanuel, God-met-ons. Dat kan niet fout gaan. 
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Clazien Broekhoff 
Nieuws uit de Geloofsgemeenschap Hoonhorst 
 
Ankie vervangt Ankie 
Na een periode van bijna 18 jaar(!!) actief te zijn geweest als secretaris van het 
kerkbestuur en de locatieraad van de Geloofsgemeenschap in Hoonhorst heeft 
Ankie Eilert besloten om per 1 januari 2016 te stoppen met haar werkzaamheden 
als secretaris. Ankie heeft zich altijd vol overgave ingezet voor de kerk, het 
kerkbestuur en de locatieraad en we willen haar dan ook nogmaals hartelijk 
bedanken voor het vele werk dat zij in deze periode voor de 
Geloofsgemeenschap in Hoonhorst heeft verricht!  
 
We zijn blij u te melden dat we in de persoon van Ankie van Leeuwen-Strik een 
goede opvolger hebben kunnen vinden. Ankie woont met haar man Ruud aan de 
Koepelallee in de Marshoek. Ze is recent gestopt met haar werk als biologieleraar 
in het voortgezet onderwijs in Harderwijk. Ankie heeft ruime ervaring in het 
vrijwilligerswerk, zowel in haar vorige woonplaats Harderwijk (lectrice) als ook in 
Hoonhorst (school). We hebben Ankie voorgedragen bij het bestuur van de 
Emmanuelparochie en wensen haar veel succes als secretaris van onze 
Geloofsgemeenschap. 
 
Parochieavond 2016 
De parochieavond 2016 wordt gehouden op dinsdagavond 8 maart 2016 in het 
parochiecentrum, aanvang 19.30 uur. Noteert u deze datum alvast in uw agenda! 
Tijdens deze avond zullen locatieraad en pastoraats-groep een toelichting geven 
op actuele zaken binnen onze geloofsgemeenschap en onze Emmanuelparochie. 
Aan de orde komt onder andere de toekomst van de Geloofsgemeenschap in 
Hoonhorst. De officiële uitnodiging voor de parochieavond ontvangt u binnenkort 
in uw brievenbus. 
 
Opbrengst collecte Advent Actie 
De Collecte van de Advent Actie voor het project in Cambodja heeft het mooie 
bedrag van € 341,60 opgebracht. Hartelijk dank voor uw bijdrage. Opbrengt 
Verkoop Fair Trade Producten van de Wereldwinkel is  
€ 130,- geworden. Ook hiervoor uw hartelijke dank. Namens M.O,V. Werkgroep. 
 
Aanmelding voor het Heilig vormsel 
Op zaterdagavond 11 juni 2016 is er de mogelijkheid voor jongeren om het Heilig 
vormsel te ontvangen. De vormheer zal hulpbisschop H. Woorts zijn. Voor de 
aanstaande vormelingen begint dit met de grote vormelingendag op zaterdag 20 
februari, zie ook het onderstaande artikel de Vuurproef: Ik zeg Yess!!  
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Ouders van kinderen uit groep 7 en 8 die graag willen dat hun kind het Heilig 
vormsel kan ontvangen kunnen zich tot uiterlijk 1 februari aanstaande 
aanmelden via het locatiesecretariaat: rkkerkhoonhorst@gmail.com 
Via de mail krijgt u een digitaal aanmeldingsformulier en wordt u verder op de 
hoogte gehouden. 
Namens de vormselwerkgroep, Silvo Broeks en Ingrid Bovenmars. 
 
Vastenaktie 2016  
Komende vastentijd wordt er in de viering van 13 februari een schaalcollecte 
gehouden voor het sr.Lucille Fund. 
De school neemt al goede vormen aan en het 5e lokaal is in aanbouw. Ook is er 
al een onderkomen voor de zusters die er werkzaam zijn gerealiseerd. Daar komt 
nog bij dat Lucia Kroes eind februari voor sr. lucille Fund naar Kenya zal 
vertrekken, samen met Leoni (dochter) en Chantal (nichtje). Zij gaan een kijkje 
nemen op de school waar ons project deel van uit maakt. Nadat zij terug zijn zal 
Lucia u daar alles over laten zien en toelichten. Met trots kan zij vertellen aan de 
zusters dat ons dorp de school hartverwarmend steunt. 
 
Vastenwandeling 
Op zondag 14 februari om 
10.00 uur wordt u allen 
uitgenodigd voor de 
wandeling. Tijdens de tussen 
stop op een mooie locatie 
worden er prachtige foto’s 
van de school uit Olusentu 
gepresenteerd. Van harte 
aanbevolen om mee te 
lopen! Tijdens de vastentijd 
staat er de bekende 
vastenbus achter in de kerk. 
Hier vindt u de nodige 
informatie over de school in 
Olusentu. Hartelijke dank 
namens M.O.V. Werkgroep. 
 
Ontmoetingsdag 2016 
Op donderdag 25 februari is weer de jaarlijkse ontmoetingsdag voor ouderen bij 
zaal Reimink in Lemelerveld. 
De aanmeldingsformulieren liggen achterin de kerk. Graag voor 31 januari 
opgeven. 

Werkgroep Caritas 
 

mailto:rkkerkhoonhorst@gmail.com
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20 februari “De Vuurproef. Ik zeg YES!!” 
Ruim 170 vormelingen uit heel onze Emmanuelparochie komen op 20 februari 
weer naar Dedemsvaart voor de vormelingendag: “De Vuurproef”. We beginnen 
om 14.30uur in de Vituskerk, en daarna doen zij allerlei workshops: filmpjes 
maken, graffiti, djembee, sommigen gaan met de Brandweer mee naar de 
kazerne voor demonstratie, er is veel creativiteit en een echte leger-
aalmoezenier, ….van alles dus. En al die workshops hebben op de één of andere 
manier te maken met het Vormsel, met de gaven van de H. Geest, met “ja 
zeggen” op de weg van God met jou. Ook één van de Vormheren, Hulpbisschop 
Hoogenboom is een deel van de dag aanwezig. 
 
Je krijgt wel trek als je zo lekker bezig bent! Dus er wordt gezorgd voor een 
lekker maaltje! We sluiten de dag af om 19.00 uur met een gebedsdienst, waarbij 
iedereen van harte welkom is: ouders, broertjes, zusjes, vriendjes, buren, opa’s 
en oma’s, medeparochianen: Welkom!! Tijdens deze gebedsdienst worden kort 
resultaten van verschillende workshops gepresenteerd. Dat wordt een echte 
happening! Heel veel mensen werken mee om het voor onze jongeren weer een 
geweldige dag te laten worden. Verslag volgt uiteraard! 
 
Denkers-in-Vilsteren 
Op donderdag 4 februari zal in Vilsteren in het landgoedcentrum om 20.00 uur 's 
avonds weer een lezing gehouden worden waarbij vooral parochianen van de 
Emmanuelparochie en andere belangstellenden zijn uitgenodigd. Dit keer hebben 
we Hans Peter Benschop bereid gevonden een inleiding te verzorgen. Zijn 
inleiding zal gaan over: De onzekere toekomst van Overijssel. We vragen u zich 
voor die tijd aan te melden via de website: www.denkers-in-vilsteren.nl. Op de 
avond zelf vragen wij u om € 10,= per persoon bij te dragen. Dat is inclusief een 
mooi haardvuur, een kop koffie en een glas wijn én een ontmoeting met mensen 
die u nog niet kende.  
 
6-daagse inspiratiereis naar Rome met de parochie Emmanuel. 
Let op! Wij hebben nog slechts enkele plaatsen vrij. 
 
Na onze geslaagde bedevaartreizen naar Lourdes gaan we volgend jaar in 
samenwerking met VNB (Vereniging Nationale Bedevaarten) met de parochie 
naar Rome! De inspiratiereis vindt plaats van 23 t/m 28 april 2016. Samen met de 
ervaren Nederlandse gids Rob Macini, pastoraal werker Riet Mulder, Lies 
Akkermans en Janny Horstman gaan we de Eeuwige Stad verkennen en onze 
Christelijke wortels ontdekken in deze onvergetelijke wereldstad. We reizen per 
vliegtuig, vertrek vanaf Schiphol en we verblijven in een goed hotel. Voor deze 
reis is het wel belangrijk dat u goed ter been bent. Voor belangstellenden liggen 
er folders in de verschillende kerken van de parochie. Vóór vertrek organiseren 
we een informatiebijeenkomst.  

http://www.denkers-in-vilsteren.nl/
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Wilt u meer informatie of zich opgeven neem dan contact op met: Lies 
Akkermans (0572) 372003 - liesakkermans@vodafonethuis.nl of Janny Horstman  
(0529) 460225 - jannyhorstman@hotmail.com  
 
Unieke jongerenreis: Wereld Jongerendagen Krakau juli - augustus 2016 
Ga jij ook mee naar de Wereldjongerendagen in Polen?  
De WJD-reis van het Aartsbisdom Utrecht is bedoeld voor jongeren (16 t/m 30 
jaar). Jongeren die eerder naar de WJD zijn geweest, weten dat deze bijzondere 
ervaring een leven lang meegaat: ze verdiepen hun geloof, smeden diepe 
vriendschappen en maken er samen met miljoenen andere jongeren en de paus 
een waar geloofsfeest van. De reis van het Aartsbisdom Utrecht vertrekt op 
zondag 17 juli 2016. Terugkomst in Nederland is op dinsdag 2 augustus 2016.  
 
Rondreis Balkan 26 september  t/m 11 oktober 2016 
Deze rondreis brengt u in 16 dagen naar de mooiste plekken van de Balkan. We 
bezoeken verschillende landen tijdens deze reis, namelijk Kroatië, Bosnië en 
Servië en sluiten de reis af met een bezoek aan de hoofdstad van Hongarije, 
Boedapest. Kortom een indrukwekkende reis! De kosten van deze reis bedragen 
€1320,-. Voor meer informatie over of aanmelden voor deze reizen kan contact 
opgenomen worden met Lidy Pelgrom (0523) 612942 of Irma Viskaal (0523) 
617258 
 
 
 
 
Elke maand zet Voetbal Vereniging Hoonhorst een sponsor in het zonnetje... 
Deze maand is dat EBS Graphics uit Ommen. Het bedrijf bestaat sinds 2000 
en wordt geleid door Huub Bekius. De naam EBS staat voor Efficiënt, 
Betrouwbaar, Service. 
De producten van EBS Graphics bieden veel mogelijkheden op het gebied van 
huisstijl, belettering, reclameborden, belettering en logo’s. 
Wij willen EBS Graphics hartelijk danken voor de sponsoring...  
 

                 

VOETBAL NIEUWS 

mailto:liesakkermans@vodafonethuis.nl
mailto:jannyhorstman@hotmail.com
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Nieuws van de Sint Cyriacusschool  
 
Proost op het nieuwe jaar 
Op maandag 4 januari hebben de leerkrachten in de 
eigen groep geproost met de kinderen op het 
nieuwe jaar. De ‘echte’ kinderchampagne mocht 
hierbij natuurlijk niet ontbreken. Groep 3 en 4 zegt: 
‘Proost op het nieuwe jaar’.   
 
Driekoningen 
Op woensdag 6 januari hebben we als katholieke 
school aandacht besteed aan Driekoningen. Driekoningen is een katholieke 
feestdag en wordt elk jaar op 6 januari gevierd. Met dit feest wordt de ‘Kerstkring’ 
van twaalf dagen afgesloten. Deze Kerstkring begint met de nachtmis op 
kerstavond.  
De drie koningen zijn de drie Wijzen uit het kerstverhaal die geschenken 
aanbieden ter ere van de geboorte van het Koningskind. 

In sommige landen 
(waaronder Spanje 
en Frankrijk) en 
provincies (Noord 
Brabant en 
Limburg) wordt 
Driekoningen nog 
steeds uitvoerig 
gevierd. Veel 
kinderen in Limburg 
en Brabant gaan 
zingend langs de 
deuren en halen 
daarmee snoepjes 
op.  
 
Hoe hebben wij 
Driekoningen op 
school gevierd? 
Per groep kreeg elk 
kind op woensdag 
6 januari een stukje 
boterkoek 

PLAATSELIJK NIEUWS 

http://wikikids.nl/6_januari
http://wikikids.nl/Spanje
http://wikikids.nl/Frankrijk
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(Koningskoek). In 1 
stukje koek was een 
boon verstopt. Wie 
het stuk koek had 
met de boon erin 
mocht die dag de 
Koning(in) zijn en 
een beetje de baas 
zijn. De in totaal 5 
koningskinderen 
mochten die dag 
bijvoorbeeld bepalen 
welk spel er met de 
gymles werd 
gespeeld, mochten 
de meester of 
juffrouw met alles 
helpen, of zomaar 
een leuk spelletje 

voor in de klas bedenken. Meester Ruben zorgde als een echte dienaar voor wat 
te drinken en wat lekkers voor de koningen tijdens de les.  
Juffrouw Tamara was de gelukkige onder de leerkrachten en mocht als enige 
leerkracht die dag Koning(in) zijn. Zij werd getrakteerd op een heel groot stuk 
taart. 

Het team van de St. Cyriacus wenst een ieder alle goeds voor het nieuwe jaar 
met heel veel lente ‘hoop’, zomerse ‘warmte’,  herfst ‘geluk’ en winterse 

‘geborgenheid’ 
 
Plaatselijk belang Hoonhorst 
Buurt WhatsApp Hoonhorst 
Na het artikel in het vorige dorpsblad 
heeft Plaatselijk Belang de 
voorbereidingen afgerond voor het 
opzetten van een Buurt Whatsapp 
voor Hoonhorst. In de 
Koele/Esakkers bestaat al een tijd 
zo’n groep, het is de bedoeling dat ook de rest van de kern en het buitengebied 
dit voorbeeld gaat volgen.   
Oren en ogen 
Op deze manier kunnen verdachte situaties in en rond het dorp gesignaleerd 
worden. De politie krijgt hierdoor meer ogen en oren. Inwoners kunnen zelf een 
groot gebied in de gaten houden. Met het melden van een verdachte situatie 
worden buurtbewoners snel gewaarschuwd en kunnen zij de verdachte in de 
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gaten houden. Ondertussen kan de politie worden ingelicht en tot eventuele actie 
overgaan.  
Met succes 
Steeds meer dorpen en buurten hebben inmiddels zo’n Buurt Whatsapp. In 
verschillende dorpen en steden heeft dit ook al tot succes geleid. Criminelen 
konden worden aangehouden en het aantal woninginbraken is in sommige wijken 
gedaald.   
Meld je aan! 
Hoe meer inwoners zich aanmelden, hoe beter het systeem functioneert. Op de 
website www.hoonhorst.nl vindt u alle informatie over de Buurt Whatsapp-groep 
voor Hoonhorst en kunt u zich direct aanmelden.  
Heeft u vragen? Neem contact op met Kristian Dekker van Plaatselijk Belang 
Hoonhorst, tel.  06-105 497 43  of stuur een mail naar 
buurtwhatsapp@hoonhorst.nl 
 

 
 
Dorpsvuurwerk een knallend succes 
Het lijkt al weer een poos geleden maar toch nog even een korte terugblik op het 
dorpsvuurwerk. Het is wederom een prachtig schouwspel geweest waar veel 
positieve reacties op kwamen. Mensen ontmoetten elkaar en kunnen gezamenlijk 
genieten van het moois dat afgevuurd werd. Natuurlijk is het de bedoeling om dit 
evenement jaarlijks terug te laten keren. Als Plaatselijk Belang zullen we ons 
beraden op een makkelijke manier om het geld hiervoor in te zamelen. We 
komen er in de loop van het jaar op terug. 
Ledenadministratie  
Het bestuur van het Plaatselijk Belang is in november langs alle inwoners van het 
dorp gegaan om de ledenlijst te actualiseren. Binnenkort zullen we ook in het 
buitengebied langs de deuren gaan. Wanneer dat plaats zal vinden is nu nog niet 
bekend. Houd u daarvoor de website www.hoonhorst.nl in de gaten. Daarop 
zullen we vermelden wanneer dit zal plaatsvinden. Organiseert u een activiteit en 
wilt u dit graag delen met anderen? Dan kunt u via info@kulturhushoonhorst.nl dit 
op de agenda van de website www.hoonhorst.nl laten plaatsen.  

http://www.hoonhorst.nl/
mailto:buurtwhatsapp@hoonhorst.nl
http://www.hoonhorst.nl/
mailto:info@kulturhushoonhorst.nl
http://www.hoonhorst.nl/
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Klaverjaskampioen V.V.  &  T.T.V. Hoonhorst 
 
Op woensdag 30 december was er weer een gezellig spannende klaverjas 
marathon in het Kultuurhuis De Potstal te Hoonhorst. 
In zes partijen werd gestreden om de nieuwe kampioen van 2015. 
De deelnemers kwamen uit Doesburg, Balkbrug, Zwolle, Raalte, Heino, Dalfsen 
en Hoonhorst. 
Dit jaar was het aantal deelnemers 44. 
 
Kampioen van 2015 en de opvolger van Rudi Niens is geworden met een 
puntentotaal van 11527:  Alois Bisschop 
Tweede prijs:  Dick Lamers10585 
Derde  prijs: Robert Tensen10418 
De poedelprijs ging naar Herman Melenhorst met een puntentotaal van 7453. 
 
Onder het genot van een kopje koffie,  hapje  en  drankje was het een geslaagde 
dag voor de liefhebbers van het kaarten. 
De stichting bedankt voor de versnaperingen. 
Enkele prijzen waren beschikbaar gesteld door: Jumbo Dalfsen, Drankenhandel 
van Dam en De Smulbaai uit Heino. Hartelijk dank hiervoor. 
De vrijwilligers en andere deelnemers werden bedankt voor de geslaagde dag. 
Wij hopen dat we volgend jaar weer een mooi aantal deelnemers kunnen 
verwelkomen! 
Wij wensen verder iedereen een sportief en gezond 2016. 

Mieke en Marijke 
 
Paasvuur Hoonhorst 2016 
 
Het Paasvuur in Hoonhorst is uitgegroeid tot een jarenoude traditie die op eerste 
Paasdag door vele honderden mensen uit Hoonhorst en nabije omgeving 
bezocht en beleefd wordt. Het Paasvuur wordt dit jaar op zondagavond 27 maart 
ontstoken, wederom op het perceel  van de familie Neplenbroek aan de 
Marsweg. 
Van meet af aan is de organisatie in handen van Jeugdsoos Hoonhorst. Door de 
enorme inzet van de plaatselijke jeugd, vastberaden vrijwilligers en trouw 
gesteund door locale bedrijven, grondeigenaren en omwonenden is het mogelijk 
dit evenement weer jaarlijks te kunnen laten plaatsvinden. Het voortbestaan van 
een geweldige traditie als deze is terdege van voornoemde partijen afhankelijk. 
Even belangrijk is vanzelfsprekend het snoeimateriaal, want zonder takken 
namelijk geen Paasvuur.  
 
Er zijn regels opgesteld t.a.v. de inname van snoeimateriaal. We zetten deze 
regels nog even opnieuw voor u op een rijtje: 
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1. Inname vindt uitsluitend plaats op zaterdagochtend 27 februari en 5, 12 , 

19  maart 2016 tussen 8.30 en 12.00 uur. De organisatie bepaalt of de 
weersomstandigheden en terreingesteldheid de inname daadwerkelijk 
toelaten. 

 
2. Aan het aangevoerde snoeimateriaal worden de volgende strikte eisen 

gesteld: 
 Alleen vers, houtachtig, bovengronds snoeimateriaal met een maximale 

diameter van 10 cm wordt geaccepteerd.  
Ondergrondse stronken van zowel bomen en struiken, evenals bladafval, 
grond, zand en graszoden worden niet geaccepteerd.  
Verontreinigingen als kunststof, metalen, constructie-/tuinhout, steen, 
puin of anderszins worden niet toegelaten. 
 

3. Ladingen die niet geheel voldoen aan de gestelde criteria of met 
verontreinigingen als voornoemd worden in zijn geheel geweigerd. 

 
Genoemde bepalingen vloeien rechtstreeks voort uit toepasselijke 
milieuwetgeving.  
Met ieders inzet en begrip blijft het mogelijk om het Paasvuur in Hoonhorst als 
traditie in ere te houden en samen van dit schouwspel te genieten. 
 

Bestuur Jeugdsoos Hoonhorst 
ZijActief 
Op maandag  25 januari  kwamen er weer vele dames naar onze 
jaarvergadering. 
De avond werd geopend door Willemien met een mooi gedicht. 
Het jaarverslag en het financiële plaatje werd doorgenomen en na ieders 
goedkeuring  werd er een heerlijk kopje koffie genuttigd. 
Daarna werd er op een leuke manier afscheid genomen van Tonnie Schrijver. 
Zij stopt met haar functie in ons bestuur als 1e secretaris. 
Zij gaat vanaf nu genieten vanuit de zaal. 
Tonnie hartelijk dank voor alles wat je voor ZijActief hebt gedaan. 
Na de pauze kwam Mevr. Witha Bolijn  ons leren dat je op veel  verschillende 
manieren, een sjaaltje kan knopen. 
Er werd druk geoefend met de sjaaltjes, en er kwamen verschillende varianten 
voorbij. Het was een zeer geslaagde avond. 
Op maandag 15 februari komt Angelique Ymker ons van alles vertellen over 
zuurstoftherapie. 
Wij hopen weer velen van u te mogen begroeten. 

Het Bestuur 
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Nieuws van FysioFits  
De eerste maand van 2016 is al 
weer voorbij en wij hopen dat 
iedereen het jaar sportief en 
gezond is begonnen.  De medische  
fitness  en de ouderen gym  draait 
weer op volle toeren.  
Een groep van 10 enthousiastelingen neemt elke donderdagavond  van 19.00 uur 
tot 20.00 uur deel aan de medische fitness o.l.v. fysiotherapeut Guido Heerink. 
Lijkt het je ook leuk om onder begeleiding te gaan sporten? We hebben nog 2 
plekken vrij! 
Voor informatie of aanmelden voor een proefles kun  je contact opnemen met 
Guido Heerink via (0572) 395827 of mail naar guido@fysiofits.nl.  Kosten: € 6,=  
per keer. 
Ook bent u elke vrijdagmorgen  van harte welkom  in de dorpshuuskamer om 
deel te nemen aan de ouderengym o.l.v.  sporttherapeut Mirjam Klein Herenbrink. 
De ouderengym wordt gegeven van 9.30 tot 10.00 uur. Deelname per keer is € 
2,50. Aansluitend is de wekelijkse koffieochtend.  
 
Inloop spreekuur 
FysioFits is graag maatschappelijk betrokken. Sinds de opening van de praktijk 
hebben wij een prettige samenwerking opgebouwd met VV Hoonhorst. Onlangs 
heeft FysioFits kennis gemaakt met de nieuwe voorzitter Luc Diepman en Arjan 
Koerhuis van seniorenzaken. Om onze samenwerking nog verder uit te bouwen  
zijn wij vanaf 28 januari gestart met een gratis  inloopspreekuur  voor alle leden 
van VV Hoonhorst.  Het inloopspreekuur is van 20.00 uur tot 20.30 uur. U hoeft 
zich hiervoor dus niet aan te melden.  
Guido Heerink zal daarnaast regelmatig op de donderdagavond zijn gezicht laten 
zien op de velden en heeft onlangs al kennis gemaakt met het 1e elftal en staf. 
 

            

mailto:guido@fysiofits.nl
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Ook weten steeds meer mensen de weg naar onze praktijk te vinden. In de 
laatste maanden van 2015 heeft de behandelkamer een grote verandering 
ondergaan. Door de aanschaf van diverse apparatuur en oefenmaterialen kunnen 
we onze patiënten nu  nog beter begeleiden. 
 

 
 
Fysiotherapie voor ouderen 
Ook is er speciale aandacht voor de kwetsbare ouderen die de beweeglijkheid 
van hun lichaam zien afnemen. Bregtje Kuppens, onze geriatrisch therapeut is 
elke woensdagochtend aanwezig in Hoonhorst, en helpt deze doelgroep graag 
om hen zo lang en plezierig mogelijk thuis te laten wonen. Denk hierbij ook aan 
fysieke belemmeringen  die je ondervindt als gevolg van een beroerte, dementie, 
Parkinson, artrose, MS of een gebroken heup. 
 
Dus heb je  klachten of een blessure, neem dan vrijblijvend contact op met 
FysioFits, dan gaan we samen met jou aan de slag om weer zo snel mogelijk  
pijnvrij te kunnen bewegen. 
 
Team FysioFits 
Guido Heerink, algemeen fysiotherapeut  (aanwezig op de maandagmiddag, 
donderdagavond en vrijdagmiddag), Bregtje Kuppens, algemeen en geriatrisch 
therapeut (aanwezig op de woensdagmorgen).  



                                 Dorpsblad Hoonhorst   
 

. DORPSBLAD HOONHORST NR 8 27 



                                 Dorpsblad Hoonhorst   
 

. DORPSBLAD HOONHORST NR 8 28 

  



                                 Dorpsblad Hoonhorst   
 

. DORPSBLAD HOONHORST NR 8 29 

Activiteit voor senioren vanuit de dorpshuuskamer 
Nu de vrijdagochtenden in de dorpshuuskamer gevuld zijn met bewegen voor 
senioren en  gezamenlijk koffiedrinken, is het tijd geworden om te kijken of we de 
activiteiten iets 
kunnen uitbreiden. 
Het initiatief hiervan 
ligt bij Ria Tensen en 
Marian Spin.  
Wij willen een 
muziekactiviteit gaan 
opstarten 1x in de 
maand op de 
woensdagmiddag in 
de dorpshuuskamer 
met als thema “Muziek van toen”. 
De oude singles en lp’s worden van zolder gehaald, de pickup wordt afgestoft en 
we zullen ouderwetse plaatjes draaien van bijv. Tante Leen, Jan Boezeroen, Gert 
en Hermien..enz enz.. 
Om deze activiteit nu een goede start te geven willen we eerst met de senioren 
uit het dorp (mag gerust zeggen 50 plus) op bezoek bij 
“Het Grammofoonmuseum” in Nieuwleusen. 
En wel op woensdag 24 februari: 

 € 5,50 pp entree incl. koffie/thee met cake en presentatie en rondleiding  
 vertrek 14 uur vanuit de dorpshuuskamer 
 opgave via mail (marian@duurzaamhoonhorst.nl) 

of tel. 06-13649365 / 06-53950544 
of via opgavelijst in dorpshuuskamer 
(max. 35 personen) 
Deze middag is ook de dorpsdeelauto beschikbaar voor vervoer, daarnaast zijn 
er meerdere auto’s beschikbaar om mee te kunnen rijden.(ook voor willen rijden 
of meerijden mag men zich 
opgeven, we komen u evt. van 
thuis halen) 
 
Ps. Zet vast de volgende datum 
in uw agenda: woensdag 23 
maart van 14.00 tot 16.30 uur. 

mailto:marian@duurzaamhoonhorst.nl
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Hoonhorst United 
Beste Hoonhorsters, 
We hebben als dorp jullie steun weer nodig!  
De Rabobank Clubkas Campagne komt eraan. De inwoners van de kern 
Hoonhorst hebben al een brief hierover in de bus gehad. 
Wat is het geval: 
De Rabobank Vaart en Vechtstreek (Hardenberg, Ommen, Dalfsen en een deel 
van Zwartewaterland) heeft besloten dat zij de sponsoring van verenigingen en 
stichtingen anders gaat invullen. 
De bank bepaalt niet langer zelf  waar het geld heen gaat, maar jij als lid van de 
bank mag dit bepalen! Iedereen die lid is van de Rabobank krijgt vijf digitale 
stemmen om te verdelen. Er mogen maximaal 2 stemmen op de zelfde 
vereniging/stichting worden uitgebracht. Het totale sponsorbedrag is € 110.000,=. 
De waarde van een stem is nog niet bekend, maar wordt bepaald door het 
sponsorbedrag te delen door het totaal aantal uitgebrachte stemmen. De 
verwachting is dat het snel zo’n € 5,= per stem gaat worden. Dus ieder lid mag 
circa € 25,= uitdelen. Alle deelnemende verenigingen en stichtingen uit 
Hoonhorst hebben de handen ineen geslagen om te zorgen dat geen stemmen 
verloren gaan, maar dat er zoveel mogelijk stemmen (en dus geld) naar 
verenigingen/stichtingen in Hoonhorst gaan. Helpt u/jij mee? 
Wat moet je doen: 

A. Eerst zoveel mogelijk stemgerechtigden  
Als klant van de Rabobank mag je nog niet stemmen, je moet echt lid 
zijn. Dit lidmaatschap is gratis en heeft ook nog het voordeel dat je 4x per 
jaar het ledenmagazine Dichtbij ontvangt en diverse acties en kortingen 
krijgt.  
Om te zorgen dat zoveel mogelijk stemmen in Hoonhorst vallen willen we 
iedereen die klant is bij de Rabobank vragen om ook lid te worden. 
Iedereen die klant is, 12 jaar of ouder is en woont of werkt in het 
werkgebied van de bank kan lid worden. Let op: Heb je een “en/of 
rekening” dan kunnen beide partners lid worden!  
Lid worden kan heel makkelijk: google even op: “Rabobank Vaart en 
Vechtstreek lidmaatschap” en met drie muisklikken is het geregeld. De 
link zal door de verenigingen ook in hun digitale uitingen gebruikt worden 
zodat aanmelden zo makkelijk mogelijk gaat. 
De aanmeldingen moeten vóór 12 februari binnen zijn, dus meld je deze 
week nog aan! 
Zorg ook dat je familie, vrienden, collega’s (hoeven niet hier te wonen) 
zich allemaal aanmelden zodat we zoveel mogelijk stemmen krijgen. 
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B. Stemmen  
Op 10 maart ontvang je de vijf digitale stemmen. Tot 24 maart kan 
vervolgens digitaal gestemd worden.  In een volgend dorpsblad wordt 
nog wel uitgelegd hoe dit werkt. Tot 5 februari kunnen verenigingen zich 
aanmelden. Op dit moment doen mee (kan dus nog wijzigen): 

 C.V. De Hoonhakkers 
 Stichting Molen van Fakkert 
 Sproeifeest 
 VV Hoonhorst 
 TTV Hoonhorst 
 Plaatselijk Belang Hoonhorst 
 Dorpsblad Hoonhorst 

Het belangrijkst is dat alle vijf stemmen naar Hoonhorst gaan en daar 
kun jij voor zorgen!! 

Dus voor nu: meld je aan en zorg dat iedereen (12 jaar of ouder) die in Hoonhorst 
woont of werkt en klant is dat ook doet. Op naar zoveel mogelijk stemmers. 
Samen maken we Hoonhorst!! 
Namens de samenwerkende Hoonhorster verenigingen/stichtingen: alvast 
bedankt!  
 

 



E N T H E DALFSEN 

Van Lenthe Dalfsen: Gewoon, Groen en Grondig

Koelmansstraat 73  
7722 LW Dalfsen

T:  0529 401215
F:  0529 401787
 

E:  info@van-lenthe.nl
I: www.van-lenthe.nl

•	Grondverzet
	 •	 Machinaal	straatwerk	
	 •	 Bermverharding	
	 •	 riolering	en	infiltratie	
	 •	 3d	Machinebesturing	
	 •	 Profileren	
	 •	 transport	

•	GroenrecyclinG	
	 •	 Groenafval	
	 •	 compostering	
	 •	 cultuurtechnische	werken	

•	GrondBank	
	 •	 Sanerings	werkzaamheden
	 •	 zeefwerk	

•	BeStuurBare	BorinGen

•	aGrariSch	hulPBedriJF
	 •	 agrarisch	loonwerk
	 •	 verkoop	machines
	 •	 verhuur	machines

Van Lenthe Dalfsen is een 
breed inzetbare, flexibele 
en vooral innovatieve 
partner voor onder meer 
werken in de grond, weg- 
en waterbouw, cultuur-
techniek, groen recycling 
en bestuurbare boringen. 
Daarbij onder scheidt het 
bedrijf zich door een  prima 
service en kwaliteit door 
middel van een  uitgebreid, 
goed onder houden en 
modern  machinepark en 
door  gekwalificeerde, 
 ge motiveerde werk nemers. 

Aan de hand 
van uw  wensen 
en budget 
verzorgen wij 
graag al uw 
feestelijkheden 
en 
 bijeenkomsten.

Graag tot ziens

Wilhelminastraat 18  •  (0529) 438 710
www.jumbo.com

Vlees uit het Vechtdal
Specialiteiten uit eigen grill

Brood van Ambachtsbakker Blom
Ambachtelijke Boerenkaas
Oergroenten van Eef Stel

Biologische zuivel van Ecoloar
Verse scharreleieren van 

familie Visscher
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Samen sterker

Ontdek alles over de Rabobank en sport op rabosport.nl

Sport inspireert en verbindt. Daarom steunt de Rabobank de sporten waar we 

allemaal graag naar kijken, maar ook de sport waar iedereen aan mee kan doen. 

Daarom ondersteunen we met trots lokaal de breedtesport.

Rabobank Vaart en Vechtstreek sponsort lokale verenigingen.

door klein 
te beginnen.

De top 
kunnen 

bereiken




