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  Dorpsblad Hoonhorst 29 maart – 18 april  23e jaargang nr.10 

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 
   9 april Sjoerd 19 april 
 30 april Rinus 10 mei 
 21 mei Rinus 31 mei 
 
Naleving privacy wetgeving: Wij vragen van degenen die aan ons kopij 
aanleveren om m.b.t. persoonsgegevens die in de aangeleverde kopij is 
opgenomen de actuele privacy wetgeving na te leven. Uiteraard zal het 
Dorpsblad deze nieuwe regelgeving ook in acht nemen. 
  

 
In dit nummer: 
 
Korte berichten/te huur/te koop Paasvuur Hoonhorst 2019 
Kerkelijk nieuws Start Hoonhorst 250 jaar 
Voetbalnieuws Ledenvergadering Plaatselijk Belang 
Zijactief Praktijk VoetreflexPlus behandeling 
Lampionoptocht naar de paasbult Anjerpunt 
 
 
 

Stichting Dorpsblad Hoonhorst 

mailto:dorpsblad@hoonhorst.nl
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Datum                             Agenda 

 

29  maart Jeugdsoos Graffiti 
30 maart Jeugdsoos Opbouw Paasvuur 
  5 april Voorleesuurtje in het Anjerpunt 
  9  april Ouderenochtend Zaal Kappers 
10 april Klaverjassen in de Potstal 
12 april Jeugdsoos Chocolade eitjes verkoop 
14 april Eten bij Kappers voor alleenstaanden en ouderen 
15 april ZijActief 
16 april Bingo Zaal Kappers 
21 april Jeugdsoos Paasvuur (1e Paasdag) 
22 april Jeugdsoos Opruimen terrein Paasvuur (2e Paasdag) 
 

N.B. Voor actuele agenda en jaarplanning zie ook Hoonhorst.nl AGENDA 
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Een warmer en mooier afscheid van onze lieve moeder, oma en omi 

 
Riek van der Kamp-Seisveld 

 
hadden we ons niet kunnen wensen. We willen u hartelijk danken 
voor alle blijken van medeleven. We zijn trots op haar en houden 
van haar en het is een troost te weten dat deze gevoelens door 

velen worden gedeeld. 
 

Familie van der Kamp 
 

 
 

Te huur in Hoonhorst / Dalfsen: 
ruimte in een (voormalige) psychologiepraktijk, aan de rand van Hoonhorst. 

Indeling: hal met wc, kantoorruimte, praktijkruimte met keuken (ongeveer 26 m2). 
Er is een aparte parkeerplaats voor 2 auto's. 

In de praktijkruimte staan een werktafel met 4 stoelen plus twee zitfauteuils. 
Er hangt een whiteboard. De keuken bestaat uit een koelkast, gasfornuis plus 

aanrecht. Aanwezig zijn een senseo-apparaat en een waterkoker plus glazen en 
bekers. De ruimte wordt verwarmd met cv. 

De ruimte is te huur per uur, per dagdeel en per dag(en).  De huur bestaat uit een 
basisbedrag aangevuld met kosten voor gas, licht en schoonmaak. 

informatie bij Addy Korteweg, tel. nr 06 420 36 660. 
 

 
 

KRUMMEL 
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Weinig gebruikte scootmobiel te koop (prijs n.o.t.k.). 
Informatie Addy Korteweg, tel. 06 420 36 660. 

 

 
 
 
 
 
 

Pastoraal team Emmanuelparochie 
Contactpastores voor geloofsgemeenschap Hoonhorst: 
Pastoor A. Monninkhof, monninkhof@hetnet.nl; 0622786151 
Johan Rutgers, parochievicaris, pastor.rutgers@gmail.com ; 06-53210174 
Gerard Noordink, g.noordink@hetnet.nl ; (0572) 391262 
Joop Butti, butti@ziggo.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, 
Yvonne Kijk in de Vegte- Kappers tel.(0529) 435360 en  
Mascha Hulsman tel.(0529) 850889 
 
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 

mailto:monninkhof@hetnet.nl
http://www.parochiehoonhorst.nl/
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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: 30 maart t/m 22 april 
 
Zondag 31 maart 4

e
 zondag veertig dagen tijd 

09.00 uur     : Eucharistieviering 
Voorganger    : Pastor Wenker 
m.m.v.            : Enjoy 
Lector             : Martin Broeks 
Dienen : Lynn Jansen, Richard Meijer 
Collectanten   : J. v.d. Vechte, D. v.d. Vechte 
Koster            : A. Braam 
Intenties : overl. ouders van der Vechte-Rientjes, Bernard en Marie Diepman-

Reimert, Jan Huitink, overl. ouders Sterenbosch-Luttenberg, Riek van der Kamp-Seisveld 
namens KBO-PCOB. 
 
Dalfsen: zondag  31 maart 09.00 uur Communieviering 
Ommen: zondag  31 maart 11.00 uur Eucharistieviering 
Lemelerveld:  zaterdag  30 maart 19.00 uur Communieviering 
Vilsteren: zondag  31 maart 11.00 uur Eucharistieviering 
Heino: zaterdag  30 maart 19.00 uur Eucharistieviering 
Lierderholthuis: zondag  31 maart 09.00 uur Eucharistieviering 

 
Maandag 1 april 
19.00 uur : Rozenkransgebed 
Lectrix      : Tonnie Veltmaat 
 
Donderdag 4 april   
19.00 uur      : Eucharistieviering 
Voorganger   : Pastoor Monninkhof 
Intentie          : Voor de zieken en gehandicapten. 

 
Zaterdag 6 april 5

e
 zondag 40 dagen tijd 

19.00 uur        : Eucharistieviering 
Voorganger   : Pastoor Monninkhof 
m.m.v.        : Pro Musica 
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Lectrix            : Helga Baars 
Dienen : Rens Diepman, Maren Diepman 
Collectanten  : W. Schrijver, H. Veneboer 
Koster             : H. v.d. Vegt 
Intenties : Bernard en Marie Diepman-Reimert, Herman Nijboer, Pastoor Wielens, 

overl. ouders Grooteschaars-Bruggeman, overl. ouders Overgoor-Grooteschaars, ouders 
Damman- Heerink, Johan Kortstee, Bernard Nijhout, Joop Koerhuis.  
 
Dalfsen: zondag  7 april 09.00 uur Eucharistieviering 
Ommen: zondag  7 april 11.00 uur Eucharistieviering 
Lemelerveld: zondag  7 april 09.00 uur Eucharistieviering 
Vilsteren: zondag  7 april 11.00 uur Communieviering 
Heino: zaterdag  6 april 19.00 uur Communieviering 
Lierderholthuis: zondag  7 april 09.00 uur Communieviering 
 
Maandag 8 april 
19.00 uur : Rozenkransgebed 
Lector      : Frans Eilert 
 
Donderdag 11 april    
19.00 uur        : Eucharistieviering 
Voorganger   : Pastoor Monninkhof 
Intentie           : Voor alle overleden parochianen. 
 
Zondag 14 april Palmzondag 
09.00 uur     : Eucharistieviering 
Voorganger   : Pastoor Monninkhof 
m.m.v.            : Enjoy 
Lectrix            : Anneke Jansen 
Dienen : Ivor Smook, Frans Eilert 
Collectanten  : T. Braam, A. Braam 
Koster            : G. Holterman 
Intenties : overl.ouders Meijerink-Groote Stroek, Bernard en Marie Diepman-

Reimert, Marinus en Diny Mars-Diepman, Herman Nijboer, Diny Habers-Oude Rengerink, 
Gerardus Antonius Hollewand. 

 
Dalfsen: zondag  14 april 09.00 uur Palmpasenviering 
Ommen: zondag  14 april 11.00 uur Eucharistieviering 
Lemelerveld: zaterdag  13 april 19.00 uur Eucharistieviering 
   zondag  14 april 09.30 uur   Oecumenische Palmpasen 
Vilsteren: zondag  14 april 11.00 uur Communieviering 
Heino: zaterdag  13 april 19.00 uur Eucharistieviering 
 zondag  14 april 11.00 uur Palmpasenviering 
Lierderholthuis: zondag  14 april 09.00 uur Palmpasenviering 
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Maandag 15 april 
19.00 uur : Rozenkransgebed 
Lectrix      : Tonnie Veltmaat 
 

Woensdag 17 april 
9.30 uur      : Caritasviering met pastor klein Overmeen.  
                      Na de viering is er gezamenlijk koffiedrinken in het parochiecentrum 
       
Witte Donderdag 18 april  
8.45 uur    : Witte Donderdagviering met de schoolkinderen. 
   U bent van harte welkom 
 

Ommen:  19.00 uur Eucharistieviering 
Heino:  19.00 uur Eucharistieviering 
 

Goede Vrijdag 19 april 
15.00 uur : Kruisweg 
Voorganger    : Pastoraal medewerker klein Overmeen 
Lector : Silvo Broeks 
Dienen    : Viktor Boekel, Frans Eilert 
Koster : H. v.d. Vegt 
 

Ommen:       19.00 uur Goede Vrijdag viering                       
Heino: 15.00 uur Kruisweg 
 19.00 uur       Goede Vrijdag viering 
 

Zondag 21 april1
e
 Paasdag 

09.00 uur     : Eucharistieviering 
Voorganger    : Pastor Rutgers 
m.m.v.            : Enjoy 
Lector            : Martin Broeks 
Dienen : Hugo Boekel, Richard Meijer 
Collectanten   : F. Overgoor, H. Hulsman, G. Holterman, G. Melenhorst 
Koster             : G. Holterman 
Intenties : Bernard en Marie Diepman-Reimert, Hein en Henk Diepman, Gerda 

Kroes-Holterman, overl. ouders Kroes-Klein Herenbrink, Herman Nijboer, Henricus 
Schrijver, Pastoor Wielens, ouders Smook-Karspers en Harry, overl. ouders 
Grooteschaars-Bruggeman, overl. ouders van der Vechte- Rientjes, Diny Habers-Oude 
Rengerink, ouders Damman- Heerink, Anton Grooteschaars en ouders Grooteschaars-
Gunneman, Gezina Broeks- Splinter, Annie Schuurman-Kogelman, overl. ouders 
Schuurman-Dissel, Herman Mars, Gradus Damman, Harry Veltmaat, overl. ouders 
Sterenbosch-Luttenberg, Bernard Nijhout, Marinus en Anna Veltmaat, Jan Veltmaat, 
Pastoor Berntsen, overl. fam. Kamphuis- Wijnberg, overl. ouders Hagen-Keizer, Martin en 
Willy, overl. ouders van Straaten- Meulman, overl. fam. Wolthaar-Jutten, Herman 
Wolthaar, Anton Kroes, overl. ouders Nijensteen-ten Have, Joop Koerhuis, Marcel 
Diepman, ouders Schrijver-Bosch, Cor Peek, Jan Huitink. 
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Dalfsen: zondag  21 april 11.00 uur Eucharistieviering 
Ommen: zaterdag  20 april 21.30 uur Paaswake 
 zondag  21 april 11.00 uur Eucharistieviering 
Lemelerveld: zondag  21 april 09.00 uur Eucharistieviering                         
Vilsteren: zondag  21 april 11.00 uur Communieviering 
Heino: zaterdag  20 april 21.30 uur Paaswake 
 zondag  21 april 11.00 uur   Communieviering 
Lierderholthuis: zondag  21 april 09.00 uur Communieviering 
 

Maandag 22 april 2
e
 Paasdag 

Emmanuelviering in Vilsteren om 10.00 uur 
Presentatieviering 1

e
 H. Communie in Heino om 10.00 uur. 

 
Stilstaan bij het Kruis van Jezus….. 
Eens per jaar worden de kinderen van de basisschool uitgenodigd voor een 
rondleiding in de kerk. Samen met de kosters laat ik ze van alles zien: het 
doopvont, het priesterkoor, de sacristie, de biechtstoel enz.  Voor de meeste 
kinderen is het kerkgebouw een vreemde plek. De ‘kleintjes’ valt het op dat, 
wanneer je je stem laat horen, dit meteen heel hard klinkt. De ‘iets groteren’ 
worden stil wanneer zij allemaal een kaarsje-met-intentie bij Maria op mogen 
steken om daarna samen te bidden. 
Ik zie telkens dat het kerkgebouw veel indruk maakt op hen: de architectuur, de 
hoge gewelven, de glas in lood ramen, de akoestiek enz. Op deze manier hoop ik 
dat die kinderen iets proeven van wat ons overstijgt.  
  
Met groep zes had ik deze keer speciaal aandacht voor de Kruisweg. Bij elke 
statie hebben we stilgestaan en zo het verhaal van het lijden en sterven van 
Christus opnieuw verteld en beleefd.  
Aan het eind vroeg ik: ‘is er iets dat je nu weet, wat je hiervoor nog niet wist?’ Eén 
kind sprak spontaan: ‘ik dacht altijd dat Jezus met touwen vast was gemaakt aan 
het kruis, en dat hij wel een steuntje voor zijn voeten had, maar nu weet ik dat hij 
vastgespijkerd was aan dat kruis .. wat zal dat zeer hebben gedaan’.  En hardop 
denkend ging hij verder: ‘Jezus is dus niet van de honger omgekomen, maar door 
die spijkers is hij doodgegaan. Jezus is dus vermoord.’ Tja, dat kon ik niet 
ontkennen..  
 
Een ander was onder de indruk van de afmeting van het kruis dat Jezus moest 
dragen: te groot en te zwaar voor een mens; geen wonder dat je tot drie keer valt. 
En het doek van Veronica met daarin het gelaat van Jezus: daaruit kon je 
opmaken, dat Jezus toch wel heel bijzonder was.. want bij een gewoon mens 
gebeurt dat niet. Blijkbaar gaven de staties een beeld van het verhaal dat zij op 
die manier nog niet hadden gezien. Een verhaal dat tot dan toe nogal ‘statisch’ 
bleek te zijn, werd met behulp van de afbeeldingen, de staties, een belevenis  
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voor hen; een verhaal dat ging leven. Ze zágen het letterlijk voor zich, zagen het 
gebeuren.. Maar, zo zagen zij, het was bepaald geen ‘eind goed al goed’ verhaal. 
 
Ik vertelde dat je zo af en toe wel eens een vijftiende statie zag: die van de 
verrijzenis van Jezus. En ik vertelde dat je de boodschap als volgt zou kunnen 
verstaan: het gaat niet om lijden en dood. Neen, het gaat om de opstanding. Ook 
daar in die kerk heb ik weer ervaren hoe moeilijk het is om woorden te geven aan 
dat christelijke mysterie; de kanteling van dood naar leven.  
 
E. Borgman zegt het als volgt: met het herdenken van het lijden van Jezus 
herdenken we het lijden van de wereld. Alle aspecten in het lijden van Jezus zijn 
te verbinden met het lijden in onze wereld, die ook Gods wereld is. Nog steeds 
worden er mensen gemarteld en vernederd, nog steeds worden er mensen 
veroordeeld. Nog steeds worden er mensen beroofd, nog steeds worden er 
mensen gedood. Nog steeds zijn er mensen die hun handen in onschuld 
wassen.. 
In deze tijd willen we komen tot versobering en verstilling. Stil worden om het 
lijden en sterven van Christus te gedenken. Stil worden om het lijden in onze 
wereld te zien. Verstommen bij het onrecht en leed dat er overal om ons heen is. 
Om te erkennen dat lijden nooit een doel op zich mag zijn.  
Stil worden om zover te komen, dat we durven hopen en geloven in de 
opstanding tot het ware leven, niet alleen van Jezus, maar van alles en allen.  
 
Ik hoop dat dit een opmaat mag zijn tot het Paasfeest: het lijden, sterven én de 
opstanding.  
De kinderen van groep zes wisten het eenvoudiger te zeggen: ‘Jezus is 
opgestaan uit het graf en leeft nu bij God. Echt waar!’   - Marga klein Overmeen 

 

 
Op 2 februari is overleden: 

 
Frederika Hermanna van der Kamp - Seisveld 

 
Riek 

sinds 5 april 1976 weduwe van Jan van der Kamp 
In de leeftijd van 92 jaar 

 
Thans wonende in de Rosengaerde te Dalfsen 

 
Laten wij haar in onze gebeden gedenken. 
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Stabat Mater’ van J. Haydn door Con Amore  
 
Het Stabat Mater 
beschrijft het verdriet 
van Maria tijdens de 
kruisiging van 
Christus. Haydn 
schreef het werk voor een 
uitvoering op Goede Vrijdag aan het 
Oostenrijkse hof. Ook Con Amore zal het 

Stabat Mater uitvoeren in de lijdenstijd. 
 
Op Palmzondag 14 april in de Grote Kerk in Dalfsen tijdens de dienst van 19.00 
uur. 
Op Goede Vrijdag 19 april  in de Heilig Hartkerk in Lemelerveld om 19.30 uur. 
Entree: gratis; er is een collecte bij de uitgang.  
Meer informatie op de parochiewebsite www.emmanuelparochie.nl 
 
Palmpasenoptocht! 
Alle kinderen van de basisschool zijn met Palmpasen van harte uitgenodigd om 
mee te lopen in de Palmpasenprocessie in de kerk. De viering is op zondag 14 
april om 9.00 uur en we verzamelen ’s ochtends vanaf 8.45 uur onder de luifel 
bij de kerk.   
In de kerk worden de palmtakjes gewijd en gezegend met wijwater. Na de 
processie door de kerk gaan de kinderen onder begeleiding een rondgang maken 
door het dorp en krijgen daarna een glas limonade aangeboden in het 
parochiecentrum. Na de viering kunnen de ouders hun kinderen weer ophalen uit 
het parochiecentrum.  
 
Hoe maak je een Palmpasenstok?  
Laat een ouder iemand een kruis maken van 2 
stokken of latten. (Een stok is ongeveer 70 cm. en 
de andere 40 cm.) Het kruis kun je nu omwikkelen 
met stroken geel crêpepapier. Versier de 
Palmpasen stok nu met zelfgemaakte papieren 
bloemen, kuikentjes, slingers. Je kunt ook aan een 
touwtje pinda's, krenten nootjes rijgen en dat als 
slinger gebruiken. Verder kun je er groene takjes 
van buxus aanmaken. Als laatste steek je er een 
broodhaantje bovenop en klaar is de 
Palmpasenstok. 
Dit liedje gaan we zingen en kun je alvast oefenen 
met je ouders!  

http://www.emmanuelparochie.nl/
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palm palm pasen, ei koer ei  op een mooie zondag, 
krijgen wij een ei. één ei is geen ei,  
twee ei is een half ei, drie ei is een paasei! 
 
Wij hopen dat er veel kinderen mee zullen doen met hun mooi versierde 
Palmpasenstok.                                                              Graag tot zondag 14 april! 
 
Op bedevaart naar Lourdes met de Emmanuelparochie 21 t/m 26 september 
2019   
Lourdes is een plek van ontmoetingen 
Door letterlijk afstand te nemen van de dagelijkse beslommeringen, te bidden en 
stil te worden kom je wellicht dichter bij jezelf. Je komt tot nieuwe inzichten en 
doet kracht op om het leven te leven en moeilijke beslissingen te nemen. Lourdes 
is de plek voor vele ontmoetingen. Natuurlijk met de eigen groepsgenoten. Maar 
ook door het ontmoeten van andere pelgrims die je raken, verwonderen, 
ontroeren of aan het lachen maken. Dat zorgt telkens weer voor heel bijzondere 
momenten. Maar bovenal is Lourdes de plek voor ontmoeting met Maria. Maria 
brengt in Lourdes de hemel dichterbij. 
 
Het is een plaats waar het altijd aangenaam is om te verblijven maar september 
is extra fijn door de aangename nazomerse temperatuur. Vanuit de 
Emmanuelparochie willen wij u de mogelijkheid bieden om in september 2019 
naar Lourdes te gaan. Pastoor Monninkhof zal deze reis met ons meegaan. 
Achter in de kerken van ons parochieverband vindt u de folders. Hierin staat 
vermeld “indien u een rolstoel nodig hebt dient u zelf voor een duwer te zorgen”. 
Mocht dit niet lukken dan hoeft dat geen probleem te zijn om mee te gaan. Wij 
kunnen u hierbij helpen. 
 
Voor opgave of informatie kunt u contact opnemen met:  
Lies Akkermans:  0572 372003  email: liesakkermans@t-mobilethuis.nl 
Gerard Froeling:  0523 613127  email:  gerardfroeling@ziggo.nl 
Janny Horstman: 0529 460225.  email: jannyhorstmanwink@gmail.com 
 
U kunt ook contact opnemen met: 
Gerard Hollak Dalfsen 0529-433331 
Hermien Schoorlemmer Hoonhorst 0529-401946 
Ciska Kerks Ommen 0529-450438 
Ton van den Berg Heino 0572-393043 
Catarien Smit Heino 0572-390914 
 
Te zijner tijd wordt er een informatieavond gehouden voor de pelgrims die zich 
hebben aangemeld. 
 

mailto:jannyhorstmanwink@gmail.com
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Ons Mikpunt 

Dit is de naam, die ik zie op het clubhuis van voetbalvereniging Vilsteren. Naar ik 

hoor van een supporter, die ik ook ken als acoliet in de kerk in Vilsteren, door de 

leden zelf gebouwd. Het resultaat mag er zijn, want op zondagmiddag 10 maart 

jl., is het er erg gezellig. Het is er in ieder geval warmer dan buiten, waar onder 

barre omstandigheden de mooie derby Vilsteren-Hoonhorst wordt afgewerkt. 

Niettemin zijn er toch nog heel wat trouwe supporters, echte ‘liefhebbers’, die op 

dit prachtige ‘affiche’ zijn afgekomen. Langs de lijn van het mooie kunstgrasveld, 

zie ik aan de ene kant supporters van Vilsteren, en aan de andere kant allemaal 

paraplu’s van Hoonhorst. Kennelijk is dat het ‘uitvak’. Allemaal keurig geregeld 

dus ! 

Tijdens de eerste helft is het vooral koud. Het is echt ‘handschoenen-weer’, maar 

jammer genoeg heb ik deze attributen thuis gelaten. Ik heb bewondering voor de 

scheidsrechter: volgens de laatste sportieve mode gekleed, fluit hij in een shirtje 

met korte mouwen … Een hartverwarmend moment echter is de 1-0 voor 

Vilsteren, die door Stijn wordt binnengeschoten. Volgens de Vilsterse 

toeschouwers “de jongste van het stel”. 

In de rust is er in het leuke clubgebouw een warme bak koffie en een lekkere 

koek. Ik raak aan de praat met enkele aanwezigen. De gesprekken zijn zo 

gezellig, dat ik – en met mij nog enkele anderen – vlak na de pauze, de 

gelijkmaker van Hoonhorst missen: 1-1. Het lijkt erop dat de thee hen goed heeft 

gedaan, het vertaalt zich in ieder geval in een ‘bliksemstart’.  

Intussen worden de weersomstandigheden er niet beter op. Het houdt op met 

regenen, maar in plaats daarvan valt er natte sneeuw. Niettemin is de wedstrijd 

het aanzien best waard. Hoonhorst mist drie dotten van kansen. De supporters 

van Hoonhorst, waar ik in de tweede helft in de buurt sta (ik heb de zaken dus 

netjes verdeeld !), kunnen dit gemis aan scherpte bij hun spelers duidelijk niet 

waarderen. Ze maken van hun hart geen moordkuil ! 

Zoals zo vaak doet ook deze middag een oude wijsheid zich gelden: als je zelf de 

kansen niet benut, dan doet een ander dit wel. Dit gebeurt ook tijdens deze 

tweede speelhelft: tegen het einde van de wedstrijd schiet Vilsteren er nog twee 

goals in. Volgens de supporters van Hoonhorst is dit de “Wet van Murphy” (dit is 

de ‘wet van behoud van ellende’). Hoewel de scheidsrechter nog niet voor het 

einde van de partij gefloten heeft, zie ik heel wat blauw witte paraplu’s richting 

uitgang lopen. Voor Hoonhorst is het de eerste nederlaag van het seizoen, en dat 

is even wennen … 

Voor Vilsteren zijn deze beide punten ‘mooi meegenomen’. Na afloop is dit in de 

kantine ook te merken, want de stemming zit er goed in. Uit de schoorsteen komt 

witte rook. En de spelers van het eerste laten zich het welverdiende pilsje goed  
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smaken. Ik heb de indruk, dat ze de carnaval iets beter zijn doorgekomen, dan de 

mannen uit Hoonhorst … Met hun overwinning heb ik ze van harte gefeliciteerd, 

en heel veel succes gewenst. 

Niettemin hoop ik, dat het kampioenschap in deze vijfde klasse, waarin beide 

teams uitkomen, binnen ons gebied blijft, en niet naar het hoge noorden gaat. 

Daarom: Vilsteren: ga zo door; Hoonhorst: kop op en houd het vizier op scherp. 

Dat jullie het ‘mikpunt’ mogen blijven vinden. 

Met sportieve groet, 

Pastoor André Monninkhof 

 
 
 
 
 

 

SPONSOR VAN DE MAAND 

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

Deze maand is dat Straxs Nederland uit Hoonhorst. De ruimte om prettig te 

werken, de ruimte om te leren en de ruimte om te groeien, dat is wat u krijgt. 

Straxs Nederland organiseert en ontwerpt ruimtes waarbij uw efficiënte 

functioneren en dat van andere gebruikers centraal staat. Onze inrichtingen 

hebben een onderscheidende en concurrerende uitstraling naar de klanten. 

Duurzaamheid, ontwerpen, visie en trajecten behoort tot onze kern. 

Inmiddels woont de directeur van Straxs Nederland, genaamd Gerritjan Kroon 

met zijn gezellige gezin in Hoonhorst en met dank aan een tip van zijn 

buurman is er een goed gesprek geweest voor reclameborden en 

trainingskleding. De borden hangen inmiddels op een mooie locatie, kleding volgt 

nog later.... 

Graag willen wij Gerritjan Kroon bedanken voor deze mega sponsorklus. 

 

 
  

Wim van Lenthe 

Sponsorzaken@vvhoonhorst.nl 

 

VOETBAL NIEUWS 

mailto:Sponsorzaken@vvhoonhorst.nl
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Zijactief 

Op maandag 18 maart kwam Ben Godtschalk uit Vorden ons vertellen over zijn 

beroep van gezagvoerder op constructieschepen. Ben is nu 78 jaar en kan terug 

kijken op een zeer spannende loopbaan. 

Hij was zeer nauw betrokken bij het bouwen en installeren en slopen van grote 

olie en  gas platforms. Hij heeft gewerkt voor Heerema Marine Contractors. 

Hij begeleidde zijn verhaal met allerlei filmpjes en foto’s. 

Hij heeft gewerkt op schepen van  wel 1 ha groot met hierop een huisvesting  van 

wel 10 hoog om 750 medewerkers te huisvesten. 

Het werk werd soms moeilijk gemaakt door golven van 21 meter hoog. 

Hij heeft gewerkt met kranen met een klein hefvermogen van 650 ton tot immens 

groot van 14000 ton. 

Hij heeft over de hele wereld gewerkt en in allerlei omstandigheden. 

Hij heeft geholpen met onder andere de berging van de Koersk, de Russische 

onderzeeër  en de Erasmusbrug in Rotterdam en het leggen van pijpleidingen in 

diep en ondiep water. 

Zijn werk was erg veelzijdig want hij moest van alle markten thuis zijn als er 

sprake was van een ongeval of wanneer er iemand kwam te overlijden. 

Hij kon zeer geanimeerd over zijn beroep vertellen en het was een zeer 

geslaagde avond. 

Op maandag 15 april gaan we het hebben over digitaal overlijden, een hele tour. 

Wij hopen weer velen van u te mogen begroeten. 

Het Bestuur 

 

Eerste paasdag, Lampionnenoptocht naar de paasbult.... 

 

Op de avond van Eerste Paasdag, 21 april, begint om 19.30 uur de bijeenkomst 

in de kerk in Hoonhorst. De samenkomst in de kerk duurt ongeveer een half 

uurtje. Als je iets moois wilt vertellen wat met Pasen heeft te maken, dan mag 

dat! Voordat we naar buiten gaan krijgen alle aanwezige kinderen in de kerk een 

lampion uitgereikt om daarna samen naar de paasbult te lopen. De tocht voert 

vanuit de kerk via de Kerkstraat en Tempelhof het dorp uit over de Tibbensteeg 

en tenslotte via het “schelpenpaadje” langs de Marswetering naar de paasbult 

aan de Marsweg.   

 

Nadat we daar zijn aangekomen zal de paasbult aangestoken worden. Dus, komt 

allen en neem familie en (paas)bezoek mee!  

PLAATSELIJK NIEUWS 
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Paasvuur Hoonhorst 2019 

 Het Paasvuur in Hoonhorst is uitgegroeid tot een jarenoude traditie die op eerste 

Paasdag door vele honderden mensen uit Hoonhorst en nabije omgeving beleefd 

wordt. Het Paasvuur wordt dit jaar op zondagavond 21 april 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 lokale 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. 

Het snoeimateriaal kan gratis worden gebracht. 

  

Er zijn regels opgesteld t.a.v. de inname van snoeimateriaal. We zetten deze 

regels nog even opnieuw voor u op een rijtje: 

  

1. Inname vindt uitsluitend plaats op: 

Zaterdag 23 maart van 8:30 tot 12:00 uur. 

Zaterdag 30 maart van 8:30 tot 12:00 uur. 

Zaterdag 6 april van 8:30 tot 12:00 uur. 

Zaterdag 13 april van 8.30 tot 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. 
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4. Dit jaar is het wederom niet toegestaan om containers met snoei afval te 

brengen. Platte wagens, aanhangers, en dergelijke is wel gewoon toegestaan. Bij 

twijfel kunt u bellen met het volgende nummer 06-14577878. 

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 

 
 
Start Hoonhorst 250 jaar door subsidie fantastische opening in januari 2020  

Gemeente Dalfsen heeft een subsidieregeling “Innovatiebudget kunst en cultuur” 

waarmee de gemeente Dalfsen organisaties, evenementen en scholen uit de 

gemeente wil stimuleren om zich te (blijven) vernieuwen en ontwikkelen. Dalfsen 

wil de ontwikkelingen die de afgelopen jaren zijn ingezet continueren door in te 

zetten op vernieuwing of doorontwikkeling en daarnaast ruimte creëren voor 

experimenten en initiatieven van nog niet bestaande activiteiten.  

Eind oktober 2018 heeft Stichting Hoonhorst 250 voor deze subsidie een 

aanvraag ingediend. Met behulp van deze subsidie wil Stichting Hoonhorst 250 

het 250-jarig bestaan van ons dorp in 2020 op een innovatieve wijze openen in 

de Kerk.  

Vlak voor de jaarwisseling hebben wij een positieve reactie mogen ontvangen 

van de gemeente Dalfsen en heeft Stichting Hoonhorst 250 een subsidie 

ontvangen van ruim € 5.000.  

Momenteel wordt er door de werkgroep Historisch Behoud gewerkt aan de 

invulling van deze opening. Zorg er dus voor dat je er in januari 2020 bij bent, 

zodat we als dorp gezamenlijk het jubileumjaar kunnen aftrappen! 

 
Beste inwoners van Wijthmen, Hoonhorst en omstreken, 
 
 
Ledenvergadering Plaatselijk Belang Hoonhorst e.o. 

  
Op dinsdag 9 april wordt de ledenvergadering van het Plaatselijk Belang 
gehouden. We nodigen de leden van harte uit hierbij aanwezig te zijn. 
Bent u nog geen lid van de grootste vereniging van het dorp en wilt u graag 
betrokken zijn bij de ontwikkelingen in het dorp? Dan bent u van harte welkom 
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om eens te horen waar het Plaatselijk Belang zich mee bezig houdt. Lid worden 
kan ter plekke voor het bedrag van €7,50 per jaar. 
 
Agenda ledenvergadering Plaatselijk Belang Hoonhorst e.o.  

Datum: dinsdag 9 april 2019 
Tijdstip: 20:00 
Locatie: Zaal Kappers 

1. Opening 
 

2. Notulen ledenvergadering 10 april 2018 
 

3. Financieel jaarverslag 2018 
 

4. Verslag kascommissie 
 

5. Benoeming kascommissie 
 

6. Bestuurswisseling 
     Aftredend en  herkiesbaar: André Hurink (penningmeester) en Saskia 

Diepman (bestuurslid) 
     Tegenkandidaten kunnen zich melden tot 1 uur voor aanvang van de 

vergadering bij secretaris Myrthe Assink, Esakkers 45 te Hoonhorst. 
 
7. Terugblik april 2018 – maart 2019 

 
8. Vooruitblik 2019 - 2020 

 
9. Rondvraag 

 
10. Pauze 

 
     Bij het vaststellen van projecten voor het jubileumjaar Hoonhorst 250 

zijn er plannen gemaakt door de werkgroep historisch behoud, om 
erfgoed zichtbaar te maken. Een deel van deze plannen valt onder het 
project DNA van Hoonhorst. Een ander deel van de plannen wordt 
vanavond uit de doeken gedaan door Harold Verkouw. 

 
     Daarna zal Vincent Overgoor (Decohof) vertellen over Start-up Farms. In 

het kader van een landelijke prijsvraag (Brood en Spelen) waar zij één 
van de winnaars waren,  hebben ze afgelopen half jaar aan een plan 
gewerkt. De prijsvraag probeert nieuwe initiatieven op het platteland van 
de grond te krijgen. Welk initiatief hij neemt, zal hij toelichten. 
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Woonwensen kenbaar maken aan de gemeente 
Het Plaatselijk Belang Hoonhorst e.o. heeft in september 2018 een inventarisatie 
gedaan onder jongeren naar hun woonwensen. Dit heeft geleid tot een verslag 
dat richting gemeente en de fracties is gegaan. De gemeente heeft echter 
behoefte aan meer concrete vragen naar woongrond, type huizen en grootte.  
Op de gemeentelijke informatieavond heeft wethouder Schuurman aangegeven 
dat met name starters en senioren hun woonwensen kenbaar kunnen maken bij 
de gemeente door een mail te sturen naar wonen@dalfsen.nl. Het Plaatselijk 
Belang ondersteunt dit initiatief.  
Dus wil jij/ wilt u de komende jaren van woonsituatie veranderen of bouwen in 
Hoonhorst, maak dit dan op korte termijn kenbaar via bovenstaand mailadres en 
vermeld daarbij het volgende: 
-  huur/koop/starterswoning* 
-  bestaande woning/nieuwbouw*. 
-  type woning  (hoek /tussen/twee-onder-één kap/vrijstaand/appartement)*. 
-  termijn waarbinnen u wilt verhuizen (1 jaar/ 2 jaar / 3 jaar/ 4 jaar / 5 jaar /na  5 
jaar)* .  
Uw opgave geeft de gemeente inzicht in de woonbehoefte. Het verplicht u echter 
tot niets. 
Aan deelname aan dit onderzoek kunt u geen rechten ontlenen.  
 
 

Sinds kort wonen wij in Hoonhorst 

Ik wil ik ons graag even voorstellen. 

Ons gezin: Johan, Grietje, Sabine en Rob Drost zijn in december aan de 

Zwarteweg 10 te Hoonhorst komen wonen. 

Een prachtige plek, waar we heel blij mee zijn. Wat is het hier mooi! We genieten 

van het landschap, de vriendelijke mensen, de ooievaars op hun nest, de Vecht 

etc., kortom een heerlijke plek om te wonen. 

Hiervoor hebben we eigenlijk ons hele leven op Terschelling gewoond, waar we 

een horecazaak en appartementen boerderij gehad hebben. 

Naast dit werk ben ik (Grietje) ook VoetreflexPlus-therapeute. 

Daar ik mijn praktijk op Terschelling heb moeten beëindigen, wil ik toch graag dit 

werk hier in Hoonhorst voortzetten. 

Nu kan ik in de Potstal een ruimte huren, daar ik thuis geen plek heb. Dus daar 

ben ik heel blij mee. 

Vanaf april kunt u bij mij terecht voor VoetreflexPlus behandelingen. 

Wat is VoetreflexPlus therapie in het kort? 

Een verstoord evenwicht van lichaam en geest kan zich uiten in allerlei klachten 

zoals: vermoeidheid, stress, hoofdpijn, buikpijn, depresiviteit etc. 

 

mailto:wonen@dalfsen.nl
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Voetreflexologie werkt via de voeten in op ons hele lichaam, geest en ziel. 

Hierdoor wordt het zelfgenezend vermogen van de mens gestimuleerd. 

Onze voeten zijn een perfecte uitgave van ons lichaam in het klein. Specifieke 

punten en zones corresponderen via zenuwbanen met bepaalde lichaamsdelen 

en organen. 

Om je gezondheid te verbeteren is voetreflexologie een fijne en veilige manier en 

werkt ontspannend en geeft meer balans. 

Nieuwsgierig geworden. Neem een kijkje op mijn website www.voetreflex-

dalfsen.nl of bel mij Grietje Drost- Andela, tel. 06-49872202. Wie weet tot ziens. 

 
De jaarlijkse plantenactie van volleybalvereniging Wijthmen wordt dit jaar 
gehouden op: Vrijdag 3 Mei 2019 
 Net als voorgaande jaren komen 
leden van de vereniging aan het eind 
van de middag of het begin van de 
avond weer langs met een groot 
assortiment perkplanten en hanging 
baskets. De opbrengst komt de 
verenigingskas ten goede. 
 Heeft u een grote bestelling, dan 
kunt u deze tot en met vrijdag 26 
april a.s. doorgeven via een mail aan 
het 
secretariaat:  secretaris@volleybalwijthmen.nl 
We hopen op een geslaagde actie!  
 

 

http://www.voetreflex-dalfsen.nl/
http://www.voetreflex-dalfsen.nl/
mailto:secretaris@volleybalwijthmen.nl
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EXPOSITIE  “KUNST UIT HET VECHTDAL” 
In de maanden maart en april exposeert Dirk Jan Ekkel 
realistische olieverfschilderijen in Anjerpunt/zaal Kappers. 
De tentoonstelling geeft een mooi overzicht van zijn 
meest recente werk. Gratis toegang. 
 

VOORLEESUURTJE 
Het maandelijkse voorleesuurtje is in april op vrijdag 8 april op 
de normale tijd: 11.00 u!! Voor kinderen van 0 tot 4 jaar!  
Het boek is nog een verrassing, houd daarvoor de 
facebookpagina van het Anjerpunt in de gaten of kijk in het 
Anjerpunt op het scherm waar de agenda op staat.  

  

KLARINETTEN IN HET ANJERPUNT OP WOENSDAG 17 APRIL A.S. 
Op woensdagmorgen 17 april a.s. om 11.00u tot ca. 12.10u 
komt klarinetensemble Mpingo Ya Kwanza in het 
Anjerpunt/zaal Kappers. Mpingo Ya Kwanza is een 
seniorenklarinetensemble uit Zwolle, onder leiding van 
dirigent Martin van Zanten uit Kampen. Het orkest maakt 
muziek dat varieert van licht klassiek tot heerlijke swing. In 

het programma na 11.40 u zal Martin van Zanten een aantal leuke 
wetenswaardigheden vertellen over de klarinet. Hierbij zijn kinderen uit de 
groepen 5 en 6 van de St. Cyriacusschool aanwezig. Entreeprijs 5 euro p.p., 
kinderen t/m 12 jaar gratis. 
     

RABOBANK CLUBKASCAMPAGNE   
Stem op Anjerpunt Hoonhorst voor de noaberbieb! 
Ben je lid van Rabobank Vaart en Vechtstreek? Tussen 15 
maart en 1 april mag je dan stemmen op jouw favoriete 
verenigingen of stichtingen! Anjerpunt Hoonhorst doet ook mee. 
De opbrengst willen wij graag bestemmen voor nieuwe boeken 
en expositiemateriaal. Dus stem op ons!    

 

NIEUWE NOABERS WELKOM! 
Ben je op zoek naar een nieuwe uitdaging, vind je het leuk om met allerlei 
mensen in aanraking te komen, wil je deel uit maken van een leuke groep 
vrijwilligers, dan zoeken wij jou! Wil je ons dan bellen of mailen? 
Voor 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 (06)54795800, Antje Kingma (Boerhoes). Informatie over 
ons kun je vinden via www.anjerpunthoonhorst.nl en Anjerpunt 
Hoonhorst is ook op facebook te vinden!

 

http://www.anjerpunthoonhorst.nl/
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