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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 Gemaakt door Verschijning 
 20 februari Rinus 2   maart 
 20 maart Sjoerd 30 maart 
 10 april Sjoerd 20 april 
  

 
Stichtingnieuws: 
 
De eerste maand van het jaar zit er op. 
Carnaval is in aantocht. Hakkersdonk is er klaar voor.  
In dit dorpsblad leest u wat er op het programma staat en dat je bij het Anjerpunt 
een foekepot leert maken. 
 
Fijne februarimaand gewenst. 

 
Stichting Dorpsblad Hoonhorst 

 
 

mailto:dorpsblad@hoonhorst.nl


                                 Dorpsblad Hoonhorst   
 

DORPSBLAD HOONHORST NR 7 2 

Datum                       Agenda 
 
6  februari  KBO jaarvergadering met bestuursverkiezing 
8 t/m 11 februari Carnaval in Hoonhorst 
11 februari Eten bij Kappers voor alleenstaanden en ouderen 
13 februari Ouderenochtend zaal Kappers 
14 februari Klaverjassen 
19 februari ZijActief, mevr. Van Wagenvoorde over de transsiberische  
                      Spoorlijn 
20 februari KBO Soosmiddag 
23 februari Jeugdsoos trampolinespringen 
27 februari Ouderenochtend zaal Kappers 
28 februari Klaverjassen 
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Beste inwoners van Hoonhorst, 
  
Bijna drie jaren heb ik met veel plezier in de Potstal mogen werken als 
fysiotherapeut. 
Per 1 februari 2018 ga ik de praktijk Fysiofits verlaten. 
Graag wil ik jullie allemaal bedanken voor het vertrouwen, de gesprekken, de 
openheid en de fijne samenwerking. Ik zelf kijk er in ieder geval erg positief op 
terug. Hopelijk jullie ook. 
  
Het ga jullie allemaal goed, houd de boel heel en wie weet tot ziens. 
  
  

Guido Heerink 
 
 
 
 
 
Pastoraal team Emmanuelparochie 
Contactpastores voor geloofsgemeenschap Hoonhorst: 
Pastoor H. Hermens, hermensh@hotmail.com ; (0529) 451583 
Johan Rutgers, parochievicaris, pastor.rutgers@gmail.com ;(0523) 234096 
Gerard Noordink, g.noordink@hetnet.nl ; (0572) 391262 
Joop Butti, butti@kerkennet.nl ; 06-22239828 
Marga klein Overmeen, m.kleinovermeen@emmanuelparochie.nl ; 06-18276484 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Locatieraad: Secretaris mevr. A. van Leeuwen, ankievvwijthmen@kpnmail.nl;  
(0529) 402011 
 
Contactpersoon voor onze parochie bij overlijden: Mevr. T. Veltmaat, tel. 
(0529) 401729 /06-38030137. Beheerder kerkhof Dhr. H. Hulsman, tel. (0529)-
401318.  
Website: www.parochiehoonhorst.nl 
 
Parochiefonds Hoonhorst  Rabobank rek.nr. NL77 RABO 0312 8258 03 
P.C.I. Caritas Hoonhorst Rabobank rek.nr. NL35 RABO 0161706282 
 
 
 
 

KERKELIJK NIEUWS 

KRUMMEL 
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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: 3 februari tot en met 4 maart 
 
Zaterdag 3 februari 
19.00 uur          : Carnavalsviering 
Voorganger       : Pastoraal medewerker Noordink 
m.m.v.               : Pro Musica 
Lector                : Leon Diepman 
Dienen               : Silvan Smook, Niek Diepman 
Collectanten      : W. Schrijver, H. Veneboer 
Koster                : G. Holterman 
 
Intenties 3 en 4 februari: 
Bernard en Marie Diepman- Reimert, Marinus en Diny Mars- Diepman,  
Pastoor Wielens Johan Kortstee, Herman Mars, Annie Kortstee- Pronk,  
overl. ouders Poppe- Breembroek, overl. ouders Sterenbosch- Luttenberg 

 
Dalfsen  : zaterdag  3 februari 19.00 uur Eucharistieviering 
Ommen      : zondag  4 februari 11.00 uur Eucharistieviering 
Lemelerveld       : zaterdag   3 februari        19.00 uur      Eucharistieviering                              
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Vilsteren       : zondag  4 februari 11.00 uur Carnavalsviering 
Heino       : zaterdag 3 februari 19.00 uur Communieviering 
Lierderholthuis  : zondag  4 februari 09.00 uur Eucharistieviering 
 
 
Maandag 5 februari 
19.00 uur              : Rozenkransgebed 
Lectrice                 : Tonnie Veltmaat 
 
Donderdag 8 februari 
19.00 uur              : Eucharistieviering 
Voorganger          : Pastoor Hermens 
Intentie                 : Jan Kappers 
 
Zaterdag 10 februari 
19.00 uur             : Communieviering 
Voorganger         : Pastoraal medewerker klein Overmeen 
m.m.v.                 : Enjoy 
Lector                  : Silvo Broeks 
Dienen                : Frans Eilert 
Collectanten       : H. Ulkeman, H. v.d. Vegt 
Koster                 : A. Braam 
 
Intenties 10 en 11 februari: 
overl. ouders Meijerink- Groote Stroek, ouders Damman- Heerink, Bernard en Marie 
Diepman- Reimert, Marinus en Diny Mars- Diepman, overl. ouders Grooteschaars- 
Bruggeman, Gezina Broeks- Splinter, overl. ouders Broeks- Meulman, Herman Nijboer, 
Annie Kortstee- Pronk, geboortedag Marie Poppe- Breembroek, Bernard Nijhout 
 
Dalfsen      : zondag  11 februari 09.00 uur Eucharistieviering 
Ommen      : zondag  11 februari 11.00 uur Eucharistieviering 
Lemelerveld      : zondag  11 februari 09.00 uur Communieviering  
Vilsteren      : vervalt  
Heino      : zaterdag  10 februari 19.00 uur Eucharistieviering 
Lierderholthuis       :  zondag  11 februari 09.00 uur Communieviering 

 
Maandag 12 februari 
19.00 uur            : Rozenkransgebed 
Lectrice                 : Tonnie Veltmaat 
 
Aswoensdag 14 februari 
Dalfsen     : 09.00 uur Eucharistieviering 
Ommen     :19.00 uur Eucharistieviering 
Lemelerveld     :19.00 uur Eucharistieviering 
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Donderdag 15 februari  
19.00 uur            : Eucharistieviering 
Voorganger        : Pastoor Hermens 
Intentie               : Voor de zieke en eenzame mensen 
 
Zondag 18 februari 1e zondag van de 40 dagen tijd 
09.00 uur            : Eucharistieviering 
Voorganger        : Pastor Rutgers 
m.m.v.                : Pro Musica 
Lectrice ; Miny Holterman 
Dienen               : Dion Diepman, Viktor Boekel 
Collectanten       : G. Holterman, G. Melenhorst 
Koster                : H. v.d. Vegt 
 
Intenties 17 en 18 februari: 
Bernard en Marie Diepman- Reimert, Marinus en Diny Mars Diepman,  
Jaarged. Gerritdina van der Vechte- Rientjes, overl. ouders Overgoor- Grooteschaars,  
Harry Veltmaat, Herman Nijboer, overl. ouders Hagen- Keizer, Martin en Willy,  
overl. ouders Poppe- Breembroek  
 
Dalfsen    : zaterdag  17 februari  19.00 uur Communieviering 
Ommen    : zondag  18 februari 11.00 uur Eucharistieviering 
Lemelerveld    : zaterdag  17 februari 19.00 uur Eucharistieviering 
Vilsteren    : zondag  18 februari 11.00 uur Eucharistieviering 
Heino                   : zaterdag  17 februari 19.00 uur Eucharistieviering 
Lierderholthuis    : zondag  18 februari 09.00 uur Eucharistieviering 

 
Maandag 19 februari 
19.00 uur            : Rozenkransgebed 
Lector                 : Frans Eilert 
 
Woensdag 21 februari 
9.30 uur              : Caritasviering 
Voorganger         : Pastoraal medewerker Klein Overmeen 
Na de viering is er gelegenheid om samen koffie te drinken in het  parochiehuis. 
                              
Donderdag 22 februari 
19.00 uur             : Eucharistieviering 
Voorganger          : Pastoor Hermens 
Intentie                : Voor alle overledenen in onze parochie 
 
Zaterdag 24 februari 2e zondag van de 40 dagen tijd 
19.00 uur            : Eucharistieviering 
Voorganger        : Pastoor Hermens 
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m.m.v.                 : Enjoy 
Lector                  : Leon Diepman 
Dienen                : Kim Diepman, Lynn Jansen 
Collectanten       : A. Peek, H. Rienties 
Koster                 : G. Holterman 
 
Intenties 24 en 25 februari 
Uit dankbaarheid voor een 100ste verjaardag, Gerardus Antonius Hollewand,  
ouders Damman- Heerink, Bernard en Marie Diepman- Reimert, 
Marinus en Diny Mars- Diepman, overl. ouders Grooteschaars- Bruggeman,  
Gezina Broeks- Splinter, Jaarged. Annie Schuurman- Kogelman,  
Gradus Damman, Marietje de Ruiter- Willemsen, Hendricus Schrijver,  
Herman Nijboer, overl. ouders Poppe- Breembroek, Jan Eilert 
 
Dalfsen    : zondag  25 februari 09.00 uur Eucharistieviering  
Ommen    : zondag  25 februari 11.00 uur Eucharistieviering 
Lemelerveld    : zondag  25 februari 09.00 uur Eucharistieviering   
Vilsteren    : zondag  25 februari 11.00 uur Communieviering 
Heino                : zaterdag 20 januari 19.00 uur Communieviering 
Lierderholthuis : zondag  25 februari 09.00 uur Communieviering 

 
Maandag 26 februari 
19.00 uur          : Rozenkransgebed 
Lector               : Frans Eilert 
 
Donderdag 1 maart 
19.00 uur          : Eucharistieviering 
Voorganger      : Pastoor Hermens 
Intentie             : Voor de slachtoffers van oorlog en geweld 
 
Zondag 4 maart 
09.00 uur          : Communieviering 
Voorganger      : Werkgroep 
m.m.v.              : Pro Musica 
Collectanten     : F. Overgoor, H. Hulsman 
Koster              : A. Braam 
 
Intenties 3 en 4 maart: 
Bernard en Marie Diepman- Reimert, Marinus en Diny Mars- Diepman,  
Jaarged. Herman Nijensteen, Herman Nijboer, Annie Kortstee- Pronk,  
overl. ouders Poppe- Breembroek, Bernard Nijhout en overleden ouders Nijhout- 
Eijkelkamp 
 
Dalfsen : zaterdag  3 maart  19.00 uur Eucharistieviering 
Ommen : zondag  4 maart 11.00 uur Eucharistieviering                         
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Lemelerveld : zondag  4 maart  09.00 uur Communieviering                          
Vilsteren : zondag  4 maart 11.00 uur Eucharistieviering 
Heino                : zaterdag  3 maart 19.00 uur Eucharistieviering 
Liederholthuis   : zondag  4 maart 09.00 uur Communieviering 

 
Aan de vasten vooraf 
De eerste twee maanden van het jaar vind ik doorgaans hele saaie en sombere 
maanden. De bomen zijn kaal, de velden staan leeg. Omdat het vaak koud en nat 
en guur is blijven de meeste mensen binnen zodat ook de straten in de dorpen en 
steden een beetje troosteloos leeg lijken.  
Af en toe zie je toch 's avonds in januari mensen langs de deuren gaan. Want 
juist wanneer het buiten onaangenaam is, zijn de meeste mensen gewoon thuis. 
En dan is de kans het grootst dat je ze kunt benaderen voor de Aktie Kerkbalans. 
Gelukkig zijn er nog steeds veel mensen goedgeefs en dragen ze zo financieel bij 
aan onze geloofsgemeenschappen.  
 
Maar midden februari valt er hier en daar nog iets vreemds te zien. Dan gaan 
mensen de straat op om te kijken naar een zootje ongeregeld dat in een vaak 
vreemde outfit met veel kabaal door de straten trekt. Het wordt een 
Carnavalsoptocht genoemd. Hoewel de wereld en de natuur geen enkele 
aanleiding geven om zonnig en fleurig en opgedirkt en vrolijk te zijn, toch doen ze 
of het de normaalste zaak van de wereld is. Ook in het gebied van onze 
Emmanuelparochie zijn maar liefst zes Carnavalsverenigingen actief. En elk 
daarvan heeft een eigen optocht, een eigen gala-avond met jaarlijks wisselende 
thema's. Nogal wat mensen vermaken zich door de feesten die ze organiseren; 
niet alleen voor zichzelf, maar ook met de kinderen in de scholen en voor 
mensen in de woonzorgcentra. En natuurlijk kennen ze allemaal merkwaardige 
namen die op z'n minst de wenkbrauwen doen fronsen. Zo kennen we de 
Piepenplassers in Vilsteren, de Hoonhakkers in Hoonhorst, de Sökkestoppers in 
Heino, de Sprokkelaars in Lemelerveld, de Venekloeten in Dedemsvaart en de 
Turftrappers in Slagharen.  
 
Het mooie van al die verenigingen is dat ze in de donkere dagen vrolijkheid en 
ontspanning in hun omgeving brengen. En tegelijk leggen ze met humor soms de 
vinger op gevoelige lokale thema’s. Samen maken ze een feest van gezelligheid 
en ontmoeting. En vliegt er een feestganger letterlijk of figuurlijk uit de bocht, dan 
is er altijd de vereniging nog, die een verdwaalde mens opvangt. Het helpt 
mensen om zichzelf niet al te serieus te nemen. Vaak helpen ze ons om met een 
kwinkslag andere accenten te leggen. Ongetwijfeld komen we dit jaar ook weer 
mensen tegen die het mailen verwarren met melen of houden ze mensen letterlijk 
aan het lijntje. En de kinderen zullen op de dinsdagmiddag verkleed aanbellen 
om met hun foekepot wat voor hun snoeptrommel te verzamelen.  
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Carnaval komt van het Latijnse begrip carne levare, oftewel het wegnemen van 
het vlees, want na de dinsdagavond begint de vastentijd op Aswoensdag. En dan 
was men verplicht tot aan Pasen heel sober te leven en te eten. Maar voordat het 
zover is nog gauw even de bloemetjes buiten zetten, want daarna is het 
afgelopen met de pret. Het is alsof mensen nog gauw even de buik vol eten 
voordat ze gaan lijnen. Nu is de vastentijd in ons huidige land bijna verdwenen, 
maar de uitspattingen ervoor niet. Eigenlijk wel jammer, want de ervaring dat iets 
even niet te gebruiken is, doet de waardering ervan ook groeien. 
 
In sommige gemeenschappen wordt die periode voor Aswoensdag ingeluid met 
een Carnavalsviering. Op verzoek van de Carnavalsvereniging wordt er dan in de 
kerk een start gemaakt. Om zo nog een beetje aan te geven waar de wortels van 
het feest liggen. Ook in die vieringen wordt met een kwinkslag naar de wereld 
gekeken en met humor over het evangelie nagedacht. Want ook Jezus begaf zich 
graag onder de mensen en meestal hield hij de mensen met wijsheid en inzicht 
een spiegel voor. 
Dit jaar gaat het evangelie over de eerste leerlingen die Jezus volgen. Dat doen 
ze spontaan, enthousiast, maar vooral ook vol overtuiging omdat ze van binnen 
weten dat ze de goede weg opgaan. En natuurlijk is dan de vraag aan ons nu: 
wie volgen wij eigenlijk? Is dat die van de mode, de aanbiedingen, de lokkertjes 
van de reclame, de vloggers en de bloggers van Twitter, het mooiste meisje van 
de klas, de vriendjes van facebook? Of willen we dat volgen dat ons leven 
zinvoller, dieper en betekenisvoller maakt. Een goed Carnavalsfeest zorgt voor 
nadenkertjes en ik hoop maar dat ze ons weer echt aan het denken zetten. Een 
mooie Carnaval en een goede weg naar Pasen gewenst. 

G. Noordink, pastor 
 
 
“Het zoeken niet moe. Ik blijf onderweg…” 
De werkgroep “Het zoeken niet moe. Ik blijf onderweg…” organiseert weer een 
middag met als thema: Moderne Devotie. We hebben Mink de Vries uit Zwolle 
bereid gevonden ons hier meer over te vertellen. Mink de Vries is de spin in het 
web achter de beweging van de Moderne Devotie in de huidige tijd.  
 
De middag vindt plaats op woensdag 28 februari van 13.30 uur tot ca. 16 uur in 
het parochie-centrum van de geloofsgemeenschap H. Hart van Jezus, 
Posthoornweg 6 in Lemelerveld.  
De kosten voor deze middag bestaan uit een vrije gift. Meer informatie is te 
vinden op de website van de parochie Hoonhorst: www.parochiehoonhorst.nl 
Graag tot ziens op 28 februari! 
 

Namens de werkgroep “Het zoeken niet moe. Ik blijf onderweg...” 
 

http://www.parochiehoonhorst.nl/
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Parochieavond 2018 
 

De parochieavond 2018 wordt gehouden op dinsdagavond 13 
maart 2018 in het parochiecentrum. Aanvang 19.30 uur. 
Noteert u deze datum alvast in uw agenda? 
 
Tijdens deze avond zullen locatieraad en pastoraatsgroep 
een toelichting geven op actuele zaken binnen onze 
geloofsgemeenschap en onze Emmanuelparochie. Aan de 
orde komen onder andere: 

 Toekomst Geloofsgemeenschap Hoonhorst 

 Ontwikkelingen rondom Perceel Achter de Molen en Pastorietuin 

 “De spelende kerk” 
 
De officiële uitnodiging voor de parochieavond ontvangt u binnenkort in uw 
brievenbus. 
 
Tarieven geloofsgemeenschap Hoonhorst 
Sinds maart 2015 zijn de tarieven van de geloofsgemeenschap in Hoonhorst niet 
meer gewijzigd. We gaan de tarieven per 1 maart 2018 aanpassen om enigszins 
in de pas te blijven lopen met de tarieven in de omliggende 
geloofsgemeenschappen. Hieronder staan de huidige tarieven vermeld met 
daarnaast de tarieven die per 1 maart 2018 gaan gelden. 
 
Huidig tarief, tarief per 01-03-2018 
Huwelijksviering € 300,- € 330,- 
Huwelijksviering bij geen deelname aan parochiefonds€ 425.- € 470,- 
Jubileumviering (aparte viering) € 245,-,€ 270,- 
Jubileumviering (tijdens normale viering)  €   95,- € 105,- 
Misintentie € 8,- € 8,- 
Avondwake en uitvaart en begrafenis/crematie € 425,- € 470,- 
Alleen een avondwake €185,- € 205,- 
Alleen een uitvaartviering begrafenis/crematie € 245,-  € 270,- 
Kosten voor gebruik Aula, per dag € 40,- € 50,- 
Grafrecht voor een enkel graf (20 jaar)  € 400,- € 440,- 
Onderhoud kerkhof (20 jaar) € 330,- € 365,- 
Grafrecht voor kindergraf t/m 12 jaar (20 jaar) € 185,- € 205,- 
Onderhoud kerkhof voor kindergraf (20 jaar) € 125,- € 140,- 
Urnengraf, incl. onderhoud kerkhof (20 jaar) € 485,- € 535,- 
Verlenging grafrecht met 10 jaar € 245,- € 270,- 
Verlenging onderhoud kerkhof met 10 jaar € 185,- € 205,- 
Verlenging grafrecht kindergraf met 10 jaar € 125,- € 140,- 
Verlenging onderhoud kerkhof kindergraf met 10 jaar € 65,- € 75,- 
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Vanaf 1 maart 2018 worden bij de kosten voor de begrafenis of urnengraf de 
ruimingskosten à €100,- in rekening gebracht. Voor de huidige graven geldt: bij 
beëindiging van de grafrechten wordt €100,- berekend als kosten voor het ruimen 
van het graf. 
De volgende kosten worden door de beheerder kerkhof berekend: 
Graf delven en sluiten € 425,- € 470,- 
Grafsteen afhalen € 155,- € 175,- 
Urnenplaatsen en begeleiding, incl. plastic kelder € 400,- € 440,- 

Kosten voor opgraven en herbegraven in hetzelfde graf € 100,- 
Kosten voor opgraven en herbegraven op een andere begraafplaats € 300,- 

de Locatieraad geloofsgemeenschap Hoonhorst 

 
 
 

 
 

Clubbonus voor vv Hoonhorst 
 

De sponsoring van Assurantiekantoor Boter/Zelfstandig adviseur van RegioBank 
bestaat uit een bedrag van 
 
€ 10,- bij en openen van een betaalrekening met overstapservice. 

€ 15,- bij het openen van een betaalrekening met overstapservice en een 

spaarrekening. Verder ontvangt de klant een 1e inleg op zijn spaarrekening van  

€ 7,50 

 
€ 5,- bij het afsluiten van een verzekering met een maximum van € 20,- 

 
Als kantoor voelen wij ons verbonden met het lokale verenigingsleven en dragen 
sportverenigingen graag een warm hart toe. 
Als  verenigingsleden of ouder van jeugdleden een betaal en of een 
spaarrekening openen of een verzekering afsluiten dan sponsoren wij de 
vereniging. 
 
 

VOETBAL NIEUWS 
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Sponsor van de maand 

  

Elke maand zet Voetbalvereniging Hoonhorst een sponsor in het zonnetje, deze 

maand is dat Multimate Heino. Deze bouwmarkt is al jaren een begrip in het 
dorp... 
Nico Willemsen begon jaren terug al een DHZ winkel aan de Paalweg in Heino, 
deze winkel was vooral bekend door maatwerk hout en bouwmaterialen. Maar de 
winkel was al snel uit zijn jasje gegroeid en was genoodzaakt een nieuwe locatie 
te betrekken op het industrieterrein aan de L.J Costerstraat  om verder te gaan 
  

 
 
onder de naam Doeland Willemsen. 
In 2009 kwam langzamerhand een eind aan de formule Doeland en ging in dat 
jaar in April verder als Multimate Bouwmarkt met een breder assortiment. De 
huidige eigenaar Emiel Willemsen werkt samen met vakkundig personeel en ook 
zijn ouders Nico en Ans zijn hier nog regelmatig te vinden. Inmiddels is Emiel ook 
nog Prins Carnaval van Heino... 
We willen de familie Willemsen bedanken voor de trouwe sponsoring.. 
 
 

 
 

 
Nieuws van toneelgroep Kolde’r ’ 
We zijn al weer enkele maanden wekelijks druk doende met repeteren. Dit 
seizoen hebben we 2 nieuwe enthousiaste dames bereid gevonden om onze 
toneelgroep te komen versterken. En ze doen hun uiterste best om zich hun 
rollen eigen te maken. De tekst zit er bij de spelers al redelijk goed in en de juiste 
kostuums en decorstukken worden her en der opgescharreld om het plaatje 
compleet te maken.  
Donderdag 15, vrijdag 16 en zaterdag 17 maart staan wij voor u op de planken.  
Ditmaal met “Het roer om”, een blijspel van Henk Roede.  

PLAATSELIJK NIEUWS 
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Een tipje van de sluier: 
Internetondernemer Cor heeft in een paar jaar tijd een groot bedrijf opgebouwd. 
Maar nu is de lol er af en is Cor op zoek naar een nieuwe uitdaging. Het 
landelijke leven trekt hem meer en meer. Altijd al droomde hij van een wat 
rustiger leven op het platteland. Hij zag zich altijd al leven op een mooi 
boerderijtje waar hij samen met z’n vrouw biologisch kan boeren en zomers 
gasten kan verwelkomen in hun eigen bed en breakfast. En nu is het zover! Hij 
heeft zijn zaak verkocht en met het geld een prachtige authentieke boerderij 
gekocht, met een lapje grond. Doch had hij dit beter niet eerst kunnen overleggen 
met zijn vrouw Suzan? En ìs het wel zo’n prachtige boerderij? Aannemer Jannes 
ziet toch wel wat mankementjes. Maar zomaar aan het verbouwen gaan is ook 
niet gemakkelijk als je te maken krijgt met de officiële instanties met al hun 
regeltjes en bureaucratie. Gelukkig krijgen ze hulp van hun vrienden Arnold en 
Annelies, echter weten die wel dat ze moeten helpen? Nou ja, beter een goede 
buur dan een verre vriend. Maar hebben de buren Koos en Lenie wel zulke 
goede bedoelingen elke keer als ze weer bij Cor en Suzan langskomen? 
En er is ook nog wat achtergebleven in de oude boerderij…… 
 
Graag zien wij u in maart bij zaal Kappers! 

Toneelgroep Kolde’r’ 
 

 
Radio Veronica op volle kracht in Hoonhorst 
 
Sinds enkele weken draait de landelijke commerciële zender Veronica weer op 
volle kracht in de regio Salland. Nadat in juli 2016 de grote zender 103.0 FM van 
Lelystad naar Hilversum verhuisde werd de ontvangst in het midden van het land 
optimaal maar veroorzaakte in deze regio grote ontvangstproblemen op de 103 
FM. In een later stadium kwam voor Zwolle wel een oplossing met een extra 
steunzender die uitzond op 102.8 FM maar deze bereikte alleen maar het 
westelijke gedeelte van de stad Zwolle. Enkele weken geleden zijn verschillende 
FM zenders van Veronica opgewaardeerd  met meer vermogen. Dit betekent dat 
u Radio Veronica in Hoonhorst, Dalfsen en Lemelerveld nu weer geruisloos kunt 
ontvangen op de 102.8 FM. In de regio Raalte en Deventer is Veronica nu 
optimaal te ontvangen op  de nieuwe 103.1 FM. De zenders Markelo en in De 
Lutte hebben een bereik tot Munster in Duitsland. Voor meer informatie zie 
www.radioveronica.nl voor ontvangst in jouw regio. 
Bron: Broadcast Partners 
 
 

 

http://www.radioveronica.nl/
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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 voorjaar wordt er bij 
voldoende belangstelling 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 vóór 14 februari aan via het opgaveformulier op 
de website www.hoonhorst.nl. Geef daarbij ook aan welke dagen je voorkeur 
hebben. Zodra er data bekend zijn, ontvang je meer informatie via de mail. 
 

Namens Plaatselijk Belang Hoonhorst 
 
Saskia Diepman 
E-mail:saskia@pbhoonhorst.nl 
 
 

 
Dorpsvuurwerk geslaagd 
 
Wederom was het dorpsvuurwerk een geslaagd festijn. Op 3 plekken in het dorp 
werd het vuurwerk door een aantal vrijwilligers afgestoken. Fijn dat er mensen 
zijn die de handen uit de mouwen willen steken op Oudjaarsavond zodat alle 
dorpsgenoten kunnen genieten van een prachtig spektakel. Dank daarvoor.  
Ook dank aan allen die een bijdrage gegeven hebben om het vuurwerk mogelijk 
te maken, zonder uw bijdrage valt dit niet te organiseren. Door het gezamenlijk 
op te pakken hebben we minder afval, is het veiliger op straat en, last but not 
least, beginnen we het jaar gezellig op straat, met elkaar. Een goed begin van 
een nieuw jaar. We gaan er graag met u vol enthousiasme weer wat van maken. 
 
Het bestuur van het Plaatselijk Belang Hoonhorst e.o. wenst u dan ook een 
gelukkig, gezond en een inspirerend 2018!  
 

 
 
 

http://www.hoonhorst.nl/
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Carnaval staat op het punt te beginnen !!!!!! 
 
Zaterdagavond 3 februari om 19:00 uur zal de nieuwe Prins(es) der 
Hoonhakkers met zijn/haar Raad van Elf en de Jeugdprins(es) met zijn/haar 
adjudanten aanwezig zijn bij de carnavalsviering in de st. Cyriacuskerk. Pastor 
Noordink zal deze viering voorgaan en we weten uit ervaring dat hij dergelijke 
vieringen geweldig maar ook zeker stijlvol kan leiden. Tijdens deze viering mogen 
kinderen natuurlijk weer verkleed komen. 
 
Donderdagavond 8 februari om 20:00 uur zal de 50+ carnaval van start gaan. 
Onder het genot van een hapje en een drankje wordt het vast weer een gezellige 
dolle boel. Geheel in het thema  “De Hoonhakkers zien overal muziek in”  zal er 
ook een muziekbingo passeren. Natuurlijk is er ook tijd voor een polonaise.  
Op deze avond is onze Residentie Zaal Kappers omgetoverd tot een kleine en 
gezellige zaal met ruime dansvloer, maar er is ook voldoende zitgelegenheid.  
Ook dit jaar is er een gratis haal- en brengservice. Ivo Braam staat klaar om u 
met de duurzame dorpsdeelauto gratis thuis op te halen en na afloop weer veilig 
thuis te brengen. Interesse? Neem contact op met Ivo: tel: 06-28247782. 50+ 
carnaval eindigt ongeveer rond 22.30 uur en de entree is gratis. 
 
Vrijdagmiddag 9 februari is er de kindermiddag voor de jeugd van groep 1 t/m 
7. Ook dit jaar zijn de kinderen van de peuterspeelzaal weer van harte welkom. 
Muzikantenclowns brengen kindermuziek in showvorm. Deze profs zingen en 
dansen het podium helemaal rond. Met veel muziekinstrumentjes voor iedereen 
maken ze een bruisende dolle boel! Vol sfeer dansen we de polaire polonaise. 
Kortom, het beloofd een leuke middag te worden. Deze is trouwens geheel 
kosteloos, dus niemand hoeft geld mee te nemen. Het drinken en versnaperingen 
worden door de Hoonhakkers aangeboden. De kindermiddag duurt van 14:00 tot 
16:00 uur. Ouders/verzorgers zijn ook van harte uitgenodigd om deze middag bij 
te wonen. 
 

Vrijdagavond 9 februari staat het bezoek aan de jeugdsoos op het programma 

en deze wordt gehouden in onze eigen residentie Kappers. Hierbij is ook groep 8 

van harte welkom. Het thema van de feestavond is “De Hoonhakkers zien overal 

muziek in” en geheel volgens traditie zal er ook deze keer een Quiz gehouden 

worden die een beroep doet op de kennis van de jeugd. Als je beschikt over een 

smartphone zal dat handig zijn voor de quiz als je deze mee neemt. Het feest 

begint om 19:00 uur en zal tot ongeveer 21:30 uur duren. Er is deze avond geen 

entree en opgave is niet verplicht.  

Iedereen krijgt één glas drinken en een zakje chips aangeboden.  
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Zaterdag 10 februari        Is anders dan anders!!! 
U bent van harte uitgenodigd om met de bus mee te rijden naar Lemelerveld om 
hier de optocht te bewonderen. Om vervolgens samen met ons de voetjes van de 
vloer te laten gaan in de feestzaal van Reimink. Na heel wat polonaises zal de 
prijsuitreiking van de optocht plaats vinden (17.00 uur). Hier na zullen we met de 
bus vertrekken richting kappers. 
Hier staat onze huis Dj Eric Witteveen al klaar in de kroeg.  
Hij zorgt er dan persoonlijk voor dat de nieuwste carnavals hits door de speakers 
knallen. 
Deze avond zal de Prins zich zelf toevoegen bij de galerij waar zijn voorgangers 
ook in de eeuwigheid zijn vastgelegd en is er nog een spetterende act!  
 
Al met al het wordt het dus een geweldige dag in Hakkersdonk die u niet mag 
missen. 
Wat kost het dan allemaal? Hellemaal niks uitgezonderd de consumpties 
natuurlijk. 
 
 
Zondagmiddag Gezinscarnaval 11 februari 
De zondagmiddag trappen we af met de carnavalsoptocht. Tijdens deze optocht, 
die misschien niet zeer groot maar wel altijd gezellig is, wordt het publiek elk jaar 
opnieuw verrast door ludieke creaties. Voor verenigingen uit het dorp is het ook 
de uitgelezen kans om de vereniging eens op een andere manier onder de 
aandacht van de mensen te brengen. Opgeven kan door een mailtje te sturen 
naar optocht@hoonhakkers.nl  
Start van de optocht is om 13:30 uur vanaf het dorpsplein. Aansluitend zal het 
gezinscarnaval losbarsten in onze Residentie Zaal Kappers waar muziek voor 
jong en oud gedraaid wordt en waarbij menig polonaise voorbij zal komen lopen. 
 
In deze periode zal ook de afschrijving van de donateurs plaats vinden. Hartelijk 
dank voor uw jaarlijkse steun en bijdrage. 
 

Tot snel allemaal. 
Carnavaleske groeten, 

Carnavalsvereniging de Hoonhakkers 
 
 

 

 

 

 

 

mailto:optocht@hoonhakkers.nl
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U weet dat bewegen gezond en belangrijk is, maar ook dat een blessure, 
beperking of chronische ziekte het bewegen behoorlijk kan belemmeren. Speelt 
dit bij u? Gelukkig kan FysioFits u helpen! 
 
"Wij vinden het belangrijk dat u dicht bij huis geholpen wordt. Daarom hebben we 
vijf vestigingen in Salland: in Hoonhorst, Heeten, Heino en Raalte. Zo zitten we 
als het ware ‘om de hoek’.", zo vertelt nieuwe eigenaar, Robert Pouwels, die 
sinds januari een nieuwe start in de praktijk maakt bij FysioFits. 
 
Naast de reguliere fysiotherapie bieden wij een aantal specialisaties aan. Zo 
kunnen we u behandelen met geriatrie fysiotherapie, manuele therapie, 
sportfysiotherapie, arbeidsfysiotherapie, dry needling, echografie, medical taping. 
Die technieken blijven zich ontwikkelen en dat doen wij ook! Daardoor is onze 
kennis altijd up to date en kunnen we met een minimum aan behandelingen een 
optimaal resultaat bereiken. Wanneer u kiest voor FysioFits, kiest u voor een zo 
optimaal mogelijk herstel! 
 
Fysiotherapie is direct toegankelijk. Dit betekent dat u zonder verwijsbrief van de 
huisarts bij ons terecht kan. Wij kijken samen met u wat er aan de hand is en 
stellen een behandelprogramma voor u op. 
 
FysioFits is aangesloten bij alle zorgverzekeraars. Bent u aanvullend verzekerd? 
Dan vergoedt de verzekeraar de behandelingen. Let op: het aantal 
behandelingen dat vergoed wordt, verschilt per zorgverzekering. Bij de intake 
kunt u met onze fysiotherapeut nagaan hoeveel behandelingen u precies vergoed 
krijgt. 
 
Let op: Vanaf 1 februari zal het sportspreekuur komen te vervallen op onze 
locatie in Hoonhorst. U kunt dan terecht in Heino. 
 
Wilt u meer weten? Bel (0572) 36 30 23, mail naar info@fysiofits.nl of kijk op 
www.fysiofits.nl. 
 
FysioFits: Kerkstraat  24 Hoonhorst,  Zwolsestraat 65  Raalte, L.J. Costerstraat 
23 Heino, Dorpstraat 3 Heeten  Hammerweg 8B Raalte. 
 

mailto:info@fysiofits.nl
http://www.fysiofits.nl/
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Zij Actief 
Op 22 januari vond er de jaarlijkse vergadering plaats, waarin onze jaarcijfers en 
de verslagen. 
Alles werd weer goed gekeurd dus konden we daarna genieten van een heerlijk 
kopje koffie, met wat lekkers erbij. 
Na de pauze was Hermien Schoorlemmer te gast  om ons te vertellen over haar 
baan bij de politie. 
Zij vertelde zeer geanimeerd over haar baan, de passie spatte er van af. 
In 2000 is zij begonnen bij de politie en na de benodigde papieren te hebben 
gehaald is zij bij de arrestantenzorg terecht gekomen. 
De jongste die zij op haar afdeling mocht begroeten was 6 weken oud:zij kwam 
mee met haar ouders, die waren gearresteerd. 
En de oudste 84:hij was dementerend, zat in de trein en werd in Zwolle 
overgeleverd aan de politie. 
En na enig speurwerk en kwamen ze er achter dat hij uit Haarlem kwam. 2 jonge 
collega’s hebben hem weer buiten werktijd terug gebracht in hun vrije tijd. 
Er komt van alles voorbij van dronkenschap, drugs gebruik, diefstal, mishandeling 
enz. 
Maar ook complimenten van ouders die weer blij zijn dat hun kinderen weer veilig 
thuis zijn. 



                                 Dorpsblad Hoonhorst   
 

DORPSBLAD HOONHORST NR 7 25 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                 Dorpsblad Hoonhorst   
 

DORPSBLAD HOONHORST NR 7 26 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                 Dorpsblad Hoonhorst   
 

DORPSBLAD HOONHORST NR 7 27 

Het was een zeer geslaagde avond, waarin we met zijn allen hebben genoten 
van alle informatie die voorbij kwam. 
De volgende bijeenkomst is op 19 februari en dan komt Mevr.  Aly van 
Wagenvoorde vertellen over de transsiberische spoorlijn. 
 
Het bestuur 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Ook in de winter is het gezellig druk in het Anjerpunt. Er wordt geleend, gelezen, 
gehaakt, gekletst, geleerd, gespeeld, gegeten… De activiteiten worden sneller 
georganiseerd dan het dorpsblad verschijnt. Kom langs en kijk vooral ook op de 
agenda op www.hoonhorst.nl.  
 

Foekepotten maken? 
 

Doe jij mee met foekepotterij op carnavalsdinsdag 13 februari 
2018? Loop dan eens met een echte foekepot! Op zaterdag 3 
februari kun je een foekepot maken!  
Om 10.00 uur in het Anjerpunt, Kerkstraat 7, Hoonhorst;  
geef je nu op! Vul het opgaveformulier bij het Anjerpunt in en doe 
dit in de daarvoor bestemde doos in het Anjerpunt. 
Zelf meenemen: een blik (800 ml of zoiets met rand). Kosten: € 2.- 

                      p.p.(incl. drankje); info tel. (06) 54795800 
 

Op pad met Tezz 
 
In de voorjaarsvakantie nog geen plannen? Ga dan gezellig 
met de familie wandelen. Wandelen in je eigen buurt saai? 
Welnee, in het Anjerpunt verhuren we een prachtig 
belevingsspel op de iPad. Onderweg leer je van alles over 
Hoonhorst en omgeving en help je Tezz met het verslaan 
van de tijdgeest. Leuk voor de hele familie. De wandeling is 

ongeveer 3 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 

 

 

http://www.hoonhorst.nl/
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Lezing Vrouw en Kunst 
 

Op maandagmiddag 5 maart komt Angel Pinxten uit Deventer in 
Anjerpunt Hoonhorst een lezing geven over Vrouw en Kunst. 
Bekende en onbekende vrouwen komen voorbij, omdat zij een 
belangrijke stempel hebben gedrukt op de kunstgeschiedenis door 
de eeuwen heen. Bijvoorbeeld vrouwen als Rineke Dijkstra (2012), 
Clara Peeters (1605), Georgia O’Keefe (1950), Margaret Dumas 

(2010), Camille Claudel (1892). 
 
Angel Pinxten is docente fotografie en kunstgeschiedenis.  
De lezing begint op 5 maart om 13.30 uur en duurt tot ongeveer 15.30 uur. 
Kosten € 8.- per persoon, incl koffie/thee. Een intekenlijst en informatie vindt u bij 
het Anjerpunt in Hoonhorst, Kerkstraat 7. Graag opgave vóór vrijdag 16 februari 
2018. De lezing gaat door als er dan voldoende deelnemers zijn. Voor info en 
aanmelden:(0529) 432617 (Marry Hartkamp), (0529) 793010 (Anjerpunt 
Hoonhorst) of info@anjerpunthoonhorst.nl. In het Anjerpunt, Kerkstraat 7 kunt u 
zich ook opgeven, daar ligt een intekenlijst. 
 

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 ervoor dat je activiteit 
digitaal in beeld komt. Een korte omschrijving en wellicht nog een 
enthousiasmerende afbeelding maakt je verzoek tot vermelding compleet. 
Natuurlijk vind je op de agenda ook alle activiteiten in het Anjerpunt. 
 
 

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!  
 

 

 

 

 

 

mailto:info@anjerpunthoonhorst.nl
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