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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
16 oktober
6 november
27 november

Gemaakt door
Sjoerd
Sjoerd
Rinus

Verschijning
26 oktober
16 november
7 december

In dit nummer:
Kerkelijk nieuws
Tafeltennis
Sparen voor een goed doel
Noaber Toafeln

Voetbal nieuws
Muziek bij de buren
ZijActief
Toiletrollen

Stichting Dorpsblad Hoonhorst
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Datum
9
10
12
12
14
16
22
23
24

Agenda
oktober
oktober
oktober
oktober
oktober
oktober
oktober
oktober
oktober

Ouderenochtend Zaal Kappers
Klaverjassen Kantine Potstal
Festival op Cyriacus afsluiting Kinderboekenweek
Jeugdsoos Pizza bakken
Eten bij Kappers
Bingo Zaal Kappers
ZijActief Lezing Vrouwengeneeskunde Nepal
Ouderenochtend Zaal Kappers
Klaverjassen Kantine Potstal

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

Pastoraal team Emmanuelparochie
Contactpastores voor geloofsgemeenschap Hoonhorst:
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
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KERKELIJK NIEUWS
Pastoraal team Emmanuelparochie
Contactpastores voor geloofsgemeenschap Hoonhorst:
Pastoor A.Monninkhof, monninkhof@hetnet.nl; 0622786151
Johan Rutgers, parochievicaris, pastor.rutgers@gmail.com ; 06-53210174
Gerard Noordink, g.noordink@hetnet.nl ; 0572-391262
Joop Butti, butti@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. 06-50412238.
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.
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Kerkberichten: 7 oktober tot en met 28 oktober
Zaterdag 6 oktoberCaritasviering
19.00 uur
: Communieviering
Voorgangers : Pastoraal werker klein Overmeen
m.m.v.
: Pro Musica
Lector
: Anneke Jansen
Dienen
: Viktor Boekel, Kim Diepman
Collectanten : W. Schrijver, H. Veneboer
Koster
: G. Holterman
Intenties 6 en 7 oktober:
Jaarged. Gerard Tijssen, Bernard en Marie Diepman-Reimert, Marinus en Diny MarsDiepman, overl. ouders Grooteschaars-Bruggeman, overl. ouders OvergoorGrooteschaars, overl. ouders Sterenbosch-Luttenberg, Herman Nijboer, Gezina BroeksSplinter, overl. ouders Peek- Klink, Anton Grooteschaars, overl. ouders GrooteschaarsGunneman.
Dalfsen:
Zondag
Ommen:
Zondag
Lemelerveld: Zondag
Vilsteren:
Zondag
Heino:
Zaterdag
Lierderholthuis: Zondag

7 oktober
7 oktober
7 oktober
7 oktober
6 oktober
7 oktober

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

Communieviering
Eucharistieviering
Eucharistieviering
Communieviering
Communieviering
Eucharistieviering

Maandag 8 oktober
19.00 uur
: Rozenkransgebed
Lectrix
: Tonnie Veltmaat
Donderdag 11 oktober
19.00 uur
: Eucharistieviering
Voorganger : Pastoor Monninkhof
Intentie
: voor alle overledenen in onze parochie.
e

Zondag 14 oktober 28 zondag door het jaar
09.00 uur
: Communieviering
Voorganger : Werkgroep
m.m.v.
: Pro Musica
Dienen
: Rens Diepman, Niek Diepman, Richard Meyer
Collectanten : G. Holterman, G. Melenhorst
Koster
: H. v.d. Vegt
Intenties 13 en 14 oktober:
ouders Damman-Heerink, Bernard en Marie Diepman-Reimert, Marinus en Diny MarsDiepman, Harry Veltmaat, Johan Kortstee, Herman Nijboer, Jaargedachtenis Gradus
Damman, Bernard Nijhout.
DORPSBLAD HOONHORST NR 3

6

Dorpsblad Hoonhorst

Dalfsen:
Zaterdag
Ommen:
Zondag
Lemelerveld: Zaterdag
Vilsteren:
Zondag
Heino:
Zaterdag
Lierderholthuis: Zondag

13 oktober
14 oktober
13 oktober
14 oktober
13 oktober
14 oktober

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

Eucharistieviering
Eucharistieviering
Communieviering
Eucharistieviering
Eucharistieviering
Eucharistieviering

:

Maandag 15 oktober
19.00 uur
: Rozenkransgebed
Lector
: Frans Eilert
Donderdag 18 oktober
19.00 uur
: Eucharistieviering
Voorganger : Pastoor Monninkhof
Intentie
: overl. ouders Kappers-van de Kolk.
e

Zaterdag 20 oktober 29 zondag door het jaar
19.00 uur
: Eucharistieviering
Voorganger : Pastoor Monninkhof
m.m.v.
: Enjoy
Lector
: Martin Broeks
Dienen
: Dion Diepman, Lynn Jansen
Collectanten : A. Peek, H. Rienties
Koster
: A. Braam
Intenties: 20 en 21 oktober:
overl. ouders Meijerink-Groote Stroek, Bernard en Marie Diepman-Reimert,
Marinus en Diny Mars-Diepman, overl. ouders Grooteschaars-Bruggeman,
Annie Kortstee-Pronk, overl. fam. Wolthaar-Jutten, Herman Nijboer, Gezina BroeksSplinter, ouders Schrijver-Bosch, Antonius Johannes Koedijk, Joop Koerhuis.
Dalfsen:
Ommen
Lemelerveld:

Zondag
Zzondag
Zaterdag
Zondag
Vilsteren:
Zondag
Heino:
Zaterdag
Lierderholthuis: Zondag

21 oktober
21 oktober
20 oktober
21 oktober
21 oktober
20 oktober
21 oktober

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

Eucharistieviering
Eucharistieviering
Uitzwaaiviering
Boerderijviering
Zie Lemelerveld
Communieviering
Communieviering

Maandag 22 oktober
19.00 uur
: Rozenkransgebed
Lectrix
: Tonnie Veltmaat
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Donderdag 25 oktober
19.00 uur
: Eucharistieviering
Voorganger : Pastoor Monninkhof
Intentie
: Voor vrede in de wereld.
e

Zondag 28 oktober 30 zondag door het jaar
09.00 uur
: Communieviering
Voorganger : Werkgroep
m.m.v.
: Pro Musica
Dienen
: Maren Diepman, Richard Meijer
Collectanten : F. Overgoor, H. Hulsman
Koster
: G. Holterman
Intenties 27 en 28 oktober
ouders Damman-Heerink, Bernard en Marie Diepman-Reimert, Marinus en Diny MarsDiepman, Antoon Damman, Herman Nijboer.
Dalfsen:
Zondag
Ommen:
Zondag
Lemelerveld: Zaterdag
Vilsteren:
Zondag
Heino:
Zaterdag
Lierderholthuis: Zondag

28 oktober
28 oktober
27 oktober
28 oktober
27 oktober
27 oktober

10.00 uur Communieviering (Jub. Dameskoor)
11.00 uur
Eucharistieviering
19.00 uur
Communieviering
11.00 uur
Eucharistieviering
19.00 uur
Communieviering ( Dialectviering)
09.00 uur
Communieviering (Dialectviering)

Zondag 28 oktober
19.00 uur
: Heilig Lof
Voorganger : Pastoor Monninkhof
m.m.v.
: Pro Musica
Dienen
: Frans Eilert, Hugo Boekel
Koster
: H. v.d. Vegt
Dank
Ik zit nu op mijn werkkamer, op de pastorie in Twello. Een week, waarin veel is
gebeurd, ligt achter me. Ik heb afscheid genomen van de Emmanuelparochie, ik
ben verhuisd en inmiddels geïnstalleerd als pastoor van de Emmaüs- en de H.H.
Franciscus- en Clara-parochie. Met dankbaarheid kijk ik terug op het afscheid.
Op de Eucharistieviering, op al die vriendelijke woorden: van de vice-voorzitter,
mw. Schoorlemmer, van mijn collega Joop Butti, van de burgemeester, het lied
van het pastoraal team en vooral van al die parochianen. Dat doet goed, heel
goed.
Tijdens de preek in de afscheidsviering heb ik kunnen zeggen dat ik met veel
vreugde in de Emmanuelparochie heb kunnen werken; veel geloof en hoop heb
ik mogen ontmoeten. Ik ben dankbaar en ik vind het mooi dat er hier in onze
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parochie vrijwilligers, bestuursleden, teamgenoten, parochianen zijn geweest die
aandacht voor je hadden. Mooi te weten dat er mensen zijn die aan je denken,
die met je meeleven, die zo af en toe laten merken: ‘ik ben er voor je’. Wanneer ik
dat besef, weet ik: ‘God is ook niet ver weg’, door alle moeilijkheden heen. Dan
laat Hij toch even de zon in mijn leven opgaan. God ontmoeten, dat doe je niet,
als levend mens, maar wel af en toe sijpelt er iets door van zijn Licht, van zijn
aanwezigheid. Voor mij ligt dat vaak in de ontmoeting met mijn medemens. Die
ontmoetingen, het zijn voor mij verhalen, verhalen waarin ik me het allermeest in
kan verwonderen en waardoor ik me laat inspireren. Waar ik merk, mijn hart
wordt geraakt, ja zelfs aangeraakt. En vreemd misschien, maar op zulke
momenten besef ik, dat ik even, met die ander, een onderdeeltje wordt van het
grote verhaal. Dat Verhaal van God met mensen.
Het is voor mij niet mogelijk om alle mensen persoonlijk te bedanken, maar mijn
woorden van dank zijn gericht aan de vele mensen, die hebben gereageerd op
mijn afscheid door middel van een kaartje, een vriendelijk woord, een cadeautje,
en hun aanwezigheid bij de afscheidsviering en de receptie.
Ik wens de Emmanuelparochie en u en al uw dierbaren Gods zegen van harte
toe.
Vrede en alle goeds!
Pastoor Hans Hermens
Bericht van de bezoekgroep
Na vele jaren van actieve betrokkenheid heeft Jan Veldman afscheid genomen
van de bezoekgroep.
Jan heeft vele parochianen bezocht en verblijdt met mooie verhalen. Vaak nam
Jan dan als presentje producten van eigen grond mee. Dit werd zeer
gewaardeerd door iedereen. Wij willen Jan graag bedanken voor de fijne
samenwerking binnen deze groep. De bezoekgroep heeft als vervanger Anton
Peek gevonden. Wij wensen Anton veel plezier in de groep.
Bezoekgroep Geloofsgemeenschap Hoonhorst
Boerderij-viering
Op zondag 21 oktober houden we een bijzondere
kerkviering in het teken van het platteland en de kerk. Dit jaar
zijn we te gast op het bedrijf van de familie Langenkamp
Vennenbergweg 10 te Dalfsen.
De boerderij-viering heeft als thema “met hart, hoofd en
handen”.
De landbouw moet zich voortdurend aanpassen aan de wat de markt en
maatschappij vraagt. Om op verantwoorde wijze gezond en goedkoop voedsel te
produceren. Dat vraagt inzet van hart, hoofd en handen. De viering begint om
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10.00 uur met koffie. De werkgroep Kerk in Platteland organiseert deze viering,
die geleid wordt door Pastoraal Werker Marga klein Overmeen.
Na de viering is er gelegenheid om de boerderij van de familie Langenkamp te
bezichtigen. De koeien worden in een vrijloopstal gehouden, hierin kunnen zij vrij
rondlopen, voor dierwelzijn een ideale situatie. De werkgroep Kerk in Platteland
nodigt u hiervoor van harte uit.
Balkenbrij wandeltocht Vilsteren 21 oktober
Traditiegetrouw organiseert de Activiteiten Commissie in oktober de Balkenbrij
wandeltocht. De natuur in en rondom ons dorp Vilsteren is dan vaak prachtig en
hiervan willen wij u graag laten genieten.
Op zondag 21 oktober kunt u vanaf de parkeerplaats naast de kerk in Vilsteren
tussen 10.00 en 13.00 uur vertrekken voor de uitgezette en gemarkeerde
wandeling van 5, 10 of 15 km. Bij aanmelding ontvangt u een boekje met
informatie over enkele vermeldingswaardige punten die u onderweg tegenkomt.
Deelname aan deze wandeling kost Euro 3,00 (volwassenen) en Euro 1,50
(kinderen). Met deze opbrengst financieren wij (deels) het onderhoud en de
restauratie van het parochiehuis; een belangrijk ontmoetingspunt in het dorp.
Na afloop van de wandeling staat er in het Landgoedcentrum, gelegen naast de
kerk, een kopje koffie/thee (gratis) voor u klaar. Voor de kinderen is er frisdrank
(ook gratis). Daarnaast kunt u tegen een schappelijke prijs genieten van de
overheerlijke en ter plekke gebakken balkenbrij.
Wij zien u graag op de 21e oktober.
Activiteiten Commissie Vilsteren

VOETBALNIEUWS
Sponsor van de maand
Elke maand zet Voetbal Vereniging Hoonhorst een sponsor in het zonnetje....
Deze maand is dat Ubink Sport uit Dalfsen. Bij Ubink ben je op het juiste adres
voor alle sportwaren en kleding en je kunt hier voor vele soorten sportonderdelen
terecht.
Bij Ubink kun je natuurlijk ook online bestellen in de Ubink Sportwinkel.
Sinds enige maanden is Ubink ook bordsponsor bij VV Hoonhorst. Wij willen
Aldred Ubink hiervoor hartelijk bedanken en hopen op een fijne samenwerking.
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sponsorzaken@vvhoonhorst.nl

TAFELTENNIS
De instuifmiddag van de tafeltennis op 12 september is goed bezocht. Er waren
20-25 kinderen aanwezig om verschillende (tafeltennis)spelletjes te doen. De
kinderen en de aanwezige ouders waren enthousiast over de middag. Een klein
clubje kinderen is dinsdag 18 september gestart met de training onder leiding van
Harmen Kramer. Tijdens de training wordt er op een speelse manier kennis
DORPSBLAD HOONHORST NR 3
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gemaakt met de tafeltennissport en dit wordt opgebouwd naar oefeningen achter
de tafeltennis tafel.
Tafeltennis…. ook iets voor jou?!
Tafeltennisvereniging Hoonhorst zoekt mensen die het leuk vinden om wekelijks
een balletje te slaan. 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 kennismaken.
Tot aan december 2018 kun je gratis kennismaken zonder verdere
verplichtingen. Voor beginners om eens te kijken en te ervaren of tafeltennis iets
voor jou is en voor degenen die al eens lid zijn geweest is dit een mooi moment
om het bat weer eens op te pakken.
Tafeltennis blijft een leuk spelletje!!
Trainingen
De trainingen zijn vrij toegankelijk voor iedereen. Batjes zijn beschikbaar, maar
een eigen batje meenemen mag ook.
Maandag van 20.00-21.15 uur olv Jan Beltman
Dinsdag van 18.30-19.30 uur olv Harmen Kramer speciaal voor de jeugd
Woensdag van 18.45-20.00 uur olv Piet Geurts

PLAATSELIJK NIEUWS
Kulturhus Hoonhorst Muziek bij de Buren gewijzigd. Zoals eerder
aangekondigd is, zal er in Emmen ‘Muziek bij de Buren’ worden gehouden. De
start is op zondagmiddag 7 oktober om 14.00 uur. De invulling van het
programma is gewijzigd in verband met gezondheidsproblemen van Ton Roos.
Ton wordt vervangen door de band ‘The new American Farmers’ van o.a.
Hoonhorster Paul Schuurman. Als eerste zal die middag Onno Siemens
optreden. Onno Siemens is singer/songwriter en begeleidt zichzelf ook op gitaar.
Hij speelt graag naar het voorbeeld van John Mayer en de Dire Straits. The new
American Farmers spelen een mix van country/ americana/ rock. Vanwege deze
wijziging zal mogelijk de volgorde ook veranderen. Bij mooi weer zal het eerste
optreden om 14.00 uur plaatsvinden bij de familie Ijsseldijk/Elshof aan de
Emmerweg 14 en het tweede optreden bij de familie Verkouw aan de Emmerweg
1. Bij minder mooi weer zijn beide optredens bij de familie Verkouw. Daar waar
de vlag van het Kulturhus staat is de party! Je bent van harte welkom om mee te
genieten van deze muziek. Entree en eerste drankje is gratis.
DORPSBLAD HOONHORST NR 3
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ZijActief
Op maandag 17 september was Jos Thomasse er met een solo cabaret
programma. De voorstelling heet Vorst aan tafel. Hij vertelde over ons dagelijks
eten en de invloed van alle vorsten uit het verleden hierop. En je staat versteld
hoe leuk geschiedenis dan kan zijn. Hij bespeelde de hele zaal, en dit ontlokte
leuke reacties. Er is veel gelachen over alle woordspelingen die hij toepaste en
hoe hij het verleden en heden er bij betrekt. Het was een hele gezellige avond en
wij zijn weer heel wat wetenswaardigheden rijker.
Op 22 oktober komt Roy Voss ons vertellen over het leven in Nepal.
Dit belooft weer een mooie avond te worden.
Het Bestuur
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UITNODIGING
e
Doe mee aan het 3 Noaber Toafeln in Hoonhorst!

Datum:

Tijden:

Concept:

Zaterdagavond 3 november 2018
18.30 uur
vertrek
18.45 uur
voorgerecht
20.00 uur
hoofdgerecht
21.30 uur
nagerecht
vanaf 22.00 uur koffie met ………. bij het
Anjerpunt Hoonhorst!
Je eet als paar op één avond in kleine groepjes op verschillende
adressen in het dorp

Wat is het?
Een ‘diner’ met drie gangen (voorgerecht, hoofdgerecht en nagerecht) aan
verschillende tafels, gewoon bij mensen thuis en ieder tweetal kookt èn eet mee.
Elk deelnemend paar heeft de zorg over één gang, krijgt 2 paren te gast en is zelf
ook twee keer te gast. De indeling gebeurt door loting. Op 27 oktober krijg je een
enveloppe met welk gerecht/welke gang je moet voorbereiden.
Bij elke gang schuif je dus weer aan bij een gedekte tafel voor een nieuw
gezelschap van 6 personen!
Een gezellige en goedkope manier om oude en nieuwe buurtgenoten te
ontmoeten en op een andere manier samen te zijn en elkaar beter te leren
kennen.
Een initiatief van het Anjerpunt Hoonhorst waar we aan het eind allemaal bij
elkaar komen om onder het genot van een kopje koffie en/of wat anders
gezamenlijk wat na te praten, recepten uit te wisselen en de avond af te sluiten.
Wat wordt er van de deelnemers verwacht?
Eén gang voor 6 personen bereid je samen in je eigen huis voor. Hoe je je gang
en tafel aankleedt bepaal je helemaal zelf. Het is een verrassing voor de gasten.
Het hoeven geen ingewikkelde en culinaire gerechten te zijn. Alles moet al wel
van tevoren klaar gezet en gemaakt worden.
Op de dag zelf is het soms rennen geblazen, want het kan zijn dat je een
voorgerecht als gast nuttigt en daarna zelf het hoofdgerecht moet serveren. Het
is dan de uitdaging om op tijd thuis te zijn om de laatste hand aan het gerecht te
leggen èn de gasten te ontvangen! Dit zorgt wellicht voor hilarische momenten en
voldoende gespreksstof.
Wat kost het?
De kosten zijn € 5,00 per persoon. Daar krijg je koffie en een drankje. Inclusief
administratiekosten etc. Restant gaat naar Anjerpunt. Betalen aan het eind van
de avond.
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Wie kunnen hier aan meedoen?
Alle inwoners van Hoonhorst kunnen meedoen. Je kan je alleen inschrijven als
‘paar’: samen met je partner, vriend of vriendin. Met dieetwensen wordt rekening
gehouden.
Inschrijven vóór 15 oktober bij: cnkoopman@xs4all.nl D.m.v. een mail met
naam, adres en telefoonnummer.

Toiletrollenactie
Ook dit jaar komt de Sint weer in Hoonhorst aan!
En dus zullen we weer met toiletrollen langs de deuren gaan.
Ook is opnieuw een rol voor u weggelegd, of een pak, of een veelvoud hiervan
om zo de intocht te bekostigen voor de Goedheiligman.
In week 44 start onze verkoop, vanaf 29 oktober om exact te zijn.
En naast uw gulle gift, zien we u ook graag terug op het Kerkplein.
De prijs van 1 pak
toiletrollen is € 3,50
En voor 3 pakken
geeft u een € 10,biljet
Maar wilt u 7 pakken
scoren
dan betaalt u € 23,Hoe vindt u het?
Wij zien u graag 25
november, rond
14.30 uur bij Kappers
voor de intocht van
de Sint
en hopen dat, net als voorgaande jaren, het toiletpapier gretig aftrek vind.
Alvast dank namens de Sinterklaasgroep Hoonhorst
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Reanimatiecursus in Hoonhorst
Hulp binnen 6 minuten bij een hartstilstand redt levens. Reanimatie door
omstanders verdubbelt de kans op overleving. Schrijf je nu in voor de
reanimatiecursus zodat je weet wat je moet doen! In het najaar wordt er bij
voldoende belangstelling (10 tot 12 personen) weer een reanimatiecursus
gegeven in Hoonhorst.
Woon je in Hoonhorst of het buitengebied van Hoonhorst en ben je 16 jaar of
ouder dan kun je je aanmelden. Plaatselijk Belang betaalt de kosten van deze
cursus. De cursus bestaat uit 2 avonden van 2 uur waarin je uitleg krijgt en door
te oefenen op een pop leer je hoe je moet reanimeren en hoe je daarbij de AED
kunt gebruiken. Om hierna je vaardigheden op peil te houden ontvang je
vervolgens jaarlijks een uitnodiging voor een herhalingsles.
Wil je leren reanimeren, meld je dan vóór 14 oktober aan via het opgaveformulier
op de website www.hoonhorst.nl. De cursus zal worden gegeven op
woensdagavond of donderdagavond. Geef in je aanmelding aan welke dag je
voorkeur heeft. Zodra er data bekend zijn, ontvang je meer informatie via de mail.
Namens Plaatselijk Belang Hoonhorst, Saskia Diepman
E-mail:saskia@pbhoonhorst.nl

INGEZONDEN
Cursus Mindfulness voor mantelzorgers
Op 4 oktober a.s. start de cursus ‘Kennismaken met mindfulness voor
mantelzorgers’. De cursus wordt georganiseerd door het mantelzorgteam van
SAAM Welzijn samen met Impulz. De cursus laat mantelzorgers kennismaken
met Mindfulness om hen meer te leren in het ‘hier en nu’ te leven.
Zorgen voor een naaste kan soms best ingewikkeld en stressvol zijn. Als
mantelzorger krijg je te maken met verschillende taken en rollen die je allemaal
naast elkaar moet zien te vervullen. Alsmaar doorgaan en doorgaan kan ertoe
leiden dat je niet meer in de gaten hebt dat je lichaam signalen afgeeft, dat het
last heeft van stress. Het negeren of niet herkennen van signalen van stress
leiden tot zowel lichamelijke als psychische chronische stressreacties.
De cursus bestaat uit 4 bijeenkomsten (4 oktober, 11 oktober, 18 oktober en 25
oktober) van elk 2 uur en kan helpen om bewuster te leven en negatieve
gevoelens meer los te laten. Op die manier kun je op een positieve manier
invloed uitoefenen op je eigen gezondheid en welbevinden.
Chris te Riele, een ervaren Mindfulnesscoach van Mindfit zal de avonden leiden.
De locatie is de Trefkoele+ in Dalfsen.
Informatie en aanmelden
Voor meer informatie en/of aanmelden kan er contact opgenomen worden met
Ilja Bomers, Mantelzorgteam SAAM Welzijn. i.bomers@saamwelzijn.nl 0572372882
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Data Rijksvaccinatieprogramma op website GGD IJsselland
Een grote groep kinderen in de regio IJsselland ontvangt via de post een
uitnodiging voor één of twee vaccinaties uit het Rijksvaccinatieprogramma (RVP).
Deze vaccinaties beschermen kinderen individueel maar ook de bevolking tegen
ernstige ziektes. Kinderen en jongeren krijgen de gratis RVP-vaccinaties op het
consultatiebureau in de gemeente waar ze wonen. Dit geldt ook voor de extra
vaccinatie tegen meningokokkenziekte voor jongeren die geboren zijn tussen 1
mei en 31 december 2004.
Extra vaccinatie tegen meningokokken
Dit najaar nodigen we jongeren die tussen 1 mei en 31 december 2004 zijn
geboren uit voor een vaccinatie tegen meningokokken ACWY. Twee weken voor
de vaccinatiedatum krijgen deze jongeren en hun ouders/verzorgers een
oproepkaart van het RIVM en een uitnodiging van GGD IJsselland waarop staat
waar en op welk tijdstip ze hun prik kunnen halen. We geven de vaccinaties op
het consultatiebureau in de gemeente waar de jongere woont. De planning voor
het najaar van 2018 met locaties en tijden staat op https://www.ggdijsselland.nl/.
We vragen jongeren zoveel mogelijk op de fiets te komen, want bij sommige
consultatiebureaus is er weinig parkeerruimte. Vergeten jullie je identiteitsbewijs
niet?
Informatie over meningokokken
Kijk voor informatie over de vaccinatie tegen meningokokkenziekte
op www.deelditnietmetjevrienden.nl, een speciale website van het RIVM. Via
deze website kunnen jongeren ook chatten met een jeugdarts of
jeugdverpleegkundige van de GGD. Voor vragen over de meningokokkenziekteen vaccinatie kun je bellen met GGD IJsselland. Je kunt je vragen ook stellen
tijdens een inloopspreekuur op een consultatiebureau bij jou in de buurt. Kijk voor
de tijden op www.ggdijsselland.nl.
Andere vaccinaties in het RVP
Alle kinderen in Nederland krijgen een uitnodiging om mee te doen aan het
Rijksvaccinatieprogramma (RVP). Kinderen krijgen voordat ze vier jaar worden
verschillende vaccinaties uit het RVP. Als kinderen 9 jaar oud zijn nodigen we ze
uit op het consultatiebureau voor twee vaccinaties: de DTP-vaccinatie die
bescherming biedt tegen de ziektes difterie, tetanus en polio en de BMRvaccinatie tegen bof, mazelen en rodehond. In het jaar dat meisjes 12 jaar
worden, krijgen ze met een paar maanden tussentijd twee keer een uitnodiging
voor de HPV-vaccinatie tegen baarmoederhalskanker. Op de
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website www.rijksvaccinatieprogramma.nl van het RIVM kun je de vaccinaties
zien die je kind kan krijgen en tegen welke ziektes ze bescherming bieden. Hier
staat ook informatie over mogelijke bijwerkingen.
Aandacht voor ieder kind
We hebben het vaccineren zo georganiseerd dat kinderen en hun ouders maar
kort hoeven te wachten. Maar soms is er extra aandacht nodig. Bijvoorbeeld als
er een administratieve vraag is, als mensen een andere taal spreken of als een
kind gewoon bang is. Medewerkers van de afdeling Jeugdgezondheidszorg van
GGD IJsselland hebben hier veel ervaring mee en zorgen dat elk kind de nodige
aandacht krijgt, zeker wanneer het kind prikken spannend vindt.
Met vriendelijke groet,
Gerbrig Filius, communicatieadviseur,
Team Bestuursbureau, GGD IJsselland
tel. 06-13935847 E g.filius@ggdijsselland.nl,
Werkdagen: ma - di – wo - do

Sports4Kids ook in het najaar
De scholen zijn weer begonnen en daarmee ook hét naschoolse sportaanbod
Sports4Kids. Er is in het voorjaar 2018 al heel veel na schooltijd gesport in de
gemeente Dalfsen met Sports4Kids en 2018 is nog niet voorbij! Zo staan er dit
najaar nog enkele interessante clinics en cursussen op het programma. Bekijk
het actuele aanbod op https://secure.dalfsen.nl/form/sports4kids. Via deze
website kan men zich ook aanmelden voor een cursus en/of clinic. Bij deelname
aan de trefbalclinic leren de kinderen een aantal trucs die ze meteen voor het
schooltrefbaltoernooi kunnen inzetten. En ook voor de cursus weerbaarheid zijn
er nog enkele plekken vrij. Deze cursus geeft het kind net dat zetje in de rug om
overeind te blijven in deze ‘verharde’ maatschappij. Of wat te denken van
sportmix? Een middag waarin de meest uitdagende sporten afwisselend in één
clinic worden aangeboden. Echt iets voor degene die nog op zoek zijn naar een
leuke sport die bij ze past! Meer informatie over Sport4Kids staat op
www.samendoenindalfsen.nl. Neem voor vragen telefonisch contact op met een
van de buurtsportcoaches: Marco Hollak (tel 06 22 95 56 69) of William van
Lenthe (tel 06 30 02 21 61). Ze zijn ook bereikbaar via
buurtsportchoaches@dalfsen.nl.
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