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  Dorpsblad Hoonhorst  2 maart – 29 maart  22e jaargang nr. 9 

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 maart Rinus 30 maart 
 10 april Sjoerd 20 april 
   1 mei Sjoerd 11 mei 
  

 
Stichtingnieuws: 
 
Hoewel het nog volop wintert lonkt het voorjaar naar ons met bloeiende 
krokussen. 
De maand maart stat bol van activiteiten: NL Doet en Hoonhorst Schoon roepen 
ons op om belangeloos de handen uit de mouwen te stekenvoor ons dorp en de 
medemens. 
 
Doet u mee!!! 

 
Stichting Dorpsblad Hoonhorst 

 
 

mailto:dorpsblad@hoonhorst.nl
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Datum                       Agenda 
9   maart   Jeugdsoos Film en Chilavond 
10 maart   NL Doet 
11 maart   Eten bij Kappers voor alleenstaanden en ouderen 
13 maart   Ouderenochtend zaal Kappers 
14 maart   Klaverjassen 
19 maart   ZijActief Ronald Mc Donald huis 
24 maart   Hoonhorst Schoon 
27 maart   Ouderenochtend zaal Kappers 
28 maart   Klaverjassen 
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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 
 
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 

KERKELIJK NIEUWS 
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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: 4 maart tot en met 2 april 
 
Zondag 4 maart 3

e
 zondag van de veertig dagen tijd 

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,overl. ouders Nijhout- Eijkelkamp, overl. ouders Eijkelkamp- Huitink, 
 
Dalfsen : zaterdag  3 maart  19.00 uur Eucharistieviering 
Ommen : zondag  4 maart 11.00 uur Eucharistieviering                         :  
Lemelerveld : zondag  4 maart 09.00 uur Communieviering                          
Vilsteren : zondag  4 maart 11.00 uur Eucharistieviering 
Heino                 : zaterdag  3 maart 19.00 uur Eucharistieviering 
Lierderholthuis    : zondag  4 maart 09.00 uur Communieviering 

 
 
Maandag 5 maart 
19.00 uur           : Rozenkransgebed 
Lectrice             : Tonnie Veltmaat 

 
Zaterdag 10 maart 4

e
 zondag van de veertig dagen tijd 

19.00 uur             : Eucharistieviering 
Voorganger         : Pastor Wenker 
m.m.v.                 : Enjoy 
Lectice                 : Anneke Jansen 
Dienen                : Frans Eilert, Niek Diepman 
Collectanten       : P. Mijsters, H. Melenhorst 
Koster                 : G. Holterman 
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intenties 10 en 11 maart: 

ouders Damman- Heerink, Bernard en Marie Diepman- Reimert, Marinus en Diny Mars- 
Diepman, overl. ouders Grooteschaars- Bruggeman, Gezina Broeks- Splinter, Johan 
Kortstee, Herman Nijboer, overl. ouders Poppe- Breembroek, ouders Zwakenberg- 
Haas,overl. fam. Schrijver- Diepman. 
 
Dalfsen      : zondag  11 maart 09.00 uur Communieviering 
Ommen       : zondag  11 maart 11.00 uur Eucharistieviering 
Lemelerveld       : zondag  11 maart 09.00 uur Eucharistieviering                           
Vilsteren       : zondag  11 maart 11.00 uur Eucharistieviering 
Heino       : zaterdag  10 maart 19.00 uur Communieviering 
Lierderholthuis  : zondag  11 maart 09.00 uur Communieviering 
 
 
Maandag 12 maart 
19.00 uur            : Rozenkransgebed 
Lector                 : Frans Eilert 
 
Donderdag 15 maart 
19.00 uur             : Eucharistieviering 
Voorganger         : Pastoor Hermens 
Intentie                : Voor alle overledenen in onze parochie 
 
Zondag 18 maart 5

e
 zondag van de veertig dagen tijd 

09.00 uur             : Eucharistieviering 
Voorganger         : Pastor Wenker 
m.m.v.                 : Pro Musica 
Lector                  : Martin Broeks 
Dienen                : Silvan Smook, Viktor Boekel 
Collectanten       : J. v.d. Vechte. D. v.d. Vechte 
Koster                 : A. Braam 
 
Intenties 17 en 18 maart: 

Marinus en Diny Mars- Diepman, Bernard en Marie Diepman- Reimert,  
overl. ouders Overgoor- Grooteschaars, Gradus Damman,  
Marietje de Ruiter- Willemsen, Harry Veltmaat, Herman Nijboer,  
Bertus Kappers, overl. ouders Poppe- Breembroek, Herman Wolthaar 

 
Dalfsen       : zaterdag 17 maart 19.00 uur Communieviering 
Ommen       : zondag  18 maart 11.00 uur Eucharistieviering 
Lemelerveld       : zaterdag 17 maart 19.00 uur  Eucharistieviering                        
Vilsteren       : zondag  18 maart 11.00 uur Eucharistieviering 
Heino       : zaterdag 17 maart 18.00 uur Eucharistieviering en H. Vormsel 
Lierderholthuis  : zondag  18 maart 09.00 uur Eucharistieviering 
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 Maandag 19 maart 
19.00 uur          : Rozenkransgebed 
Lector               : Frans Eilert 
 
Woensdag 21 maart 
9.30 uur            : Caritasviering. Na de viering is er gelegenheid samen koffie te 
                            drinken in het parochiecentrum        
 
Donderdag 22 maart 
19.00 uur           : Eucharistieviering 
Voorganger       : Pastoor Hermens 
Intentie              : Voor de zieken 
 
Zondag 25 maart Palmzondag 
09.00 uur           : Communieviering 
Voorganger       : Pastoraal werker Butti 
m.m.v.               : Enjoy 
Lector : Silvo Broeks 
Dienen               : Ivor Smook, Frans Eilert 
Collectanten      : T. braam, A. Braam 
Koster                 : G. Holterman 
 
Intenties 24 en 25 maart: 
overl. ouders Meijerink- Groote Stroek, ouders Damman- Heerink,  
Bernard en Marie Diepman- Reimert, Marinus en Diny Mars- Diepman, 
overl. ouders Grooteschaars- Bruggeman, Annie Kortstee- Pronk,  

overl. ouders Poppe- Breembroek,  

 
Dalfsen : zaterdag  24 maart  19.00 uur Eucharistieviering 
 : zondag  25 maart 11.00 uur Palmpasenviering 
Ommen : zondag  25 maart 11.00 uur Eucharistieviering 
Lemelerveld : zaterdag  24 maart 17.30 uur Eucharistieviering 
                          : zondag  25 maart 10.00 uur Oecumenische Palmpasen 
Vilsteren : zondag  25 maart 11.00 uur Eucharistieviering 
Heino               : zaterdag  24 maart 19.00 uur Eucharistieviering 
                         : zondag  25 maart 11.00 uur Palmpasenviering 
Lierderholthuis : zondag  25 maart 09.00 uur Palmpasenviering 
 
Maandag 26 maart 
19.00 uur           : Rozenkransgebed 
Lectrice             : Tonnie Veltmaat 
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Witte Donderdag 29 maart 
20.30 uur           : Eucharistieviering 
Voorganger        : Pastoor Hermens 
m.m.v.                 : Pro Musica 
Lector                  : Miny Holterman 
Dienen                : Hugo Boekel, Dion Diepman 
Collectanten       : W. Schrijver, H. Veneboer 
Koster                 : H. v.d. Vegt 
 
Intenties 

Marinus en Diny Mars- Diepman, Bernard en Marie Diepman- Reimert, 
pastoor Wielens, overl. ouders van der Vechte- Rientjes 
 
Ommen     : 18.30 uur Eucharistieviering 
Lemelerveld     : 20.30 uur Eucharistieviering   
Heino               : 18.30 uur Eucharistieviering 

 
Goede Vrijdag 30 maart 
20.30 uur            : Eucharistieviering 
Voorganger         : Pastoor Hermens 
m.m.v.                 : Pro Musica 
Lector                  : Leon Diepman 
Dienen                : Silvan Smook, Kim Diepman 
Collectanten       : H. Ulkeman, H. v.d. Vegt 
Koster                 : G. Holterman 
 
Ommen     : 18.30 uur Eucharistieviering 
Lemelerveld     : 20.30 uur Eucharistieviering   
Heino               : 18.30 uur Eucharistieviering 
 
Paaswake 31 maart 
22.00 uur             : Eucharistieviering 
Voorganger         : Pastoor Hermens 
m.m.v.                 : Enjoy 
Lecrice                 : Anneke Jansen 
Dienen                : Frans Eilert, Hugo Boekel 
Collectanten       : A. Peek, H. Rienties, P. Mijsters, H. Melenhorst 
Koster                 : H. v.d. Vegt 
 
Intenties 31 maart :  

Pastoor Wielens, Marinus en Diny Mars- Diepman, Bernard en Marie Diepman- Reimert, 
Gezina Broeks- Splinter, overl. ouders Schuurman- Dissel, Annie Schuurman- Kogelman,  
overl. ouders Nijensteen- ten Have, Gradus Damman, Gerardus Antonius Hollewand,  
overl. ouders Hagen- Keizer, Martin en Willy, Bernard Nijhout, Cor Peek 
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Dalfsen    : zondag  1 april 09.00 uur Eucharistieviering  
Ommen     : zaterdag 31 maart 19.30 uur Eucharistieviering 
                         : zondag  1 april 11.00 uur Eucharistieviering 
Lemelerveld  : zaterdag 31 maart  19.30 uur  Eucharistieviering 
                           : zondag  1 april  09.00 uur  Communviering   
Vilsteren  : zondag  1 april  11.00 uur  Communieviering 
Heino               : zaterdag 31 maart  22.00 uur  Eucharistieviering 
                          : zondag  1 april  09.00 uur  Communieviering 
Lierderholthuis  : zondag  1 april    11.00 uur  Eucharistieviering 

 
1

e
 Paasdag 1 april 

11.00 uur             : Communieviering 
Voorganger         : Pastoraal werker Butti 
m.m.v.                 : Pro Musica 
Lector                  : Martin Broeks 
Dienen                : Niek Diepman, Dion Diepman 
Collectanten       : G. Holterman, G. Melenhorst 
Koster                 : A. Braam 
 
Intenties 1 april: 

overl. ouders Smook- Karspers en Harry, Bernard en Marie Diepman- Reimert,  
Marinus en Diny Mars- Diepman, overl. ouders Grooteschaars- Bruggeman,  
Gerda Kroes- Holterman, overl. ouders Kroes- Klein Herenbrink,  
overleden ouders van der Vechte- Rientjes, Hendricus Schrijver, Johan Kortstee,  
Herman Mars, Jan Huitink, overl. ouders Poppe- Breembroek,  
overl. ouders Sterenbosch- Luttenberg, ouders Zwakenberg- Haas,  

overl. fam. Wolthaar- Jutten, Mien Schuurman- Zijsveld, 
 
2

e
 Paasdag 2 april 

Emmanuelviering in Vilsteren om 10.00 uur 
 

 
----------------------------vaSSStentijd---------------------------- 

 
Op het moment dat ik dit schrijf, is Carnaval in aantocht. Een lang weekend feest 
vieren, of alleen de optocht meemaken, het is maar waar je van houdt. Na de 
dolle dagen van Carnaval begint weer de serieuze Vastentijd. Serieuze tijd? Ja, 
van vroeger uit wel. Het was vooral een strenge tijd, met strikte regels omtrent 
eten en drinken. Geen vlees, geen koekjes, maar wel een vastentrommeltje waar 
alle zoetigheden in bewaard werden tot en met Paaszaterdag. Maar op een 
gegeven moment was het strenge vasten over. Velen zagen blijkbaar de zin er 
niet langer van in. Beter was het om iets uit onze portemonnee te geven voor de 
noden van de ander. De Vastenactie ontstond. Een goede zaak!  
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Solidair zijn met de medemens in nood behoort zeker ook tot de christelijke 
vastenpraktijk. Maar is er door dat verdwijnen van het vroegere vasten toch niet 
iets verloren gegaan? Beseffen wij nog wel het belang van soberheid? Van wie is 
eigenlijk de natuur, de lucht, het water, het land, ons voedsel?  
Dat alles hebben wij eigenlijk alleen maar in bruikleen. Soberheid houdt dat besef 
in ons levend. Het laat ons zuiniger omspringen met alles wat we van God 
gekregen hebben. Wij zijn alles zo vanzelfsprekend gaan vinden. Onze koelkast 
en vriezer zijn goed gevuld, we zijn geneigd om vooral ruim in te kopen, want je 
zult maar eens iets niet in huis hebben. En alles wat overblijft? Dat kan gewoon 
de vuilnisbak in. We scheiden ons afval toch netjes? Wij consumeren vaak te 
haastig, zonder erbij na te denken; en zonder dat er iets in ons opkomt van 
dankbaarheid. Zouden wij niet veel meer kunnen genieten van wat de aarde ons 
geeft wanneer we zo af en toe wat soberder zouden leven?  
 
Met minder tevreden zijn, zodat we op bijzondere dagen weer echt kunnen 
genieten van iets speciaals, zoals vroeger? Voormalig Bisschop van Luyn van 
Rotterdam, zo las ik, vat ons christelijk leven samen door middel van drie 
woorden die alle drie met een "S" beginnen. Solidariteit met de naaste in nood. 
Soberheid in de eigen levensstijl. Spiritualiteit. Geestelijk leven dat erop gericht is 
God te vinden in het gebed. “Dit is een tijd van meer toeleg op het bidden”. Zo 
staat het in een van de Misgebeden van de Vastentijd.  
 
Op weg naar het Paasfeest roept de Vastentijd ons op om serieus werk te maken 
van deze trits, van deze drie woorden beginnend met een "S". Geen van deze 
drie kan gemist worden. Wellicht iets om over na te denken in de komende tijd? –  
 

Marga klein Overmeen, Pastoraal Werker 
 

Kennisgeving 
Met verslagenheid hebben wij kennisgenomen van het plotselinge overlijden van 
onze mede- parochiaan drs. R.F.M. Lubbers.  
 
Jarenlang zijn meneer en mevrouw Lubbers bezoekers geweest van onze 
geloofsgemeenschap: de Emmanuelparochie en in het bijzonder de 
geloofsgemeenschap Hoonhorst. De meeste parochianen zullen echter meneer 
Lubbers vooral kennen van zijn lange wandelingen door onze mooie bosrijke 
omgeving. Hij kwam in Hoonhorst na zijn imposante politieke loopbaan tot rust. 
Nu heeft hij de eeuwige rust gevonden. Als parochie zullen we hem in onze 
gebeden gedenken.  
 
Wij wensen zijn familie de komende tijd sterkte met de verwerking van het 
heengaan van deze geliefde echtgenoot, vader en grootvader. 
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40 dagen challenge 
Binnen de katholieke kerk in Nederland is de Vastenactie ieder jaar weer een 
belangrijke activiteit. 
Ieder jaar ook probeert de Vastenactie mensen ook bewust te maken van het 
belang van sober en bewust leven. Vasten is altijd een bekend fenomeen 
geweest binnen de katholieke kerk. Maar tegenwoordig is het ook een 
herkenbare gedachte, dat we ergens voor een bepaald aantal dagen mee willen 
minderen. Jongeren, bijvoorbeeld, zijn steeds meer geïnteresseerd in het 
minderen met hun socialmediagebruik. 
 
Wat houdt de 40 dagen challenge, of uitdaging, precies in en hoe werkt het? 
Voorafgaand aan de vastenperiode denkt u al na over welke uitdaging u met 
uzelf wilt aangaan tijdens de vasten. En welk bedrag u daarvoor gaat doneren als 
uw bijdrage aan de Vastenactie. Geen frisdrank of geen koekjes bij de koffie. U 
bepaalt dus helemaal zelf waarmee u gaat minderen en welke donatie dat 
oplevert voor de Vastenactie en de zusters in Kenya. Tijdens de vastenperiode 
luidt het motto van de Vastenactie: “Even minderen. Voor een ander “. Doe dus 
mee en help daarmee de zusters van L.S.S.J en de inwoners van Olusentu in 
Kenya. Alle verdere informatie over het vastenproject vindt u op de info tafels in 
de kerk en op school. Ook de kinderen van de Cyriacus school doen mee!!! 
Sr. Lucille Memorial Fund “School Olusentu Keny“ en M.O.V.Werkgroep 
Hoonhorst 
 
Wandel je mee!!! 
Op zondag 4 maart wordt er weer een mooie wandeling uitgezet Door de MOV 
leden. Het belooft een mooie wandeling te worden van + - 2 uur en een pauze 
met koffie en lekkers. Komt allen en neem familie en vrienden mee.” Bijgaand in 
dit dorpsblad een folder, verspreid deze aan uw bekenden. 
 
Ook op zondagmorgen 4 maart wordt er tijdens de woord en communie viering 
aandacht besteed aan ons vastenprojekt van Sr.  Lucille Memoriaal Fund. Er is 
een schaal collecte. De Maasai school in Olusentu draait heel erg goed! Er gaan 
ruim 150 kinderen naar school! Doordat er goed onderwijs wordt gegeven staan 
ze goed aangeschreven in de wijde omgeving. Inmiddels werken er ook 
onderwijzers en juffen. De zusters zelf hebben de leiding. Begin september 
hebben we een bezoek aan Heerlen gebracht en de zusters uit Kenya 
gesproken…. Zij zijn vol ambitie voor de school en ook andere projecten. Het is 
heel mooi om te horen dat zij zo hard werken om de kinderen een school en goed 
onderwijs aan te bieden. Achter in de kerk vindt u een info tafel over het project. 
En de bekende vastenbus!! Ook is er een Challenge poster nadere uitleg volgt, 
van harte aanbevolen! 

MOV Werkgroep 
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Palmpasenoptocht! 
Alle kinderen van de basisschool zijn met Palmpasen van harte uitgenodigd om 
mee te lopen in de Palmpasenprocessie in de kerk. De viering is op zondag 25 
maart om 9.00 uur en we verzamelen ’s ochtends vanaf 8.45 uur onder de luifel 
bij de kerk.  
 
In de kerk worden de palmtakjes gewijd en gezegend met wijwater. Na de 

processie door de kerk gaan de kinderen onder 
begeleiding een rondgang maken door het dorp, 
en krijgen daarna een glas limonade 
aangeboden in het parochiecentrum. Na de 
viering kunnen de ouders hun kinderen weer 
ophalen uit het parochiecentrum.  

Hoe maak je een Palmpasenstok?  
Laat een ouder iemand een kruis maken van 2 
stokken of latten. (Een stok is ongeveer 70 cm. 
en de andere 40 cm.) Het kruis kun je nu 
omwikkelen met stroken geel crêpepapier. 
Versier de Palmpasen stok nu met 
zelfgemaakte papieren bloemen, kuikentjes, 
slingers. Je kunt ook aan een touwtje pinda's 
krenten nootjes rijgen en dat als slinger 
gebruiken. Verder kun je er groene takjes van 
buxus aanmaken. Als laatste steek je er een 
broodhaantje bovenop en klaar is de 
Palmpasen stok. Dit liedje gaan we zingen en 
kun je alvast oefenen met je ouders!  

 
palm palm pasen, ei koer ei 
op een mooie zondag, 
krijgen wij een ei. 
één ei is geen ei,  
twee ei is een half ei, 
drie ei is een paasei! 

 
Wij hopen dat er veel kinderen mee zullen doen met hun mooi versierde 
Palmpasenstok. 

Graag tot zondag 25 maart! 
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Vooraankondiging - Eerste paasdag Lampionnenoptocht  
Op de avond van Eerste paasdag, 1 april, begint om 19.30 uur de bijeenkomst in 
de kerk in Hoonhorst. Het duurt ongeveer een half uurtje. Aan het einde krijgen 
alle aanwezige kinderen in de kerk een lampion uitgereikt om daarna samen naar 
de paasbult te lopen. Nadat we daar zijn aangekomen zal de paasbult 
aangestoken worden. Dus, zet het alvast in de agenda!! 
 
 
 

 
 
 

Hoonhorst Schoon, dat wilt u toch ook ? 
 
Op zaterdagochtend 24 maart vindt de jaarlijkse actie ‘Hoonhorst Schoon’ weer 
plaats.  
Als carnavals verenging de Hoonhakkers organiseren we ook dit jaar weer. Dit 
doen we als tegenprestatie voor de opbrengst van het oud papier wat in 
Hoonhorst word opgehaald door de Rova. 
Voor de jeugd in Hoonhorst is dit ook één van de sociale acties van de jeugdsoos 
waar ze aan mee mogen doen. 
We beginnen ‘s morgens om 9:00 uur bij het Anjerpunt in Hoonhorst met koffie. 
Vandaar verspreiden we ons over de verschillende straten van het 
buitengebied. Rond 13:00 uur sluiten we af volgens traditie met een gesponsorde 
lunch bij en van Het Boskamp. Voor grijpers en vuilniszakken wordt gezorgd, 
neemt u uw eigen reflectorhesje mee?  
De actie Hoonhorst Schoon sluit aan bij de landelijke zwerfafval verzamel dag 
Nederland Schoon. In heel het land gaan mensen op stap om hun omgeving 
schoner te maken.  
Help u ons mee in en rond Hoonhorst?   
Want vele handen houden Hoonhorst schoon. 
Meld je aan bij Stef Veneboer via Stefveneboer@gmail.com of 06-42915665 
 

 
Met vriendelijke groeten, 

C.V. de Hoonhakkers  
 

 
 
 
 
 
 

PLAATSELIJK NIEUWS 

mailto:Stefveneboer@gmail.com
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De Hoonhakkers 
 
De carnavalskrakers klonken 3 weken geleden nog door de straten , maar 
Carnaval 2018 is toch echt voorbij. We kunnen als Hoonhakkers terug kijken op 
een gezellig feest, waarin ons motto “De Hoonhakkers zien overal muziek in ” 
centraal stond. Het was een carnavalsfeest voor jong en oud, wat we samen 
vierden in residentie Kappers. Al met al mogen we terug kijken op een geslaagd 
carnavals weekend op alle onderdelen. Het is ook mooi om te zien dat de optocht 
op zondagmiddag steeds groter wordt en hopelijk zal dit ook zo blijven. Bij deze 
willen we als carnavalsvereniging alle sponsoren, vrijwilligers en feestvierende 
carnavalisten bedanken! Jullie hebben er weer voor gezorgd dat dit jaar het 
carnaval in Hakkersdonk weer een geslaagd feestje was.  
 
Bent u al benieuwd naar het carnavalsthema voor volgend jaar? Het is nog ver 
weg, maar op zondag 26 augustus 2018 itijdens het Dorpspleinfeest zal het 
thema bekend gemaakt worden. Noteer dus alvast in uw agenda! 
 
Met vriendelijke groet. 
 

Carnavalsvereniging de Hoonhakkers 
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Ledenvergadering Plaatselijk Belang Hoonhorst e.o. 
Noteert u alvast in uw agenda dat op 10 april om 20.00 uur de ledenvergadering 
2018 gehouden wordt? We hopen u daar te zien. De agenda kunt u lezen in het 
volgende dorpsblad.  
 

 

 
 

Stemmen voor Hoonhorst! 
Dit bericht is voor alle leden van de Rabobank. 
Binnenkort valt hij weer op de deurmat: de stemkaart voor de Rabobank 
Clubkas Campagne 2018. 
Met de stemkaart kunt u net als voorgaande jaren online 5 stemmen uitbrengen 
op verenigingen/stichtingen die u financieel wilt laten steunen door de Rabobank. 
Bij de stemkaart vindt u uitleg over hoe u kunt stemmen en tot wanneer. 
Er mogen maximaal 2 stemmen op dezelfde vereniging of stichting uitgebracht 
worden. Let op: Laat de overige van de 5 stemmen niet verloren gaan en breng 
deze uit op andere Hoonhorster verenigingen of stichtingen. Zo zorgen we 
gezamenlijk dat er zo veel mogelijk geld naar ons dorp gaat en dat ons 
dorpsleven bloeiend blijft. 
De deelnemende Hoonhorster verenigingen/stichtingen waar u op kunt stemmen 
ziet u op het moment dat u gaat stemmen. 
Later in het voorjaar volgt de uitslag en wordt bekend gemaakt hoeveel 
sponsorgeld de verenigingen/stichtingen krijgen. 
Voor nu geldt dus:  

Let in maart op uw brievenbus 

Ga op tijd stemmen: dat kan van 15 maart tot en met 31 maart!! 

Stem voor Hoonhorst!! 

Namens alle deelnemende Hoonhorster verenigingen/stichtingen: 
Ontzettend bedankt voor uw stemmen!! 

 
 

Nieuws van toneelgroep Kolde’r ’ 
 
Donderdag 15, vrijdag 16 en zaterdag 17 maart staan wij met veel plezier voor u 
op de planken.          U kunt dan genieten van “Het roer om”, een blijspel van 
Henk Roede.  
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  



                                 Dorpsblad Hoonhorst   
 

DORPSBLAD HOONHORST NR 9 21 

 
Nieuws van toneelgroep Kolde’r ’ 
Donderdag 15, vrijdag 16 en zaterdag 17 maart staan wij met veel plezier voor u 
op de planken. U kunt dan genieten van “Het roer om”, een blijspel van Henk 
Roede. 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 tot ziens bij zaal Kappers! 
 

Toneelgroep Kolde’r’ 
 

 

 

Beste inwoners van Wijthmen, Hoonhorst en omstreken, 

De jaarlijkse plantenactie van Volleybalvereniging Wijthmen wordt dit jaar 

gehouden op  

woensdag 2 mei  
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Zoals voorgaande jaren komen leden van de vereniging aan het eind van de 
middag of het begin van de avond weer langs met een groot assortiment 
perkplanten en hanging baskets. De opbrengst komt de verenigingskas ten 
goede. Heeft u een grote bestelling, dan kunt u deze vóóraf doorgeven via een 
mail aan het secretariaat:  josimeiberg@gmail.com 

 

 
ZijActief 
Op maandag 19 februari waren Cees en Aly van Wagenvoorde er om ons te 
vertellen over de reis die zij gemaakt hebben in 2008. 
Zij zijn met de Trans-Siberië Express en de Trans- Mongolië Express van 
Moskou naar Beijing gereisd. 
Door 7 tijdzones en in totaal 8000 kilometer afgelegd in 143 trein uren. 
Tsaar Alexander de derde is begonnen in 1890 met het aanleggen van de 
spoorlijn. Dit door gastarbeiders en gevangenen in te zetten en dit project was in 
1916 af. 
Per jaar konden ze ongeveer 4 maanden aan de spoorlijn werken omdat de 
temperatuur zo laag was dat er niet gewerkt kon worden. 
Zij vertelden hun verhaal aan de hand van foto’s en dit was geweldig om te zien. 
Het was een zeer geslaagde avond. 
Op 19 maart komt Petra van der Veer vertellen over het reilen en zeilen in het 
Ronald Mc Donalds Huis. 

Het Bestuur 

 
SAAM Welzijn start nieuwe sportactiviteit voor 60-plussers. 
Wilt u meer gaan sporten maar bent er nog niet uit of u een binnen- of buitensport 
gaat worden?  
Voor die mensen heeft SAAM Welzijn een nieuwe sport- en spelactiviteit  in 
voorbereiding die uitgevoerd zal worden in de Potstal in Hoonhorst, onder 
begeleiding van sportbegeleidster Anja Mulder. Het zijn wekelijks terugkerende 
bijeenkomsten op de maandagmiddag van 14.30 tot 15.30 uur. Tijdens dit uur 
wordt er zowel binnen als buiten gesport. Het draait allemaal om het fit houden 
van lichaam en geest, waarbij het sociale aspect ook een wezenlijk onderdeel is 
want het kopje koffie zal niet ontbreken. Dit heeft uiteindelijk allemaal een positief 
effect op uw conditie en het langer zelfstandig blijven wonen.  
We starten, bij voldoende belangstelling, met een 1

e
 gratis proefles, gevolgd door 

een proefperiode van 6 lessen en kan vervolgens een vaste wekelijkse activiteit 
worden.  

Heeft u vragen of wilt u zich aanmelden dan kunt u contact opnemen met SAAM 
Welzijn, tel.: (088) 8508800 of mail welzijn@landstede.nl  

 

mailto:josimeiberg@gmail.com
mailto:welzijn@landstede.nl
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Op donderdag 29 maart is er om 8.45 uur een 
Witte Donderdagviering in de kerk. De kinderen 
van de St. Cyriacusschool zijn hierbij aanwezig. 
Andere belangstellenden zijn van harte welkom! 
 
Met vriendelijke groet, Eric Arends 
 
directeur St. Cyriacus / IB-adjunct directeur de 
Dolfijn 

 

 

 
Gemeenteraadsverkiezingen Dalfsen 
Zoals u ongetwijfeld hebt meegekregen kampt de vv Hoonhorst met zeer slechte 
trainingsvelden. Wij moeten dan ook geregeld de spelers bericht doen dat er niet 
getraind kan worden. Door Plaatselijk Belang en de vv Hoonhorst is een 
werkgroep samengesteld die, op verzoek van voormalig wethouder Von Martels, 
een rapport over het sportpark heeft opgesteld. Dit rapport is aangeboden aan 
Wethouder Uitslag (CDA). De komende gemeenteraadsverkiezingen zijn bij 
uitstek geschikt zijn om plaatselijke wensen hoog op de agenda te zetten. 
Vanwege mijn sterke betrokkenheid bij de VV Hoonhorst (ik sta zelf geregeld met 
mijn voeten in de modder van de trainingsvelden)  heb ik de programma’s van de 
diverse partijen bekeken om te zien welke partij het meest zou kunnen betekenen 
voor een oplossing van het probleem van de slechte trainingsvelden. 
In het verkiezingsprogramma van het CDA zijn de volgende punten opgenomen: 
·        Het vervangen van afgetrapte kunstgrasvelden door hybride velden. 
·        Duurzame verlichting op sportvelden met ledverlichting. 
Het is mooi dat het CDA ons voorstel van de aanleg van hybridevelden over 
neemt maar helaas hebben wij geen afgetrapt kunstgrasveld en staat er nergens 
dat de ombouw van het 2e veld naar een hybrideveld (training en wedstrijden) in 
Hoonhorst een mooie pilot zou zijn om hier ervaring mee op te doen.  Het 
aanleggen van duurzame ledverlichting op sportvelden juich ik toe maar als ik 
vervolgens het team een appje moet sturen dat de training is afgelast schiet dit 
punt zijn doel voorbij. 
In het verkiezingsprogramma van Gemeentebelangen staat het volgende: 
·         Sporten en bewegen bevorderen onze gezondheid en dragen bij aan een 
          vitale samenleving.  In alle kernen in de gemeente Dalfsen zijn in de laatste       

jaren sportaccommodaties gerealiseerd.  
·         In Hoonhorst bestaat de wens voor een zogenaamd “hybrideveld”. 

Hiervoor     is een rapport geschreven door de vereniging en Plaatselijk 
Belang.  

·         Wij willen de mogelijkheden hiervoor met voorrang onderzoeken  
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Ook in het programma Vechtdalpolitiek bij omroep Noord oost Nederland (noos 
Hardenberg) op 25 januari werd dit nog eens benadrukt door de fractievoorzitter. 
  
Aanleg van een goede trainingsaccommodatie is niet alleen van direct belang 
voor de leden van de vv Hoonhorst maar voor de gehele gemeenschap. 
De aanleg van een hybride (trainings)veld op veld 2 geeft ruimte op het sportpark 
voor nieuwe initiatieven. U kunt hierbij denken aan: 
·        Realiseren van een “doe/bewegingspark” 
·        Ruimte voor evenementen 
·        Aanleg beachsoccer/beachvolleybalveld 
·        Ruimte voor bewegingsactiviteiten ouderen. 
Zolang de vv Hoonhorst op allerlei versnipperde stukjes moet trainen zijn deze 
initiatieven echter weinig realistisch. 
Prettig en regelmatig kunnen trainen is goed voor de sfeer van de spelers, 
trainers en vrijwilligers. Een goede sfeer bij de jeugd beperkt zich niet alleen tot 
de sport maar is ook van belang bij andere dorpsactiviteiten zoals bijvoorbeeld de 
jeugdsoos en stimuleert daarmee betrokkenheid van de jeugd met het dorp. 
Dit is mijn persoonlijke  insteek op de komende gemeenteraadsverkiezing.  
Ik zou u willen oproepen: ga stemmen op 21 maart en zorg dat de politiek 
rekening moet houden met wat er in Hoonhorst leeft. 
  

Met sportieve groet Henk Willemsen  
 

 

Hoonhorst bloeit ook in 2018…… 

Misschien ook bij u? 

De gemeente Dalfsen vindt versterking van de 
biodiversiteit belangrijk, het draagt namelijk bij 
aan het verbeteren van de leefomgeving van de 
(wilde) bijen.  Vorig jaar organiseerden zij een 
bijeenkomst en zij stelde de vraag: 

Wat kunt u doen om de biodiversiteit te 
versterken en welke rol kunnen (wilde) bijen 
hierin spelen? 
 
Met een aantal buren waren wij in 2017 
aanwezig bij deze vergadering. In 
samenwerking met Landschap Overijssel 
werd de Tibbensteeg ingezaaid.   
Nu is het 2018 en hebben wij als bewoners 
van de Tibbensteeg samen met de gemeente 
Dalfsen een nieuwe actie opgezet om nog 
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meer vergeten hoekjes in het komende seizoen in te zaaien.   
Bent u nieuwsgierig naar de mogelijkheden en heeft u vorig jaar ook zo genoten 
van de stroken wilde bloemen? Kom dan naar de informatieavond op  
 

19 maart om 19.30 uur Anjerpunt Hoonhorst 
 
Landschap Overijssel, de gemeente Dalfsen en de bijenvereniging zullen een 
korte presentatie geven over biodiversiteit, over bijen en over de mogelijkheden 
die u zelf heeft om de biodiversiteit te stimuleren( bijvoorbeeld via de 
erfbeplantingsregeling Boeren Planten Bomen.   
Het is prettig wanneer u zich opgeeft op onderstaand mailadres. Graag uw naam, 
adres en met hoeveel personen u komt via het mailadres: 
hoonhorstbloeit@gmail.com 
 
Heel graag tot ziens, namens de voorbereidingsgroep  

Ans Wijnen 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
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.  
 
Op pad met Tezz 

In de crocusvakantie 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 
 
 
 
 

mailto:hoonhorstbloeit@gmail.com
http://www.hoonhorst.nl/


                                 Dorpsblad Hoonhorst   
 

DORPSBLAD HOONHORST NR 9 28 

Lezing Vrouw en Kunst 

Op maandagmiddag 5 maart komt Angel Pinxten uit 

Deventer in het Anjerpunt 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. 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. 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. 

 

 
NL DOEt en Anjerpunt hoonhorst 
Op zaterdag 10 maart doet Anjerpunt Hoonhorst mee aan NL Doet. Dit jaar is het 
de bedoeling om een tuinbank te maken en het voorplein gezellig te maken, 
zodat iedereen daar een uitnodigende zitplek kan vinden in het zonnetje (dat 
laatste kunnen we er niet zelf bij leveren...). Daarnaast is het de bedoeling het 
voorplein weer netjes te maken. Tussen 10.00 u en 14.00 u hopen wij de klus te 
klaren. Heb jij zin en tijd om hieraan mee te werken? Meld je dan aan via 
info@anjerpunthoonhorst.nl! 
 
Anjerpunt hoonhorst en Rabo clubkascampagne 
Anjerpunt Hoonhorst doet mee aan de Rabo clubkascampagne! In de noaberbieb 
zijn naast de boeken, de leestafel en gratis internet, heel veel tijdschriften 
aanwezig, om in te zien en om te lenen. Deze tijdschriften verdienen een mooie 
kast. Spekt u onze kas voor de aanschaf hiervan? Tussen 15 en 30 maart kunt u 
uw stemmen uitbrengen. 
 

 
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! Openingstijden Anjerpunt in oktober  t/m maart: ma t/m wo: 13.30 uur - 
17.00 uur; do t/m zo: 10.00 uur – 17.00 uur 

 

 

mailto:info@anjerpunthoonhorst.nl
mailto:info@anjerpunthoonhorst.nl
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