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  Dorpsblad Hoonhorst 16 november – 6 december  22e jaargang nr.5 

Colofon: 

 
Redactie                                                                               
Rinus Jansen, tel. (0529) 401555   
Sjoerd Bakker, tel. (0529) 401683 
e-mail: dorpsblad@hoonhorst.nl 

 
Contactpersoon bezorging  
Ria Melenhorst, tel. (0529) 401549 
 
Correspondentieadres secretariaat   
Darina van Lenthe, Slennebroekerweg 2, 7722 JT Hoonhorst, 
tel. (0529) 431625 
 
Penningmeester/prijsopgaaf plaatsingskosten, commerciële krummels en 
plaatsing teksten  Steven Akse, tel. (0529) 750219 
 
Bankrekeningnummer Rabobank NL 82 RABO 0383 8106 04 

 
 Inleveren kopij Gemaakt door Verschijning 
 27 november Rinus   6 december 
   2 januari Rinus 11 januari 
 29 januari Rinus   8 februari 
 
Naleving privacy wetgeving: Wij vragen van degenen die aan ons kopij 
aanleveren om m.b.t. persoonsgegevens die in de aangeleverde kopij is 
opgenomen de actuele privacy wetgeving na te leven. Uiteraard zal het 
Dorpsblad deze nieuwe regelgeving ook in acht nemen. 
  

 
In dit nummer: 
 
Kerkelijk nieuws Nieuws van het Anjerpunt 
Kerstmarkt Molen van Fakkert Afscheid burgemeester Han Noten 
Uitslagen bazar 2018 Zorgbelang Overijssel 
ZijActief 
Workshop Schilder je hotspot van Dalfsen of Zwolle 
Duurzaam Hoonhorst: bloeiende bermen 
 

Stichting Dorpsblad Hoonhorst 

mailto:dorpsblad@hoonhorst.nl
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Datum                             Agenda 
  
16 november Jeugdsoos Jachtseizoen 
20 november Ouderenochtend Zaal Kappers 
20 november Bingo Zaal Kappers 
21 november Klaverjassen Kantine Potstal 
30 november Jeugdsoos Film- en chillavond 
  4 december Ouderenochtend Zaal Kappers 
  5 december 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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Pastoraal team Emmanuelparochie 
Contactpastores voor geloofsgemeenschap Hoonhorst: 
Pastoor A.Monninkhof, monninkhof@hetnet.nl; 06-22786151 
Johan Rutgers, parochievicaris, pastor.rutgers@gmail.com; 06-53210174 
Gerard Noordink, g.noordink@hetnet.nl; (0572) 391262 
Joop Butti, butti@ ziggo.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.   

KERKELIJK NIEUWS 

mailto:monninkhof@hetnet.nl
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Kerkberichten: 18 november tot en met 9 december 
 
Zaterdag 17 november 33

e
 zondag door het jaar 

19.00 uur    : Communieviering 
Voorganger    : Pastor Noordink 
m.m.v.           : Enjoy 
Lector            : Martin Broeks 
Dienen : Victor en Hugo Boekel 
Collectanten : P. Mijsters, H. Melenhorst 
Koster            :G. Holterman 
 
Intenties 17 en 18 november 
Bernard en Marie Diepman-Reimert, Marinus en Diny Mars-Diepman, overl. ouders 
Grooteschaars-Bruggeman, Gerard Huitink, Gezina Broeks-Splinter, Herman Nijboer, 
Jo klink-Scholman. 
 
Dalfsen: zondag  18 november 09.00 uur Eucharistieviering 
Ommen: zondag  18 november 11.00 uur Eucharistieviering 
Lemelerveld: zondag  18 november 09.00 uur Communieviering                         
Vilsteren: zondag  18 november 11.00 uur Communieviering 
Heino: zaterdag  17 november 19.00 uur Eucharistieviering 
Lierderholthuis: zondag  18 november 09.00 uur Eucharistieviering 

 
Maandag 19 november 
19.00 uur       : Rozenkransgebed 
Lector             : Frans Eilert 
 
Woensdag 21 november 
9.30 uur       : Caritasviering  
Na de viering is er gelegenheid samen koffie te drinken in het parochiecentrum.   
 
Donderdag 22 november       
19.00 uur       : Eucharistieviering 
Voorganger   : Pastoor Monninkhof 
Intentie          : Voor de zieken in de parochie. 
 
Zondag 25 november Christus Koning 
09.00 uur       : Eucharistieviering  
Voorganger    : Pastor Rutgers 
m.m.v. : Pro Musica 
Lectrix            : Anneke Jansen 
Dienen           : Dion Diepman, Niek Diepman 
Collectanten  : T. Braam, A. Braam 
Koster           : H. v.d. Vegt 
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Intenties 24 en 25 november: 
ouders Damman-Heerink, Bernard en Marie Diepman-Reimert, Marinus en Diny Mars- 
Diepman, overl. ouders van der Vechte-Rientjes, Johan Kortstee, overl. ouders 
Sterenbosch-Luttenberg, overl. ouders Eijkelkamp-Huitink, Henricus Schrijver, Gradus 
Damman, Joop Koerhuis, Herman Nijboer, overl. fam. Kievitsbosch-Wijermars, Annie 
Koerhuis, Jo Klink-Scholman. 
 
Dalfsen: zaterdag  24 november 19.00 uur Communieviering 
Ommen: zondag  25 november 11.00 uur Eucharistieviering                  :  
Lemelerveld: zaterdag  24 november 19.00 uur Eucharistieviering                         
Vilsteren: zondag  25 november 11.00 uur Communieviering 
Heino: zaterdag  24 november 19.00 uur Eucharistieviering 
Liederholthuis: zondag  25 november  09.00 uur     Communieviering 

 
Maandag 26 november 
19.00 uur       : Rozenkransgebed 
Lectrix             : Tonnie Veltmaat 
 
Donderdag 29 november       
19.00 uur       : Eucharistieviering 
Voorganger    : Pastoor Monninkhof 
Intentie           : Anton Kroes. 
 
Zaterdag 1 december 1

e
 zondag van Advent 

19.00 uur       : Eucharistieviering  
Voorganger    : Pastor Rutgers 
m.m.v.           : Pro Musica ( Gregoriaans ) 
Lectrix : Miny Holterman 
Dienen          : Richard Meijer, Lynn Jansen 
Collectanten   : H. Veneboer, W. Schrijver 
Koster            : A. Braam 
 
Intenties 1 en 2 december: 
Berhard en Marie Diepman-Reimert, Marinus en Diny Mars-Diepman, overl. ouders 
Grooteschaars-Bruggeman, Annie Kortstee-Pronk, Gezina Broeks-Splinter, Herman 
Nijboer, Jo Klink-Scholman. 
 
Dalfsen: zondag  2 december 09.00 uur Eucharistieviering 
Ommen: zondag  2 december 11.00 uur Eucharistieviering 
Lemelerveld: zaterdag  1 december   19.00 uur Oecumenische viering  
                          zondag  2 december 09.00 uur Communieviering 
Vilsteren: zondag  2 december 11.00 uur Eucharistieviering 
Heino: zaterdag  1 december 19.00 uur Communieviering 
Lierderholthuis: zondag  2 december 09.00 uur Communieviering 
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Maandag 3 december 
19.00 uur      : Rozenkransgebed 
Lector             : Frans Eilert 
 
Donderdag 6 december        
19.00 uur        : Eucharistieviering 
Voorganger    : Pastoor Monninkhof 
Intentie           : Gerard Damman. 
 
Zondag 9 december 2

e
 zondag van Advent 

09.00 uur       : Communieviering 
Voorganger    : Pastoraal medewerker klein Overmeen 
m.m.v.           : Enjoy 
Lector            : Leon Diepman 
Dienen : Maren Diepman, Frans Eilert 
Collectanten   : G. Holterman, G. Melenhorst 
Koster            : G. Holterman 
 
Intenties 8 en 9 december: 
ouders Damman-Heerink, Bernard en Marie Diepman-Reimert, Marinus en Diny Mars- 
Diepman, overl. ouders Hagen-Keizer, Martin en Willy, Herman Nijboer, Jo Klink-
Scholman. 
 

Dalfsen: zaterdag  8 december 19.00 uur Communieviering 
Ommen: zondag  9 december 11.00 uur Eucharistieviering 
Lemelerveld: zaterdag  8 december 19.00 uur Communieviering                         
Vilsteren: zondag  9 december 11.00 uur Eucharistieviering 
Heino: zaterdag  8 december 19.00 uur Eucharistieviering 
Lierderholthuis: zondag  9 december 09.00 uur Communieviering 

 

 
Op 26 oktober jl. is overleden te Heino 

 

Johanna Cornelia Klink - Scholman 

                Jo 

in de leeftijd van 88 jaar 

 

sinds 28 maart 1995 weduwe van Bernard Klink 

 

Zwamsstraat 8 Heino 

 

Laten wij haar in onze gebeden gedenken 
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Heilig uur 

Iedere zaterdagmiddag om 17.00 uur is er in de Brigittakerk in Ommen een ‘heilig 

uur’. Voor deze kerk is gekozen omdat de Brigittakerk het eucharistisch centrum 

is van onze Emmanuelparochie. In de zomermaanden is dit ‘heilig uur’ in de 

Brigittakerk zelf; tijdens de wintermaanden komen we samen in het 

parochiecentrum van deze kerk. 

Tijdens dit ‘heilig uur’ bidden we de Vespers van de vooravond van de zondag. 

De Vespers zijn het avondgebed van de Kerk. Na de lezing van het evangelie 

van de zondag wordt het Allerheiligste uitgesteld en is er gedurende een kwartier 

stille aanbidding. Aansluitend bidden we een ‘rozenhoedje’ (vijf tientjes van de 

rozenkrans), de “Litanie van Maria”, het Angelusgebed en een gebed tot de 

aartsengel Michaël. Het gebedsuur sluiten we dan af met de plechtige zegen met 

het Allerheiligste en de hymne “Salve Regina”. 

In zo’n ‘heilig uur’ ‘komt heel wat langs’, zo is mijn eerste ervaring. Heel wat 

gebeden passeren in een kort tijdsbestek de revue. Daarom ervaar ik het als heel 

intensief. Maar toch vind ik het heel fijn om voor het Allerheiligste stil te kunnen 

worden en in die stilte, aan God te kunnen vertellen wat me, als pastoor maar 

ook persoonlijk, zoal bezig houdt. Met het rozenkransgebed ben ik ‘van huis uit’ 

niet opgevoed. Maar door het nu vaker te bidden, heb ik het wel leren waarderen. 

Verder zal het Angelusgebed velen van u toch bekend in de oren klinken. Op het 

middaguur en tegen het vallen van de avond luiden de klokken van de kerk. Voor 

de boeren, die op het werk waren op het land, maar ook voor anderen was dit het 

sein om het “Engel des Heren” te gaan bidden. Al met al vind ik de aanbidding, 

de rozenkrans en de andere gebeden een mooie manier voor het ‘inluiden’ van 

de zondag.  

De groep, die op dit moment bij elkaar komt voor het ‘heilig uur’, is klein maar fijn 

en ook heel trouw. Toch zou het mooi zijn als dit gebedsuur gedragen zou 

worden door nog meer mensen. Daarom zou ik u allen willen uitnodigen voor dit 

‘heilig uur’ op zaterdagmiddag van 17-18 uur in de Brigittakerk of parochiezaal 

van de Brigittakerk in Ommen. 

Op de eerste zaterdag van de maand is er, voorafgaand aan het ‘heilig uur’, 

bovendien nog gelegenheid voor het ontvangen van het sacrament van boete en 

verzoening (de biecht), en wel van 16.00 uur tot 17.00 uur, eveneens in de 

Brigittakerk. 

Graag hopen we u daar te ontmoeten. U bent van harte welkom. 

 

                                  Pastoor André Monninkhof 
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Vooraankondiging Pastor Thomas Fonds 

Evenals voorgaande jaren zal er ook dit jaar weer een 

verkoop zijn van Erwtensoep & Worsten en natuurlijk de 

Kerstbomen. Een opgaveformulier voor de erwtensoep en 

worsten kunt u vinden in dit Dorpsblad. U kunt ook per mail 

bestellen: herman@hermanvandervegt.nl  

 

De kerstbomenverkoop start op 8 december tot en met de 

kerstmarkt op 16 december. Op de kerstmarkt staan wij 

natuurlijk ook met warme erwtensoep, worsten, balkenbrij en 

bloedworst. 

De opbrengst van deze actie komt dit jaar 

geheel ten goede aan een aantal families 

te helpen met het opknappen van hun door 

regen, modderstromen en 

aardverschuivingen verwoeste woningen 

en land. Door 

deze actie hopen 

we een aantal 

gezinnen een 

steun in de rug te geven zodat ze weer wat licht zien 

aan de horizon.  Een vrijwillige bijdrage is natuurlijk ook 

van harte welkom op rekeningnummer 

NL13RABO0138641242 

Namens het Pastor Thomas Fonds hartelijk dank voor 

uw deelname aan bovenstaande actie en/of uw 

bijdrage. 

 

Adventsaktie 

Dit jaar steunt de adventsaktie voor de derde en laatste keer vier projecten die u 
wellicht nog kent van voorgaande jaren. Ze zijn verschillend, maar hebben één 
ding gemeen: ze zijn vol compassie voor moeders en kinderen. 
In Kigali, hoofdstad van Rwanda, leven zo'n 3000 kinderen op straat. CECYDAR 
vangt straatkinderen op en zorgt dat ze snel mogelijk weer terugkeren naar hun 
familie of een pleeggezin.  
We hebben tijdens de viering van zaterdag 15 december Hilke Sluiter 
uitgenodigd. Zij zal ons vertellen over het project in Kigali. 
Na de viering is er gelegenheid om haar te spreken onder het genot van een kop 
koffie. Tevens is er een schaalcollecte en verkoop van Fairtrade producten. 
Tijdens de gehele advent staat er een thema tafel en offerbus. 

M.O.V.Werkgroep  

mailto:herman@hermanvandervegt.nl
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Kerstmarkt bij de Molen van Fakkert 
Op zondag 16 december 2018 van 13.00 tot 17.00 uur organiseert Stichting de 
Molen van Fakkert te Hoonhorst haar jaarlijkse Kerstmarkt rondom de molen.  
 
De afgelopen jaren is de kerstmarkt door jullie aanwezigheid en inzet zeer 
succesvol geweest en wij nodigen jullie uit om dit jaar weer deel te nemen aan de 
kerstmarkt. 
Bij aanmeldingen wordt gekeken of de producten/activiteiten passen binnen de 
doelstelling van de markt. Daarnaast geldt wie het eerst komt, het eerst maalt.  
Graag ontvangen wij een reactie terug vóór 16 november met antwoord op de 
volgende vragen als u wilt deelnemen aan de kerstmarkt: 

 NAW gegevens, dus naam, adres, postcode en woonplaats en 
telefoonnummer. 

 Gebruik van een hele of een halve kraam (huur van een halve kraam is 
€15,= van een hele kraam € 25,=).  

 Gebruik van elektriciteit (geen extra kosten). 

 Welke activiteit/producten worden er verkocht. 
 
Aanmelding graag z.s.m. via  marisca.damman@zonnet.nl! 
De kraamhuur dient uiterlijk 10 december ontvangen te zijn op 
bankreknr. NL79RABO 0103450297 t.n.v. St. Molen van Fakkert te Hoonhorst 
o.v.v. kerstmarkt + naam. 
Geen kraamhuur betaald voor bovengenoemde datum = geen kraam tijdens 
kerstmarkt! 
 
Voor verdere vragen kunt u contact opnemen met Bennie Zwakenberg, tel. 
(0529) 401765. 
Begin december volgt er een email aan de standhouders die deelnemen met 
verdere informatie. 
Met vriendelijke groet, 
Stichting de Molen van Fakkert te Hoonhorst 

Marisca Kasper & Bennie Zwakenberg 

PLAATSELIJK NIEUWS 

mailto:marisca.damman@zonnet.nl
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Bazar 2018 

Trekkingslijst Loterij 2018  

1
e
 prijs Weekend Texel  lotnummer  169Justin Broeks 

2
e
 prijs   € 200,00lotnummer 3056Caspar Bijl 

3
e
 prijs   € 150,00lotnummer  792M. Melenhorst 

4
e
 prijs   barbecuelotnummer 3293 Rob Hoekstra 

5
e
 prijs  vuurkorflotnummer 2216J. Lipman 

6
e
 prijs  bladblazerlotnummer  352M. Kleinherenbrink 

7
e
 prijs  trolleylotnummer  2211J. Lipman 

8
e
 prijs  multimate pakketlotnummer 2010Aimée Hulsman 

9
e
 prijs  blenderlotnummer  112Tijmen Bovenmars 

10
e
 prijs  terrasverwarmerlotnummer 1647Carlo vd Brink 

11
e
 prijs  taartlotnummer 1560Karin Schuurman 

12
e
 prijs  kubbslotnummer 2493 Mart Kortstee 

Extra prijs broodrooster lotnummer 1568Jan Schutte 

 

Winnaar Consumentenmand ( was € 87.53) raden :  

Nico Klumper  

Winnaars snoep raden: 

Zaterdag (was 525 gr) Sharon Vloedgraven  

Zondag snoep ( was 648 gr) Marloes Peek  

 
ZijActief 

Op maandag 22 oktober heeft Roy Voss over zijn project in Nepal verteld. 

Dit project is opgericht in 2007 samen met Daan van Vliet onder de naam Unica 

foundation. Beiden waren destijds werkzaam bij Unica. 

Met deze foundation helpen zij de bevolking in de meest  arme en afgelegen 

gebieden aan de eerste en belangrijkste levensbehoefte. 

Drinkwater, sanitair, hygiëne, biogas, kooktoestellen en zonne-energie. 

En zij geven ook les in nieuwe vaardigheden om zelf kippen en geiten te houden. 

Alles om zich zelf te kunnen onderhouden. 

Tevens worden de mensen opgeleid om zich te specialiseren in zonne-energie. 

De foundation biedt ook technische ondersteuning. 

De bedoeling is dat de mensen de projecten zelf kunnen onderhouden. 

Elke 5 jaar is er een evaluatie om te zien waar er nog bijgestuurd moet worden. 

Door deze foundation  zijn de leefomstandigheden van 40.000 mensen 

aanmerkelijk verbeterd. Het was een zeer interessante avond. 

Op maandag 12 november komt Roelie Woudwijk vertellen over hoe een 

beeldhouwwerk van begin tot eind ontstaat. 

Dit belooft weer een gezellige avond te worden.                                   Het bestuur 
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Bloeiend glasvezel? 

Overal in het buitengebied is momenteel de aanleg van glasvezel in volle gang. 

Daarmee krijgt het buitengebied eindelijk snel internet. En… we gaan het 

buitengebied nog meer cadeau doen: bloeiende bermen! 

De dichtgegooide sleuven bieden namelijk een uitgelezen kans om onze bermen 

nog voor de winter  in te zaaien. Daar kiemt het zaad eenvoudig op en kan het 

tijdens de lente een vliegende start maken. Duurzaam Hoonhorst heeft inmiddels 

voor drie kilometer berm aan zaad ingeslagen.  

Op zondagmiddag 18 november willen we die gaan inzaaien. Help je ons mee?  

We willen in ieder geval de bermen langs delen van de Zwarteweg, Emmerweg, 

Koepelallee, Koelmansstraat en Tibbensteeg inzaaien. We hebben ook nog een 

beetje extra zaad als jij juist in jouw straat aan de slag wil.  

We hebben inheems, meerjarig zaaigoed ingekocht. Soorten die van nature hier 

ook voorkomen en bijzonder aantrekkelijk zijn voor bijen en andere insecten. 

Denk aan Margriet, Wilde peen, Fluitekruid enzovoort.  

Dat wordt de komende jaren genieten 

..van die eerste dikke hommel in het voorjaar 

..van zoemende bijen 

..van een bloemenzee vol geur en kleur 

..van kleurrijke, fladderende vlinders 

..van het geluid van krekels en sprinkhanen (alsof je in Frankrijk op vakantie 

bent) 

..van lekker bloemen plukken met de kinderen 

Help je mee? 

Op zondagmiddag 18 november verzamelen we om 13:00 uur in de Potstal. 

Daarna gaan we in drie of vier ploegen naar buiten om te zaaien. Rond half vier 

hopen we weer terug te zijn om met elkaar na te praten onder het genot van 

koffie/thee.  

Volwassenen en kinderen zijn van harte welkom om mee te helpen met zaaien. 

Kinderen onder 10 jaar mogen mee onder begeleiding van de eigen ouders.  

Doe je mee? Laat het onder vermelding van je naam en telefoonnummer weten 

aan Fleur Schilt van Duurzaam Hoonhorst (per WhatsApp: 06-4483 4373). Neem 

een hark  en een emmer mee. 
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KRANT 

Even lekker de krant lezen: in het Anjerpunt liggen elke dag de 

nieuwste edities van de Telegraaf en de Stentor voor u klaar. 

Schuif aan de leestafel of ga zitten bij de haard en neem het 

laatste nieuws door. Natuurlijk zijn jullie ook altijd welkom voor 

een kop koffie en een praatje. 

BZZZZ 

Nieuw in het streekproduktenassortiment: honing. Verkrijgbaar in 

2 smaken: Natuurlijke Hoonhorster Lindehoning en honing uit het 

Vechtdal van Huis Millingen. Lekker en gezond. 

VOORLEZEN 

Laat de kleintjes voorlezen en geniet zelf mee. Op vrijdag 14 

december om 11.00 u wordt er weer voorgelezen in het Anjerpunt. Uit welk boek? 

Dat is nog een verrassing; hou daarvoor onze facebookpagina in de gaten…  

 

GOED HANDWERK 

Elke woensdagmiddag tijdens de handwerkmiddag is er de 

mogelijkheid om te handwerken voor een goed doel namelijk 

stichting Still. Deze stichting ondersteunt  ouders met een 

overleden kindje vanaf 22 weken. Ze geven gehaakte of 

gebreide dekentjes, mutsjes etc. omdat er voor deze kindjes bijna geen kleertjes 

zijn. Meer informatie op Facebook: Haken voor stichting Still.  Het garen wordt 

beschikbaar gesteld door cafe restaurant Kappers. Ook van harte welkom met 

eigen handwerk. Gezellig: van 14.00 tot 16.00 uur. 

EXPOSITIE   

In de maanden november en december exposeert Wim Schrijver uit Hoonhorst 

schilderijen in Anjerpunt Hoonhorst/zaal Kappers. Wim is al vanaf zijn LTS 

opleiding met verf in de weer. Tien jaar geleden is hij begonnen met, zoals hij zelf 

zegt, schilderen met een klein penseel, eerst met acrylverf, later met olieverf. 

Wim is nog steeds bezig zijn werk te verbreden: op dit moment richt hij zich bij Art 

Partout op portretschilderen. Wim laat in het Anjerpunt zijn schilderijen in olieverf 

zien, zowel stillevens, dieren, als ook natuur en landschappen, o.a. uit de 

omgeving van Hoonhorst. Wim: “zo zie je maar weer, iedereen kan leren 

schilderen”. U bent welkom om te kijken of hij gelijk heeft… 
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HOONHORST OP DE AGENDA 

Natuurlijk is er nog meer te doen in en rondom het dorp. Kijk op de 

dorpsagenda op Hoonhorst.nl. Iedereen die wat leuks organiseert, 

kan een mail sturen naar agenda@anjerpunthoonhorst.nl, dan 

zorgen de noabers dat je activiteit digitaal in beeld komt. 

 

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). Anjerpunt Hoonhorst is 

ook op facebook te vinden!  

 

 
 

 
Gemeente Dalfsen neemt afscheid van burgemeester Han Noten 

Dalfsen – Op vrijdag 23 november neemt Han Noten na bijna 8 jaar afscheid als 

burgemeester van de gemeente Dalfsen. Inwoners, ondernemers en genodigden 

zijn van 15.30 tot 18.00 uur van harte welkom op de afscheidsreceptie in 

Kulturhus De Spil in Nieuwleusen.  

 

Noten stond als burgemeester aan het hoofd van een gemeente die in deze 

periode een aantal pittige uitdagingen kende. De ontwikkeling van het Waterfront 

midden in een tijd van crisis, de nieuwbouw van de Trefkoele+ met de opening 

door Koning Willem Alexander, de Mozaïek in Lemelerveld dat een écht 

Kulturhus werd en de nieuwe Potstal, voor een belangrijk deel door de 

Hoonhorster gemeenschap gerealiseerd, en de ontwikkeling, bouw en opening 

van De Spil in Nieuwleusen zijn resultaten uit deze burgemeestersperiode waar 

we als gemeente en samenleving trots op mogen zijn.   

 

Op 8 november leidt Noten zijn laatste raadsvergadering, die in het teken staat 

van de programmabegroting 2019-2022. Deze raadsvergadering wordt 

afgesloten met een terugblik van Noten op zijn bijna 8-jarig burgemeesterschap 

van de gemeente Dalfsen. Op 23 november neemt Noten afscheid in De Spil. Om 

16.00 begint het officiële programma dat tot 17.00 uur zal duren. Gezien de te 

verwachten belangstelling zullen Noten en zijn vrouw niet in staat zijn om 

iedereen persoonlijk de hand te schudden. 

 

INGEZONDEN 
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Bijdrage aan Sheltersuits 

Noten heeft aangegeven zelf liever geen cadeaus te ontvangen bij zijn afscheid. 

In plaats daarvan kan iedereen die dat wil een bijdrage overmaken aan 

Sheltersuits, een door jonge mensen opgerichte sociale onderneming die wind- 

en waterdichte jassen annex slaapzakken maakt voor daklozen in Nederland en 

voor vluchtelingen, onder andere in de kampen op Lesbos. Dat doen zij met 

mensen met weinig kans op werk.  

 

Nieuwe burgemeester 

Tijdens een bijzondere raadsvergadering op maandag 14 januari wordt Erica van 

Lente beëdigd als nieuwe burgemeester van de gemeente Dalfsen. Van Lente wil 

eerst haar huidige functie als waarnemend burgemeester van de Groningse 

gemeente Bedum goed afronden voordat zij in Dalfsen start. De gemeente 

Bedum gaat per 1 januari 2019 samen met de gemeenten De Marne, Eemsmond 

en Winsum op in de nieuwe gemeente Het Hogeland. Vanaf 1 december tot 14 

januari nemen de locoburgemeester Ruud van Leeuwen en plaatsvervangend 

raadsvoorzitter Luco Nijkamp de burgemeesterstaken van de gemeente Dalfsen 

waar.  

 

 
 
 
Gemeenten worstelen met onafhankelijke cliëntondersteuning 
 
Gemeenten hebben de plicht om inwoners hulp te bieden bij de toegang tot zorg 
en ondersteuning. Daar moeten onafhankelijke cliëntondersteuners in voorzien, 
maar in de praktijk is dat nog niet overal even goed geregeld blijkt uit onderzoek. 
Veel gemeenten worstelen nog steeds met de invulling van de onafhankelijke 
cliëntondersteuning in het sociaal domein. Wat doet een cliëntondersteuner wel, 
wat doet deze niet? Werken we alleen met vrijwilligers of met professionals of 
laten wij deze samenwerken? Mensen verder helpen in het steeds complexer 
wordende zorglandschap is nog niet zo eenvoudig. 
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Koplopers 
En dat weten ook de VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten), Ieder(in), de 
Koepel Adviesraden Sociaal Domein en Movisie. Zij startten in het najaar van 
2017 het project ‘Koplopers cliëntondersteuning’. Veertien gemeenten die 
landelijk voorop lopen in het vernieuwen van de onafhankelijke 
cliëntondersteuning werden gevraagd in hun regio het voortouw te nemen in het 
verder ontwikkelen, vernieuwen en verbeteren van de cliëntondersteuning. 
 
Zorgbelang Overijssel ondersteunt koplopergemeente 
Twee van de landelijke koplopers zijn Ommen en Hardenberg. Zorgbelang 
Overijssel voert hier de onafhankelijke cliëntondersteuning uit. Ommen en 
Hardenberg zijn niet de enige gemeente waar Zorgbelang onafhankelijke 
cliëntondersteuning biedt. Zorgbelang Overijssel biedt zowel in grote als in 
kleinere gemeenten cliëntondersteuning. Denk hierbij aan Zwolle en Enschede 
maar ook bijvoorbeeld een kleinere gemeente als het Twentse Losser. 
 
Integraal 
Daarnaast voert Zorgbelang voor heel Overijssel de cliëntondersteuning 
langdurige Zorg en de gezondheidszorg uit. Hierdoor biedt Zorgbelang een 
compleet en integraal aanbod aan gemeenten die met hen in zee gaan. Dit is fijn 
voor cliënten. Hierdoor worden ze niet van het kastje naar de muur gestuurd. 
Mensen kunnen terecht bij Zorgbelang. De ondersteuning is gratis. 
 
Ministerie 55 miljoen voor cliëntondersteuning 
Een van de belangrijke aandachtspunten uit het Koplopersproject, is het meer 
bekendheid geven, het recht op én de mogelijkheden van onafhankelijke 
cliëntondersteuning. Het ministerie van VWS trekt deze kabinetsperiode 55 
miljoen euro uit voor cliëntondersteuning. 
 
Het project krijgt een vervolg 
Om aan het project een vervolg te geven, worden in de periode 2018-2021 ieder 
jaar ongeveer 14 nieuwe gemeenten geselecteerd die werk maken van het 
aanbod van cliëntondersteuning in hun gemeente. Deze koplopers nemen een 
ambassadeursfunctie op zich door gedurende twee jaar in de eigen regio 
aandacht te besteden aan cliëntondersteuning. Daarnaast gaan koplopers aan de 
slag om het eigen beleid en praktijk op dit thema verder te ontwikkelen, te 
vernieuwen en te verbeteren. 
 
Wilt u meer weten? 
Wilt u meer informatie over ondersteuning van Zorgbelang Overijssel? Neem 
vrijblijvend contact op via (074) 250 01 55 of via j.feenstra@zorgbelang-
overijssel.nl

mailto:j.feenstra@zorgbelang-overijssel.nl
mailto:j.feenstra@zorgbelang-overijssel.nl
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