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  Dorpsblad Hoonhorst  11 mei – 31 mei  22e jaargang nr. 12 

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 
 22 mei Sjoerd 1  juni 
 12 juni Sjoerd 22 juni 
 10 juli Rinus 20 juli 
  

 
Stichtingnieuws: 
 
De Rabo Clubkascampagne heeft voor onze verenigingen weer mooie bedragen 
opgeleverd. Wij zijn ook heel blij met de € 460,= waaruit blijkt dat veel mensen 
het dorpsblad graag lezen. 
De natuur laat zich deze weken op zijn mooist zien, ieder plekje in ons dorp èn 
daarbuiten getuigt daarvan. 
 
 

Stichting Dorpsblad Hoonhorst 
 
 

mailto:dorpsblad@hoonhorst.nl
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Datum                      Agenda 
 
11 mei Jeugdsoos Voetbalgolf 
12 en 13 mei Nationale Molendag 
13 mei Eten bij Kappers 
15 mei KBO Zomerfietstocht 
22 mei  Ouderenochtend Zaal Kappers 
29 mei KBO Zomerfietstocht 
  1 juni Voorleesuurtje Anjerpunt  
 
N.B. Voor actuele agenda en jaarplanning zie ook Hoonhorst.nl AGENDA 
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De familie Lubbers van de Hoonhorst wil heel graag iedereen bedanken die op 

allerlei manieren hun medeleven lieten blijken. 
Vooral diegenen die helemaal naar Rotterdam zijn gekomen. 

 
Er waren zoveel condoleances dat het niet mogelijk is iedereen persoonlijk te 

bedanken, maar het gaf wel een enorme troost voor ons allemaal. 
 

Nogmaals heel veel dank en wie weet tot ziens. 
 

Ria Lubbers-Hoogeweegen 
 

 

 
 
 
 

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.  

KERKELIJK NIEUWS 

KRUMMEL 

mailto:m.kleinovermeen@emmanuelparochie.nl
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Werkgroep Heilig Doopsel 
Voor aanmelding 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. 
 

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: 13 mei t/m 3 juni 
 

Zondag 13 mei 7
e
 zondag van Pasen Moederdag 

09.00 uur       : Communieviering 
Voorganger   : Pastoraal werker klein Overmeen 
m.m.v.            : Pro Musica 
Lectrix            : Miny Holterman 
Dienen          : Kim Diepman, Niek Diepman 
Collectanten  : G. Holterman, G. Melenhorst 
Koster           : H. v.d. Vegt 
 

Intenties 12 en 13 mei: 
Jaargedachtenis Maria Antonia Meijerink-Groote Stroek, Jaargedachtenis Hein 
Kievitsbosch, ouders Damman-Heerink, Bernard en Marie Diepman-Reimert, Marinus en 
Diny Mars-Diepman, Diny Koerhuis, overl. ouders van der Vechte-Rientjes, Gezina 
Broeks-Splinter, overl. ouders Overgoor-Grooteschaars, Annie Schuurman-Kogelman, 
overl. ouders Schrijver-Langenkamp, Harry Veltmaat, Hendricus Schrijver, overl. ouders 
Hagen-Keizer, Martin en Willy, Annie Kortstee-Pronk, overl. ouders Poppe-Breembroek, 
Joop Koerhuis, geboortedag Herman Nijboer, Diny Habers-Oude Rengerink. 
 

Dalfsen: Zaterdag  12 mei 19.00 uur Eucharistieviering 
Ommen: Zondag  13 mei 11.00 uur Eucharistieviering 
Lemelerveld:  Zaterdag  12 mei 19.00 uur  Eucharistieviering 
Vilsteren:  Zondag  13 mei 11.00 uur Eucharistieviering 
Heino:  Zaterdag  12 mei 19.00 uur Communieviering 
Lierderholthuis: Zondag  13 mei 09.00 uur Eucharistieviering 
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Maandag 14 mei 
19.00 uur        :Rozenkransgebed 
Lector             :Frans Eilert 
 
Woensdag 16 mei 
9.30 uur         :Caritasviering 
Voorganger   : Pastoor Hermens 
Na afloop van de viering is er gelegenheid om samen koffie te drinken in het 
parochiecentrum.  
 
Donderdag 17 mei 
19.00 uur     : Eucharistieviering 
Voorganger   : Pastoor Hermens 
Intentie       : Theodora Lugtenberg-Kappers. 
 
Zaterdag 19 mei Pinksteren                             
19.00 uur      : Communieviering 
Voorganger   : Pastoraal werker Butti 
m.m.v.          : Enjoy 
Lector : Martin Broeks 
Dienen           : Hugo Boekel 
Collectanten  : P. Mijsters, H. Melenhorst 
Koster           : G. Holterman 
 
Intenties 19 mei: 
overl. ouders Smook-Karspers en Harry, Bernard en Marie Diepman-Reimert,  
Marinus en Diny Mars-Diepman, overl. ouders Grooteschaars-Bruggeman,  
overl. ouders van der Vechte-Rientjes, overl. ouders Sterenbosch-Luttenberg,  
overl. ouders van Straaten-Meulman, Diny Habers-Oude Rengerink,  
Jaargedachtenis Jan Fakkert. 
 
Dalfsen: Zondag  20 mei 09.00 uur Eucharistieviering 
Ommen: Zondag  20 mei  11.00 uur Eucharistieviering 
Lemelerveld: Zondag  20 mei 09.00 uur Communieviering 
Vilsteren: Zondag  20 mei 11.00 uur Communieviering 
Heino: Zaterdag  19 mei 19.00 uur Eucharistieviering 
Lierderholthuis: Zondag  20 mei 09.00 uur Eucharistieviering 

 
In de jaarlijkse campagne tijdens Pinsteren wordt het missiewerk onder de 
aandacht gebracht en wordt door de MOV een schaalcollecte gehouden.  
(zie ook het dorpsblad) 
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Maandag 21 mei Tweede Pinksterdag Emmanuelviering in Hoonhorst 
10.00 uur    : Eucharistieviering 
Voorgangers : Pastoor Hermens, pastor Wenker en pastor Rutgers 
m.m.v.            : Pro Musica 
Lectrix : Anneke Jansen 
Dienen           : Silvan Broeks, Dion Diepman 
Collectanten  : F. Overgoor, H. Hulsman, J. v.d. Vechte, D. v.d. Vechte 
Koster           : H. v.d. Vegt 
 
Intenties 21 mei:  
Bernard en Marie Diepman-Reimert, Marinus en Diny Mars-Diepman,  
Pastoor Wielens, Gerda Kroes-Holterman, overl. ouders Kroes-Klein Herenbrink,  
Gezina Broeks-Splinter, overl. fam. Damman-Pot, Hendricus Schrijver, Herman Mars, 
overl. ouders Poppe-Breembroek, Herman Wolthaar, Herman Nijboer,  
Wilhelmus Holterman, Ruud Lubbers, overl. ouders Eilert-Kinds. 

 
Na afloop van de Emmanuel viering is er gelegenheid om koffie te drinken 
in het parochiecentrum. 
 
Donderdag 24 mei 
19.00 uur      : Eucharistieviering 
Voorganger    : Pastoor Hermens 
Intentie           : Voor de vrede. 
 
Zaterdag 26 mei H. Drie-eenheidVormselviering 
19.00 uur     : Eucharistieviering 
Voorgangers  : Kardinaal Eijk, pastoor Hermens 
m.m.v.            : Enjoy 
Lector : Leon Diepman 
Dienen : Frans Eilert, Lynn Jansen 
Collectanten : T. Braam, A. Braam 
Koster         : A. Braam 
 
Intenties 26 en 27 mei: 
ouders Damman- Heerink, Bernard en Marie Diepman-Reimert, Marinus en Diny Mars- 
Diepman, Marietje de Ruiter-Willemsen, Johan Kortstee, overl. ouders Poppe- 
Breembroek, overl. Fam. Eijkelkamp-Schabbink, Jaargedachtenis Alberta  Koenjer- 
Vosman, Anton Kroes, Herman Nijboer, Jaargedachtenis Anne Koedijk-Koenjer 
 
Dalfsen: Zaterdag  26 mei  19.00 uur Communieviering 
Ommen:  Zondag  27 mei 11.00 uur Eucharistieviering 
Lemelerveld:  Zaterdag  26 mei 19.00 uur    Communieviering (presentatie EHC) 
Vilsteren:  Zondag  27 mei 11.00 uur Eucharistieviering 
Heino:  Zaterdag  26 mei 19.00 uur Communieviering 
Lierderholthuis: Zondag  27 mei 09.00 uur Communieviering 
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Maandag 28 mei 
19.00 uur    : Rozenkransgebed 
Lectrix            : Tonnie Veltmaat 
 
Donderdag 31 mei 
19.00 uur       : Eucharistieviering 
Voorganger   : Pastoor Hermens 
Intentie           : Voor alle overledenen in onze parochie. 
              
Zaterdag 2 juni Sacramentsdag 
19.00 uur      : Eucharistieviering 
Voorganger   : Pastor Rutgers 
m.m.v.            : Pro Musica 
Lector            : Silvo Broeks 
Dienen           : Ivor Smook, Viktor Boekel 
Collectanten   : W. Schrijver, H. Veneboer 
Koster            : G. Holterman 
 
Intenties 2 en 3 juni: 
Uit dankbaarheid, overl. familieleden Veldman-Tijs, Bernard en Marie Diepman- Reimert, 
Marinus en Diny Mars-Diepman, overl. ouders Grooteschaars-Bruggeman, Gezina 
Broeks-Splinter, overl. ouders Schrijver-Langenkamp, overl. ouders Kappers-van de Kolk,  
Annie Kortstee-Pronk, overl. ouders Poppe-Breembroek, overl. fam. Wolthaar-Jutten,  
Herman Nijboer, Diny Habers-Oude Rengerink. 
 
Dalfsen: Zondag  3 juni 09.00 uur Eucharistieviering 
Ommen: Zondag  3 juni 11.00 uur Eucharistieviering 
Lemelerveld: Zondag  3 juni 11.00 uur  Eucharistieviering  EHC 
Vilsteren: Zondag  3 juni 11.00 uur Vormselviering 
Heino: Zaterdag  2 juni 19.00 uur Eucharistieviering 
Lierderholthuis: Zondag  3 juni 09.00 uur Eucharistieviering 

 
Paastridiuum 2018 
Dit jaar mochten wij in onze locatie St. Cyriacus te Hoonhorst het gehele 
Paastridiuum vieren; Witte Donderdag, Goede Vrijdag, Paaswake en Eérste 
Paasdag. We mochten ons verheugen op een goede opkomst tijdens alle 
vieringen zowel van parochianen uit onze gemeenschap maar ook van de 
omliggende locaties. 
Wij willen dan ook allen hartelijk danken die aan de vieringen heeft deelgenomen. 
Ook willen wij iedereen bedanken die zich ingezet hebben om deze vieringen 
mogelijk te maken, uiteraard dank aan onze pastoor, de acolieten, toortsdragers, 
lectoren, koren, bloemsiergroep, de kosters en collectanten. 
Namens de Liturgische werkgroep, hartelijk dank! 
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Nieuw Katholieke spiritueel radioprogramma op regionale zender 
De lokale Zwolse radiozender rtvzwollefm.nl heeft op zondagavond een uur 
zendtijd ingeruimd voor een nieuw Katholiek Spiritueel geluid. Het programma 
heet ‘Venite et Audite’ (Kom en Luister) en wordt uitgezonden op zondagavond 
van 18.00 – 19.00 uur. Het is live via internet te beluisteren op 
http://www.rtvzwollefm.nl Het programma wordt geproduceerd en gepresenteerd 
door Trudi Spoor uit Zwolle en René Huyskes uit Ommen. Luisteraars kunnen 
hun vragen, reacties en opmerkingen kwijt op komenluister@rtvzwollefm.nl 
 
Vooraankondiging pelgrimsreis 
De Pelgrimagegroep ‘Het Zoeken Niet Moe’ organiseert wederom een 
pelgrimsreis. Deze zal plaatsvinden in het najaar van 2018, en wel op woensdag 
12 september óf op woensdag 19 september. Het ligt in de bedoeling dat we 
beginnen bij Nieuw Sion. Na de middag vertrekken we per touringcar naar het 
Geert Groote Huis te Deventer. Van daaruit maken we een wandeling die, zo is 
ons beloofd, ook goed te doen is met een rollator. Mink de Vries zal onze gids 
zijn. En natuurlijk wordt de dag afgesloten met een heerlijke maaltijd! Noteert u 
bovenstaande data alvast in uw agenda, verdere info volgt zo spoedig mogelijk! 
De Pelgrimagegroep,                             Marga klein Overmeen, Pastoraal Werker 
 
 

 
 
 
Oproep voor donatie aan Stichting HoogOverijssel 

In de ledenvergadering van het 
Plaatselijk Belang Hoonhorst e.o. 
op 10 april j.l. heeft Leon 
Adegeest een indringend en 
verbijsterend relaas gehouden 
over de afgelopen periode, 
waarin hij als lid van Hoog 
Overijssel gestreden heeft tegen 
de laagvliegroutes naar Lelystad 
Airport.  
Het belang van de acties en de 
beïnvloeding van de provinciale 
en landelijke politiek blijft van 
belang. Willen we de regio maar 
ook een groot gedeelte van 
Nederland vrijhouden van 
onophoudelijk lawaai, dan 

moeten we ons er gezamenlijk voor in blijven spannen om dit te voorkomen.  

PLAATSELIJK NIEUWS 

http://www.rtvzwollefm.nl/
mailto:komenluister@rtvzwollefm.nl
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Elke 10 minuten zal er anders een laagvliegend vliegtuig over ons komen. 
Daarom wordt er ook een juridische procedure voorbereid. Met een financiële 
bijdrage van zoveel mogelijk mensen kan deze procedure mogelijk worden.  
Bij deze vragen we u dan ook een bijdrage te leveren aan de Stichting 
HoogOverijssel bankrekeningnummer: NL17 RABO 0319 0997 76   t.n.v.  
Stichting HoogOverijssel.  
 
 

Terugblik Oranjefeest 2018 
De Oranjevereniging kijkt terug op een uitstekend verlopen Oranjefeest. Alle 
onderdelen zijn onder grote publieke belangstelling en volgens planning verlopen. 
We hadden het natuurlijk ook behoorlijk getroffen met het weer. Op het veldje 
“achter de molen” is het met een beetje zon al snel aangenaam vertoeven. Een 
kleine terugblik. 
Op donderdag 26 april werden de Koningsspelen georganiseerd. Niet minder 
dan 175 kinderen van de basisscholen in Hoonhorst en Emmen schoven om 8.30 
uur aan bij het Jumbo Koningsontbijt. Na deze voedzame en verantwoorde 
maaltijd begon de Koningssportdag. Scholengemeenschap ‘Landstede’ had voor 
de verschillende leeftijdsgroepen een leuk en gevarieerd programma 
samengesteld en de kinderen genoten van de spelletjes, de knakworsten en het 
ijsje na.  
Donderdagavond werd de Oranje Pubquiz georganiseerd. Niet minder dan 17 
teams streden om de eer. Na 6 spannende rondes van 10 vragen had team 
“iedereen Oranje, ben ik weer blauw” wederom de meeste antwoorden goed. 
Aansluitend begon de traditionele Oranje feestavond, waarbij de muziek werd 
verzorgd door D.J. Marcel Reimink. Het bleef nog lang erg gezellig.  
Koningsdag (de vrijdag) begon met de Oranje fietstocht van ongeveer 25 km. 
Zo’n 70 fietsers genoten van het prachtige weer, de fraaie omgeving en een 
bakje koffie bij de familie Schroten aan de Langsweg. Ondertussen werd in de 
feesttent een Oranje Kinderbingo georganiseerd. Menig kind ging met een 
fraaie prijs naar huis.  
Vanaf 12.30 uur vertrok de Oranje optocht m.m.v. Polyhymnia uit Lemelerveld. 
De optocht eindigde op het feestterrein. Hier maakten 6 teams zich op voor een 
ouderwetse Oranje zeskamp. De teams en het talrijke publiek werd vermaakt 
met een aantal spectaculaire  onderdelen. Uiteindelijk ging het jeugdige 
Sterenbos-team met de hoofdprijs aan de haal.  
Na al dit sportieve geweld werd de dag afgesloten met een grote verloting, de 
dorps BBQ en een gezellige nazit met de muziek van DJ Ronny Lubberts. 
Op zaterdagmiddag stroomde vanaf 14.00 uur de tent vol voor de 50+ middag. 
De muzikale omlijsting werd verzorgd door de Bargzangers uit Lemele. De 
opkomst was geweldig en de tent zat afgeladen vol. Het werd een gezellige 
middag waarbij ook enkele leden van de Oranjevereniging een toontje op het 
podium meezongen. s ’Avonds werd een drukbezochte Oranje Bingo 
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georganiseerd. Onder leiding van gastspreker Robert Nijhout werd voor een 
vermogen aan prijzen weggespeeld. Na afloop werd nog een tijdje gezellig na 
geborreld.  
Bedankt ! 
Wij willen hierbij iedereen bedanken die heeft bijgedragen aan de feestvreugde. 
Of u nu vrijwilliger, sponsor, deelnemer of toeschouwer bent, zonder uw bijdrage 
was het ongetwijfeld een stuk minder leuk geweest! 

De Oranjevereniging Hoonhorst 
 
Af te halen prijzen / kleding 
De onderstaande prijzen zijn niet opgehaald en kunnen bij penningmeester Iwan 
Hulsman (Esakkers 41) worden afgehaald. Hier liggen ook de achtergebleven 
spullen (sjaal, sportkleding, schoenen, paraplu, ….).   
 
Groen 151 Dekbedovertrekset Wagenmans  
Groen 196 Boodschappenpakket Albert Heijn Heino  
Groen 200 Kadobon € 10,= Bakkerij van der Most  
Groen 245 3-delige DECT telefoonset Verhoeven  
Groen 249 2-delige schroevensorteerbak Formido Raalte  
Groen 264 Hoofdkussen Wagenmans  
Groen 374 Playmobil Auto Jecor  
Groen 484 2-delige rolmaatset Hubo Goos  
Blauw 19 Waardebon € 5,= de Lemelerberg  
Blauw 167 Gereedschapskist Hubo Goos  
Blauw 181 Ridderkasteel Jecor  
Blauw 260 Kledingbon € 20,= Qinn  
Blauw 285 Waardebon € 10,= De Fabriek  
Blauw 330 Fles wijn van Wijngaarden  
Blauw 348 Waardebon € 20,= de Barones  
Blauw 378 Kledingbon € 20,= Qinn  
Blauw 382 VIP kaart Nederlands elftal  
Geel 80 Waardebon € 5,= de Lemelerberg  
Geel 131 Vleesbon € 20,= van Guilik  
Geel 153 Vleesbon € 20,= van Broekhuizen  
Geel 177 Wooncheque € 15,= Ardesch  
Geel 243 Waardebon € 10,= Buuffies  
Geel 316 Waardebon € 30,= Salutar  
Geel 369 Waardebon € 30,= Salutar  
Geel 464 Fles Pompwater Van Dam  
Geel 775 Cadeaubon € 12,50 Massier  
Geel 838 Waardebon € 10,= Lindenburg  
Geel 848 Waardebon € 15,= SHE Fashion  
Geel 853 Waardebon € 25,= Phonehouse 
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ZijActief 

Op maandag 16 april was René Huyskes er om ons te vertellen  over 

“gezondheid uit de apotheek van God”. Dit is een boek van Maria Treben  en het 

vertelt welke kruiden een geneeskundige werking hebben. René is een zeer 

enthousiaste hobbyist op het gebied van kruiden, hij maakt thuis alle thee en 

zalfjes en tinctuur zelf. En dit doet hij al jaren, hij heeft al menigeen van een 

klacht afgeholpen. 

René vertelde  over hoe je zelf de kruiden kunt verwerken tot thee of zalf of 

tinctuur. De verschillende kruiden hebben een heilzame werking voor 

verschillende klachten. Om thee te maken kun je verschillende kruiden drogen en 

daarna klein snijden en dan heb je thee uit de natuur. Hij vertelde enthousiast 

over welke kruiden  waarvoor te gebruiken zijn. 

En hij vertelde ook dat als je wortelsap en citroen en gember mengt en drinkt, dit 

erg goed helpt tegen vermoeidheid. 

En dat kokosolie en walnoten goed zijn tegen alzheimer. 

Het was een zeer interessante en gezellige avond. 

Wij wensen iedereen een hele fijne zomer vakantie en zien elkaar weer op 17 

september. Dan komt Jos Thomasse met een hilarische conference over de 

“Vorst aan tafel”. 

Het bestuur 

 

Bertus Kleinmeulman kampioen van Biljartvereniging Hoonhorst seizoen 

2017 / 2018 

Nog aangedaan door het overlijden van onze geliefde voorzitter Giel Bisschop en 

ons trouwe clublid Gerard Koerhuis werden toch op 23 en 24 april de finales van 

de biljartclub Hoonhorst gespeeld. Door deze droevige gebeurtenissen kon er op 

de maandagavond maar met 7 leden competitie gespeeld worden. Op de 

dinsdagavond speelden 10 leden, daarom moest er  enigszins geïmproviseerd 

worden op de maandagavond finale. 

Het spits werd afgebeten door Bertus Kogelman en Karel Bosch. Karel kon niet 

echt in zijn spel komen maar Bertus speelde zijn beste wedstrijd van het hele 

seizoen en wist in de 29
e
 beurt zijn partij winnend af te sluiten. 

Toen was onze nieuwkomer Hans Overmars aan de beurt voor zijn partij tegen 

Herman Pot. Door slechts 6 poedels (nullen) te maken wist Herman de partij te 

winnen in slechts 21 beurten. 

Daarna waren penningmeester Jan v.d. Brink en secretaris Dick Bosch aan de 

beurt. Tot de 10
e
 beurt was het een gelijkopgaande strijd maar daarna lukte het 

bij Jan wat minder. Dick won mede daardoor in de 29
e
 beurt. 

Daarna trad Bé v.d. Vegt aan tegen René Mutter. Het werd een hele 
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tegenstrijdige wedstrijd: bij Bé wilde het totaal niet lukken en René scoorde heel 

constant. Hierdoor sloot René de partij in de 21
e
 beurt winnend af. 

De laatste partij van de avond werd gespeeld door Hein Melenhorst en Ton 

Reurink. Hein begon als de bekende oude diesel (komt langzaam op gang) maar 

als hij dan loopt is dat ook heel constant. Ton speelde de hele wedstrijd heel 

evenwichtig. Hein was uit in de 31
e
 beurt, maar Ton had nog de nabeurt. Hierin 

wist hij gelijk te komen met Hein en daarom terecht remise. 

Op de dinsdagavond kwamen voor plek 7 en 8 Cock Nolles en Roelof Bergman 

naar voren. Roelof speelde niet slecht maar ook niet heel goed, dus zijn normale 

moyenne. Cock daarentegen speelde net wat beter. Zodoende kon hij de partij in 

de 32
e
 beurt winnend afsluiten. 

Nu moest er gespeeld worden voor de 5
e
 en 6

e
 plaats. Hiervoor meldden zich de 

beide Wimmen: Wim Schuurman en Wim Goos. We spelen met zoals ze dat 

noemen een handicap: hoe hoger je moyenne, des te hoger je te maken punten. 

Wim Goos staat voor 100 caramboles op papier en Wim Schuurman voor 30. Na 

13 beurten had Wim Goos er al 61 en de teller stond bij Wim Schuurman toen op 

11. Echter in de volgende 4 beurten wist Wim Schuurman er 14 bij te maken, 

zodat hij er naar verhouding beter voor stond. Het bleef spannend, maar toch wist 

Wim Schuurman in de 24
e
 beurt de partij winnend af te sluiten. Wim Goos kwam 

maar 4 caramboles tekort. 

Nu ging het er om spannen. De nummer 2 van de maandagavond Martin 

Elverding tegen de nummer 2 van de dinsdagavond, de Benjamin van onze club, 

Ian Huitink. Beide spelers zijn op papier aan elkaar gewaagd, Ian 28 caramboles 

en Martin 30. Na een serie van 3 en 6 in de 4
e
 en 5

e
 beurt, kwam Ian voor te 

staan en deze voorsprong gaf hij niet meer uit handen. Na later nog eens een 

serie van 4 en 5 had Ian in de 28
e
 beurt zijn 28 caramboles op papier, dus 

precies een moyenne van 1. Martin had nog de nabeurt maar bleef steken op 21 

caramboles. 

Nu was het tijd voor de echte finale. De kampioen van de maandagavond Bertus 

Kleinmeulman moest tegen de kampioen van de dinsdagavond Jean Huitink. Op 

de één of andere manier schijnen deze spelers elkaar op te zoeken, want vorig 

jaar speelden ze tegen elkaar voor plek 3 en 4. Nu ging het dus om de grootste 

beker. Jean staat op papier voor 29 caramboles en Bertus voor 54. Het werd tot 

de 16
e
 beurt een gelijkopgaande strijd. Maar in beurt 17 t/m 20 wist Bertus maar 

liefst 24 caramboles te scoren zodat Jean op een behoorlijke achterstand kwam 

te staan. Bertus bleef heel constant en rustig spelen. In de 27
e
 beurt wist hij de 

partij winnend af te sluiten en werd zodoende  Kampioen van Biljartvereniging 

Hoonhorst.                              Secretaris Biljartvereniging Hoonhorst, Dick Bosch 
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De tied vlug…. 

Eind juni is het alweer tijd voor het Sproeifeest en wel de 25
e
 editie! Een heugelijk 

feit. 

We kunnen terugkijken op een tijdperk waarin het jaarlijkse evenement is 

uitgegroeid tot een traditioneel knalfeest met een regionale aantrekkingskracht. 

Met weinig middelen, massale steun en tomeloos enthousiasme is dit dorpsfeest 

succesvol met de ‘blote handen uit de grond getrokken’. Een traditie was geboren 

en is uitgegroeid tot volwassenheid. 

De organisatie wil tijdens dit jubileum natuurlijk flink uitpakken en de bezoekers 

meenemen in de herbeleving van een aantal hoogtepunten uit 25 jaar 

Sproeifeest. 

Wie herinnert zich niet de unieke en doldwaze ‘Boer van het Jaar-competitie’ 

waarin twaalf potige boeren het tegen elkaar opnemen en strijden om de 

felbegeerde wisselklomp? 

Hilarische taferelen hebben zich in de beginjaren afgespeeld, niks was te dol en 

het publiek genoot enorm van de strijd die zich voltrok. Een knaller, vermaak van 

de bovenste plank!! 

Op vrijdagavond 29 juni staat dan opnieuw de competitie ‘Boer van het Jaar’ op 

het programma. De deelnemers van het eerste uur, 1994 dus, zijn inmiddels 

benaderd. Opnieuw allemaal flink aan de bak, ‘wie goat d’r veur’!! 

De insteek zal anders zijn maar dat blijft vooralsnog een verrassing. Dit wil 

niemand missen, de voorbereidingen zijn in volle gang en we hebben er zin in!!   

Andere terugkerende spectaculaire onderdelen zijn de helikoptervlucht en de 

jubileum editie van de playbackshow, die als vanouds weer wordt gepresenteerd 

door Wim Ulkeman! Het aantal deelnemers voor de playbackshow is beperkt, dus 

geef je snel op. 

Ga voor het volledige programma en opgave mogelijkheden naar onze website: 

www.sproeifeest.nl 

 

 

Beste Sproeifeest – Joarmarkt fans 

De braderie is een vast onderdeel van het sproeifeest en de gelegenheid om in 

een gezellige sfeer je nieuwe of oude spullen te verkopen al of niet met een 

kraam en voor verenigingen om zich te presenteren en nieuwe jonge leden of 

vrijwilligers te werven. 

Om wat inspiratie op te doen hebben we een aantal markten die goed bekend 

staan bezocht om eens te zien hoe anderen dat doen en wat voor sfeer dat geeft. 

Met die ervaring hebben we besloten om het ook bij ons eens anders te gaan 

doen. 

http://www.sproeifeest.nl/
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Dit jaar organiseren we de Joarmarkt op het sproeifeest terrein op en rond de 

kermis. We denken daarmee een meer gezellige omgeving te hebben voor de 

markt. Naast het shantykoor zal er gezellige Nederlandse muziek over het terrein 

te horen zijn. 

De attracties voor de kinderen zullen draaien (niet de botsauto's) en er wordt een 

leuke ochtend in de tent georganiseerd met verschillende festiviteiten voor de 

kinderen. 

Iedereen: particulieren, bedrijven en verenigingen zijn van harte uitgenodigd om 

er weer een mooi moment van te maken! 

Jullie kunnen je vanaf nu al opgeven via de mail jcpdehaan@gmail.com  

Het formulier komt later ook nog. 

Graag vermelden wat je verkoopt, of je een kraam wilt huren zo niet het aantal 

strekkende meters dat je  voor je plek nodig hebt en je 06 nummer. 

Tot de 30
ste

 juni!  

Groeten van het sproeifeest 

 

 

 

 

mailto:jcpdehaan@gmail.com
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Nationale Molendag bij Molen 

Fakkert Hoonhorst 

Op zaterdag 12 mei, tijdens de 
nationale Molendag, heeft de 
Stichting Molen van Fakkert de 
deuren van de molen geopend en 

de wieken versierd. Iedereen is van harte welkom voor een bezoek aan onze 
molen tussen 10.00 en 16.00 uur.  
We hebben dit jaar iets nieuws voor de kinderen; een speurtocht door de molen 
waarmee ze deze nog beter aan de binnenkant leren kennen. 
Bezoekers kunnen pannenkoeken proeven die we ter plaatse bakken en er zijn 
ook nog andere lekkernijen, gemaakt van onze eigen producten. Net als 
voorgaande jaren zijn er weer prachtige perkplantjes en hangers met bloemen te 
koop. Leuk om uw tuin en terras op te fleuren nu het weer mooier wordt! 
Expositie in molenschuur 
In de molenschuur is een expositie van onze plaatsgenoten Tini Mijsters en 
Mariet Broeks te zien. De dames hebben verschillende workshops/schilderlessen 
gevolgd. Ze werken beiden met acrylverf en Mariet gebruikt daarnaast graag 
olieverf. 

 
 

Werk van Mariet Broeks 
 

 

 
 

Werk van Tini Mijsters 
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Ook het gebruik van allerlei materialen/“mixed media” techniek op het doek is iets 
wat ze beide doen. Tini probeert dit ook op andere materialen, zoals hout. Zo 
probeert ze cadeaus ook altijd persoonlijk te maken. 
Doordat ze met deze verschillende technieken en materialen werken heeft de 
molenschuur dit keer een zeer gevarieerde expositie in huis. 
 
Vrijwilligers voor molenschuur gezocht 
Wij zijn op zoek naar vrijwilligers voor onze molenschuur om daar bezoekers van 
de molen of van de expositie te ontvangen en onze producten te verkopen. Een 
vrijwilliger is ongeveer 4 keer per jaar gastheer/vrouw op de zaterdagmiddag en 
soms op speciale dagen (Molendag, Open Monumentendag en Kerstmarkt). 
Mocht je belangstelling hebben, schiet dan bv. tijdens Nationale Molendag één 
van de bestuursleden aan of neem contact op met Bennie Zwakenberg, tel. 
(0529) 401765. 
 

Dankjewel 

Dank aan de vrijwilliggers die tijdens NL 

Doet de ingang hebben verfraaid en 

ervoor gezorgd hebben dat nu niet alleen 

binnen lekker gezeten kan worden aan de 

leestafel, maar het ook buiten 

comfortabel zitten is. En dank aan de mensen die via de 

clubkascampagne van de Rabobank een bijdrage hebben 

geleverd. Mede dankzij jullie hebben we de lang gewenste akoestische schermen 

kunnen aanschaffen zodat het voor de ouderen op de maandagochtend, maar 

natuurlijk ook de rest van de tijd, aangenaam rustig toeven is in het Anjerpunt bij 

de verschillende activiteiten.  

 

Op pad met Tezz 

 

Wandelen in je eigen buurt saai? Welnee, in het Anjerpunt 

verhuren we een prachtig belevingsspel op de Ipad. 

Onderweg leer je van alles over Hoonhorst en omgeving en 

help je Tezz de tijdgeest te verslaan. Leuk voor de hele 

familie. De wandeling is ongeveer 2,5 km en duurt anderhalf 

uur. Als je het leuk vindt kun je ook wat lekkers voor onderweg regelen. 

Reserveren is wel handig; we hebben maar een beperkt aantal Ipads. Informeer 

bij het Anjerpunt, mail naar info@anjerpunthoonhorst.nl of bel (0529) 793010 
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Hoonhorst op de agenda 

 

De vrijwilligers van het Anjerpunt houden de dorpsagenda bij op 

Hoonhorst.nl. Ook worden enkele activiteiten in het Anjerpunt op 

het scherm in de bibliotheek getoond. Het leukst en makkelijkst 

voor Hoonhorsters en andere belangstellenden uit de (verre) 

omgeving is natuurlijk als de agenda zo compleet mogelijk is. Iedereen die wat 

leuks organiseert, kan een mail sturen naar agenda@anjerpunthoonhorst.nl, 

dan zorgen de noabers dat je activiteit digitaal in beeld komt. Een korte 

omschrijving en wellicht nog een enthousiasmerende afbeelding maakt je 

verzoek tot vermelding compleet. Natuurlijk vind je op de agenda ook alle 

activiteiten in het Anjerpunt. 

 

Winkelen in Hoonhorst 

Jawel, dat kan bij het Anjerpunt. Een leuk assortiment met streekprodukten, het 

Hoonhorster broodje, diverse Vechtdalbieren en natuurlijk het Hoonhorster 

Klapmutsje zijn volop verkrijgbaar. Lekker voor jezelf of leuk om kado te doen.  

 

Voorlezen 

De kleintjes worden voorgelezen en geniet zelf mee. Op de 

vrijdagen 1 juni en 6 juli, is er in het Anjerpunt weer een 

voorleesuurtje voor kinderen van 0 tot 4 jaar, om 11.00 uur! 
 

Noabers 

Nu wij per 1 april weer vanaf 10.00 uur ‘s ochtends geopend zijn zoeken wij weer 

nieuwe noabers, vooral voor de maandagochtend, incidenteel voor de 

dinsdagmiddag en voor het weekend en feestdagen. Ga gerust eens langs bij de 

noabers in het Anjerpunt om te horen wat het inhoudt en antwoord krijgt op je 

vragen. En lijkt het je wat? Neem contact met ons op. 

 

Wil je meer informatie over het Anjerpunt of wil je graag naober worden, 

stuur dan een mail naar info@anjerpunthoonhorst.nl of bel 

(0529) 793010  

en je kunt terecht bij Karin Huitink (Kappers), Yvonne te Woerd 

(06)54795800, Antje Kingma (Boerhoes) of Ad Zwaga (bibliotheek). 

En voor de liefhebbers: Anjerpunt Hoonhorst is ook op facebook te vinden!  
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Gemeente lanceert webshop voor kindregeling 
Alle kinderen tot 18 jaar kunnen meedoen! Aanbod door lokale ondernemers. 
Inwoners van de gemeente Dalfsen die één of meerdere kinderen en een laag 
inkomen hebben kunnen al jaren in aanmerking komen voor de kindregeling. 
Deze regeling maakt het financieel mogelijk dat kinderen mee kunnen doen aan 
activiteiten op cultureel, maatschappelijk, sportief en recreatief gebied. De 
gemeente Dalfsen past de kindregeling aan en lanceert in het kader daarvan op 8 
mei een webshop. Ouders krijgen, wanneer ze in aanmerking komen voor de 
kindregeling, €400,- per kind te besteden in de webshop. Het aanbod is geschikt 
voor kinderen in de leeftijd van 0-18 jaar en afkomstig van lokale ondernemers en 
maatschappelijke organisaties, zoals basisscholen. De webshop 
kindregeling.dalfsen.nl vervangt onder andere de papieren kindercadeaubonnen. 
Wethouder Jan Uitslag: “In de gemeente Dalfsen vinden we het enorm belangrijk 
dat alle kinderen, ondanks de thuissituatie, mee kunnen doen met hun 
leeftijdsgenootjes”. Het aanbod in de website bestaat onder andere uit een fiets 
of fietsaccessoires, ICT producten, een verjaardagstaart, een bedrag te besteden 
aan kinderschoenen, een pakket schoolspullen, etc. Onderdeel van het 
aanpassen van de regeling is het verhogen van het maximum besteedbaar 
inkomen, in 2018 is dat bijvoorbeeld wanneer samenwonend/gehuwd tot 
€1.615,74 en bij een eenpersoonshuishouden €1.131,01 (beide voorbeelden bij 
21 jaar tot AOW-gerechtigde leeftijd). Voordelen webshop Wethouder Uitslag: 
“We kregen signalen binnen dat inwoners het niet fijn vonden om met de 
kindercadeaubon aan te komen bij een winkel. Met de webshop proberen we dit 
negatieve gevoel weg te nemen. Zo kunnen inwoners in de webshop producten 
en diensten bestellen. De producten moeten nog wel in de winkel afgehaald 
worden, maar de ‘betaling’ heeft dan al plaatsgevonden. Ook proberen we 
oneigenlijk gebruik en administratieve lasten voor ouders, ondernemers en de 
gemeente te verminderen.”  
Gebruik maken van de kindregeling 
Wanneer inwoners gebruik willen maken van de nieuwe kindregeling kunnen zij 
zich vanaf 8 mei aanmelden via kindregeling.dalfsen.nl en daarmee hun interesse 
kenbaar maken. Vervolgens neemt de gemeente contact op en stuurt digitaal een 
aanvraagformulier toe met het verzoek deze in te vullen en te retourneren. De 
gemeente kijkt of de ouders, gezien de financiële situatie, in aanmerking komen 
voor de kindregeling. Wanneer de aanvraag succesvol is krijgen de ouders 
inloggegevens voor de webshop en kunnen zij hun tegoed besteden. 
 
 
 

INGEZONDEN 
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Agnieten College Nieuwleusen heeft aandacht voor (jonge) mantelzorgers 
Nadat de eerstejaars leerlingen van het Agnieten College Nieuwleusen in 
november 2017 al de theatervoorstelling ‘What If?’ van theatergroep BINT 
hadden gezien en dit goed bleek aan te slaan, waren nu de tweedejaars 
leerlingen aan de beurt om te kijken naar de voorstelling en daarna met elkaar 
aan de slag te gaan met het thema (jonge)mantelzorgers.  
In Nederland groeit één op de vijf kinderen op in een gezin met een chronisch 
ziek, gehandicapt of verslaafd familielid. Theatergroep BINT heeft een pakkende 
jeugdvoorstelling gemaakt op basis van interviews met kinderen die jonge 
mantelzorger zijn. De voorstelling ‘What If’ gaat over een aantal ‘Wat als….’ 
vragen. Wat als jij je moeder eten geeft, in plaats van andersom? Wat als jij in de 
gaten houdt dat je vader niet teveel drinkt, in plaats van andersom? Wat als jij na 
school niet af kunt spreken met klasgenootjes omdat je voor je zieke broertje 
moet zorgen? Wat dan? En wat als jouw vrienden of leraren op school er dan ook 
nog eens helemaal niks van begrijpen?  
 

 
 
Na de voorstelling gingen de acteurs in gesprek met de jongeren. Aan de hand 
van stellingen werden de jongeren uitgedaagd om na te denken over de dillema’s 
en zorgen waar jongeren in een mantelzorgsituatie mee te maken krijgen. De 
ochtend eindigde met een opdracht waarbij de jongeren advies mogen 
uitbrengen naar mentoren en klasgenoten die te maken krijgen met jonge 
mantelzorgers. 
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Vanuit het Agnieten College in Nieuwleusen is er veel aandacht voor 
(jonge)mantelzorgers. De leerlingen kunnen op school terecht bij de 
vertrouwenspersonen en vanuit het jongerenwerk van SaamWelzijn is er een 
spreekuur waar de jongeren terecht kunnen.  
Hendrik Jan van den Berg is jongerenwerker en consulent jonge mantelzorgers 
bij Saam Welzijn. Hendrik Jan ondersteunt jonge mantelzorgers en maakt het 
onderwerp bespreekbaar op scholen in de gemeente Dalfsen en hoopt dat er 
naast het Agnieten College nog meer scholen openstaan voor de voorstelling. 
Wilt u meer weten over (jonge) mantelzorgers, als school ook aandacht schenken 
aan het onderwerp of heeft  uw kind hulp nodig? Neem dan gerust contact op met 
Hendrik Jan van den Berg per mail  h.vdberg@saamwelzijn.nl of telefoon 06-
15919465 
 
Fietspad Oude Oever kan officieel gebruikt worden! 
Vanaf woensdag 25 april mag het fietspad Oude Oever tussen de Stokte en 
Mooirivier officieel gebruikt worden! Het fietspad is een meter verbreed en is van 
beton in plaats van asfalt. De officiële openstelling van het fietspad is een mooi 
moment nu het toeristenseizoen weer van start is gegaan. Op 12 maart was de 
starthandeling voor het verbreden en verbeteren van het fietspad. Dit was nog de 
wens van de vorige coalitie en is als laatste project uitgevoerd. Voor Pasen was 
het beton al gestort en de afgelopen periode is alles rondom het pad afgewerkt. 
Wethouder Van Leeuwen: “Het is een prachtig fietspad geworden waar hopelijk 
veel mensen gebruik van maken. Ik wens iedereen veel fietsplezier toe!”. 
Daarnaast bedankt de gemeente Dalfsen: aannemer Reko uit Raalte, de 
Provincie voor de subsidie Ruimte voor de Vecht, de aanwonenden vanwege de 
mogelijke overlast en alle fietsers die tijdelijk het fietspad niet konden gebruiken 
en moesten kiezen voor een andere route. 
 
                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:h.vdberg@saamwelzijn.nl
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