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Colofon:
Redactie
Rinus Jansen, tel. (0529) 401555
Sjoerd Bakker, tel. (0529) 401683
e-mail: dorpsblad@hoonhorst.nl
Contactpersoon bezorging
Ria Melenhorst, tel. (0529) 401549
Correspondentieadres secretariaat
Darina van Lenthe
Slennebroekerweg 2
7722 JT Hoonhorst
tel. (0529) 431625
Penningmeester/prijsopgaaf plaatsingskosten, commerciële krummels en
plaatsing teksten
Steven Akse, tel. (0529) 750219
Bankrekeningnummer Rabobank NL 82 RABO 0383 8106 04
Inleveren kopij
12 juni
10 juli
7 augustus

Gemaakt door
Sjoerd
Rinus
Rinus

Verschijning
22 juni
20 juli
17 augustus

Stichtingnieuws:
De maand juni woprdt een sportieve maand.
U leest in deze uitgave alles over de wandel- fiets-driedaagse en
zwemvierdaagse, een reüniwedstrijd van VV Hoonhorst & VV Wijthmen en veel
over het Sproeifeest dat dit jaar jubileert.

Stichting Dorpsblad Hoonhorst
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Datum
1
5
8
9
9
10
12
19

Agenda
juni
juni
juni
juni
juni
juni
juni
juni

Voorleesuurtje Anjerpunt
Ouderenochtend Zaal Kappers
Jeugdsoos Outdoor Heino/Dalfsen
Sport- en spelochtend JCHW
Reüniewedstrijd VV Hoonhorst(middag)
Eten bij Kappers
KBO Zomerfietstocht
Ouderenochtend Zaal Kappers

N.B. Voor actuele agenda en jaarplanning zie ook Hoonhorst.nl AGENDA
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KRUMMEL

Gezocht iemand die 1 x per week wil grasmaaien
en een hulp in de huishouding 1 x per 2 weken.
Poppenallee 6, tel: 434069 eventueel inspreken.

KERKELIJK NIEUWS
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 aanmelding dopelingen: Ria Nagel-Habers, tel. (0529) 471635, Yvonne
Kijk in de Vegte-Kappers tel. (0529) 435360 en Mascha Hulsman tel. (0529)
850889
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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: 2 juni t/m 24 juni
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, ouders Lankhorst-Niens.
Dalfsen:
Ommen:
Ommen/Vilsteren:
Lemelerveld:
Vilsteren:
Heino:
Lierderholthuis:

Zondag
Zaterdag
Zondag
Zondag
Zondag
Zaterdag
Zondag

3 juni
2 juni
3 juni
3 juni
3 juni
2 juni
3 juni

09.00 uur
17.00 uur
11.00 uur
11.00 uur
11.00 uur
19.00 uur
09.00 uur

Eucharistieviering
Eucharistieviering
Vormselviering
Eucharistieviering EHC
Communieviering
Eucharistieviering
Eucharistieviering

Maandag 4 juni
19.00 uur
: Rozenkransgebed
Lector
: Frans Eilert
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Donderdag 7 juni
19.00 uur
: Eucharistieviering
Voorganger : Pastoor Hermens
Intentie
: Voor vrede in de wereld.
e

Zondag 10 juni 10 zondag door het jaar
09.00 uur
: Communieviering
Voorganger : Pastoraal werker Butti
m.m.v.
: Pro Musica
Lector
: Martin Broeks
Dienen
: Hugo Boekel, Niek Diepman
Collectanten : G. Holterman, G. Melenhorst
Koster
: H. v.d. Vegt
Intenties 9 en 10 juni:
ouders Damman-Heerink, Bernard en Marie Diepman-Reimert, Marinus en Diny MarsDiepman, overl. ouders Poppe-Breembroek, overl. ouders Sterenbosch-Luttenberg, Joop
Koerhuis, Herman Nijboer.
Dalfsen:
Zaterdag
Ommen:
Zondag
Lemelerveld: Zondag
Vilsteren:
Zondag
Heino:
Zaterdag
Lierderholthuis: Zondag

9 juni
10 juni
10 juni
10 juni
9 juni
10 juni

19.00 uur
11.00 uur
09.00 uur
11.00 uur
19.00 uur
09.00 uur

Eucharistieviering
Eucharistieviering
Eucharistieviering H. Hartfeest
Communieviering
Communieviering
Communieviering

Maandag 11 juni
19.00 uur
: Rozenkransgebed
Lectrix
: Tonnie Veltmaat
Donderdag 14 juni
19.00 uur
: Eucharistieviering
Voorganger : Pastoor Hermens
Intentie
: Voor alle overledenen in onze parochie.
e

Zaterdag 16 juni 11 zondag door het jaar
19.00 uur
: Communieviering
Voorganger : Werkgroep
m.m.v.
: Enjoy
Dienen
: Dion Diepman
Collectanten : H. Ulkeman, H. v.d. Vegt
Koster
: G. Holterman
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Intenties 16 en 17 juni:
jaargedachtenis Gerardus Marinus Meijerink, Bernard en Marie Diepman-Reimert,
Marinus en Diny Mars-Diepman, overl. ouders Grooteschaars-Bruggeman, overl. ouders
van der Vechte-Rientjes, Gezina Broeks-Splinter, overl. ouders Overgoor- Grooteschaars,
Marietje de Ruiter-Willemsen, Harry Veltmaat, Johan Kortstee, overl. ouders HagenKeizer, Martin en Willy, Annie Kortstee-Pronk, overl. ouders Poppe-Breembroek, Bernard
Nijhout, overl. ouders Eijkelkamp-Huitink, Herman Nijboer, Diny Habers-Oude Rengerink,
ouders Koedijk-Koenjer, Antonius Braam, Gerrit Lankhorst, Mien Schuurman-Zijsveld.
Dalfsen:
Ommen:
Lemelerveld:
Vilsteren:
Heino:
Liederholthuis:

Zondag
Zondag
Zondag
Zondag
Zaterdag
Zondag

17 juni
17 juni
17 juni
17 juni
16 juni
17 juni

09.00 uur
11.00 uur
09.00 uur
11.00 uur
19.00 uur
09.00 uur

Eucharistieviering
Eucharistieviering
Eucharistieviering
Eucharistieviering
Eucharistieviering
Eucharistieviering

Maandag 18 juni
19.00 uur
: Rozenkransgebed
Lector
: Frans Eilert
Woensdag 20 juni
9.30 uur
: Caritasviering.
Voorganger : Pastor Klein Overmeen
Na afloop is er gelegenheid om samen koffie te drinken in het Parochiecentrum.
Donderdag 21 juni
19.00 uur
: Eucharistieviering
Voorganger : Pastoor Hermens
Intentie
: Voor zieke en gehandicapte mensen.
Zondag 24 juni H. Johannes de Doper
09.00 uur
: Communieviering
Voorgangers : Pastoraal werker Noordink
m.m.v.
: Pro Musica
Lector
: Leon Diepman
Dienen
: Silvan Smook
Collectanten : F. Overgoor, H. Hulsman
Koster
: A. Braam
Intenties 23 en 24 juni:
ouders Damman-Heerink, Bernard en Marie Diepman-Reimert, Marinus en Diny MarsDiepman, Gradus Damman, overl. ouders Poppe-Breembroek, Herman Wolthaar, Joop
Koerhuis, Herman Nijboer.
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Dalfsen:
Zaterdag
Ommen:
Zondag
Lemelerveld: Zaterdag
Vilsteren:
Zondag
Heino:
Zaterdag
Lierderholthuis: Zondag

23 juni
24 juni
23 juni
24 juni
23 juni
24 juni

19.00 uur
11.00 uur
19.00 uur
11.00 uur
19.00 uur
10.00 uur

Communieviering
Eucharistieviering
Communieviering
Eucharistieviering
Communieviering
Oecumenische viering

‘Geroepen tot dienstbaarheid’
Op het moment dat ik dit artikel schrijf is het alweer bijna twee jaar geleden dat ik,
op zaterdag 11 juni 2016, door mgr. Hoogenboom in de Utrechtse Sint
Catharinakathedraal tot transeunt-diaken werd gewijd. Het was de laatste stap op
weg naar het priesterschap, waarnaar ik meer dan acht jaar onderweg ben
geweest.
Voor het liturgieboekje van die dag, koos ik de afbeelding die u hiernaast ziet
staan. We zien hierop in het midden de heilige Willibrord, als aartsbisschop
bekleed met het pallium, zittend op de bisschopszetel van Utrecht, geflankeerd
door twee diakens. Zij zijn de naaste medewerkers van de bisschop en
assisteren hem in zijn
dienstwerk aan het
Godsvolk, m.n. in de
diaconie en de liturgie.
De heilige Willibrord is voor
mij persoonlijk altijd een
bron van inspiratie geweest
om zelf priester te willen
worden. In de Sint
Willibrordkerk in mijn
thuisparochie te Hengelo
Gld. waar ik voorheen
wekelijks kerkte, totdat ik in
2014 in het pastoraat ging
meewerken, bevinden zich
acht ramen die betrekking
hebben op het leven van
Willibrord. Als monnik,
missionaris, belijder,
kerkenbouwer,
wonderdoener,
kloosterschool stichter,
aartsbisschop van Utrecht
en als apostel van de
Friezen.
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Mijn favoriete raam is die van Sint
Willibrord de Missionaris, welke u
hiernaast ziet. We zien hierop Willibrord
die het kruis vastheeft en er naar
verwijst. Hij verkondigt Jezus als de
gekruisigde, die uit liefde is gestorven
voor u en voor mij, om de band tussen
ons en God te herstellen en te helen.
Willibrord heeft zijn hele leven in dienst
gesteld om deze waarheid, zogezegd,
‘aan de man/vrouw te brengen’. Zijn
geloof in en liefde voor Jezus, vormde
het fundament voor zijn missiewerk
onder onze voorouders. En het is deze
grondhouding die mij persoonlijk
inspireert en aanspreekt om alles in te
zetten voor de verkondiging van Gods
liefde voor de mensen.
Nu, bijna twee jaar later, streef ik nog
altijd dit ideaal na. Om evenals Sint
Willibrord, het geloof in Gods Blijde
Boodschap dagelijks te verkondigen, in
alle aspecten van mijn pastorale
dienstwerk binnen onze
Emmanuelparochie en daarbuiten.
In deze tijd ná het hoogfeest van Pinksteren, mogen we er bij stilstaan en vieren,
dat we van God Zijn eigen heilige Geest hebben ontvangen. Om net zoals
Willibrord, iedere dag opnieuw de mensen om ons heen, evenals onszelf, te
wijzen op de gekruisigde Jezus. Jezus, die uit liefde voor u en mij is gestorven,
maar die niet dood in het graf bleef liggen, maar die voorbij aan het kruis, is
verrezen en leeft om u en mij tot God te brengen.
Ik hoop dat ieder van ons met behulp van Gods heilige Geest, in navolging van
Sint Willibrord, daadwerkelijk gestalte durft te geven aan zijn of haar eigen
‘roeping tot dienstbaarheid’. Want christen-zijn dat doen we niet, en dat kunnen
we niet, vanaf de bank of vanuit de luie stoel. Dat zou misschien wel heel fijn en
veilig zijn, maar dát is niet wat Jezus ons heeft voorgedaan. Ja, Jezus spoort
ieder van ons aan, om evenals de heilige Willibrord, erop uit te gaan en in de
situatie die God ons gegeven heeft, het evangelie te verkondigen en te be-leven.
Ik wens u alle goeds toe en Gods rijkste zegen.
Pastor Johan Rutgers, priester Emmanuelparochie
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Oecumenische Viering
Van harte nodigen wij u op zondag 1 juli 2018 uit voor de oecumenische viering
welke wordt gehouden in de feesttent op het terrein van het Hoonhorster
sproeifeest.
Het thema van deze viering is “Feest in de tent”.
Pastor Marga Klein Overmeen en dominee Anco Tol zullen voorgaan in deze
viering. Excelsior uit Dalfsen verzorgt de muzikale omlijsting.
De collecte komt ten goede aan de Stichting Kinderhulp Beregszasz (SKB).
SKB realiseert vakanties voor kinderen uit Oekraïne naar gastgezinnen in
Nederland.
Wij hopen u op 1 juli te kunnen verwelkomen.

VOETBAL NIEUWS
VV Hoonhorst en VV Wijthmen gaan samenwerking aan met het
vrouwenvoetbal
VV Hoonhorst en VV Wijthmen hebben besloten om met ingang van komend
seizoen (ook) een samenwerking aan te gaan met het seniorenvoetbal voor
vrouwen. De vrouwen seniorenteams zullen net als de jeugdteams gaan spelen
onder de administratieve vlag van JCHW waar alle jeugdteams al onder spelen.
In Wijthmen is al meer dan 35 jaar een vrouwenelftal actief. Het lopende seizoen
is er in Hoonhorst gestart met een vrouwenteam waar met veel plezier gespeeld
wordt. Dit jaar heeft onze samenwerkende jeugdafdeling JCHW een meiden
onder 19 team dat na de winterstop zelfs zeer verdienstelijk uitkomt in de
hoofdklasse. In dit team zitten ook leden van VV Hoonhorst en van VV Wijthmen.
Alle speelsters hebben aangegeven volgend seizoen door te willen gaan, echter
gezien de leeftijd van sommige speelsters zal dat niet meer binnen de jeugd
kunnen plaatsvinden. Het is een mooie ontwikkeling dat het totaal aantal
vrouwelijke seniorenspelers stijgt.
De besturen van VV Hoonhorst en VV Wijthmen willen de overgang naar het
vrouwenvoetbal soepel laten verlopen en kiezen daarom voor de samenwerking.
De mogelijkheden bij de bestaande vrouwenteams om onderling uit te wisselen
worden daarbij ook sterk vergroot. Met deze stap tot samenwerking willen beide
besturen ook in de toekomst de continuïteit van het vrouwenvoetbal binnen beide
verenigingen waarborgen.
Namens het bestuur van VV Hoonhorst
DORPSBLAD HOONHORST NR 13

Luc Diepman, voorzitter
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Reüniewedstrijd kampioenselftallen van VV Hoonhorst en VV Wijthmen
In 2018 is het precies 25 jaar geleden dat VV Hoonhorst hét sportieve hoogtepunt
e
in haar clubgeschiedenis beleefde. In 1993 werd het 1 elftal kampioen in de
e
e
zondag 4 klasse en promoveerde naar de 3 klasse. Een moment om nooit te
vergeten.
1994 is voor VV Wijthmen een bijzonder jaar geweest. De club vierde haar 25e
e
jarig bestaan én het 1 elftal kampioen werd kampioen in de zaterdag 4 klasse.
Deze kampioenschappen waren voor beide verenigingen het laatste
e
kampioenschap van het 1 elftal.
Bij gelegenheid van het 70-jarig bestaan van VV Hoonhorst, én ter herinnering
aan de genoemde kampioenschappen, wordt er een reüniewedstrijd gespeeld
tussen het kampioensteam van VV Hoonhorst ’92/’93 en het kampioensteam van
VV Wijthmen ‘93/94.

Deze wedstrijd wordt gespeeld op zaterdag 9 juni 2018 op De Potkamp in
Hoonhorst. De wedstrijd begint om 14.00 uur.
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Hierbij nodigen wij iedereen van harte uit om bij deze reüniewedstrijd aanwezig te
zijn en de clubiconen uit lang vervlogen tijden te zien schitteren. Herinneringen
ophalen en de onderlinge ontmoeting met de daarbij behorende gezelligheid
staan vanzelfsprekend voorop.
Na afloop wordt de BBQ aangestoken en slingert De Zingende Stukadoor zijn
geluidsinstallatie aan.
In de ochtend wordt de jaarlijkse sport- en spelochtend voor de jeugdleden t/m 13
jaar van de jeugdafdeling JCHW (samenwerking VV Hoonhorst en VV Wijthmen)
georganiseerd.
Wij zien uit naar een mooie dag !
Bestuur en nevenactiviteitencommissie van VV Hoonhorst

PLAATSELIJK NIEUWS
Protestmanifestatie laagvliegroutes in Zwolle op 23 juni
Op 23 juni zal er rondom de luchtvaart een protestmanifestatie gehouden worden
in Zwolle. Hoog Overijssel ondersteunt deze manifestatie en wil dan ook
oproepen om met zoveel mogelijk mensen hierbij aanwezig te zijn. Voor dit
protest in Zwolle hopen we dan ook vanuit heel Oost-Nederland mensen in de
benen te krijgen.
Hoog Overijssel heeft voor elkaar gekregen dat er een jaar uitstel komt van de
opening van Lelystad Airport maar we hebben nog geen lagere vliegroutes. Hoog
Overijssel wil de laagvliegroutes NIET. We willen ons deel van het land NIET
onder een deken van geluid en een lucht vol fijnstof. We willen onze regionale
toeristische en recreatieve economie NIET ten onder laten gaan ten bate van de
relatief kleine winsten die beoogd worden met Lelystad Airport.
Nog één keer hebben we de kans om massaal te laten horen dat we een
herindeling van het luchtruim willen en een herziening van het luchtvaartbeleid!
Bij deze doen we dan ook een oproep aan de inwoners van Hoonhorst en de
gemeente Dalfsen en Salland om op 23 juni om 13.00 uur naar het park de
Weezenlanden in Zwolle te komen.
In de krant, Facebook, Twitter en de website www.hoonhorst.nl is meer te lezen
voor actuele informatie.
Plaatselijk Belang Hoonhorst e.o.
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Programma Sproeifeest 2018
Beste inwoners en omwonenden van Hoonhorst. Op 28, 29, 30 juni en 1 juli is het
tijd voor het jaarlijkse Sproeifeest!! Een jubileumjaar waarin we spectaculaire
programmaonderdelen van de afgelopen 25 jaar laten terugkomen. Onderstaand
een samenvatting van het bomvolle programma.
Op donderdagavond 28 juni hebben we een receptie voor genodigden waar we
een gezellige avond van zullen maken om terug te blikken en een borrel op ons
25-jarig bestaan kunnen drinken.
Vrijdagavond zullen de kinderen hopelijk weer in grote getalen naar het
dorpsplein komen om vervolgens op het feestterrein de Sproeier te ‘ontsteken’.
Aansluitend kunnen de kinderen de kermis verkennen en een rondje met een
grote vrachtwagen meerijden tijdens de truckopstap.
Om 20.00u zullen de deelnemers van het eerste uur het weer tegen elkaar
opnemen in de ‘Boer van het jaar’ competitie. DJ Team het Einde uit
Lemelerveld zal er vanaf 22.00u een gezellige feestavond van maken.
Zaterdag zullen we starten met een rommelmarkt en braderie, dit jaar op het
feestterein zelf! De Stroatkjals uit Luttenberg zullen sfeer brengen met hun
muzikale klanken en vanaf 10.00u zal er een kinderochtend zijn in de tent mmv
de Dolle Deel, waar de kinderen kunnen knutselen en spelen.
Gedurende de hele middag zal een helikopter rondvliegen om u vanuit de lucht
het mooie Hoonhorst te laten zien. Heeft u al een plekje geboekt om mee te
vliegen in de helikopter?
’s Middags presenteren we wederom het succes: De Iron Muscle Run! Een
survival run, waarbij je sloten en andere hindernissen tegenkomt. Deelname is
individueel, met uw buurman/vrouw of met vrienden. Op de zaterdagavond gaat
het dak eraf met de top live band Mmoozz.
Ook dit jaar staat de goed bezochte oecumenische viering zondagochtend op
het programma, de viering zal gebeuren mmv Excelsior. Na de kerkdienst is het
mogelijk om deel te nemen aan een fietstocht in de omgeving van het mooie
Hoonhorst. Een tocht van 32 of 38KM.
De zondagmiddag zal het Hoonhorster talent op de bühne staan. Echter is niet
iedereen even talentvol in het zingen, voor deze personen hebben we de
playbackshow weer in het leven geroepen. Deze zal weer als vanouds
gepresenteerd worden door Wim Ulkeman!
Terug van weg geweest zal op de zondagmiddag vanaf 18.30u de Achterhoekse
band Boh Foi Toch optreden. Een namiddag gezelligheid en feest met als
afsluiter DJ Hitch.
Wilt u meer informatie of jezelf opgeven voor een van de onderdelen of als
vrijwilliger? Dit kan via de website www.sproeifeeest.nl
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Bij dit dorpsblad vindt u de flyer met het volledige programma. Wij hopen dat u er
al zin in krijgt, wij namelijk wel!
OPEN DAG DAMHOEVE
Het voorjaar bruist. We
kunnen genieten van de
buitenlucht.
Het is weer tijd voor onze
jaarlijkse Open dag
Op zaterdag 2 juni bent u
van 10.30 uur tot 16.00
uur van harte welkom op
onze zorgboerderij.
Gewoon om een kijkje te
nemen en een beetje
sfeer te proeven hoe
ouderen de dag
doorbrengen op de
Damhoeve.
Op en rond het boerenerf
zijn uiteenlopende plekken
en ruimten ingericht om
het de deelnemers naar
de zin te maken.
Het buitenleven, de
natuurlijke omgeving en
de geboden vrijheid
hebben een positieve
invloed op het
welbevinden van de
ouderen die voor
dagbesteding bij ons
komen.
Wij staan op de Open Dag
vanaf 10.30 uur klaar om
u rond te leiden en uit te leggen wat passende dagbesteding op de Damhoeve
inhoudt. En juist in deze tijd van het jaar maken de vele jonge dieren en de altijd
bloeiende moestuin een bezoekje extra de moeite waard. Iedereen mag komen
kijken, want op de Damhoeve zijn we trots op wat we allemaal te bieden hebben.
De toegang is gratis en natuurlijk staat de koffie klaar!
Tot ziens op zaterdag 2 juni.
Marion Zielman, Jolanda Braakman, Jacqueline van Drogen, Ina Brinkhuis en
Gert van Dam.
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INGEZONDEN
Participatieraad Dalfsen
Op maandag 4 juni van 19.30 tot 21.30 uur vergadert de Participatieraad Dalfsen.
De Participatieraad is een onafhankelijke adviesraad die de gemeente gevraagd
en ongevraagd adviseert omtrent de thema’s Wet maatschappelijke
ondersteuning (Wmo), Jeugd en Participatie. De participatieraad vergadert elke
maand ergens anders zodat we in de Dalfser samenleving staan en zo horen wat
er leeft om goede adviezen te kunnen geven aan de gemeente.
De volledige agenda van de vergadering is te
bekijken via www.participatieraaddalfsen.nl/vergaderingen . De vergadering van
de Participatieraad vindt dit keer plaats op Zorgboerderij The Ranch,
Vilstersestraat 26, 8151 AA Lemelerveld en is openbaar. Wilt u bij de vergadering
aanwezig zijn? Meld u dan aan door een e-mail te sturen
naar: info@participatieraaddalfsen.nl
Graag tot ziens.
Vernieuwde opzet Datrion
Iedereen kan meedoen op eigen niveau Het sportieve evenement Datrion heeft
dit jaar een nieuwe opzet, waarin deelnemers zelf kunnen kiezen hoeveel dagen
ze meedoen aan de Wandel3daagse, Fiets3daagse en Zwem4daagse.
Deelnemers kunnen kiezen om een, twee of drie dagen aan iedere activiteit deel
te nemen. Met deze vernieuwde opzet wil de organisatie van Datrion het voor
meer mensen mogelijk maken om mee te doen. De Datrion start met de
Wandel3daagse op 6, 7 en 8 juni. De organisatie van Datrion is een
samenwerking tussen de besturen van de Wandel3daagse, Fiets3daagse,
Zwem4daagse en de gemeente Dalfsen. De Datrion heeft het doel de drie
sportieve evenementen met elkaar te verbinden en zo veel mogelijk inwoners van
de gemeente Dalfsen op een leuke en gezellige manier te laten bewegen.
Brons, zilver en goud
Dit jaar kan op drie niveaus een Datrion-medaille worden verdiend. Een bronzen
medaille bij één dag deelname per evenement, een zilveren medaille bij 2 dagen
deelname per evenement en een gouden medaille bij een deelname van drie
dagen per evenement. Natuurlijk is het ook mogelijk om een of twee
evenementen volledig mee te doen en bij de andere evenementen een of twee
dagen aan te sluiten. De Datrion medailles worden op 29 juni 2018 vanaf 19.30
uur uitgereikt tijdens een feestelijke bijeenkomst in het gemeentehuis Dalfsen.
KabouterDatrion
Speciaal voor de allerkleinsten (4 tot 6 jaar) en inwoners boven de 65 jaar is de
KabouterDatrion opgezet. Met verkorte afstanden en een speciaal fiets- en
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zwemparcours (zwemdiploma niet verplicht), wordt het voor iedereen mogelijk om
deel te nemen. Ook voor personen met een beperking kan samen met de
organisatie worden gekeken naar mogelijkheden om mee te doen.
Aanmelden
Aanmelden voor de (gratis) Datrion-medaille kan door vóór 1 juni een e-mail te
sturen naar datrion@dalfsen.nl onder vermelding van voor- en achternaam,
leeftijd en het aantal dagen van deelname per evenement. De Datrion-pas kan
worden afgehaald bij de Datrion-tafel van de Wandel3daagse. Naast de
aanmelding voor de Datrion dienen deelnemers zich ook voor de afzonderlijke
evenementen aan te melden. Aanmelden voor de Wandel3daagse kan op 24 mei
van 19.00 tot 19.30 uur bij Goudzwaard Makelaardij, Prinsenstraat 10 in Dalfsen.
De voorinschrijving voor de Fiets3daagse is op 16 juni van 10.00 tot 16.00 uur en
op maandag 18 juni 13.30 tot 16.00 uur bij de Tourclubtent naast de katholieke
kerk. Inschrijving voor de Zwem4daagse kan vanaf 11 juni bij het zwembad in
Dalfsen. Op onderstaande data vinden de evenementen plaats. Wandel3daagse:
6, 7 en 8 juni Fiets3daagse:18, 19 en 20 juni Zwem4daagse: 26, 27, 28 en 29 juni
KabouterDatrion: 7 juni, 19 juni en 27 juni Meer informatie is te vinden op
www.dalfsen.nl/datrion
Afronding schatkistenproject DNA van Dalfsen
De historische verenigingen en de gemeente Dalfsen willen graag weten welke
verhalen inwoners van de gemeente
belangrijk vinden. Daarom zijn in september
2017 op verschillende locaties in Hoonhorst,
Dalfsen, Nieuwleusen, Oudleusen en
Lemelerveld schatkisten geplaatst. Daarin kon
iedereen suggesties voor bijzondere verhalen
over de historie van de gemeente Dalfsen
doen.
Een paar weken geleden zijn de schatkisten
leeggemaakt. In totaal zijn zo’n 100 verhalen
ingeleverd. Medewerkers van de Historische
Verenigingen gaan nu met elkaar bekijken hoe deze verhalen het beste verteld
kunnen worden. Om inspiratie op te doen volgden de betrokken medewerkers
van de verenigingen in de week van de amateurkunst een inspirerende workshop
van verhalenverteller Stan Fritschy. Hij vertelde de deelnemers hoe je het publiek
kunt boeien met verhalen.
Nu het schatkistenproject is afgerond, worden de kisten weer weggehaald. De
Historische Verenigingen blijven uiteraard wel verhalen verzamelen. Heeft u een
verhaal waarvan u vindt dat het bewaard moet blijven? Laat het weten. U vindt de
contactinformatie van de verenigingen en de lokale werkgroepen op
www.ouddalfsen.nl en www.palthehof.nl
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