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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
4 september
25 september
16 oktober

Gemaakt door
Rinus
Sjoerd
Sjoerd

Verschijning
14 september
5 oktober
26 oktober

In dit nummer:
Kerkelijk nieuws
Gem. informatie avond
AnnyFitniss
jaarprogramma
Anjerpunt

Haakcafé Anjerpunt
Dorpspleinfeest
Teruggaaf BTW
verruimd
Muziek bij de buren

Open monumentendag
Duurzaam Hoonhorst
Klaverjascompetitie
Enquête over duurzame
energie

Stichting Dorpsblad Hoonhorst
DORPSBLAD HOONHORST NR 1

Dorpsblad Hoonhorst
Datum
26 augustus
28 augustus
4 september
8 september
9 september
11 september
11 september
12 september
14 september
15 en 16 september
17 september

Agenda
Dorpspleinfeest
Ouderenochtend zaal Kappers
KBO zomerfietstocht
Proef Dalfsen – in Hoonhorst
Eten bij Kappers voor alleenstaanden en ouderen
Ouderenochtend zaal Kappers
Jeugdsoos halfjaarvergadering
Klaverjassen
Jeugdsoos maïsdoolhof
Kachel FM
Zij Aktief Vorst aan tafel: conference Jos THomasse

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

De warme blijken van medeleven ondervonden na het
overlijden van mijn man onze vader en grootvader
Anton Grooteschaars
zijn ons tot grote steun geweest.
Daarvoor zeggen wij u onze oprechte dank
Lies Grooteschaars-Siepman kinderen en kleinkinderen.

Haakcafe Anjerpunt; elke woensdagmiddag van 14:00-16:00 uur. Vanaf oktober
t/m maart. Neem je breiwerkje of haakwerkje mee en kom gezellig aanschuiven
aan de grote tafel in het Anjerpunt .Ik zal hierbij niet meer elke woensdag
aanwezig zijn, maar er zijn genoeg dames die je kunnen helpen bij lastige
patronen.
Groetjes Claudia Lubberts

KERKELIJK NIEUWS
Pastoraal team Emmanuelparochie
Contactpastores voor geloofsgemeenschap Hoonhorst:
Pastoor H. Hermens, hermensh@hotmail.com ; (0529) 451583
Johan Rutgers, parochievicaris, pastor.rutgers@gmail.com ; 06-53210174
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
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Contactpersoon voor onze parochie bij overlijden:
Mevr. T. Veltmaat, tel. (0529) 401729 /
06-38030137. Beheerder kerkhof Dhr. H. Hulsman, tel. (0529)-401318.
Website: www.parochiehoonhorst.nl
Parochiefonds Hoonhorst Rabobank rek.nr. NL77 RABO 0312 8258 03
P.C.I. Caritas Hoonhorst Rabobank rek.nr. NL35 RABO 0161706282
Regio-wacht
Voor noodgevallen kunt u van zondagmiddag t/m maandagavond bellen met de
‘regio-wacht’ tel. 06 5041 2238.
Werkgroep Heilig Doopsel
Voor aanmeldingen dopelingen: Ria Nagel-Habers, tel. (0529) 471635, Yvonne
Kijk in de Vegte- Kappers tel.(0529) 435360 en Mascha Hulsman tel.(0529)
850889
Ziekenbezoekgroep
Heeft u behoefte aan bezoek bij ziekte, bent u aan huis gebonden of anderszins,
neem dan contact op met Sientje Veneboer. Zij is de contactpersoon van de
bezoekgroep in onze parochie.
Haar telefoonnummer is (0529) 401828.
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: 18 augustus t/m 16 september
e

Zondag 19 augustus
20 zondag door het jaar
09.00 uur
: Communieviering
Voorganger
: Werkgroep
m.m.v.
: Enjoy
Dienen
: Frans Eilert, Dion Diepman
Collectanten : F. Overgoor, H. Hulsman
Koster
: G. Holterman
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Intenties 18 en 19 augustus:
overl. ouders Meijerink- Groote Stroek, Bernard en Marie Diepman- Reimert, Marinus en
Diny Mars- Diepman, Herman Mars, Diny Habers- Oude Rengerink, Anton Grooteschaars
namens de KBO, Herman Nijboer, Pastoor Wielens, ouders Schrijver- Bosch
Dalfsen
Ommen
Lemelerveld
Vilsteren
Heino
Liederholthuis

: zaterdag
: zondag
: zaterdag
: zondag
: zondag
: zondag

18 augustus
19 augustus
18 augustus
19 augustus
19 augustus
19 augustus

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

Eucharistieviering
Eucharistieviering
Communieviering
Eucharistieviering
Openluchtviering
Eucharistieviering

:

Maandag 20 augustus
19.00 uur
: Rozenkransgebed
Lector
: Frans Eilert
Zaterdag 25 augustus
21e zondag door het jaar
19.00 uur
: Eucharistieviering
Voorganger
: Pastoor Hermens
Lector
: Martin Broeks
Dienen
: Frans Eilert, Dion Diepman
Collectanten
: H. Ulkeman, H. v.d. Vegt
Koster
: H.v.d. Vegt
Intenties 25 en 26 augustus:
ouders Damman- Heerink, Bernard en Marie Diepman- Reimert, Marinus en Diny MarsDiepman, overl. ouders Grooteschaars- Bruggeman, Herman Wolthaar, Herman Nijboer,
Gezina Broeks- Splinter, Gerda Kroes- Holterman
Dalfsen
Ommen
Lemelerveld
Vilsteren
Heino
Lierderholthuis

: zondag
: zondag
: zondag
: zondag
: zaterdag
: zondag

26 augustus
26 augustus
26 augustus
26 augustus
25 augustus
26 augustus

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

Tentviering
Eucharistieviering
Eucharistieviering
Communieviering
Communieviering
Communieviering

Maandag 27 augustus
19.00 uur
: Rozenkransgebed
Lectrice
: Tonnie Veltmaat
Woensdag 29 augustus
14.30 uur
: Huwelijksviering van Jeroen Otte en Kyra Feenstra
Voorganger
: Pastoor Hermens
m.m.v.
: Pro Musica
Dienen
: is geregeld
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Collectanten
Koster

: is geregeld
: H.v.d. Vegt

Donderdag 30 augustus
19.00 uur
: Eucharistieviering; afscheidsviering pastoor Hermens
Voorganger
: Pastoraal team
m.m.v.
: Intermezzo
Lector
: is geregeld
Dienen
: is geregeld
Collectanten
: is geregeld
Koster
: H.v.d. Vegt en Annie Braam
e

Zondag 2 september 22 zondag door het jaar
09.00 uur
: Eucharistieviering
Voorgangers
: Pastor Wenker
m.m.v.
: Pro Musica
Lector
: Anneke Jansen
Dienen
: Hugo Boekel, Richard Meijer
Collectanten
: J. v.d. Vechte, D. v.d. Vechte
Koster
: A. Braam
Intenties 1 en 2 september:
Bernard en Marie Diepman- Reimert, Marinus en Diny Mars- Diepman, overl. ouders
Kappers- van de Kolk, Annie Kortstee- Pronk, overl. ouders Sterenbosch- Luttenberg,
Henricus Schrijver, Herman Nijboer, Pastoor Wielens, Marcel Diepman
Dalfsen
Ommen
Lemelerveld
Vilsteren
Heino
Lierderholthuis

: zaterdag 1 september
: zondag 2 september
: zondag 2 september
: zondag 2 september
: zaterdag 1 september
: zondag 2 september

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

Eucharistieviering
Eucharistieviering
Communieviering
Communieviering
Eucharistieviering
Eucharistieviering

Maandag 3 september
19.00 uur : Rozenkransgebed
Lector
: Frans Eilert
Donderdag 6 september
19.00 uur
: Eucharistieviering
Voorganger : Pastoor Monninkhof
Intentie:
: overl. ouders Kappers- van de Kolk
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Zaterdag 8 september 23 zondag door het jaar
19.00 uur
: Eucharistieviering
Voorgangers : Pastor Rutgers
m.m.v.
: Pro Musica
Lectrice
: Miny Holterman
Dienen
: Kim Diepman, Lynn Jansen
Collectanten
: A. Peek, H. Rienties
Koster
: G. Holterman
Intenties 8 en 9 september:
ouders Damman- Heerink, Bernard en Marie Diepman- Reimert, Marinus en Diny MarsDiepman, overl. ouders Grooteschaars- Bruggeman, overl. ouders OvergoorGrooteschaars, overl. fam. Wolthaar- Jutten, overl. ouders van Straaten- Meulman,
Herman Nijboer, Gezina Broeks- Splinter
Dalfsen
Ommen
Lemelerveld
Vilsteren
Heino
Lierderholthuis

: zondag 9 september
: zondag 9 september
: zondag 9 september
: zondag 9 september
: zaterdag 8 september
: zondag 9 september

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

Eucharistieviering
Eucharistieviering
Eucharistieviering
Eucharistieviering
Communieviering
Communieviering

Maandag 10 september
19.00 uur
: Rozenkransgebed
Lector
: Tonnie Veltmaat
Donderdag 13 september
19.00 uur
: Eucharistieviering
Voorganger
: Pastoor Monninkhof
Vrijdag 14 september
8.45 uur
: Openingsviering nieuwe schooljaar
e

Zondag 16 september
24 zondag door het jaar
09.00 uur
: Eucharistieviering
Voorganger
: Pastoor Monninkhof
m.m.v.
: Enjoy
Lector
: Silvo Broeks
Dienen
: Ivor Smook, Hugo Boekel
Collectanten
: T. Braam, A. Braam
Koster
: A. Braam
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Intenties 15 en 16 september:
overl.ouders Meijerink- Groote Stroek, Bernard en Marie Diepman- Reimert, Marinus en
Diny Mars- Diepman, overl. ouders Schrijver- Langenkamp, Johan Kortstee, Harry
Veltmaat, Herman Nijboer
Dalfsen
Ommen
Lemelerveld
Vilsteren
Heino
Lierderholthuis

: zaterdag
: zondag
: zaterdag
: zondag
: zondag
: zaterdag
: zondag

15 september
16 september
15 september
16 september
16 september
15 september
16 september

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

Communieviering
Eucharistieviering
Eucharistieviering
Vredesdienst
Eucharistieviering
Communieviering
Communieviering

Jaarlijkse Processie naar Kevelaer op zaterdag 1 September 2018
Deze dag heeft als thema:

Met Maria op zoek naar Vrede
Het vertrek van de bussen vanaf de verschillende
vertrekplaatsen zal nog bekend worden gemaakt.
Kosten voor volwassenen zijn € 25,00 en € 12,00
voor jongeren onder de 16 jaar.
Het uitgebreide programma is te vinden op onze
website www.parochiehoonhorst.nl. U kunt zich
opgeven bij Hein Hulsman (401318) of Gerard
Boekel (460440).
Zondag 7 Oktober as. zal het jaarlijkse Kevelaerlof gehouden worden in de
Broederschapkerk H. Kruisverheffing te Raalte, aanvang 19.00 uur.

Uitnodiging vrijwilligers.
In onze parochiegemeenschap zijn er vrijwilligers actief, die zich al jaren inzetten
voor allerlei grote
en kleine taken. Een parochiegemeenschap kan niet draaien zonder hen. Er zijn
echter ook vrijwilligers, die zich willen inzetten voor een klus, een project, een
paar uren per maand, incidenteel of anders . Dat is heel mooi. Alleen kunnen wij
moeilijk inschatten waar de voorkeuren liggen van deze vrijwilligers en welke
ideeën er leven. Samen willen we onze parochiegemeenschap levensvatbaar
houden. Dat is gelukkig duidelijk.
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We willen graag met deze vrijwilligers in gesprek.
Op 11 september a.s. wordt u uitgenodigd in het Parochiecentrum om met ons
mee te denken.
De avond begint om 20.00 uur.
Ook vrijwilligers, die al een taak hebben mogen natuurlijk aanschuiven.
Meld je a.u.b. aan via de email: ankievvwijthmen@kpnmail.nl of via (0529)402011
Locatieraad Hoonhorst
Open Monumentendag 2018.
Zaterdag 8 september
Van 10.00 tot 17.00 uur is er in onze kerk een tentoonstelling van bijbelplaten en
een expositie met voorwerpen gebruikt voor de eredienst. Tevens kunt u de
kerkelijke gewaden bekijken.
Tussen 11.00 en 12.00 zingt het koor Pro Musica.
Van harte welkom.

Proef Dalfsen nog een keer.
Dit is het thema van Kerkproeverij op 9 september a.s. In Dalfsen wordt op 8
september Proef Dalfsen georganiseerd op de Landelijke Open Monumentendag.
Het Podium van Kerken heeft gemeend daar een mooi vervolg aan te geven met
een proeverij van verschillende kerken op de zondag tussen 14.00 en 16.00 uur.
Voor jong en oud is er tussen die tijden in de deelnemende kerken iets te
proeven van de eigenheid van deze kerken. U bent van harte uitgenodigd om alle
gangen van het menu te proeven, maar u kunt ook volstaan met een enkel
gerecht. Op de onderstaande menukaart staan de verschillende deelnemende
kerken.
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Podium van
Kerken Dalfsen
Korendag in Lierderholthuis.
Op 29 september 2018 zal er door de”korendagcommissie Lierderholthuis” een
korendag worden georganiseerd.
Deze dag zullen er 17 koren deelnemen uit de Emmanuelparochie die van allerlei
liederen ten gehore zullen brengen. Vanuit elke locatie is er minimaal een
deelnemend koor.
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Naast het luisteren naar de koren is er de mogelijkheid om mee te doen aan een
zang workshop van 11.45uur tot 12.15uur. Na de lunchpauze gaan we verder
met de workshop van 13.15 tot 13.45 uur
Voor deze muzikale dag willen we u allemaal uitnodigen in de St. Nicolaaskerk in
Lierderholthuis die begint om 9.30u en eindigt om 16.00u. Vanaf 9.00u is er koffie
in het dorpshuis.
Wij willen iedereen deze dag uitnodigen, die het leuk vinden om naar de diverse
koren te luisteren. De toegang is de gehele dag gratis. Wij als
“Korendagcommissie Lierderholthuis” zien u graag 29 september in
Lierderholthuis.
Inspiratiereis Griekenland mei 2019.
Nadat we vorig jaar een geweldige reis hebben gemaakt naar Israël gaat het toch
weer kriebelen om een volgende reis te organiseren.
Onlangs hebben we een eerste informatief gesprek gevoerd met de VNB.
We hebben gesproken over de mogelijkheden voor Griekenland, het land waar
Paulus rondtrok. Daarnaast is er zoveel historie en natuurschoon te zien dat we
hebben besloten deze reis te gaan organiseren.
Concrete plannen zijn er nog niet maar dat zal zeker binnenkort gaan lukken.
Wat we wel weten is dat we tien dagen willen gaan. We vliegen op Thessaloniki
en trekken met de bus van noord naar zuid Griekenland. Op deze manier zullen
we veel van Griekenland kunnen zien. Athene zal zeker in het programma
opgenomen worden vanwaar we ook terugvliegen. Wellicht kunnen we ook nog
een boottocht maken om een pittoresk eilandje te bezoeken.
In een volgend parochieblad kunt u meer informatie verwachten zoals de
precieze datum van vertrek en de reiskosten.
U hoort van ons!
Lies Akkermans en Janny Horstman.

VOETBALNIEUWS
Voetbal Klusavond vrijdag 31 augustus 2018
Voorafgaand aan de start van de nieuwe voetbalcompetitie willen we graag de
Potkamp weer helemaal in orde maken. Daarvoor organiseren we op vrijdag 31
augustus aanstaande weer een klussenavond.
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We beginnen om 18:00 uur met een kop koffie en zullen daarna in groepjes gaan
starten.
Neem alsjeblieft een emmer en spons/doek mee
en eventueel werkhandschoenen.
Na afloop is er voor de vrijwilligers nog een gezellige nazit met een hapje en een
drankje.
Vele handen maken licht werk, dus senioren, A en B spelers en ouders van de
overige teams worden hierbij van harte (en met enige nadruk) uitgenodigd om
hun steentje bij te dragen…..

Voor vragen kun je onderstaande contactpersonen aanspreken:
Wim van Lenthe
Jeroen Zwakenberg
Jeroen Peek
Sponsornieuws VV Hoonhorst
Nog een paar weken en dan begint het nieuwe voetbalseizoen weer, maar
nu nog even genieten van de zomervakantie...
Echter is er ondanks de zomerstop achter de schermen nog volop gewerkt
aan de herziening van reclameborden en kregen wij te maken met ruim acht
opzeggingen waarvoor inmiddels de borden zijn verwijderd. Dus met de map
onder de arm weer op pad naar nieuwe voetbalsponsors, dit leverde in 3 weken
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al ruim 10 nieuwe borden op, daarnaast lopen er nog gesprekken met diverse
bedrijven.
Naast nieuwe moesten er ook huidige borden worden voorzien van nieuwe
stickerfolie in verband met een nieuw logo. Zo zijn o.a de borden Van Lenthe,
Internetbakker Wim en Autobedrijf Lindeboom voorzien van een nieuw jasje. In
het nieuwe seizoen krijgen wij o.a. versterking van MUD Transportbedrijf, Van
Spijker Stalinrichting, Eilert Mechanisatie, Roadrunner en speciaal aandacht voor
Praxis Nederland die in Hoonhorst is neergestreken met 3 borden. Dit is uniek
want Praxis kennen wij natuurlijk alleen van de commercieel gesponsorde
programma's. Verder wordt er gewerkt aan een nieuw railsysteem langs de
boszijde en zal de tweede rij gedicht worden zodat we t.z.t aan een derde rij
moeten gaan beginnen.
Wanneer op31 augustus het plastic weer wordt verwijderd zullen de nieuwe
sponsordeelnemers te zien zijn langs het veld of looppad. Hierbij kunnen we de
conclusie trekken dat vele sponsors VV Hoonhorst een warm hart toe dragen...
Ook onze partner T en F Reclame willen wij bedanken voor de snelle levering
van borden en aanpassingen van kleding.
Praxis Nederland naar VV Hoonhorst
Onlangs heeft Praxis Dalfsen een sponsorcontract getekend bij VV Hoonhorst.
Deze samenwerking bestaat o.a uit het plaatsen van 3 reclameborden op 2
verschillende locaties langs het veld. Verder zorgt deze vereniging voor goede
promotie voor de vestiging Dalfsen die onlangs de overstap maakte van Formido
naar Praxis.
Praxis Dalfsen is een vestiging van Maxeda DIY Group gevestigd in Amsterdam
en bevat ruim 160 bouwmarkten waarbij de komende maanden nog steeds
nieuwe vestigingen worden geopend of worden verbouwd tot Praxis. Wij
bedanken Praxis Dalfsen voor deze geweldige samenwerking!
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TAFELTENNISNIEUWS
Bij de opening van de nieuwe Potstal hebben we ervaren dat de sportzaal
uitermate geschikt is voor de tafeltennissport. Er is plenty ruimte, een goede
akoestiek, optimale verlichting, een fijne speelvloer en mooie rustige
achtergrondkleuren. Een (beginnende) tafeltennisser kan zich gewoon niet beter
wensen!
Instuifmiddag voor de jeugd
Op woensdagmiddag 12 september tussen 14.00 uur tot 16.00 uur organiseren
we speciaal voor de jeugd een gezellige instuifmiddag. Het doel hiervan is om op
een leuke, laagdrempelige manier de jeugd kennis te laten maken met de
tafeltennissport, zodat ze kunnen ervaren of de tafeltennissport een sport is die
ze leuk vinden en verder onder de knie willen krijgen. Na afloop van deze gratis
instuifmiddag wordt er ranja uitgedeeld.
Tafeltennis . . . . ook iets voor jou?!
In die schitterende, nieuwe accommodatie zoekt ttv Hoonhorst mensen die
recreatief een balletje willen slaan.
Mannen, vrouwen, jongens, meisjes die het leuk vinden wekelijks een uurtje te
pingpongen.
Een beetje oefenen, vooral niet te moeilijk en bovendien elke keer weer
gevarieerde spelelementen oefenen met als doel dat je steeds beter wordt in het
tafeltennissen. Je zou het beslist eens moeten proberen. Wedden dat je het leuk
vindt?!
Nu gratis "proefdraaien".
Juist nu is een mooi moment om in te stappen.
Voor beginners om eens te kijken en te ervaren of tafeltennis iets voor jou is.
Ben je al eens lid geweest? Dan daagt de ttv Hoonhorst je uit het bat weer eens
op te pakken. En wie weet. . . .
Pingpongen blijft gewoon een leuk spelletje!
In september starten de trainingen.
De ttv Hoonhorst nodigt belangstellenden uit eens binnen te lopen en gezellig
mee te doen.
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❖ Dinsdag van 18.30 uur tot 19.30 uur. o.l.v. Harmen Kramer speciaal voor de
jeugd.
❖ Maandag van 20.00 uur tot 21.15 uur o.l.v. Jan Beltman voor iedereen.
❖ Woensdag van 18.45 uur tot 20.00 uur o.l.v. Piet Geurts voor iedereen.
Gratis kennismaken tot aan december zonder enige verplichtingen.
Tafeltennisbatjes zijn beschikbaar, uiteraard mag je je eigen batje ook
meenemen. Trek wel even indoor sportschoenen aan zonder zwart aflatende zool
ivm de kwetsbare vloer.

PLAATSELIJK NIEUWS

Proef Dalfsen / Open Monumentendag
Als bijlage bij dit dorpsblad treft u het mooie magazine van Proef Dalfsen / Open
Monumentendag. Op zaterdag 8 september vinden er in en om Hoonhorst door
bedrijven, verenigingen, stichtingen en particulieren allerlei activiteiten plaats. In
het magazine vindt u een uitgebreide beschrijving van alle deelnemers. De
mogelijkheid voor u om onbekende en/of nieuwe ervaringen op te doen in onze
eigen buurt. Dit jaar ligt de focus op Hoonhorst en Hessum. Om al deze
interessante punten te bezoeken is er ook dit jaar weer een mooie fietsroute
uitgezet. Leest u het magazine rustig door en kom op zaterdag 8 september
Hoonhorst (en Hessum) proeven en ervaren!
Enquete over duurzame energie aanbevolen
De gemeente Dalfsen heeft u/ jou met een kaart uitgenodigd om mee te doen
aan een enquête over duurzame energie in de gemeente.
Als Plaatselijk Belang Hoonhorst e.o. willen we dit onderzoek aanbevelen. Dit is
een mogelijkheid om aan te geven wat u/jij belangrijk vindt m.b.t. duurzame
energie. Er is ruimte om aan te geven hoe, waar en in welke aantallen u/jij vindt
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dat zonneparken of windmolens een onderdeel van onze omgeving moeten
worden. Een mooie kans om je stem te laten horen als Duurzaam Dorp!
Door onderstaande link op te zoeken kunt u de vragenlijst starten:
www.startvragenlijst.nl/dalfsen
Gemeentelijke informatieavond in Hoonhorst
Op dinsdag 25 september zal de gemeentelijke informatieavond voor Hoonhorst
weer plaatsvinden. Op deze avond heeft u weer de gelegenheid om te horen wat
de gemeente voor Hoonhorst betekent en kunt u uw vragen rechtstreeks aan de
wethouders stellen. Noteert u het alvast in uw agenda als u hierbij aanwezig wilt
zijn.
Je bent jong en je wilt wat …. in Hoonhorst!
Plaatselijk Belang Hoonhorst e.o. wil graag weten hoe jij de toekomst van jouw
dorp voor je ziet.
Is er een woning voor jou als starter? Waar kan/wil je heen als je jouw
starterswoning wilt verlaten? En kunnen wij je als Plaatselijk Belang daarbij
helpen?
Wij horen het graag van jou! Kom vrijdagavond 14 september vanaf 20.30 uur in
café Kappers.
Uiteraard onder het genot van drankje!

Open monumentendag / Proef Dalfsen / Molen van Fakkert
Zaterdag 8 september is het open monumentendag en dit evenement valt samen
met het jaarlijkse Proef Dalfsen. Dit jaar staan de kernen Hoonhorst en Hessum
centraal en daar is van alles te zien, te beleven en te proeven.
Bij de molen is een kleine expositie over diverse molentypes uit Europa te zien.
Het thema van de open monumentendag is dit jaar namelijk: “In Europa”.
Tijdens deze dag is de molen de gehele dag te bezichtigen van 10.00 tot 16.00
uur. Naast de verkoop van onze producten kunnen bezoekers pannenkoekjes

proeven die we ter plaatse bakken en er zijn ook nog andere lekkernijen,
gemaakt van onze eigen producten.
Voor de kinderen is er een speurtocht door de molen waarmee ze deze nog beter
aan de binnenkant leren kennen.
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Assortiment molen uitgebreid
Steeds meer mensen weten de weg naar de molen te vinden voor o.a.
pannenkoekmeel, volkoren meel, bloem en onze overheerlijke kruidkoekmix en
zo er wordt dus flink gebakken in en om Hoonhorst. Ook heeft een van de
vrijwilligers een nieuwe voorraad jam in diverse smaken gemaakt.
Iedere zaterdagmiddag kunt u tussen 13.30 tot 16.30 uur naar de molenschuur
voor deze producten.

Hoonhorst viert de Zomer 2018
Hoonhorst viert op zondag 26 augustus 2018 gezamenlijk de zomer! Waar kan
dat beter dan op de meest centrale plek van ons dorp, het Dorpsplein!!
Vanaf 14:30 kunt u lekker genieten van een hapje en een drankje onder het
genot van een stukje muziek. Kortom alle ingrediënten zijn aanwezig voor een
gezellige zomerse middag op het plein.
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Rond 16:00 uur maken wij het thema voor carnaval 2019 op spectaculaire wijze
bekend. Dit jaar kan er niet gestemd worden, dus is de verrassing des te groter
wat het zal zijn.
Met leuke muziek en een gezellige sfeer en hopelijk veel zon wordt dit vast weer
een onvergetelijk zomers feestje. Zet 26 augustus dus alvast in uw agenda, de
toegang is gratis.
Wij wensen u alvast een heerlijke zomer toe!
Café│Restaurant│Zaal Kappers &
Carnavalsvereniging de Hoonhakkers

Pastor Thomas Schoolfonds India
Op 30 juni 2018 was het Pastor Thomas Schoolfonds weer vertegenwoordigd op
het jaarlijkse sproeifeest in Hoonhorst.
Om 10.00 uur mochten wij De Stroatkjals uit Luttenberg welkom heten op het
terras naast de tent op het Sproeifeestterrein.
Terwijl De Stroatkjals een geweldig stuk muziek ten gehore brachten kon het
publiek een kopje koffie of thee gebruiken met
daarbij een plak krentenbrood of een plak cake.
Verder op de morgen kon men zich ook tegoed doen aan een broodje hamburger
of broodje beenham. Het was een geweldige
mooie muzikale morgen , de opbrengt van deze morgen voor het Pastor Thomas
Fonds is geworden € 570,20 !
Een geweldig mooi bedrag, dank daarvoor .Met dit bedrag kan het Pastor
Thomas Fonds weer een aantal kinderen in India
naar school laten gaan. Kijk voor meer informatie over het Pastor Thomas Fonds
op onze vernieuwde site; Pastor Thomas Fonds
Nogmaals dank namens het Pastor Thomas Fonds
Herman van der Vegt

INGEZONDEN
Nieuws Any Fitness
Wie kent Any Fitness nog niet! Voor degene die nog nooit van Any Fitness
gehoord heeft : Any Fitness is een kleine fitnessruimte op de 1ste verdieping van
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de Potstal, Kerkstraat 24 met fitnessapparatuur en klein materiaal om mee te
trainen. Ook hebben we afgelopen zomer Bootcamplessen (8 weken in juni/juli)
verzorgd, waaronder 2x ouder/kind bootcamp.
Wij (Helen Rienties en Claudia Lubberts) geven hier
verschillende groepslessen voor jong en oud.
Per ingang van september gaan we werken met thema’s van 8
weken voor €40,- (of 2 strippen van je strippenkaart) De
thema’s worden woensdagmorgen en woensdagavond
gevolgd in een groep.
Voor de ouderen op de donderdagmorgen is er een aangepast
programma voor heel het lichaam.

Programma seizoen 18/19 Any Fitness
Open dag zondag 2 september 14:00-16:00 uur
ste
Inloop V3, 1 verdieping De Potstal. Tijdens deze middag laten we zien welke
thema’s we komend seizoen aanbieden en opgave hiervoor is dan ook mogelijk.
P.S Any Fitness beschikt over een pinautomaat, dus er kan gepind worden!
Maand september en oktober; Thema “Out” , we trainen (als het weer het
toelaat) lekker in de buitenlucht, we doen krachttraining, gecombineerd met
cardio training rondom de Potstal. Kosten: 8 weken voor €40,In September gaan we weer starten met een hardloopclinic
voor beginners of herstarters van 0.0 km naar 5 km in 10
weken. Dit keer op de dinsdagavonden op de volgende data
4,11,18, 25 september 2, 9,16, 30 oktober, 6 en 13 november
Kosten hiervan zijn €40,- p.p
Wil je meer uithoudingsvermogen en je weer fit en vitaal
voelen, geef je dan op via tel 0636266758 (Claudia Lubberts)
Er hebben zich al 7 beginnende hardlopers hiervoor
opgegeven, maar er kan nog altijd meer bij!

Maand november en december; Thema :”Stoere Challenge” Hiervoor gaan we
8 weken binnen trainen, voornamelijk met krachttraining. Sinds augustus. zijn
we in het bezit van een halterbank met een halterset (70kg) We volgen een
opbouwend schema, waarbij je strak in je vel komt!
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Kosten: 8 weken voor €40,-

Mini-evenement:
Bootcamp4Men: plaats (boerenerf) en tijden zijn hier
nog niet van bekend, maar wil je zeker zijn van een
plekje, geef je op mannen!!!! Via tel 0636266758 of
anyfitnesshoonhorst@gamil.com Dit is een eenmalig
evenement voor onze portfolio opdracht, die beoordeelt
wordt door een fitnesstrainer uit Raalte.
Dus onder professionele begeleiding.
Maand januari en februari; Thema, “Change your lifestyle”, lekker in het nieuwe
jaar goed beginnen, met meer bewegen in combinatie met gezonde voeding.
Laat je in deze periode begeleiden bij het nastreven van je doelen, met een
schema van 8 weken .
Alleen trainen: 8 weken voor €40,-. Trainen + begeleiding qua
voedingsschema,wegen en 1 x per week telefonische afspraak 8 weken voor
€75,Maand maart,april, mei: Thema: “Fit for Summer ” 12 weken, BBB
gecombineerd met cardio oefeningen
3 weken buik, 3 weken billen, 3 weken been. Kosten 12
weken voor € 60,.In het weekend van 13 en 14 april 2019 gaan we voor
de
de 2 keer Healthy Friends organiseren met veel
sportactiviteiten. Deze activiteiten zijn voor alle
leeftijden vanaf 18 jaar goed te doen. Dit is met 1
overnachting in omgeving van Ommen. De kosten
hiervoor zullen rond €145,- p.p zijn (all-incl.+ één
overnachting) Wil je al verzekerd zijn van een plekje geef je dan z.s.m op via
anyfitnesshoonhorst@gmail.com.
In de maand juni/juli willen we weer bootcamplessen gaan geven,
aanvangstijden en kosten hiervan zijn nog niet bekend
Lijkt het je leuk om ook een keer een kijkje te nemen of 1 x vrijblijvend mee te
trainen, of wil je per thema komen sporten sruur dan een appje naar
0636266758 (Claudia) of mail naar: anyfitnesshoonhorst@gmail.com
Openingstijden groepslessen:
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Woensdagmorgen 9:00-10:00 uur ( jonge moeders, SAMEN STRALEND FIT )
Woensdagavond 19:00-20:00 uur ( Kracht en Cardio )
Donderdagmorgen 9:00-10:00 uur ( Fit en Vitaal )
P.S Op dit moment zijn we druk bezig met het volgen van de opleiding tot
Fitnesstrainer A (Helen en Claudia), Claudia volgt er ook nog een opleiding
gezondheidscoach bij om u zo goed mogelijk te begeleiden naar uw persoonlijke
doelen!!
Voor de opleiding Gezondheidscoach ben ik (Claudia) op zoek naar een persoon
die (gratis) wil werken aan een gezondere lifestyle. Dus wilt u graag meer in
beweging komen, maar niet goed weten hoe, laat mij je begeleiden! Geef je op
via tel 0636266758

Wat houdt u bezig?
Op de joarmarkt van het sproeifeest vroegen we jullie welk thema onze energie
verdient na de zomer. De uitslag met de knikkers:
Van het gas af en isoleren: 40 knikkers (35%)
Meer groen in dorpskern: 30 knikkers (26%)
Collectieve aanschaf zonnepanelen/zonnepark: 24
knikkers (21%)
Elektrisch rijden, lease e-fietsen: 20 knikkers (18%)
Het is duidelijk, het was moeilijk kiezen. Alle thema’s scoren
hoog. Interpretatie van de uitslag is natuurlijk riskant, alleen
wel een mooie graadmeter! Genoeg stof om na de vakantie verder met elkaar over
in gesprek te gaan.

DORPSBLAD HOONHORST NR 1

27

Dorpsblad Hoonhorst
Van de kook
De duurzame pannenkoeken die we bakten op de joarmarkt waren een groot
succes. De pannenkoeken waren duurzaam naar ingrediënten: van ei tot meel
en melk; alles kwam uit Hoonhorst. En ze werden
duurzaam gebakken op inductie. Koken op inductie
is een prima alternatief voor het gasfornuis. De door
de firma Verhoeven in Dalfsen ter beschikking
gestelde inductieplaat willen we graag doorgeven
aan persoon of vereniging die er weer een volgende
ludieke actie mee wil opstarten. Heb jij of hebben
jullie een goed idee? Laat het ons weten.

TERUGGAAF BTW VERRUIMD!
Interessant nieuws voor eigenaren van zonnepanelen: teruggaaf btw verruimd! In
2011 is Duurzaam Hoonhorst een collectieve actie gestart zodat
inwoners met korting zonnepanelen konden aanschaffen. Op de
vele daken van Hoonhorst is duidelijk zichtbaar dat een groot
aantal bewoners uit Hoonhorst hiervan gebruik heeft gemaakt.
In die periode bestond er voor particulieren nog geen
belastingmaatregel voor teruggaaf van de btw over de aanschaf van de
zonnepanelen. Vanaf juni 2013 is teruggaaf van btw wel mogelijk.
Inmiddels is de regelgeving aangepast waardoor huiseigenaren die in het verleden
zonnepanelen hebben gekocht, de betaalde btw over panelen en installatie kunnen
terugkrijgen, ongeacht het jaar van aankoop.
Ook is de procedure voor particulieren die alsnog bij de belastingdienst btw willen
terugvragen eenvoudiger geworden: zij hoeven slechts één keer aangifte te doen in
plaats van over alle verstreken jaren.
Wat moeten particuliere huiseigenaren doen die de btw over zonnepanelen en
installatie daarvan alsnog terug willen krijgen?
Zij moeten zich laten registreren als btw-ondernemer bij de belastingdienst (zie
daarvoor onderstaande link). Doe dat met het formulier ‘Opgaaf
zonnepaneelhouders’.
Wanneer de belastingdienst verder geen vragen heeft, ontvangt u een btw-aangifte
over het tijdvak waarin u de zonnepanelen hebt gekocht.
Door aangifte te doen vraagt u de btw over de zonnepanelen terug. Dit kan óók als u
de zonnepanelen hebt gekocht in 2013 of daarvoor.
Door de kleine ondernemersregeling hoeft u meestal maar éé keer btw aan te
geven: alleen over het aangiftetijdvak waarin u de zonnepanelen hebt gekocht.
Daarom stuurt de belastingdienst ná dat tijdvak geen btw-aangiften meer.
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U hoeft dus niet meer te vragen om een ontheffing van administratieve
verplichtingen om ervoor te zorgen dat u geen btw-aangiften meer krijgt.
De exacte uitleg van de regeling is te vinden op:
https://belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/btw/
hoe_werkt_de_btw/voor_wie_geldt_de_btw/eigenaren-vanzonnepanelen/vereenvoudigde-werkwijze-voor-particulieren-die-btw-terug-willenvragen-over-zonnepanelen
Voor velen niet alledaagse kost. Ga er even voor zitten, het is zeker de moeite
waard om deze site eens aandachtig door te nemen. Het kan leiden tot een
interessante terugbetaling: makkelijker kunnen we het niet maken; wel leuker.

Blijf op de hoogte
Voor wie groen, gezond, gemeenschappelijk en gezellig aan de slag wil: neem
vooral even contact met één van ons op. Een plek in het bestuur
van de stichting, gewoon meepraten over projecten en/of een
mooi duurzaam idee: je/u bent van harte welkom!
Vragen, ideeën, of…? Mail naar info@duurzaamhoonhorst.nl of
neem kontakt op met Antje Kingma, (0529) 401878, Timo
Veen 06-31787126, Evert Jan Hof (0529) 40 10 90, Jannet
Kroes (0529) 42 70 37

De bezem door de bieb
De Hoonhorster bieb is een geval apart: je kunt er zomaar een boek of tijdschrift
meenemen en terugbrengen wanneer je wenst. Je hoeft geen lid te zijn. Ideaal voor
de vakantie. Haal een leuk tijdschrift voor in de tuinstoel op je eigen terras of een
mooi boek om elders van te genieten.
De noabers hebben de bieb weer even opgefrist. Nu staan bijvoorbeeld alle boeken
over voetbal en wielrennen bij elkaar, maar ook staan de detectives en thrillers op
een betere plek. De bibliotheek krijgt regelmatig nieuwe boeken en er is een
abonnement op een groot aantal tijdschriften. Kom maar eens kijken…
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Op pad met Tezz
De vakantie zo lang dat je je gaat vervelen? Nergens voor
nodig. 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
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.Natuulijk vind je op de agenda ook alle activiteiten in het Anjerpunt.
Expositie
Van juli tot en met 31 augustus exposeert teken- en schildergroep Bellingeweer in
de serie “Kunst uit het Vechtdal” in Anjerpunt Hoonhorst/zaal Kappers, Kerkstraat 7
in Hoonhorst. Geëxposeerd worden portretten in olieverf. Voor de deelnemers was
dit een (eerste) kennismaking met deze techniek.
De getoonde werken zijn gemaakt tijdens het laatste thema van het seizoen
2017/2018.
Bellingeweer oefent tweewekelijks op maandagavond in de A. Baron van
Dedemschool te Emmen (Hoonhorst). Nieuwe leden zijn welkom, enige
basisvaardigheden zijn wel vereist. Meer informatie: Yvonne Driessen:
Yvonne@Kemminckhorst.nl
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Voorlezen
Laat de kleintjes voorlezen en geniet zelf mee. Na de vakantie starten
we weer met de voorleesochtenden voor kinderen van 0 – 4 jaar. De
eerste is op vrijdag 5 okober om 11.00 u!
Noabers gezocht
Altijd open betekent veel tijd te vullen en dus zoeken wij nieuwe noabers, vooral
voor de maandagochtend, incidenteel voor de dinsdagmiddag en voor het
weekend en feestdagen. Ga gerust eens langs bij de noabers die nu al druk zijn
in het Anjerpunt om te horen wat het inhoudt en al je vragen te stellen. En lijkt het
je wat? Neem kontakt 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!

Kulturhuus Hoonhorst organiseert
Muziek bij de Buren
Emmen is de buurt die ditmaal Muziek bij de Buren organiseert.
De start is op zondagmiddag 7 oktober om 14.00 uur bij de familie Verkouw aan
de Emmerweg 1. Bij mooi weer zal het tweede optreden van die middag zijn bij
de familie IJsseldijk/Elshof aan de Emmerweg 14. De muziek wordt verzorgd
door Dalfsenaren Ton Roos en Onno Siemens. Ton is zanger van Nederlandse
en Franse luisterliedjes/chansons en van hedendaagse zowel als traditionele
folksongs. Enkele nummers zijn van eigen hand, maar de meeste van illustere
voorbeelden als folksingers Tom Paxton en Paul Simon en van de chansonniers
Jacques Brel en Michel Fugain. Hij begeleidt zichzelf op gitaar.
Onno Siemens is singer/songwriter en begeleidt zichzelf ook op gitaar. Hij speelt
graag naar het voorbeeld van John Mayer en voelt thuis in de pop-, rock-, blues-,
folk- en soulmuziek.
Je bent van harte welkom om mee te genieten van deze muziek. Entree en
eerste drankje is gratis

DORPSBLAD HOONHORST NR 1

33

Dorpsblad Hoonhorst

De klaverjascompetitie 2018/2019 staat weer op het punt om te beginnen
De overwinning van het afgelopen klaverjasseizoen 2017/2018 ging naar Rudolf
de Vries met 61.136 punten. Wie gaat er dit seizoen met de eer strijken?
Aanvang van alle kaartavonden is 19.45 uur en de inleg is €4.- per avond. Voor
de competitie moet er 12 avonden worden gekaart.
12 september
26 september
10 oktober
24 oktober
7 november
21 november
5 december
19 december

2 januari
16 januari
30 januari
13 februari
27 februari
13 maart
27 maart
10 april (telt niet mee voor de competitie)

Naast de klaverjascompetitie organiseren we ook jaarlijks de klaverjasmarathon
in de Potstal. Noteer deze datum alvast in uw agenda! Zaterdag 5 januari 2019.
Bedankt voor jullie medewerking

Met vriendelijke groet
Mieke Melenhorst en Dennis Veneboer

HUMOR
Ik ben maar weer opgestaan, want dat slapend rijk worden is vannacht weer
niet gelukt.
Salaris is als menstruatie, je merkt het maar een paar dagen en als je het niet
krijgt heb je een probleem.
Rijkdom bestaat niet uit het hebben van veel bezittingen, maar in het hebben
van weinig behoeften.
We moeten waar mogelijk bezuinigen, koste wat het kost.
Ik wil best leren met geld om te gaan, alleen wil niemand mij dat geven.
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Mijn portemonnee is net een ui, als ik hem open moet ik huilen.
Ik spaar geen geld, ik spaar mooie momenten.
Je bent pas rijk wanneer je iets bezit dat je niet kunt kopen.
Van delen wordt niemand arm.
Ik beleg mijn geld niet, dat doe ik wel met brood.
Zorg voor rendement, produceer eens een glimlach.
Het enige wat wij te kort komen, is schaarste.
Niemand is zo arm dat hij geen glimlach geven kan en niemand is zo rijk dat
hij geen glimlach nodig heeft.
Geld maakt niet gelukkig, vooral het geld wat je niet hebt .
Om Windows af te sluiten hoef je niet de gordijnen dicht te doen.
Je hebt je iPad ingeruild voor een iets grotere, hopelijk doet je vriendin niet
hetzelfde.
Zij wilde de wereld zien, hij installeerde Google Earth.
Tenzij je naam Google is, hou op met te doen alsof je alles weet.
Facebook is als gearresteerd worden: alles wat je zegt kan en zal tegen je
gebruikt worden...

Glasvezel door het riool: daar zit een luchtje aan.
Op de digitale snelweg kun je ook verongelukken.
Een ict'er die zijn griepvirus verspreid, is nooit grappig.
Met computers gaat alles sneller, maar het duurt langer.
Waarom zijn mensen met een @home e-mailadres niet altijd thuis?
Computers zijn net vrouwen, je snapt er soms niets van, gelukkig kun je ze
wel uitzetten.
De meeste computerfouten komen voor tussen het toetsenbord en de leuning
van de stoel.
Een computer moet je nooit slaan, deze heeft een RAM-geheugen.
Een ICT'er vragen of hij een virus heeft opgelopen, is nooit grappig.
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Een computervirus dat de griep heeft, is nooit grappig. (kijk hier voor meer
nooit grappigs).
Hoe richt ik een bedrijf te gronde?
1. Door gokken - dat gaat het snelst
2. Door vrouwen - dat is het mooist
3. Door computers - dat is het zekerst.
Er zijn 10 soorten mensen, degene die binair begrijpen en degene die het
niet begrijpen.
De dag dat Microsoft iets maakt dat niet zuigt, is de dag dat ze stofzuigers
gaan maken.
Mensen maken fouten, maar om er een puinhoop van te maken heb je een
computer nodig.
Beter een muisarm dan een apestaartje
Wat is het verschil tussen Windows 95 en Windows 98? Windows 98 crasht
op andere momenten.
Als je computer de volgende keer weer hopeloos vastloopt, bel dan de
glazenwasser.
Die heeft verstand van Windows...
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