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  Dorpsblad Hoonhorst 11 januari – 7 februari  22e jaargang nr.7 

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 
 29 januari Rinus   8 februari 
 19 februari Sjoerd   1 maart 
 19 maart Sjoerd 29 maart 
 
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 
Stichting vrienden van de Damhoeve  
ZijActief 
Oudijzeractie 
Any Fitness 
Toneel groep Sagezo uit Wijthemen 
Mantelzorgers waardering 

Stichting Dorpsblad Hoonhorst 

mailto:dorpsblad@hoonhorst.nl
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Datum                             Agenda 
 
11 januari    Voorleesuurtje Anjerpunt 
13 januari    Eten bij Kappers 
15 januari    Ouderenochtend  Zaal Kappers 
15 januari    Bingo Zaal Kappers 
16 januari    Klaverjassen kantine Potstal 
18 januari    Jeugdsoos Bowlen 
29 januari    Ouderenochtend Zaal Kappers 
30 januari    Klaverjassen Potstal 
 8 februari    Jeugdsoos trampoline springen 
 
 
 
N.B. Voor actuele agenda en jaarplanning zie ook Hoonhorst.nl AGENDA 
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Bericht van het koor Pro Musica. 
 
De inhoud van de levensmiddelenmand tijdens de kerstmarkt was € 24,89. 
Het juiste getal is niet geraden maar Hermien Schoorlemmer zat er het dichtst bij. 
Allen hartelijk dank voor uw bijdrage. 
 

 
 
 
 
 

Pastoraal team Emmanuelparochie 
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@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 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 
 

KERKELIJK NIEUWS 

KRUMMEL 

mailto:monninkhof@hetnet.nl
http://www.parochiehoonhorst.nl/
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Ziekenbezoekgroep 
Heeft u behoefte aan bezoek bij ziekte, bent u aan huis gebonden of anderszins, 
neem dan contact op met Sientje Veneboer. Zij is de contactpersoon van de 
bezoekgroep in onze parochie. 
Haar telefoonnummer is (0529) 401828. 
 
Misintenties:  
Opgave misintenties bij het locatiesecretariaat (rkkerkhoonhorst@gmail.com), 
uiterlijk vrijdags vóór datum inleveren kopij dorpsblad. Het  locatiesecretariaat (in 
de dorpshuiskamer) is geopend iedere vrijdagmorgen van 10.00 uur tot 11.30 uur 
en is dan ook telefonisch bereikbaar  (0529) 401223. Misintenties kunnen per 
kalenderjaar worden opgegeven onder vermelding van de data waarop men de 
misintentie gelezen wil hebben. Bijdrage: misintentie € 8,=. Betaling via 
bankrekeningnr. NL55 RABO 0312 8258 11 t.n.v. R.K. Parochie H. Cyriacus 
Hoonhorst.    
  
Kerkberichten: 12 januari t/m 10 februari 
 
Zaterdag 12 januariDoop van de Heer 
19.00 uur             : Eucharistieviering 
Voorganger         : Pastor Rutgers 
m.m.v.                 : Enjoy 
Lector                  : Leon Diepman 
Dienen : Richard Meijer, Maren Diepman 
Collectanten        : A. Peek, H. Rienties 
Koster                  : H.v.d.Vegt  
 
Intenties 12 en 13 januari: 
overl. ouders Meijerink- Groote Stroek, Bernard en Marie Diepman- Reimert, Herman 
Nijboer,Pastoor Wielens, overl. ouders Grooteschaars- Bruggeman, jaarged. Theodorus 
van der Vechte 
 
Dalfsen       : zaterdag 12 januari  19.00 uur Communieviering 
Ommen       : zondag  13 januari  11.00 uur Eucharistieviering 
Lemelerveld       : zondag  13 januari  09.00 uur Communieviering                         
Vilsteren       : zondag  13 januari 11.00 uur Communieviering 
Heino       : zaterdag 12 januari  19.00 uur Eucharistieviering 
Lierderholthuis  : zondag  13 januari  09.00 uur Eucharistieviering 

 
Maandag 14 januari 
19.00 uur             : Rozenkransgebed 
Lector                  : Tonnie Veltmaat 
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Woensdag 16 januari 
9.30 uur               : Caritasviering. Aansluitend is er gezamenlijk koffie drinken in 
   het parochiecentrum 
 
Donderdag 17 januari       
19.00 uur             : Eucharistieviering 
Voorganger         : Pastoor Monninkhof 
Intentie                : Voor de zieken en gehandicapten 
 
Zaterdag 19 januari 
Oecumenische viering in Het Kruispunt Brethouwerstraat 19. Aanvang 19.00 uur. 
In deze viering wordt de oecumenische kaars uitgereikt aan vertegenwoordigers 
van de verschillende kerken van Dalfsen, Oudleusen en Hoonhorst. Het is tevens 
het begin van de Gebedsweek met het thema: Recht voor ogen.  
Het schema is in de gebedsweek verder als volgt: 
 
Ma 21 januari Vechtstroomgemeente  Polhaarweg  34       19.00 uur 
Di 22 januari NGK Polhaarweg  34       19.00 uur 
Wo 23 januari R.K. kerk Dalfsen Pleijendal   5            19.00 uur 
Do 24 januari PKN Kerkplein 22             19.00 uur 
Vrij 25 januari GKV Brethouwerstraat 19 19.00 uur 
 
Zondag 20 januari 2

e
 zondag door het jaar 

09.00 uur             : Eucharistieviering 
Voorganger         : Pastor Rutgers 
m.m.v.                : - 
Lector                  : Martin Broeks 
Dienen : Hugo Boekel, Lynn Jansen 
Collectanten       : F. Overgoor, H. Hulsman 
Koster                 : G. Holterman 
 
Intenties 19 en 20 januari: 
Bernard en Marie Diepman- Reimert, overl. fam. Kappers, ouders Schrijver- Bosch,  
Herman Nijboer, Henricus Schrijver, overleden ouders Overgoor- Grooteschaars 
 
Dalfsen       : zaterdag 19 januari  19.00 uur Eucharistieviering 
Ommen       : zondag  20 januari  11.00 uur Eucharistieviering 
Lemelerveld       : zaterdag 19 januari  19.00 uur Communieviering   
        : zondag  20 januari     10.00 uur  Oecumenische viering 
Vilsteren       : zondag  20 januari  11.00 uur Communieviering 
Heino       : zaterdag 19 januari  19.00 uur Communieviering 
                             :zondag  20 januari     10.00 uur Oecumenische viering in 
                                                                                                                       Nicolaaskerk 

 



                                 Dorpsblad Hoonhorst   
 

DORPSBLAD HOONHORST NR 6 8 

Maandag 21 januari 
19.00 uur  : Rozenkransgebed 
Lector      : Frans Eilert 
 
Donderdag 24 januari       
19.00 uur             : Eucharistieviering 
Voorganger         : Pastoor Monninkhof 
Intentie                : Voor slachtoffers van oorlog en geweld 
 
Zaterdag 26 januari3

e
 zondag door het jaar 

19.00 uur             : Communieviering 
Voorganger         : Pastoraal werker Noordink 
m.m.v.                 : Pro Musica 
Lector                  : Anneke Jansen 
Dienen : Niek Diepman, Rens Diepman 
Collectanten        : P. Mijsters, H. Melenhorst 
Koster                  : A. Braam 
 
Intenties 26 en 27 januari: 
Bernard en Marie Diepman- Reimert, overl. ouders Kroes- Klein Herenbrink, overl. ouders 
Peek- Klink overl. ouders Grooteschaars- Bruggeman, Gezina Broeks- Splinter  
 
Dalfsen       : zondag  27 januari  09.00 uur Eucharistieviering 
Ommen       : zondag  27 januari 11.00 uur Eucharistieviering 

Lemelerveld       : zondag  27 januari 09.00 uur Eucharistieviering                         

Vilsteren       : zondag  27 januari 11.00 uur Communieviering 
Heino       : zaterdag  26 januari 19.00 uur Eucharistieviering 
Lierderholthuis  : zondag  27 januari 09.00 uur Communieviering 

 
Maandag 28 januari 
19.00 uur  : Rozenkransgebed 
Lectrice      : Tonnie Veltmaat 
 
Donderdag 31 januari 
19.00 uur             : Eucharistieviering 
Voorganger         : Pastoor Monninkhof 
Intentie                : Voor alle overledenen in onze parochie 
   
Zondag 3 februari Maria Lichtmis         
09.00 uur             : Communieviering 
Voorganger          : Pastoraal werker klein Overmeen 
m.m.v.                  : Enjoy        
Lector                   : Silvo Broeks 
Dienen                  : Frans Eilert, Maren Diepman 
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Collectanten         : J. v.d. Vechte, D. v.d. Vechte 
Koster                   : H. v.d. Vegt 
 
Intenties 2 en 3 februari: 
Bernard en Marie Diepman- Reimert, Hein Diepman, Diny Habers- Oude Rengerink 
 

Dalfsen       : zaterdag  2 februari  19.00 uur Communieviering 
Ommen       : zondag  3 februari  11.00 uur Eucharistieviering                   
Lemelerveld       : zaterdag  2 februari 19.00 uur Eucharistieviering                         
Vilsteren       : zondag  3 februari 11.00 uur Eucharistieviering 
Heino                 : zaterdag  2 februari 19.00 uur Eucharistieviering 
Liederholthuis    : zondag  3 februari  09.00 uur    Eucharistieviering 

 
Maandag 4 februari         
19.00 uur  : Rozenkransgebed 
Lector      : Frans Eilert 
 
Donderdag 7 februari      
19.00 uur             : Eucharistieviering 
Voorganger         : Pastoor Monninkhof 
Intentie                : Voor slachtoffers van natuurrampen 
 
Zaterdag 9 februari5

e
 zondag door het jaar 

19.00 uur           : Eucharistieviering 
Voorganger       : Pastoor Monninkhof 
m.m.v.               : - 
Lector      : Helga Baars 
Dienen              : Ivor Smook, Richard Meijer 
Collectanten      : H. Veneboer, W. Schrijver 
Koster               : G. Holterman 
 
Intenties 9 en 10 februari:  
Bernard en Marie Diepman- Reimert, overl. ouders Meijerink- Groote Stroek, Herman 
Nijboer, overl. ouders Grooteschaars- Bruggeman, Gezina Broeks- Splinter 
 
Dalfsen       : zondag  10 februari 09.00 uur Eucharistieviering 
Ommen       : zondag  10 februari 11.00 uur Eucharistieviering 
Lemelerveld       : zaterdag  9 februari 19.00 uur Carnavalsviering  
Vilsteren       : zondag  10 februari 11.00 uur Eucharistieviering 
Heino       : zaterdag  9 februari 19.00 uur Communieviering 
Lierderholthuis   : zondag  10 februari 09.00 uur Communieviering 
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Op 1 december is overleden 

 
Johanna Gerritdina Wilhelmina  Damman - Haverink 

 
  Annie 

in de leeftijd van 87 jaar 
sinds 3 januari 1996 weduwe van Herman Damman 

 
Tempelhof 10 

 
Laten wij haar in onze gebeden gedenken. 

 
 
 

 
Winter 
Nadat de kerstdagen en de jaarwisseling weer voorbij zijn, wordt het pas echt 
winter. De dagen lengen weliswaar een klein beetje maar de akkers en de bomen 
zijn nog heel erg kaal en leeg. Het kan vriezen, het kan dooien. Voor mij zijn de 
eerste maanden van het jaar de meest onaangename. Zij, die (als het vriest) van 
schaatsen houden of van het vieren van Carnaval, kunnen zich nog een beetje 
vermaken. Al die anderen moeten het doen, met wat ze zelf verzinnen om die 
lege tijd door te komen. Zeker in dit jaar 2019 waarin het mooie Paasfeest pas op 
21 april wordt gevierd. 
In de dagen voor kerst werden we in de media steeds indringender gewezen op 
het feit dat steeds meer mensen zich ook in onze omgeving eenzaam voelen en 
eenzaam zijn. Vaak zijn dat oudere mensen van wie de mobiliteit steeds 
beperkter is geworden. De lichamelijke ouderdom zorgt ervoor dat bewegen en 
het zich op weg begeven steeds moeizamer wordt. 
 
Soms ontbreekt de energie om nog iets op eigen houtje te ondernemen. Maar 
ook door het verlies van mensen die ze goed gekend hebben of liefgehad wordt 
de wereld steeds leger en kaler en killer. Vaak hoor ik mensen vertellen over hun 
ervaringen van leegte en verlatenheid: “Wie is er eigenlijk nog geïnteresseerd in 
de mening van iemand waarvan men denkt dat die niet meer van deze tijd is?” 
Kinderen wonen verder weg en komen niet al te vaak op bezoek. “Van degenen 
die ik van vroeger ken, zijn de meesten al gaan hemelen.” “Mijn herinneringen 
kan ik met bijna niemand meer delen.” 
Gelukkig wordt de eenzaamheid onder de mensen steeds serieuzer genomen. 
Want het is werkelijk een groot maatschappelijk probleem geworden. In onze 
hectische tijd waarin voor jonge mensen heel veel, zeer veel moet in steeds  
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minder tijd, is er steeds minder ruimte en/of tijd voor een ander. Alles moet 
renderen. Alles moet nut hebben en alles moet liefst direct resultaat opleveren. 
Stilstaan bij jezelf is al moeilijk genoeg. Laat staan stil staan bij de ander. En wat 
is het rendement voor mij als ik tijd spendeer aan iemand die zich eenzaam 
voelt?? 
 
Ons geloven in Jezus wijst ons telkens weer op de verantwoordelijkheid die we 
hebben voor onszelf én voor de ander. Wie alleen zichzelf dient, dient slechts de 
helft. Natuurlijk heeft elk mens in eerste instantie zelf de verantwoordelijkheid 
over wat je doet en laat. Ook eenzame mensen hebben de uitdaging zelf actief te 
blijven ook in hun aandacht naar anderen. Maar als alleen de medewerker van de 
supermarkt de enige gesprekspartner is geworden, dan hoop ik toch maar dat er 
mensen zijn die de moeite nemen om zo iemand te zien en te willen ontmoeten. 
Gelukkig zijn er in onze geloofsgemeenschappen heel wat vrijwilligers die vanuit 
bezoekgroepen of als wijkcontactpersoon qualitate qua hun best doen om 
aandacht te hebben voor de bijna verborgene medemens. Maar ook u en ik 
worden uitgedaagd om in die kilte en leegte een beetje warmte en nabijheid te 
brengen. Stuur eens een kaartje; bel iemand eens op en vraag hoe het gaat; 
verras iemand met jezelf. Een groter geschenk dan dat kun je niet geven.   
 

G. Noordink, pastor 
 

 
Thema - Catechese – Paulus - Griekenland 
Tijdens de voorbereiding voor de komende Paulus-reis naar Griekenland 18 t/m 
27 oktober 2019, kwam bij ons het idee op om enkele thema-avonden te houden 
over de apostel Paulus en de ontwikkeling en verspreiding van het Christendom 
in de landen rond de Middellandse Zee, in het bijzonder in wat nu Griekenland is. 
  
Deze avonden staan open voor ieder die interesse heeft in Paulus en zijn 
missiewerk, dus ook voor mensen uit andere locaties en voor mensen die 
niet deelnemen aan de reis. Het enige dat u nodig heeft, is uw eigen 
belangstelling! 
Wij hebben pastor Joop Butti gevraagd om deze avonden voor ons te verzorgen. 
Pastor Butti weet boeiende dingen te vertellen over Paulus en zijn missiewerk en 
over de verspreiding van het Christendom. 
Dit alles zal worden behandeld in vier avonden en wel op de volgende 
woensdagavonden op 30 januari, 6 februari, 6 maart en 27 maart 2019. 
  
Deze avonden beginnen telkens om 20.00 uur en worden gehouden in het 
parochiecentrum van de RK Kerk Heilig Hart van Jezus, Posthoornweg 6, 8152 
AZ Lemelerveld. 
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Hebt u tevens belangstelling voor de Paulusreis naar Griekenland dan bent u ook 
van harte welkom op 23 januari om 19.30 uur in het parochiecentrum in 
Lemelerveld. 
De VNB-reisorganisatie zal op deze avond uitleg geven over deze reis. Meer 
informatie is te vinden op de parochiewebsite www.parochiehoonhorst.nl 
  

 
 
 

 
 
Stichting van de Damhoeve 
Op 8 mei 2018 is opgericht de stichting: Stichting Vrienden van de Damhoeve, 
gevestigd te Dalfsen, Ganzepanweg 2a.                                                                                                                                                   
Al een aantal jaren wordt door de Damhoeve aan een groep zorgbehoevende 
ouderen een zinvolle en ontspannen dagbesteding aangeboden.   
“In een kleinschalige omgeving, bij de  volop in bedrijf zijnde melkveehouderij van 
Gert van Dam en Ina Brinkhuis, staan warmte, persoonlijke aandacht en 
betrokkenheid bij de dagelijkse leiding, te weten : Ina, Marion, Jolanda en 
Jacqueline, voorop.”                                                                                                                           
“ De Stichting heeft ten doel het ondersteunen van de Damhoeve bij het 
aanbieden van een passend programma aan de deelnemers en/of hun 
mantelzorgers.”                                                                                                                                                               
“.De ondersteuning richt zich op die activiteiten die niet vanuit de reguliere 
financiering door overheid of zorgverzekeraar kunnen worden vergoed.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Daarbij kan worden gedacht aan uitstapjes, entertainment, het organiseren van 
open dagen, bezienswaardigheden bekijken en dergelijke.”                                                                                                 
De vrijwilligers Agnes Kelderman, Gerda Diepman en Jan Holterman denken dat 
met de oprichting van de Stichting Vrienden van de Damhoeve voor een groot 
gedeelte in de kosten van het organiseren van diverse activiteiten kan worden 
voorzien.                                                                                                                                                     
Zij verzoeken geïnteresseerden  om met een vrijwillige financiële bijdrage 
ondersteuning te  geven ten behoeve van welkome extraatjes, die door de 
stichting zullen worden georganiseerd voor de deelnemers op de Damhoeve. 
Dit kan door een bedrag over te maken op rekeningnr. NL 36 RBRB 0706 6158 
67 t.n.v. Vrienden van de Damhoeve.                                                                                                                    
Uiteraard is een gift in contanten aan de drie hierboven genoemde bestuursleden 
of aan de dagelijkse leiding van de Zorgboerderij ook van harte welkom.                                                                                                                                                                   
Op website de Zorgboerderij Damhoeve kunt u informatie en activiteiten van 
Zorgboerderij de Damhoeve vinden. 
“De stichting zal u in de toekomst, ook middels deze site, op de hoogte houden 
van haar activiteiten.” 

Agnes Kelderman, Gerda Diepman en Jan Holterman 

PLAATSELIJK NIEUWS 

http://www.parochiehoonhorst.nl/
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ZijActief 
 
Op maandag 17 december werd de kerstavond verzorgd door wijk 5. 
Wij werden ontvangen met gezang en de zaal was gezellig aangekleed in 
kerststijl. 
Daarna was er tijd om even gezellig te kletsen met iedereen. 
Het dobbelsteenspel met leuke cadeautjes was erg leuk. 
Iedereen ging met een cadeautje naar huis. 
Het was een erg gezellige avond, goed georganiseerd. 
Wijk 5 dank daarvoor. 
Op maandag 21 januari hebben we eerst de jaarvergadering. 
Daarna komt het hospice uit Dalfsen ons vertellen over hun ervaringen. 
Wij hopen weer velen van u te mogen begroeten. 

Het Bestuur 
 

 
 
Oud ijzeractie 2018 
 
De oud ijzeractie van de St. Cyriacusschool heeft plaatsgevonden op zaterdag 3 
november 2018. In alle vroegte gingen de vaders van de schoolkinderen op pad 
om bij de huizen in Hoonhorst en verre omgeving het oud ijzer op te halen. 
Tussen de middag heeft de ouderraad gezorgd voor een lekkere lunch zodat er 
genoeg energie was om in de middag door te gaan met het halen. Er is wederom 
een gigantische hoeveelheid oud ijzer opgehaald. Met het geld dat hiermee 
verdiend wordt organiseert de ouderraad verschillende activiteiten voor de 
kinderen van de basisschool. Je moet hierbij o.a. denken aan het schoolreisje, 
Sinterklaas en Kerstviering, schoolhandbal en schoolvoetbal, de wandel3daagse 
en voor de kleinsten het uitje met de huifkar naar de moezenbelt. 
 
Het is nog steeds mogelijk om oud ijzer door het jaar heen in te leveren. Bij de 
boerderij van Marcel Mars (Marsweg 1A Hoonhorst) staat achter de stal een 
container opgesteld die dit mogelijk maakt. Uiteraard blijft onze vertrouwde oud 
ijzer actie gewoon bestaan maar heeft u oud ijzer en het ligt u in de weg breng 
dat dan gerust naar deze container. We willen er wel bij aantekenen dat hier dan 
ook alleen oud ijzer in gedeponeerd mag worden en geen ander grof huisafval. 
Wij kunnen met de opbrengst weer leuke activiteiten voor de schoolkinderen 
organiseren. 
 
Langs deze weg willen we u bedanken voor het leveren van het oud ijzer en 
willen we alle ouders bedanken voor het meewerken met het ophalen van het 
oud ijzer maar ook voor de medewerking aan alle andere activiteiten die de 
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ouderraad organiseert. Samen staan we sterk! Vanaf de Marsweg kunt u tussen 
de twee stallen doorrijden en achter de linker stal op de eerste foto kunt u de 
container vinden. 
 
Bij voorbaat dank voor de medewerking. 
 
Met vriendelijke groet, 
 

Namens ouderraad St. Cyriacusschool Hoonhorst 
Robert Nijhout 

 
                 

 
 

                                           

                                        

    
We zitten alweer in het jaar 2019 ….. Ze zeggen altijd dat alles veel sneller gaat 
als je het naar je zin hebt. Nu…dat is bij ons ook zeker het geval!  We hebben 
afgelopen jaar niet stil gezeten, 2018 is voorbij gevlogen! We zijn heel trots dat 
we rond de 50 mensen in beweging hebben gekregen, zowel jong als oud! 
Daarom willen we ook dit jaar iedereen, ook degene die de stap nog niet hebben  
 

Any F i t n e s s

s  
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gezet, graag 
uitnodigen om 
samen met ons te 
komen sporten, 
buiten of binnen, 
hardlopend of tijdens 
een bootcamples! 
Even een 
terugblik…. 
*De bootcamp in juni 
en juli was een groot 
succes en hebben 
we zeker ook het 
komend jaar weer 

op het programma staan! Bij voldoende animo gaan we ook weer samen met de 
kids bootcampen. 
                                                                     
*In de maand september en oktober hebben we alle attributen in de speeltuinen, 
die Hoonhorst rijk is, gebruikt voor onze speeltuinen-challenge, een krachttraining 
gecombineerd met cardio-oefeningen. Ook deze staat weer op het programma 
van 2019! 
*Hardloopclinic in sept en okt, hier hadden zich maar liefst 11 vrouwen en 1 man 
opgegeven. Een mooie groep beginners, die zeer gemotiveerd waren om 
uiteindelijk de 5 km hardlopend af te kunnen leggen. 

                                 
*November en december stonden in het teken van de Stoere 
Challenge(krachttraining) waarbij we binnen gingen trainen. Heeft u al eens een 
kijkje genomen in onze fitnessruimte? 

  
Kerstmannenbootcamp: 
De  (kerst)mannenbootcamp werd gehouden op 23 dec. Dit  mini-evenement was 
een van de portfolio-opdrachten die we moesten uitvoeren tijdens onze 
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Fitnesstrainer A opleiding. Doordat het hele weekend had geregend, werd het 
echt afzien voor de heren. Maar iedereen kijkt er met veel  

 
 

 
 
voldoening op terug en het was zeker een geslaagd evenement! Bij veel animo 
zullen we hieraan een vervolg geven in de zomer!  
Hierbovenr enkele foto’s van de Kerstmannenbootcamp 
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Programma Any Fitness voor 2019 
 
Januari t/m Maart: B.B.B. Challenge onder Thema “Change your lifestyle”  
Hierbij gaan we 3 maanden lang werken aan onze buik-, been- en bilspieren. 
We beginnen hier op 9 januari mee. Dus had je nog geen goed voornemen….. dit 
is er 1 die echt effect heeft! Je kunt ook nog later instromen. 
Voor prijzen, info en opgave graag een berichtje naar 
anyfitnesshoonhorst@gmail.com of app naar tel 0636266758 (Claudia) 
 
Januari t/m Maart: Vrije training, woensdagavond van 20:00-21:00 uur 

Je kan voor €3,- p/u komen trainen. Er is in dat uur een 
fitnesstrainer aanwezig! Je kan je eigen trainingsschema 
volgen, maar Any fitness heeft ook verschillende 
trainingsprogramma’s voor jou. Dit uurtje is ook zeker 
voor de mannen een uitgelezen kans om je spieren op 
peil te houden. De eerste mannen zijn onlangs al gestart 
en tevreden! 

April :                            Hardloopclinic op de dinsdagavond voor de beginner, om 
                                      in een kleine groep van 0 naar 5 km in 10 weken te leren 
                                      hardlopen.  

2 april t/m 4 juni van 19:00-20:00 uur 
April & Mei :  Speeltuinen-challenge woensdag 9:00-10:00 en 19:00-

20:00 uur.  
 
13/14 April: Een georganiseerd wandelweekend in het Vechtdal met 

1 overnachting. Info komt nog maar “save the date”! 
Juni & Juli: 8 weken Bootcamp voor mannen en vrouwen. Informatie 

mailto:anyfitnesshoonhorst@gmail.com
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volgt. 
Augustus zomervakantie!!! 
 
Info of opgave voor de verschillende onderdelen in 2019  kan al via 
anyfitnesshoonhorst@gmail.com of app tel 06-36266758 (Claudia) 
Wil je eerst even komen kijken en 1 les meedoen is dit altijd mogelijk en geheel 
gratis!  
We maken er met z’n allen weer een sportief jaar van.. Samen gaan we onze 
doelen halen! 
 
Sportieve groeten, 

Claudia Lubberts & Helen Rienties 

 
 
 
 

 
 
Met vriendelijke groet, Sagezo speelt “De geweldige dokter Paul” 
 
Volgend jaar gaat toneelgroep Sagezo uit Wijthmen het stuk De geweldige dokter 
Paul op de planken brengen. Het is een klucht in drie bedrijven, geschreven door 
Henk Roede.  
 
Dokter Paul is een dierenarts die net een praktijk heeft overgenomen. Vol 
enthousiasme begint hij aan zijn eerste werkdag in zijn eigen praktijk. Maar al 
snel blijkt dat zijn voorganger er wat bij kluste en het daarbij niet al te nauw nam 
met de ethiek. Het toneel is in dit stuk in tweeën gesplitst en toont zowel de 
wachtkamer als de spreekkamer.  
 
Esther Damman heeft de groep inmiddels verlaten. Esther, bedankt voor de 
afgelopen drie jaar! In haar plaats hebben we Anke Marsman weten te strikken 
als nieuwe speelster. Voor wie haar nog niet kent: ze woont met man en zoontje 
aan de Zeisweg. Op de groepsfoto is Sagezo in de huidige samenstelling te zien, 
met Anke op de tweede rij links.  
 
 
 
 
 
 
 
 

INGEZONDEN 
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De voorstellingen in 2019 zijn op zaterdag 26 januari, vrijdag 1 februari en 
zaterdag 2 februari in het Parochiehuis in Wijthmen, aanvang 20:00 uur. De 
toegangsprijs bedraagt alle avonden 6 euro.  
 
Na afloop van elke voorstelling vindt weer onze fameuze verloting plaats, waarin 
tal van prijzen te winnen zijn. De hoofdprijs is traditiegetrouw een gevulde 
boodschappenmand met een waarde van 50 euro. We hopen dat u ook na de 
verloting nog gezellig nablijft onder het genot van een hapje en een drankje. 
 
Kaarten à € 6,00 zijn verkrijgbaar bij: 
Thera Hülsmann, Valkenbergweg 20, tel. 06-52282741 
Benny van Eekeren, Woestijnenweg 1, tel. (0529) 401926 of 06-16884981 
 
Graag tot ziens bij een van onze voorstellingen! 
 

Namens Sagezo, 
Gemma Rosendaal 

 
 
 

. 
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Mantelzorgerswaardering 2018 aan te vragen 
Gemeente Dalfsen waardeert inzet van de mantelzorgers met de 
‘Mantelzorgwaardering 2018’ 
 
De gemeente Dalfsen is blij met inwoners die zich als (jonge) mantelzorger actief 
inzetten voor bijvoorbeeld familieleden, vrienden en buren en daarmee ook voor 
de samenleving. Daarom deelt de gemeente ook dit jaar weer een 
Mantelzorgwaardering uit. De waardering wordt net als vorig jaar, uitgedrukt in de 
vorm van een lokale ondernemersbon of een VVV Cadeaukaart.  
Levert u mantelzorg aan een inwoner van Dalfsen of krijgt u als inwoner van 
Dalfsen ondersteuning van een mantelzorger ? Meld uzelf of deze persoon 
tussen 1 december 2018 en 1 maart 2019 aan voor de mantelzorgwaardering 
2018 via het aanmeldformulier op www.dalfsen.nl/mantelzorgwaardering. 
  
Definitie mantelzorg 
De gemeente Dalfsen vindt het belangrijk dat zowel jonge als oudere 
mantelzorgers zich aangesproken voelen, maar wanneer is iemand mantelzorger 
en komt men in aanmerking voor een waardering? Wethouder Jan Uitslag geeft 
uitleg over de term mantelzorg: “Mantelzorg is alle onbetaalde hulp aan een 
hulpbehoevende door iemand uit zijn of haar directe omgeving. Dit gaat verder 
dan de hulp die normaal gesproken verwacht mag worden van een partner, 
ouder, inwonende kinderen of vrienden. Het gaat om onbetaalde hulp en zorg 
aan iemand die dat nodig heeft en van deze hulp afhankelijk is. Hulp aan mensen 
zonder gezondheidsbeperkingen, zoals oppassen op gezonde (klein)kinderen, 
valt niet onder mantelzorg.”  
 
De gemeente vindt het fijn om mantelzorgers persoonlijk te bedanken. Daarom 
kan de mantelzorgwaardering uiterlijk in april 2019 opgehaald worden in de 
kernen Lemelerveld, Nieuwleusen en Dalfsen. 
 
Geen internet 
Heeft u geen beschikking over internet? Dan is het mogelijk om bij de Infopunten 
in Nieuwleusen, Lemelerveld en Dalfsen en in het gemeentehuis in Dalfsen het 
online formulier in te vullen. Bij de Infopunten is tijdens de openingstijden iemand 
aanwezig die u kan helpen bij het invullen van het formulier. 
 
Moeite met mantelzorg  
De gemeente merkt dat mantelzorgers zich soms zoveel inzetten voor hun 
naaste, dat zorg wel erg zwaar wordt. Daarom is het goed om als mantelzorger 
aan de bel te trekken als de mantelzorgtaken op lange termijn niet vol te houden 
zijn. Er zijn in de gemeente Dalfsen ondersteuningsmogelijkheden. Zo kan men 
terecht bij het mantelzorgteam Dalfsen van SAAM Welzijn via telefoonnummer 
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(0572) 372 882. Overbelasting komt steeds meer voor, waardoor mantelzorgers 
uiteindelijk ook cliënten/zorgvragers worden. Dat moet worden voorkomen. 
 

Meer informatie: Christiaan Hovestad,  team Communicatie, telefoon (0529) 48 
83 58  
 

 

 

 

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 bezunigen, koste wat het kost 

Ik wil best leren met geld om te gaan, alleen wil niemand mij dat geven 

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 

Ik beleg mijn geld niet, dat doe ik wel met brood  

Van delen wordt niemand arm 

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 

SPREUKEN 
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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 

Een computervirus dat de griep heeft, is nooit grappig.  

 

Als iedereen de eerste viool wil spelen, krijg je nooit een orkest bij elkaarWist 

je dat je op Justin Timberlake? 

Is het goed dat ik die cd van Lois Lane? 

Ik denk dat ik deze keer voor Alicia Keys 

Waar ken jij Gloria Estefan? 

Hey, weet jij waar Guus meeuwis? 

Slechte muziek is wat onze kinderen graag horen, goede muziek is wat wij 

als kinderen graag hoorden. 

Zoals de ouden zongen, zo housen de jongen. 
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