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  Dorpsblad Hoonhorst  30 maart – 19 april  22e 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 
 10 april Sjoerd 20 april 
   1 mei Sjoerd 11 mei 
 22 mei Sjoerd 1  juni 
  

 
Stichtingnieuws: 
 
Het paasweekeind staat voor de deur. Tijd om te genieten van nieuw leven, de 
opstanding, het einde van de donkere winter. 
Het paasvuur hoort daar volgens traditie ook bij. 
In dit dorpsblad weer nieuwe data voor allerlei uiteenlopende activiteiten. 

 
 
 

Stichting Dorpsblad Hoonhorst 
 
 

mailto:dorpsblad@hoonhorst.nl
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Datum                       Agenda 
8 april   Eten voor alleenstaanden en ouderen 
10 april   Ouderenochtend zaal Kappers 
10 april   Plaatselijk belang ledenvergadering 
10 april   ZijActief, Regiodag 
11 april   Klaverjassen 
13 april   Jeugdsoos Lasergamen 
16 april   ZijActief, lezing gezond uit eigen tuin  
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KRUMMEL 
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Een laatste groet aan ons erelid 

 
 

Hein Diepman 
 

Op maandag 12 maart namen we afscheid  
van Hein Diepman. 

Lid van de Bergruiters sinds 
1- 3 -1945 

We kennen hem als een actief en betrokken mens. 
Wij wensen zijn familie veel sterkte toe! 

 
Leden en bestuur 

P.C. en L.R. de Bergruiters 
 

 
 

 
 
 

Te koop: 
Brandhout, 2.50 meter lange rondhoutstammen. Gemengd, onder andere eik, 

beuk, acacia, berk. € 27.50 per m3. Kan eventueel thuis gebracht worden. 
Hartkamp Groen Totaal 06-52044751 
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Dankbetuiging 
Gezien de vele condoleances zijn wij helaas niet in staat een ieder persoonlijk 
daarvoor te bedanken. Daarom willen wij langs deze weg graag iedereen 
bedanken voor de overweldigende belangstelling en al het warme medeleven dat 
wij als steun mochten ontvangen na het overlijden van Dien Schrijver-Bosch, 
onze (schoon)moeder en (oud) oma op 24 februari jl.. Dit heeft het afscheid voor 
ons bijzonder gemaakt. 

Familie Schrijver 
De Ierte Hoonhorst,  

Ganzepanweg 4  
7722 MG Dalfsen 

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

KERKELIJK NIEUWS 
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Ziekenbezoekgroep 
Heeft u behoefte aan bezoek bij ziekte, bent u aan huis gebonden of anderszins, 
neem dan contact op met Sientje Veneboer. Zij is de contactpersoon van de 
bezoekgroep in onze parochie. 
Haar telefoonnummer is (0529) 401828. 
 
Misintenties:  
Opgave misintenties bij het locatiesecretariaat (rkkerkhoonhorst@gmail.com), 
uiterlijk vrijdags vóór datum inleveren kopij dorpsblad. Het  locatiesecretariaat (in 
de dorpshuiskamer) is geopend iedere vrijdagmorgen van 10.00 uur tot 11.30 uur 
en is dan ook telefonisch bereikbaar  (0529) 401223. Misintenties kunnen per 
kalenderjaar worden opgegeven onder vermelding van de data waarop men de 
misintentie gelezen wil hebben. Bijdrage: misintentie € 8,-. Betaling via 
bankrekeningnr. NL55 RABO 0312 8258 11 t.n.v. R.K. Parochie H. Cyriacus 
Hoonhorst.    
 
Kerkberichten: 31 maart tot en met 22 april  
 
Zaterdag 31 maart Paaswake 
22.00 uur            : Eucharistieviering 
Voorganger        : Pastoor Hermens 
m.m.v.                : Enjoy 
Lectrice              : Anneke Jansen 
Dienen               : Frans Eilert, Hugo Boekel 
Collectanten      : A. Peek, H. Rienties, P. Mijsters, H. Melenhorst 
Koster                : H. v.d. Vegt 
 
Intenties 31 maart: Pastoor Wielens, Marinus en Diny Mars- Diepman, Gezina Broeks- 

Splinter, overl. ouders Schuurman- Dissel, Annie Schuurman- Kogelman, overl. ouders 
Nijensteen- ten Have, Gradus Damman, Gerardus Antonius Hollewand, overl. ouders 
Hagen- Keizer, Martin en Willy, Bernard Nijhout, Cor Peek, Anton Kroes, Antoon Damman, 
Jan Veltmaat, Anna en Marinus Veltmaat, overleden fam. Kamphuis- Wijnberg 

 
Dalfsen : zondag  1 april 09.00 uur Eucharistieviering  
Ommen : zaterdag  31 maart 19.30 uurEucharistieviering 
                         :zondag  1 april 11.00 uur Eucharistieviering 
Lemelerveld : zaterdag  31 maart 19.30 uurEucharistieviering 
                         : zondag  1 april 09.00 uur Communiering   
Vilsteren : zondag  1 april 11.00 uur Communieviering 
Heino               : zaterdag  31 maart 22.00 uurEucharistieviering 
                          :zondag  1 april 09.00 uur Communieviering 
Lierderholthuis : zondag    1 april      11.00 uur      Eucharistieviering 

 
 



                                 Dorpsblad Hoonhorst   
 

DORPSBLAD HOONHORST NR 10 8 

 
1

e
 Paasdag 1 april 

11.00 uur             : Communieviering 
Voorganger         : Pastoraal werker Butti 
m.m.v.                 : Pro Musica 
Lector                  : Martin Broeks 
Dienen                : Niek Diepman, Dion Diepman 
Collectanten       : G. Holterman, G. Melenhorst 
Koster                 : A. Braam 
 
Intenties 1 april: overl. ouders Smook- Karspers en Harry, Bernard en Marie Diepman- 

Reimert, Marinus en Diny Mars- Diepman, overl. ouders Grooteschaars- Bruggeman, 
Gerda Kroes- Holtermanoverl. ouders Kroes- Klein Herenbrink, overleden ouders van der 
Vechte- Rientjes, Hendricus Schrijver, Johan Kortstee, Herman Mars, Jan Huitink, overl. 
ouders Poppe- Breembroek, overl. ouders Sterenbosch- Luttenberg, ouders Zwakenberg- 
Haas, overl. fam. Wolthaar- Jutten,Mien Schuurman- Zijsveld, Joop Koerhuis, Jan Huitink, 
Dien Schrijver- Bosch, Hein Diepman,Herman Nijboer, Wilhelmus Holterman, Ruud 
Lubbers, Gerard Koerhuis namens de KBO 
 

2
e
 Paasdag 2 april 

Emmanuelviering in Vilsteren om 10.00 uur 
 
Donderdag 5 april 
19.00 uur                : Eucharistieviering 
Voorganger            : Pastoor Hermens 
Intentie                   : Voor alle overledenen in onze parochie 
 
Zondag 8 april   2

e
 zondag van Pasen 

09.00 uur           : Eucharistieviering ( 50 jaar Pro Musica ) 
Voorganger       : Pastoor Hermens 
m.m.v.               : Pro Musica 
Lector      : Silvo Broeks 
Dienen              : Ivor Smook, Hugo Boekel 
Collectanten      : F. Overgoor, H. Hulsman 
Koster               : H. v.d. Vegt 
 
Intenties 8 april: levende en overleden leden en hun naaste familie van Pro Musica,  

ouders Damman- Heerink, Bernard en Marie Diepman- Reimert, Marinus en Diny Mars- 
Diepman, overl. ouders Grooteschaars- Bruggeman, Gezina Broeks- Splinter, overl. 
ouders Overgoor- Grooteschaars, overl. ouders Poppe- Breembroek, Dien Schrijver- 
Bosch, Marcel Diepman, ouders Diepman- Fakkert, Hein Diepman, Herman Nijboer, overl. 
fam. Kievitsbosch- Wijermars 
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Dalfsen : zaterdag  7 april 19.00 uur Eucharistieviering 
Ommen : zondag  8 april  11.00 uur 1

e
 H. Communie                      :  

Lemelerveld : zondag  8 april  09.00 uur Communieviering                          
Vilsteren : zondag  8 april 11.00 uur Communieviering 
Heino                 : zaterdag  7 april 19.00 uur Eucharistieviering 
Lierderholthuis   : zondag  8 april 09.00 uur Eucharistieviering 
 

Maandag 9 april 
19.00 uur           : Rozenkransgebed 
Lector                 : Tonnie Veltmaat 
 
Donderdag 12 april 
19.00 uur            : Eucharistieviering 
Voorganger        : Pastoor Hermens 
Intentie               : Voor de zieken 
 
Zondag 15 april  3

e
 zondag van Pasen 

09.00 uur            : Communieviering 
Voorganger         : Werkgroep 
m.m.v.                 : Enjoy 
Collectanten       : J. v.d. Vechte, D. v.d. Vechte 
Koster                 : G. Holterman 
 
Intenties 15 april: overl.ouders Meijerink- Groote Stroek, Bernard en Marie Diepman- 

Reimert,Marinus en Diny Mars- Diepman, Harry Veltmaat, overl. ouders Poppe- 
Breembroek, Herman Wolthaar, Hein Diepman, Herman Nijboer 
 
Dalfsen      : zondag  15 april 11.00 uur 1

e
 H. Communie 

Ommen      : zondag  15 april 11.00 uur Eucharistieviering 
Lemelerveld      : zaterdag  14 april 19.00 uur Eucharistieviering                    
Vilsteren      : zondag  15 april 11.00 uur Communieviering 
Heino      : zaterdag  14 april 19.00 uur Communieviering 
Lierderholthuis      : zondag  15 april 09.00 uur Communieviering 
 
Maandag 16 april 
19.00 uur            : Rozenkransgebed 
Lector                 : Frans Eilert 
 
Woensdag 18 april 
9.30 uur               : Caritasviering. Na de viering is er gelegenheid samen 
    koffie te drinken  In het parochiecentrum. 
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Donderdag 19 april 
19.00 uur                : Eucharistieviering 
Voorganger            : Pastoor Hermens 
Intentie                   : Voor alle eenzame mensen 
 
Zaterdag 21 april 
19.00 uur             : Eucharistieviering 
Voorganger         : Pastoor Hermens 
m.m.v.                 : Enjoy 
Lector                  : Martin Broeks 
Dienen                : Frans Eilert, Lynn Jansen 
Collectanten       : W. Schrijver, H. Veneboer 
Koster                 : A. Braam 
 
Intenties 21 april:  
ouders Damman- Heerink, Bernard en Marie Diepman- Reimert, Marinus en Diny Mars- 
Diepman, overl. ouders Grooteschaars- Bruggeman, Gradus Damman, Marietje de Ruiter- 
Willemsen, Hendricus Schrijver, Annie Kortstee- Pronk, geboortedag Bernhard Poppe, 
Hein Diepman, Herman Nijboer 
 
Dalfsen : zondag  22 april 09.00 uur Eucharistieviering 
Ommen : zondag  22 april 11.00 uur Eucharistieviering 
Lemelerveld : zondag  22 april 10.00 uur  Eucharistieviering en H. Vormsel                        
Vilsteren : zondag  22 april 11.00 uur Communieviering 
Heino : zondag  22 april 11.00 uur 1

e
 H. Communie 

Lierderholthuis   :  zondag  22 april 09.00 uur Communieviering 
 

 
Op 24 februari j.l. is overleden te Raalte 

 
      Everdina Schrijver - Bosch 

 
                Dien 

In de leeftijd van 98 jaar 
 

sinds 12 mei 2007 weduwe van Jan Schrijver 
 

Zij woonde voorheen aan de Ganzepanweg 4 
thans in woon / zorgcentrum en verpleeghuis 

Angeli Custotes 
 

Laten wij haar in onze gebeden gedenken. 
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Op 6 maart j.l. is overleden 
 

Hendrikus Johannes Jozefus Diepman 
 

                Hein 
in de leeftijd van 90 jaar 

 
echtgenoot van Marie Diepman - Noordman 

Maatpad 1 
 

Laten wij hem in onze gebeden gedenken. 
 
 

 
 

De beproeving van Syrië 
De beelden van de verwoesting van Syrië, de slachtoffers onder de bevolking en 
de stroom van vluchtelingen brengen menigeen tot verschrikking en vertwijfeling. 
Voor velen is het inmiddels zo klaar als een klontje: God bestaat niet en als Hij 
wel bestaat, dan heeft Hij zich van deze wereld teruggetrokken. We staan er 
alleen voor. 
 
Met de gedachte dat we moeten leven alsof God niet bestaat kunnen we leven. 
Dit radicaliseert onze eigen verantwoordelijkheid: wanneer mensen het leven van 
medemensen tot een hel maken, kunnen we de schuld niet langer afschuiven op 
een hogere macht 'die het al in al bestiert'. We zijn volwassen geworden. Het 
gevaar is dan dat we onverschillig worden: het gaat zoals het gaat en vraag niet 
waarom. Maar de vraag naar het waarom staat wel in het centrum van het 
christelijk geloof: de schreeuw van Jezus aan het kruis 'Mijn God, waarom hebt 
Gij mij verlaten?´ is als een echo door de eeuwen heen in een geschiedenis van 
moord en doodslag. De uitroep van Jezus is wel bijzonder, maar staat bepaald 
niet alleen. 
 
Onze werkelijke pijn zit in de ervaring van godverlatenheid. En deze ervaring is 
uitdrukking van het verlaten worden door mensen. Onze pijn is een morele pijn. 
We kunnen leven met natuurrampen, met ziekte en met dood, maar we 
vertwijfelen als we beseffen wat mensen elkaar aandoen. De ervaring van 
godverlatenheid gaat samen met de ervaring dat anderen zich afkeren, het 
contact verbreken, onverschillig blijken. We kunnen leven zonder God, maar we 
kunnen niet leven zonder medemensen. Dan raakt ons bestaan verlamd.  
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Er zijn mensen die in onmenselijke situaties hun geloof in God verloren hebben. 
Er zijn ook mensen die hun geloof in God behouden of zelfs gevonden hebben. 
Er zijn mensen die door Hem gevonden werden, omdat er medemensen naar 
hen omzagen. Want ieder teken van menselijke betrokkenheid heeft het 
vermogen om geloof op te richten en teken te worden van de hoop op liefde, 
medeleven en medelijden.  
Wie zich neerlegt bij - of zich zelfs afkeert van - slachtoffers van onmenselijkheid 
doet niet anders dan wat de daders ook doen en maakt daarmee hun werk af. Dit 
geldt in het algemeen en in onze tijd met name voor het lot van de Syrische 
bevolking en haar vervolgers. Wie geen deel uitmaakt van het begin van een 
oplossing, maakt deel uit van het probleem. Meer smaken zijn er niet: je kruisigt 
mede of je wordt mede gekruisigd.  
 
Waar het licht schijnt, daar wijkt de duisternis. Want de duisternis kan het licht 
niet aan. En het licht in Syrië begint bij allen die het lot van de slachtoffers tot hun 
eigen zaak maken. 

Joop Butti, Pastoraal werker 
 

Voedselbank inzamelingactie Paasweekend 30 maart tot 
2 april 
Zou u ook de minder bedeelden willen helpen? Laten we dit 
samen doen zodat we met elkaar bewust en betrokken 
blijven voor de mens in nood. Wij nodigen dan ook iedereen 
uit om achter in de kerk voedsel te komen brengen. Wij 
zullen dan zorg dragen dat het bij de voedselbank terecht  

                                 komt. 
 
Wat mogen we aannemen? 
Soep – koeken – thee – koffie – vruchtendrank – rijst – pasta - mix/saus 
Houdbare zuivel -  crackers - groente in pot of blik – borrelnootjes - chips. 
Wasmiddel - Mayonaise of ketchup. broodbeleg (jam – hagelslag – pindakaas – 
appelstroop - pasta) olie -  zeep/toiletartikelen – toiletpapier – keukenrol – 
shampoo – tandpasta. 
 
Geen: Alcohol, producten die gekoeld moeten worden, slecht houdbare 
producten. 
 
Of kijk anders op de website van de Voedselbank. www.voedselbankdalfsen.nl 

Heel hartelijk dank alvast voor uw bijdrage, Caritas Hoonhorst 
 
Lampionnenoptocht 1

e
 Paasdag 

Zondag 1 april om 19.30 uur Paasvuurbijeenkomst in de RK-
kerk met aansluitend de lampionnen-optocht naar het 



                                 Dorpsblad Hoonhorst   
 

DORPSBLAD HOONHORST NR 10 13 

Paasvuurterrein. Voor alle kinderen is er een lampion en inmiddels is het een 
traditie dat de kinderen uit groep 8 voorop  
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mogen lopen met de fakkels om het vuur van de Paaskaars naar de Paasbult te 
brengen. 
Dus, komt allen! 
 
We gaan weer naar Lourdes!  
In de week van zaterdag 28 april tot en met zaterdag 5 mei wordt de 
Bisdombedevaart naar Lourdes gehouden. Parochies van het hele aartsbisdom 
nemen samen deel, zo ook onze Emmanuelparochie. 
We hebben al een hele mooie groep mensen uit onze parochie bij elkaar! Jong 
en oud, ziek en gezond en ook enkele vrijwilligers. Er zijn nog enkele plaatsen 
vrij. Dus u kunt nog mee met deze hele mooie bedevaart. 
 
We reizen dit keer met de TGV (hogesnelheidstrein) in één dag naar Lourdes en 
vormen daar als parochie een eigen groep. We zijn maar liefst zes volle dagen in 
Lourdes! De vieringen doen we samen met alle Nederlandse pelgrims. We 
bezoeken de bezienswaardigheden op het heiligdom en in het stadje Lourdes 
zelf. Natuurlijk lopen we mee met de grootse lichtprocessie en de 
sacramentsprocessie en er is veel ruimte voor ontmoeting of voor stil gebed bij 
de Grot. Hoofdaalmoezenier van deze bedevaart is bisschoppelijk vicaris Ronald 
Cornelissen.  
 
Lourdes is heel bijzonder. Je kunt het niet uitleggen, je moet het zelf ervaren. Dit 
jaar is het ook nog eens een jubileumjaar: 160 jaar geleden verscheen Onze 
Lieve Vrouw aan de kleine Bernadette. Een extra reden om meegaan te 
overwegen. Deze bedevaart valt in de meivakantie. Misschien een mooi idee om 
als oma en/of opa eens met een kleinkind mee te gaan of een kleinkind te 
sponseren. Ook met onze parochie gaan kinderen en jongeren mee. 
 
Zorg nodig? 
Het is een reis waar zorg mogelijk is en waar u ook met rolstoel en/of rollator aan 
deel kunt nemen.  
 
Tarieven p.p. voor acht dagen (inclusief busvervoer vanuit Ommen e.o. naar de 
TGV, treinreis, volpension, reisleiding en pastorale begeleiding) 
 
Driesterrenhotel   € 899,00 
Toeslag 1-persoonskamer   € 210,00 
 
Kinderen t/m 11 jaar € 499,00 
Jongeren t/m 25 jaar € 599,00    
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Kinderen en jongeren krijgen in elk geval een bijdrage van € 100,00 p.p. van het 
vicariaat Deventer. Dat gaat dus al van de prijs af. 
Voor meer info: Hermien Schoorlemmer, e-mail: hermien@schoorlemmer.nu of 
Gerard Hollak, e-mail: g.hollak@hotmail.com of pastor Johan Rutgers, e-mail: 
pastor.rutgers@gmail.com. 
 
Bedevaart Banneux 
Tevens wordt er een bedevaart naar Banneux georganiseerd van vrijdag 25 t/m 
dinsdag 29 mei 2018. Meer informatie vindt u op de website 
www.parochiehoonhorst.nl 
 
Jubileum Pro-Musica 
Zondag 8 april viert het koor Pro-Musica het 50-jarig bestaan. Dit begint met een 
feestelijke Eucharistieviering om 9.00 uur met als voorganger Pastoor Hermens. 
Na de viering nodigen wij u allen uit op de receptie in het Parochiecentrum. 

Het Bestuur 
  
Voorjaarsconcert Quodlibet Vilsteren 
Op zaterdag 21 april aanstaande presenteert vrouwenensemble Quodlibet zich 
met nieuw elan in een sfeervol voorjaarsconcert in de Willibrorduskerk in 
Vilsteren. Wilt u zichzelf ook eens muzikaal trakteren? Bezoek dan het 
voorjaarsconcert van Quodlibet op zaterdag 21 april a.s. vanaf 19.30 uur in de H. 
Willibrorduskerk in Vilsteren. Entree € 7,50 per persoon, jongeren tot 16 jaar 
gratis. Kaarten zijn aan de kassa verkrijgbaar op de avond van het concert, 
uitsluitend tegen contante betaling. U kunt ook kaarten kopen bij koorleden of 
reserveren door een mail te sturen aan willemientuin@hotmail.com o.v.v. 
‘voorjaarsconcert’. Na betaling liggen uw kaarten dan klaar bij de kassa. U komt 
toch ook? 
 
 
 
 
 
Het nieuwe tennisseizoen gaat weer van start!  
De TC heeft ook dit jaar weer een mooie toernooikalender samengesteld. 
 
Zet het openingstoernooi alvast in je agenda!! 
Deze zal dit jaar plaatsvinden op zondag 8 april van 13.00 tot 17.00 uur met High 
Tea, dat wordt sportief smullen! 
 
Noteer daarnaast ook de volgende data:  
-Donderdagochtend 10 mei Dauwtoss 
- Zondag 10 juni BBQ toernooi 

TENNIS NIEUWS 

mailto:hermien@schoorlemmer.nu
mailto:g.hollak@hotmail.com
mailto:pastor.rutgers@gmail.com
http://www.parochiehoonhorst.nl/
mailto:willemientuin@hotmail.com
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- Vrijdagavond 13 juli Vakantietoss  
- Zaterdag 22 september Mixdubbeltoernooi 
- Zondag 28 oktober Wildtoernooi 
- Donderdagavond 27 december Oliebollentoss 
Opgeven voor de tennislessen kan ook weer vanaf nu, leden krijgen deze week 
het inschrijfformulier toegestuurd. Nieuwe leden kunnen zich aanmelden voor de 
voorjaars/zomertraining door een email te sturen naar 
tselselienveldman@gmail.com.  
De lessen worden gegeven op maandagavond tussen 19:00 en 22:00 uur. Als de 
maandagavond vol zit is er een mogelijkheid op de vrijdagavond vanaf 
19:30/20:00. De lessen beginnen op maandagavond 9 april. Twijfel je nog of ben 
je een nieuw lid, dan kun je altijd een proeftraining volgen.  
We zien je graag binnenkort op de tennisbaan! 
 
 
E-mail: info@melkhuussie.nl 
Website: www.melkhuussie.nl 
Facebook: TV ‘t Melkhuussie 
Twitter: @TV’tMelkhuussie 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Fietsvaardigheid (vooral) gericht op een elektrische fiets: 
Onderzoek toont aan dat er veel ongelukken gebeuren met fietsers op een 
elektrische fiets. Hoe kunnen valpartijen met kleine en grote gevolgen 
voorkomen worden? Veilig Verkeer Nederland afdeling Dalfsen organiseert 
op dinsdag 24 april 2018 een fietsvaardigheidstraining met de eigen 
elektrische fiets voor senioren vanaf 60 jaar. De training bestaat uit een uur 
theorie over: hoe ga je om met zo’n fiets, de verkeersregels, de eventuele 
gevaren, e.d. Daarna worden er enkele oefeningen gedaan op een 
afgesloten parcours. Ook als u nog geen elektrische fiets heeft, maar 
overweegt er een aan te schaffen dan kan deze instructiebijeenkomst voor u 
van belang zijn. De aanvangstijd(en) en locatie(s) zijn afhankelijk van het 
aantal aanmeldingen en zullen tijdig aan de deelnemers bekend worden 

PLAATSELIJK NIEUWS 

mailto:tselselienveldman@gmail.com
mailto:info@melkhuussie.nl
http://www.melkhuussie.nl/
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gemaakt. Bij voldoende animo zal er op locaties in Dalfsen, Lemelerveld en 
Nieuwleusen een training worden georganiseerd. 
Deelname is gratis. I.v.m. de organisatie is aanmelding vooraf noodzakelijk 
bij Johan Holsappel: bij voorkeur per e-mail johan.holsappel@hotmail.nl met 
vermelding van naam, adres, tel. en e-mailadres of tel. 06-29000815 
 Vermeld a.u.b. in welke plaats u wilt deelnemen. Na aanmelding ontvangt u 
meer informatie. 

 

 
“Saam met zorg bewegen” 

 

Wandelen is een goede manier om mensen op een ongedwongen manier 

met elkaar in contact  te brengen. Frisse lucht en de natuur kunnen een 

belangrijke bijdrage leveren aan het welzijn van mensen. Op diverse plekken 

binnen de gemeente worden op dit moment wandelingen voor mantelzorgers 

georganiseerd. In klein comité (Rosengaerde, werkgroep mantelzorg Dalfsen 

en mantelzorgteam) is hier over gesproken en is de wens geuit om de 

krachten te bundelen en samen te wandelen. Voor alle mantelzorgers binnen 

de gemeente Dalfsen bieden we 5  thema-wandelingen aan (woensdag 18 

april, vrijdag 18 mei, woensdag 20 juni, vrijdag 21 september en woensdag 

17 oktober 2018). We starten om 09.30 uur bij het station in Dalfsen en 

iedere wandeling zal ongeveer 2 uur duren. Natuurcoach Annet Tromp levert 

inhoudelijk een bijdrage. Er zal samenhang tussen de wandelingen zijn, maar 

iedere wandeling is ook los te volgen. Tijdens de wandelingen zal (mindfull) 

ingegaan worden op thema’s die spelen bij mantelzorgers, maar vooral 

gericht zijn op zelfinzicht en het versterken van mantelzorgers. Uitgangspunt: 

Iedere mantelzorger is uniek ! Het wandelen is kosteloos. Na afloop is er 

gelegenheid om een kop koffie te drinken in het ‘Oude Station’ (op eigen 

rekening). Mocht vervoer naar Dalfsen een probleem zijn, neem dan contact 

op. We kunnen dan proberen iets met elkaar te regelen. Voor informatie kunt 

u zich wenden tot Janny Velthuis, mantelzorgteam Saam Welzijn 

(j.velthuis@saamwelzijn.nl of telefonisch 06-11276383) 

 

Naober Hoonhorst 
De Facebook site Naober Hoonhorst heeft  een groep gemaakt 
(Naober voor Noaber) om met de Hoonhorsters persoonlijke 
informatie te delen. Dit is een besloten groep en wordt niet 
openbaar gesteld. Alleen Hoonhorsters kunnen hier aan 
meedoen of vrienden, vriendinnen van Hoonhorsters. 
Het delen of laten zien van oude foto’s van vroeger geeft weer  

mailto:johan.holsappel@hotmail.nl
mailto:j.velthuis@saamwelzijn.nl
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een nostalgisch gevoel van “de goede oude tijd”. Het is ook om vast te leggen 
hoe het vroeger ging. Ons DNA wordt dan op een andere   manier ,Social media, 
vastgelegd. Velen hebben op zolder nog oude foto’s liggen in een album of oude 
doos. Leuk is om deze weer boven water te halen en met elkaar te delen om 
herinneringen op te halen. 
Wim Schrijver heeft in deze besloten groep Naober voor Noaber al een aantal 
foto’s geplaatst. Hierop zijn al aardige reacties op gezet met verhalen van 
vroeger, deze kun je later ook nog bekijken. 
Bijvoorbeeld leuk is om oude baby foto’s ,van 1 jaar oud, in deze groep te zetten. 
De leden kunnen dan raden wie erop de foto staat of we kunnen een baby foto 
wedstrijd houden. Wie is de mooiste! 
Je kunt ook oude schoolfoto’s, optochten, voetbal, Sproeifeest erop zetten. Mocht 
het niet lukken dan wil ik je altijd helpen. Je kunt een mail sturen naar 
cnkoopman@xs4all.nl . 
 

Ik kan eventueel ook oude foto’s 
inscannen en in de facebook groep 
Naober voor Noaber zetten. Meld je aan 
bij de groep Naober voor Noaber, je hebt 
allen een facebook account nodig en 
herbeleef met elkaar de nostalgie van 
vroeger. 
 

Naober 
 
 

 
 

 
Dromen over de Potkamp 
Al geruime tijd heeft de voetbalvereniging te kampen met slechte 
trainingsfaciliteiten. Zij hebben dit aangegeven bij de gemeente en de gemeente 
heeft hen uitgenodigd met een creatief plan te komen. De voetbalvereniging heeft 
een onderzoek gedaan naar de trainingsfaciliteiten en de mogelijkheden die er 
zijn om dit probleem op te lossen. Zij hebben een onderzoeksrapport opgesteld 
en dit aangeboden aan de gemeente. 
Mocht de VVH velden ‘in moeten leveren’ als veld 2 een kunstgras of hybrideveld 
zou worden, wat zou er dan op het trainingsveld en het pupillenveld mogelijk zijn? 
Een grote groep  is onder aanvoering van Welmoed Tempelman, aan het denken 
geslagen over een mogelijke invulling van het trainingsveld en het pupillenveld. 
Dat heeft geleid tot de inspiratienota Natuurlijk beweeg- en beleefpark Hoonhorst. 
Bent u nieuwsgierig naar dit plan? Het Plaatselijk Belang nodigt u van harte uit 
voor de ledenvergadering op 10 april om 20.00 uur in zaal Kappers. Dan zal een 

mailto:cnkoopman@xs4all.nl
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afvaardiging van de werkgroep aanwezig zijn om het plan te laten zien en toe te 
lichten.  
Hopelijk tot dan. 

Bestuur Plaatselijk Belang Hoonhorst e.o. 
 

 
 
Agenda ledenvergadering Plaatselijk Belang Hoonhorst e.o.  
 
 

Datum: dinsdag 10 april 2018 
Tijdstip: 20:00 
Locatie: Zaal Kappers 

 
 

1.  Opening 
 

2.  Notulen ledenvergadering 28 maart 2017 
 

3.  Financieel jaarverslag 2017 
 

4.  Verslag kascommissie 
 

5.  Benoeming kascommissie 
 

6.  Bestuurswisseling 
Aftredend en  herkiesbaar: Eline Elshof (voorzitter)  
Tegenkandidaten kunnen zich melden tot 1 uur voor aanvang van de 
vergadering bij secretaris Myrthe Assink, Esakkers 45 te Hoonhorst.  

7.  Terugblik april 2017 – maart 2018 
 

8.  Vooruitblik 2018 
 

9.  Rondvraag 
 

10. Pauze 
 

11. Bestuurslid Leon Adegeest is in het afgelopen jaar een Bekende Nederlander 
geworden. Hij vertelt over zijn ervaringen in het afgelopen jaar rondom de 
laagvliegroutes naar Lelystad Airport, hoe het er nu voor staat en wat ons 
nog te wachten staat. 
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Na afloop is er gelegenheid om het inspiratieplan Natuurlijk beleef- en 
beweegpark in te zien dat het afgelopen jaar ontwikkeld is. Meer hierover is te 
lezen in het Dorpsblad van eind maart.  
 

 Bestuur Plaatselijk Belang Hoonhorst e.o. 
 

 

 
Solextoertocht op zaterdag 7 april doet ook Hoonhorst aan. 

 
Met een Solex toertocht langs de verschillende dorpskernen van de gemeente 
Dalfsen opent museum Palthehof op 7 april 2018 op ludieke wijze het 
museumseizoen met de dubbeltentoonstelling “Vaart en Vecht; verbinding, 
verkeer, vooruitgang” en “De Palthehof zegt het met bloemen”. Er zullen naar 
schatting 60 solexrijders aan de tocht meedoen. 
 
Om 10.00 uur verricht wethouder Jan Uitslag bij het museum de opening van 
deze eerste DNA van Dalfsen- tentoonstelling en geeft het startsein voor de 
Solextoertocht onder leiding van leden van de Solexvereniging ’t Olde Ploffie.  De 
solextocht komt in Hoonhorst tussen half 2 en 2 uur en stopt even bij het 
Anjerpunt in Hoonhorst. 
Hier heeft de historische werkgroep Hoonhorst een kleine expositie ingericht over 
de belangrijkste historische verbindingswegen, zoals de oude Vechtsteeg, de 
koningsweg, Twentseweg en de Papenallee. 
Verder is eer een doorlopende fotoreportage over deze wegen. 
Kom zaterdag 7 april  naar het Anjerpunt en maak kennis met deze DNA 
informatie. 
 

Historische werkgroep Hoonhorst 
 

 
 
                         ~~~~ Nieuws Any Fitness ~~~~ 
 
Uitbreiding Openingstijden : 
De Zondag 10:00-12:00 uur, is er vanaf 1 jan. bij gekomen. 
Je kunt dan individueel trainen onder toezicht van Helen Rienties of Claudia 
Lubberts.  
Vanaf april gaan we lekker buiten trainen! Stukje conditieopbouw (joggen) met 
krachtoefeningen onderweg! 
Verzamelplaats: parkeerplaats De Potstal 
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Ook vanaf 1 jan zijn we begonnen met een wandelclub op de vrijdagmorgen van 
8:30-9:30 uur, rondje Hoonhorst tot 5 km.  Kom gezellig een keer 
meelopen…Hoonhorst heb je nog nooit zo mooi gezien! 
Verzamelplaats: parkeerplaats De Potstal olv Helen Rienties.  
Kosten voor individuele training/wandelen: 1 uur trainen = 1 strip van 
strippenkaart. 
 
Strippenkaart is te koop voor € 25,- (10x 1 uur trainen) tijdens  de openingstijden 
Any fitness: 
-woensdag 9:00-10:00 uur en 19:00-20:00 uur 
-donderdag 9:00-10:00 uur 
-zondag 10:00 -12:00 uur (okt  t/m maart, locatie V3,  1

ste
 verdieping De Potstal , 

vanaf april t/m juli vertrek vanaf de Potstal) 
Een proefles is altijd gratis! 
 
Hardloopclinic: van 0 naar 5 km, o.l.v. Claudia Lubberts 
Vanaf 23 maart zijn we weer begonnen met een hardlooptraining. 
De training is 10 weken op de vrijdagmorgen 23, 30 maart, 6,13, 20, 27 
april,11,18,25 mei en 1 juni van 8:45-9:45 uur.  
De eerste lessen zijn al geweest, en zijn begonnen met 5 dames, maar je kan 
nog prima instromen, dus geef je z.s.m. op! 
Ons doel:  Sproeifeest Iron Muscle Run  
Kosten hardloopclinic € 40,-  
Opgave via anyfitnesshoonhorst@gmail.com 
 
Ouder-kind bootcamp olv Helen Rienties. 
Woensdag 9 mei (in de meivakantie) gaat Helen Rienties een Ouder-Kind 
bootcamp verzorgen op en rond de voetbalvelden. De accenten liggen op het 
beleven van plezier en stimuleren van de basis bewegingsvaardigheden zoals 
lopen, rennen, duwen, trekken, springen, klimmen en klauteren. Het 
samenwerken en sporten tussen ouder en kind is extra leuk! Opgave is per 
ouder, je kan meerdere kinderen meenemen (kinderen zijn gratis) Leeftijd kind 
vanaf 4 jaar. 
Opgave : per mail naar anyfitnesshoonhorst@gmail.com of stuur een appje naar 
0613465211. 
Kosten: € 2,50 of 1 strip van je strippenkaart 
Tijd: 10:00 - 11:00 uur 
Locatie:  oefenveld nabij De Potstal  

 
ElliptiGo te huur  €20,- (per 2 ) per dagdeel 
Tijdens het organiseren van Healty Friends op 3&4 maart, 
hebben we kennis mogen maken met de ElliptiGo’s , dit is een 
soort crosstrainer zonder armbeweging. Met een normaal stuur 

mailto:anyfitnesshoonhorst@gmail.com
mailto:anyfitnesshoonhorst@gmail.com
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en handrem, welke goed te gebruiken is op geasfalteerde wegen. Iedereen was 
hier meteen weg van, conditie en krachttraining in 1! We hebben 2 ElliptiGo’s 
kunnen huren voor een maand en wel vanaf 8 mei t/m 8 juni. Deze kunt u, per 2, 
huren voor een dagdeel, een ochtend, middag of avond. Voor meer info/ opgave 
graag een berichtje naar  : anyfitnesshoonhorst@gmail.com 
                                                         
Bootcamp maand  juni en juli op de woensdagavond  
Yes! Vanaf juni is met mogelijk bij Any Fitness Bootcamplessen te volgen. 
Bootcamp is een spierversterkende training in teamverband. Het doel is om de 
kracht en uithouding te verbeteren door intense training gedurende 1 uur. 
Iedereen kan meedoen, vanaf 16 jaar. 
Tijd: woensdag 19:00-20:00 uur gegeven door Claudia (maand juni) of Helen 
(maand juli) 
Kosten: € 40.- voor 8 lessen van 6 juni t/m 25 juli 
OPGAVE: anyfitnesshoonhorst@gmail.com 
Locatie: oefenveld nabij De Potstal  
 
Healthy Friends weekend  
 3 & 4 maart hebben we onze  eerste editie van Healty Friends mogen 
organiseren, wat al onze verwachtingen overtrof!!! 
Een weekend vol met Sport, Ontspanning en Spel met veel Healthy Food 
&Drinks! 
We hebben samen gesport (15km  met de  elliptiGo’s , bootcamp ,wandelen naar 
Yoga2all)   
Een heerlijke ontspannende voetmassage van Rita’s Massagesalon uit 
Oudleusen mogen ervaren en ontspannend gebubbeld in de hottub. Samen 
muziekbingo gespeeld. We zijn vervolgens moe maar voldaan in onze bedstee 
op het Lodgepark ’t Vechtdal beland.   Healthy Food & drinks tijdens dit weekend 

werden 
gedeeltelijk 
gesponsord door 
Jumbo 
Kamphuis en 
Dirk 
Wennemars. 
Als toetje 
hebben we nog 
een 
gezamenlijke 
High Thea 
mogen beleven 
bij MooiRivier. 

                                

mailto:anyfitnesshoonhorst@gmail.com
mailto:anyfitnesshoonhorst@gmail.com
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Wil je dit ook samen ervaren met je vriend(in) , broers/zussen, collega’s ????? 
Iedereen (ook buiten Hoonhorst) is welkom!! 
Geef je dan op voor ons Healty Friends weekend 2.0  op 13 & 14 oktober 2018 
Kosten €135,-p.p 
opgave via anyfitnesshoonhorst@gmail.com 
 
We hopen je snel te zien tijdens één van onze activiteiten! 
 

Sportieve groetjes , 
Helen Rienties & Claudia Lubberts 

Any Fitness Hoonhorst  
 

 
 
Op zaterdag 20 en zondag 21 oktober 2018 zal het alweer voor de 50 e  keer 
 zijn : De jaarlijkse bazar. We zijn al in volle gang met de organisatie en we willen 
hierbij een oproep doen . 
We zijn op zoek naar foto’s van de bazar. Wie heeft er foto’s voor ons? 
Dan graag contact opnemen met : 
 
Petrie Zwakenberg 
De Horst 8 
Hoonhorst 
Email : petrie.anneke@gmail.com 
 

De bazarcommissie 

 

 
Nieuws van ZijActief 
Op maandag 19 maart waren Esther Korpershoek en Petra van der Veer  er om 
ons te vertellen over het Ronald Mc Donald huis in Zwolle. 
Zij sturen samen met nog een collega 105 vrijwilligers aan. 
In Zwolle komen vooral ouders waarvan de kinderen op de neonatologie afdeling 
liggen. Als je bevallen bent van een te vroeg geboren kindje en het wordt 
geboren als het 25 weken is, dan moet het kindje nog heel lang in het ziekenhuis 
blijven. 
Deze ouders kunnen dan in het Ronald Mc Donald huis terecht. 
Zij hebben hier een eigen slaapkamer en er is een laptop aanwezig waarop zij 
direct contact hebben met hun kindje in de couveuse. 
In de keuken hebben ze hun eigen ruimte en in de gezellige woonkamer  is voor 
alle ouders plek. Er zijn 8 gastenkamers  en ook aan de broertjes en zusjes is 
gedacht. 
 

mailto:anyfitnesshoonhorst@gmail.com
mailto:petrie.anneke@gmail.com
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De kosten per nacht zijn € 15.- en dit wordt meestal vergoed door uw 
verzekering. Het huis draait geheel op vrijwilligers, zij draaien een  shift van 3 uur.  
Er zijn  24 vrijwilligers  per dag bezig. 
Het huis moet het  ook hebben van sponsoractiviteiten, want zij krijgen geen 
overheid subsidie. 
Zij halen op verschillende manieren geld binnen ,door zelf verschillende 
activiteiten te organiseren. 
Het was een zeer interessante avond. 
Hierdoor werd er spontaan een collecte georganiseerd en dit bracht € 100.- op. 
Zij waren hierdoor blij verrast en dankten ons hier hartelijk voor. 
Op maandag  16 april komt Rene Huyskes ons vertellen over gezondheid uit de 
natuur. 

Het Bestuur 
 
 

 
Cursus voor partners, kinderen en naasten van mensen met dementie in 
Dalfsen 
Maandagochtend 14 mei start een cursus voor mantelzorgers van mensen met 
dementie. De groep wordt georganiseerd door het Mantelzorgteam SAAM 
Welzijn, Impulz en De Hulstkampen (Het Zand)  
 
Waarom deze groep?  
Als iemand lijdt aan een vorm van dementie dan heeft dat niet alleen gevolgen 
voor de persoon zelf maar ook voor de omgeving. Het omgaan met een naaste 
met dementie valt niet altijd mee. Vaak komen er bij de naastbetrokkenen allerlei 
vragen op, zoals: ‘Hoe ziet de toekomst eruit?’, ‘Hoe kan ik omgaan met bepaald 
gedrag?’, ‘Waar kan ik terecht voor hulp?’ of ‘Hoe houd ik het zelf vol?’  
Om mantelzorgers van mensen met dementie een steuntje in de rug te bieden, 
wordt deze ondersteuningsgroep georganiseerd. De cursus is erop gericht 
naasten beter te leren omgaan met de situatie, waardoor ze minder belast raken. 
De deelnemers vinden begrip, herkenning en steun bij elkaar. Er zijn in totaal 5 
bijeenkomsten van 2 uur.  

Inhoud:  
Onderwerpen die aan de orde komen:  

-Achtergronden van dementie: oorzaken, gedrag, verloop,   

behandelmogelijkheden 

-Gevolgen van de aandoening voor de persoon zelf en voor de omgeving 

-Communicatie en dagelijkse omgang met een naaste met dementie 

-Omgaan met lastige situaties 

-Zorgen voor jezelf, hoe doe je dat?  

-Waar vind je hulp en steun?   
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Het uitwisselen van ervaringen en tips vormt een belangrijk onderdeel van de 
cursus. 
Er wordt gebruik gemaakt van concrete situaties en ervaringen die door de 
deelnemers zelf worden ingebracht. Deelnemers ontvangen een cursusboek met 
informatie en opdrachten.  
 
Praktische informatie: 
Cursusdata: 14 mei, 28 mei, 4 juni, 11 juni, 18 juni 2018 (9.30 uur tot 11.30 uur) 
Locatie: Raiffeisenstraat 1, Nieuwleusen (cursuslokaal De Hulstkampen) 
Cursusleider: Annelies Peters van Impulz 
Deelname is gratis.  
Vooraf vindt een telefonisch kennismakingsgesprek plaats. 
 
Voor aanmelding en informatie:  
Ilja Bomers, mantelzorgmakelaar SAAM Welzijn 
Telefoon: 0572-372882 of 06-19218070 
Emailadres: i.bomers@saamwelzijn.nl 
 

 
In ’t Natuurlijk Huus in Raalte 
Dagcursus Natuurlijke moestuin 
Op zondag 8 april van 10.00 toto 16.00 uur kun je meedoen aan de dagcursus 
‘Natuurlijke moestuin, theorie en ontwerpplan in één dag’. Deze cursus wordt 
gegeven in ’t Natuurlijk Huus in Raalte. 
 
Na één dag ga je met een ontwerp voor je eigen tuin(tje) naar huis en je kunt al 
direct aan de slag. Janneke Tops van ‘De Gezonde Moestuin’ verzorgt deze dag 
al meerdere jaren bij ’t Natuurlijk Huus. 
 
Je eigen groenten kweken om heerlijke en gezonde maaltjes uit eigen tuin te 
toveren is niet moeilijk, maar enige basiskennis is daarvoor wel belangrijk. Op 
deze dagcursus leer je wat daarbij komt kijken, hoe je je eigen moestuin aanlegt, 
hoe je een goede compost maakt en nog veel meer. Zodat je het komende 
tuinseizoen goed bent voorbereid. Het is niet moeilijk, maar wel gezond! Je 
kweekt je eigen groente, zonder gif! 
 
In ’t Natuurlijk Huus in Raalte 
De cursus richt zich op beginnende moestuinders, maar de ervaring heeft geleerd 
dat ook mensen die al moestuinervaring hebben veel opsteken deze dag. Elke 
deelnemer krijgt een persoonlijk tuinadvies en aan het einde van de dag is er alle 
ruimte voor persoonlijke tuinvragen. 
 
Janneke Tops heeft in Wageningen biologische landbouw gestudeerd, en was 
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vervolgens 13 jaar ecologisch tuinder op 2 ha groenteteelt op een ecologische 
leefgemeenschap in Frankrijk. Sinds 2012 is ze weer in Nederland en verzorgt ze 
vanuit haar bedrijf ‘Gezonde Moestuin’ cursussen, lezingen en advies over 
gezond moes tuinieren, de levende moestuinbodem en zelf compost maken, zelf 
zaden telen en vele andere onderwerpen die met gezond moes tuinieren te 
maken hebben. Dankzij haar heldere, deskundige en inspirerende stijl heeft ze al 
honderden moestuinders een stap verder geholpen. 
Aanmelding kan via gezondemoestuin@gmail.com. 
De kosten bedragen € 50.- 
De cursus is in 
’t Natuurlijk Huus 
Hogebroeksweg 25 
Raalte 
 

 

  
 
 

 

mailto:gezondemoestuin@gmail.com
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De volksmond over het weer 
 
April 

 
Wil april niet vertrouwen, hij is en blijft de ouwe, nu lacht hij vals met zonnegloren, 
straks gooit hij hagelstenen om de oren. 
 
Als een zachte aprilwind waait, die zich her- en derwaarts draait, brengt hij zeker 
allerwegen: regen, regen, regen. 
 
Het weer kan brengen wat het wil, maar zelden roept de koekoek voor half april. 
 
Hoe meer de schapenwolle krult, worden de dagen met mooi weer gevuld. 
 
Het groen des velds het oog bekoort, doch zelden houdt april haar woord. 
 
Broedt de spreeuw al in april, dan is een schone meimaand op til. 
 
De huwelijkse staat is als april, nu zon, dan storm, en dan weer alles stil. 
 
Ook een zoet aprilletje, heeft meestal zijn willetje. 
 
St. Joris (23) die de draak overwon, houdt veel meer van regen dan van zon. 
 
Zolang voor Marcus (25) warm, zolang na Marcus koud. 
 
Mei 

 
Schaapjeswolken die hoog aan de hemel staan, kondigen vaak een paar zonnige 
en warme dagen aan. 
 
Bloeiende meidoorns en kamillegeur in mei, brengen de zomer nu snel dichterbij. 
 
Voor nachtvorst zijn we niet beschermd, totdat St. Servaas (13) zich over ons 
ontfermt. 
 
Avonddauw en zon in mei, is hooi met karren op de wei. 
 
Voor ijsheilige (12,13 en 14) de bloemen buiten, veelal kan je daar naar fluiten, 
wacht of tot ze zijn voorbij, de bloemen zijn dan blij. 
 
Onweer in de mooie maand mei, laat het koren zelfs nog groeien op de hei.  
 



                                 Dorpsblad Hoonhorst   
 

DORPSBLAD HOONHORST NR 10 33 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                 Dorpsblad Hoonhorst   
 

DORPSBLAD HOONHORST NR 10 34 

 
 


