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Overzicht programmering Kulturhus Hoonhorst per locatie:  
nu en in de toekomst 
 
Binnen  het Kulturhus Hoonhorst is sprake van 4 locaties waar de gezamenlijke en eigen activiteiten 
van de participanten en anderen kunnen plaatsvinden. Voor een aantal activiteiten ligt de locatie vast. 
Andere kunnen daar geprogrammeerd worden waar het ‘het beste’ past. Hieronder een eerste aanzet. 
Uiteraard is dit slechts een beginsituatie. Zowel activiteiten als roostering en gebruik locatie vragen om 
flexibiliteit. Kulturhus Hoonhorst zal gebruik maken van een digitaal reserveringssysteem. In deze 
programmering zijn voornamelijk activiteiten van de 10 participanten opgenomen. Ook anderen 
organiseren tal van activiteiten. Uiteraard staan de kulturhuslocaties ook voor hen open. Om het 
geheel hanteerbaar te houden is er voor gekozen deze activiteiten niet in deze eerste opzet mee te 
nemen.  

 
Locatie Potstal 
Op deze locatie zijn op dit moment met name sportgerelateerde activiteiten geprogrammeerd, deze 
locatie heeft daar immers de passende faciliteiten voor. Daarnaast worden er in de ‘kantine’ een 
aantal activiteiten van andere aard georganiseerd en heeft de middelbare schooljeugd van Hoonhorst 
hier haar vaste ‘honk’. Wanneer de nieuwbouw is gerealiseerd, zal er ook ruimte zijn voor huurders als 
fysiotherapeut, logopedist e.d. en zal door de combinatie van gymzaal, sportvelden en andere 
faciliteiten uitbreiding van activiteiten plaats kunnen vinden. 
 

Lokatie Potstal 
Wat Wie Wanneer 

 HUIDIG REGULIER   

Training en competitie Voetbal VVH dageliiks/seizoen 

Training en competitie tafeltennis TTV  

Zaaltraining VVH VVH winter ma-do 

Schoolgym basisschool Cyriacusschool gedurende schooljaar 

Volleybal VVWythmen 1xweek 

Damesgymnastiek TTV 1 ochtend/week 

Gymles jeugd BSO / Sportvereniging Dalfsen 1x per week 

Kaartavond TTV/VVH 1x2weken 

Ontmoeting jeugd middelbare school  Jeugdsoos 1x per 2 weken 

 HUIDIG-INCIDENTEEL 

Beheer en verhuur van sportaccommodatie Stichting De Potstal divers 

Themamiddag BSO-sport BSO/VVH/TTV e.a. 4xjaar 

Bazar tbv TTV / VVH TTV / VVH 4 dagen per jaar 

Themamiddag sport BSO / VVH, TTV en tennisvereniging 2 dagen/jaar 

Eierverkoop, Oliebollenactie  Jeugdsoos 2 dgn: april, december 

Volksdansen, Koersbal Stichting De Potstal / Ouderenbond  2xdag/jaar 

Kerstattentie voor ouderen in Hoonhorst Jeugdsoos  1dag: december 

Carnaval jeugd Jeugdsoos / Carnavalsvereniging avond/Carnaval 

Streetwise ANWB  Stichting De Potstal / Cyriacus 1x per jaar 

Scholierentoernooi tafeltennis TTV/Basisscholen 1x jaar 

Sportdag basisschool  Cyriacus / Stichting De Potstal 1x per jaar 

Snertloop VVH 1x/jaar 

Sinterklaas pupillen VVH/TTV 1 middag/jaar 

Relatietoernooi VVH 1xjaar 

BallenJan toernooi VVH 1xjaar 
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Lokatie Potstal 
Wat Wie Wanneer 

 TOEKOMSTIG EN HAALBAAR 

Ouderengym TTV/SVH/KBO 1xweek 

Volleybal-uitbreiding teams VVW 2xweek 

Dans/Dance-les SVD 1xweek 

Jeugdsoos-jongerenhuiskamer Jeugdsoos 3 dagdelen/week 

Jeugdsoos-zeskamp Jeugdsoos jaarlijks 

Workshops voor jong & oud divers (inwoners) 4-wekelijks dagdeel 

Logopedie Ondernemer 1 dagdeel/week 

Pedicure Ondernemer 3 dagdelen/week 

Fysiotherapie Ondernemer 1 dagdeel/week 

 
Locatie Bibliotheek/Kappers 
In de nieuwe situatie zal er sprake zijn van een geheel ander bibliotheekconcept waardoor er ruimte is 
voor toevoeging van nieuwe functies. Deze locatie is 7 dagen in de week overdag en ’s avonds 
geopend. 
Daarnaast wordt er, met Provincie, Hardenberg, Ommen, Gramsbergen & Vechtdalmarketing, gewerkt 
aan een nieuwe programmering voor deze locatie: Anjerpunt Hoonhorst. In het Anjerpunt worden 
profit en nonprofit activiteiten voor inwoners en voor bezoekers aangeboden door een 
samenwerkingverband van een groot aantal ondernemers, organisaties, verengingen en stichtingen in 
en om Hoonhorst en Vechtdalbreed. 

 

Lokatie Bibliotheek/Kappers 

Wat Wie Wanneer 

Uitlenen boeken e.d. Bibliotheek 7 dagen/week 

Verstrekken toeristische informatie VVV 7 dagen/week 

Infocentrum Duurzaam Hoonhorst DZHH dag/week 

Kinderboekenweek Cyriacus/bibliotheek oktober 

Themamiddag BSO-cultuur BSO, kappers, molen e.a. 4x jaar 

Kunst exposities /kunstweekend Kappers/KunstomDalfsen voortdurend/mei 

TOEKOMSTIG EN HAALBAAR 

Dorpsbalie (infoloket voor inwoners) DZHH 7 dagen/week 

Startpunt DZHH informatiearrangementen DZHH op aanvraag 

Verhuur ‘groen’ vervoer Kappers/DZHH 7 dagen/week 

Steunpunt materieel-o-theek DZHH 7 dagen/week 

Informatiepunt Molen Molenst. 7 dagen/week 

Informatiepunt Landschap Overijssel landschap OV. 7 dagen/week 

Verkoop arrangementen voor toer. bezoekers Anjerpunt Hoonhorst 7 dagen/week 

haal/brengpunt postpakketten/boodschappen 
etc. 

DZHH 7 dagen/week 

 
Locatie St. Cyriacusschool 
Op dit moment wordt de school vrijwel uitsluitend voor basisonderwijs gebruikt. Daarnaast zal, zodra 
daar ruimte voor is, een aantal flexwerkplaatsen worden ingericht. Ook is er ruimte voor verengingen 
en andere organisaties uit Hoonhorst om te vergaderen. 
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Lokatie Cyriacusschool 
Wat Wie Wanneer 

Onderwijs kinderen 4-12 jaar Cyriacusschool schooltijden 

Cursus reanimatie Plaatselijk belang 4x/jaar 

Activiteiten rondom moestuin & kippen Cyriacus & vrijwilligers 4x jaar + onderhoud 

Kinderboekenweek Cyriacus/bibliotheek oktober 

TOEKOMSTIG EN HAALBAAR 

Flexwerkplaatsen voor ZZP-ers/thuiswerkers DZHH/Cyriacus dagelijks/overdag 

Huiswerkbegeleiding DZHH/Cyriacus e.a. op aanvraag 

Vergaderlokatie plaatselijke verengingen  op aanvraag 

Crea-lessen door vrijwilligers Cyriacus/vrijwilligers 1xmiddag/week 

Doorlopende leerlijn ontwikkelen met school Cyriacus/PSZ-BSO  

 
Locatie Parochiehuis 
Op deze locatie vinden met name activiteiten plaats die gericht zijn op ouderen en welzijn. Er is de 
wens deze activiteiten uit te breiden en met name een ontmoetingsplaats oftwel een dorpshuiskamer 
te creëren.  
 

Lokatie Parochiehuis 

Wat Wie Wanneer 

Activiteitenavond Zij-aktief Zijaktief 1x maand 

Ouderensoos KBO ochtend/week 

Oefenen koren Gemengd koor/Enjoy/jongerenkoor 2x avond, 1x middag 

Koersbal KBO 1 middag/week 

Volksdansen KBO middag/week 

Computerlessen KBO/DZHH 2 dagdelen/week 

Pianoles Parochie middag/week 

Toekomstig en haalbaar 

Dorpshuiskamer KBO/welzijn ouderen/DZHH e.a. 3 dagdelen/week 

 

Overig 

Naast de locaties die binnen het Kulturhus vallen worden er nog een groot aantal zaken 

georganiseerd door de participanten in het kulturhusconcept die op ander locaties plaatsvinden. 

Om er een paar te noemen: 

 

Overig 
Wat Wie Wanneer Waar 

PSZ/BSO De smurfen/Smurfplanet ma-vrij hele dag PSZ gebouw 

Musical groep 8 Cyriacus woe/do in juni Kappers 

Bingoavond Kappers/Buurtver. Tempelhof avond/maand Kappers 

Dansavond Kappers avond/maand Kappers 

Pleinfeest Hoonhakkers zondag in augustus Kappers e.o. 

kerstmarkt Molen Fakkert zaterdag in december  

Paasvuur Jeugdsoos Pasen Hoonhorst 

Toneelvoorstelling Toneelver. Koldern 1x week avond + voorstelling Kappers 

Stekjesmarkt DZHH/Molen wekkend september Molen e.o. 

 


