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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
11 juni
9 juli
27 aug

Gemaakt door
Sjoerd
Rinus
Rinus

Verschijning
21 juni
19 juli
12 sep

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:
Krummel
Kerkelijk nieuws
St.Cyriacus VierKeerWijzerschool
ZijActief
Maak je eigen flessentuin (workshop)
Nationale Vereniging de Zonnebloem
Programma Sproeifeest 2019

Duurzaam Hoonhorst
Anjerpunt
Zomerondernemer
Praktijk Lijftaal
250 jaar Hoonhorst

Stichting Dorpsblad Hoonhorst
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Datum

Agenda

4
7
9
16
2

Ouderenochtend Zaal Kappers
Voorleesuurtje in het Anjerpunt
Eten bij Kappers voor alleenstaanden en ouderen
Ouderenochtend Zaal Kappers
Fietsdag ZijActief

juni
juni
juni
juni
juli

N.B. Voor actuele agenda en jaarplanning zie ook Hoonhorst.nl AGENDA
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Rabobank Clubkas Campagne
Zoals u weet heeft Het Dorpsblad meegedaan aan de Rabobank Clubkas
Campagne 2019.
Hoe meer stemmen hierop werden uitgebracht hoe hoger het uit te keren bedrag
was. Velen van u hebben ook op Het Dorpsblad gestemd waardoor we een
bedrag van € 558,79 mochten ontvangen.
Het voelt heel fijn dat velen Het Dorpsblad een warm hart toedragen en wij willen
daarvoor onze dank uitbrengen.
Bestuur Dorpsblad Hoonhorst

KRUMMEL

Wij willen iedereen bedanken voor alle mooie kaarten, de vele felicitaties en de
prachtige bloemen. Het was voor ons allen een onvergetelijke dag.
Ons 50 jarig huwelijk.
Hans & Mariet Rienties, kinderen en kleinkinderen

KERKELIJK NIEUWS

Pastoraal team Emmanuelparochie
Contactpastores voor geloofsgemeenschap Hoonhorst:
Pastoor A. Monninkhof, monninkhof@hetnet.nl; 06 22786151
Johan Rutgers, parochievicaris, pastor.rutgers@gmail.com; 06 53210174
Gerard Noordink, g.noordink@hetnet.nl; (0572) 391262
Joop Butti, butti@ziggo.nl; 06 22239828
Marga klein Overmeen, m.kleinovermeen@emmanuelparochie.nl; 06 18276484
Locatieraad: Secretaris mevr. A. van Leeuwen, ankievvwijthmen@kpnmail.nl;
(0529) 402011
Contactpersoon voor onze parochie bij overlijden:
Mevr. T. Veltmaat, tel. (0529) 401729 / 06 38030137
Beheerder kerkhof Dhr. H. Hulsman, tel. (0529)-401318
Website: www.parochiehoonhorst.nl
DORPSBLAD HOONHORST NR 12
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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
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: 1 juni t/m 23 juni
e

Zaterdag 1 juni 7 zondag van Pasen
19.00 uur
: Presentatie Eerste Heilige Communie
Voorganger
: Pastoraal medewerker klein Overmeen
m.m.v.
: Enjoy
Lector
: Martin Broeks
Dienen
: Rens Diepman, Frans Eilert
Collectanten
: P. Mijsters, H. Melenhorst
Koster
: A. Braam
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intenties 1 juni:
Bernard en Marie Diepman- Reimert, overl. ouders Grooteschaars- Bruggeman, Diny
Habers- Oude Rengerink, Herman Mars, Hermanna Cornelia Hollewand- Reimink, Sandra
Schrijver- Krabbe
Dalfsen
Ommen
Lemelerveld
Vilsteren
Heino
Lierderholthuis

: zondag
: zondag
: zondag
: zondag
: zaterdag
: zondag

2 juni
2 juni
2 juni
2 juni
1 juni
2 juni

10.00 uur
11.00 uur
09.00 uur
11.00 uur
19.00 uur
09.00 uur

H.Vormselviering
Eucharistieviering
Eucharistieviering
Eucharistieviering
Eucharistieviering
Eucharistieviering

Maandag 3 juni
19.00 uur: Rozenkransgebed
Lectrix
: Tonnie Veltmaat
Donderdag 6 juni
19.00 uur
: Eucharistieviering
Voorganger
: Pastoor Monninkhof
Intentie
: Voor onze zieke medemensen
Zondag 9 juni
09.00 uur
missionarissen
Voorganger
m.m.v.
Lectrix
Dienen
Collectanten
Koster

e

1 Pinksterdag
: Communieviering; met schaalcollecte voor het werk van de
: Pastoraal medewerker Noordink
: Pro Musica
: Miny Holterman
: Maren Diepman, Hugo Boekel
: J. v.d. Vechte, D. v.d. Vechte
: H. v.d. Vegt

Intenties 9 juni:
Hein Diepman, Bernard en Marie Diepman- Reimert, Gerda Kroes- Holterman, overl.
ouders Kroes- Klein Herenbrink, Herman Nijboer, overl. ouders Schrijver- Langenkamp,
ouders Smook- Karspers en Harry, overl. ouders Grooteschaars- Bruggeman, overl.
ouders van der Vechte- Rientjes, ouders Damman- Heerink, Gezina Broeks- Splinter,
Johan Kortstee, overl.ouders van Straaten- Meulman, Henricus Schrijver, overl. fam
Wolthaar- Jutten, Herman Wolthaar, Joop Koerhuis, ouders Schrijver- Bosch, overl.
ouders Seisveld- Butink en familie, Wilhelmus Holterman, Hermanna Cornelia HollewandReimink, overl. ouders Eilert- Kinds, Sandra Schrijver- Krabbe
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Dalfsen
Ommen
Lemelerveld
Vilsteren
Heino
Lierderholthuis

: zaterdag
: zondag
: zaterdag
: zondag
: zaterdag
: zondag

8 juni
9 juni
8 juni
9 juni
8 juni
9 juni

19.00 uur
11.00 uur
19.00 uur
11.00 uur
19.00 uur
09.00 uur

Communieviering
Eucharistieviering
Communieviering
Communieviering
Eucharistieviering
Communieviering

e

Maandag 10 juni 2 Pinksterdag
Emmanuelviering in Slagharen om 10.00 uur.
Donderdag 13 juni
19.00 uur
: Eucharistieviering
Voorganger : Pastoor Monninkhof
Intentie
: Voor slachtoffers van oorlog en geweld
Zondag 16 juni H. Drie-eenheid (Vaderdag)
09.00 uur
: Eerste Heilige Communieviering
Voorgangers : Pastoor Monninkhof en pastoraal medewerker klein Overmeen
m.m.v.
: Gelegenheidskoor
Dienen
: Frans Eilert, Lynn Jansen
Collectanten
: A. Braam, T. Braam, G. Holterman, G. Melenhorst
Koster
: G. Holterman
Intenties 16 juni:
Jaargedachtenis Gerardus Marinus Meijerink, Bernard en Marie Diepman- Reimert,
Herman Nijboer, overl. ouders van der Vechte- Rientjes, overl. ouders OvergoorGrooteschaars, Anton Grooteschaars en ouders Grooteschaars- Gunneman, Gradus
Damman, Harry Veltmaat, Bernard Nijhout, overl. ouders Hagen- Keizer, Martin en Willy,
Anton Kroes, overl. ouders Eijkelkamp- Huitink, Antonia Hermina Koedijk- Koenjer, overl.
ouders Damman- Tijs, Gerard Damman, Sandra Schrijver- Krabbe
Dalfsen
Ommen
Lemelerveld
Vilsteren
Heino
Lierderholthuis

: zondag
: zondag
: zondag
: zondag
: zaterdag
: zondag

16 juni
16 juni
16 juni
16 juni
15 juni
16 juni

09.00 uur
11.00 uur
9.00 uur
11.00 uur
19.00 uur
09.00 uur

Communieviering
Eucharistieviering
Communieviering
e
1 H. Communieviering
Eucharistieviering
Eucharistieviering

Maandag 17 juni
19.00 uur
: Rozenkransgebed
Lector
: Frans Eilert
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Donderdag 20 juni
19.00 uur
: Eucharistieviering
Voorganger
: Pastoor Monninkhof
Intentie
: Voor vrede in de wereld
Zondag 23 juni
Sacramentsdag
09.00 uur
: Eucharistieviering
Voorganger
: Pastor Rutgers
m.m.v.
: Pro Musica
Lectrix
: Helga Baars
Dienen
: Ivor Smook, Richard Meijer
Collectanten
: F. Overgoor, H. Hulsman
Koster
: A. Braam
Intenties 23 juni:
Bernard en Marie Diepman- Reimert, Herman- Nijboer, overl. ouders GrooteschaarsBruggeman,ouders Damman- Heerink, Herman Wolthaar, Joop Koerhuis, Marcel
Diepman, overl. ouders Braam- Nijentap, Sandra Schrijver- Krabbe
Dalfsen
Ommen
Lemelerveld
Vilsteren
Heino
Lierderholthuis

: zaterdag
: zondag
: zaterdag
: zondag
: zaterdag
: zondag

22 juni
23 juni
22 juni
23 juni
22 juni
23 juni

19.00 uur
11.00 uur
19.00 uur
11.00 uur
19.00 uur
09.00 uur

Eucharistieviering
Eucharistieviering
Eucharistieviering
Communieviering
Communieviering
Communieviering

Geestkracht
“Hallo pastor, komt u vandaag weer bij ons over Jezus vertellen?”, dat vroeg een
enthousiast kind op het schoolplein. ”Ja”, zei ik spontaan, “maar meer nog kom ik
jullie iets vertellen, dat je met jouw handen niet kunt vastpakken”.
Waarom gaf ik eigenlijk deze reactie? We moeten in onze tijd toch vooral de
verhalen blijven vertellen over Jezus en hoe God met ons mensen omging en
omgaat. Juist in een tijd waarin veel mensen lijden aan ‘christelijke
cultuurarmoede’. We zullen het binnenkort wel weer horen op de radio en tv. Er
zullen ongetwijfeld weer journalisten de straat op gaan en mensen ondervragen
of ze wel weten wat er met Pinksteren eigenlijk gevierd wordt. En dan zal de
schraalheid van de basale kennis van veel mensen weer schrijnend geëtaleerd
worden:
“Pinksteren??? Ik zou het niet weten wat er dan gevierd wordt. Iets met de kerk?
Is Jezus dan gestorven aan het kruis? Of heeft het iets met de Ramadan te
maken misschien?”
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Dan blijft het dus extra noodzakelijk dat we blijven vertellen over het feest van de
Geest. Dat we blijven doorgeven dat Jezus aan zijn mensen heeft beloofd dat hij
hen en ons een Helper en een Trooster zal zenden, die ons alles weer te binnen
zal brengen? Moeten we niet extra die verhalen blijven vertellen, hoe de
leerlingen, die in angst en onzekerheid verkeerden, verrast werden met een
vurige vlam van hoop die hen tot enthousiaste, gedreven, hartstochtelijke,
‘geestkrachtige’ mensen maakte? Waardoor iedereen begreep wat hen bezielde?
Jazeker: we moeten de verhalen blijven vertellen. En tegelijk mogen we het niet
bij verhalen laten. Er is meer. Er wordt ook in onze tijd en in ons leven en in ons
hart iets uitgezaaid van geloven en vertrouwen. Ook in onze tijd daalt de
Geestkracht van God neer in onze wereld en zelfs in ieder van ons!!
We hebben het in ons geloven heel veel over zaken die je niet in de handen kunt
houden.
We denken na en spreken over termen als: liefde, trouw, genade, geluk,
vertrouwen, kwaadheid, angst, mildheid, verdraagzaamheid, vrede, geduld,
geestkracht, etc. etc.
Het zijn begrippen die we in ons hoofd en in ons denken overwegen en een
invulling geven.
Het zijn begrippen die nergens te koop zijn en die je niet per kilo, per gewicht
kunt aanschaffen. Ze hebben wel een prijs, maar ook dat is een andere dan die
we doorgaans kennen.
Op diezelfde morgen heb ik aan de kinderen in de school het volgende gevraagd:
Stel dat mij wordt gevraagd om het grote bureau van de juffrouw even op de
gang te zetten, dan kan ik twee dingen denken:
1. Dat lukt me nooit; dat is veel te zwaar; dat kan ik echt niet ………….of
2. Ja hoor, dat kan ik wel; dat doe ik direct; dat gaat zeker lukken.
Wanneer zal me het eerder lukken: met gedachte 1 of gedachte 2?
Elk kind weet dan het goede antwoord………en dat is nou geestkracht. Het heeft
te maken met enthousiasme, creativiteit, doorzettingsvermogen, zelfvertrouwen
etc.
Het speelt zich allemaal af tussen onze oren, in ons denken, bezinnen,
overwegen. Het zijn de dingen waar het eigenlijk allemaal om gaat in ons leven.
Ze maken ons bewust van onze prioriteiten, wat eigenlijk belangrijk en
onbelangrijk voor ons is. En het is heel mooi en goed dat we met Pinksteren (op
de vijftigste, Pentecoste, dag na Pasen) vragen naar Gods goede Geest. In de
hoop en de troost dat God aan ieder van ons die zeven gaven van de Heilige
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Geest geeft: wijsheid en inzicht, raad en sterkte, kennis en vroomheid, ontzag en
respect voor God zelf.
Zalig Pinksteren,
G. Noordink, pastor
Het secretariaat is op 7 juni gesloten. U kunt voor misintenties/vragen contact
op nemen met Marja Rienties. Tel. (0529) 401686
Pinksteractie. Week Nederlandse Missionaris
"Geloven in de ander. Missionarissen werken vanuit het geloof. Zij geloven in de
ander en hebben een missie; een wereld waar in ieder mens telt, waarin wij
elkaar de hand reiken en voor elkaar zorgen.
Draagt u ook bij aan die wereld wijde missie?
De W.N.M. biedt missionarissen en missionair werkers een financiële
ruggensteun zodat zij hun belangrijke werk voor de meest kwetsbaren kunnen
voortzetten.
In het Pinksterweekend van 8/9 juni wordt er een schaalcollecte gehouden
tijdens de viering.
Van harte aanbevolen M.O.V.Werkgroep.

Bericht van de communicantjes 2019
Presentatieviering en Eerste Heilige Communie
Op zaterdag 1 juni 2019 om 19:00 uur gaan de kinderen uit groep 3 en 4 van de
St. Cyriacusschool Hoonhorst, die de Eerste Heilige Communie gaan doen, zich
voorstellen in een presentatieviering. U bent hierbij allen van harte welkom in de
kerk om deze viering met ons mee te vieren. De kinderen die zich voorstellen
zijn: Fenna Kortstee, Sem Jansen, Yorinde Borgonje, Maud Rienties, Jonathan
Veldman, Dylan Schroten, Kim Huijsmans, Hessel Nijhout, Elin van der Vechte
en Claudy Lankhorst.
Op zondag 16 juni om 9.00 uur zullen de genoemde kinderen uit groep 3 en 4
van de St. Cyriacusschool uit Hoonhorst de Eerste Heilige Communie gaan doen.
U bent voor beide vieringen van harte uitgenodigd in de St. Cyriacuskerk!
Flessenactie 2019
De kinderen van de St. Cyriacus en baron van Dedemschool zetten zich ook dit
jaar weer in voor het goede doel van de oecumenische tentviering tijdens het
Sproeifeest.
Deze keer komt de opbrengst ten goede aan Stichting Wortel. Kinderen die hun
vader en/of moeder door omstandigheden heel weinig zien wordt een natuurlijke
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ontmoetingsplek geboden: De Worteltuin. In een worteltuin is van alles te beleven
en veel ruimte om jezelf te zijn. Met leden van de werkgroep komen de kinderen
de flessen bij u ophalen op:
Donderdag 20 juni a.s. vanaf 18.00 uur.
Wij hopen dat u vele flessen en kratten zult sparen om deze actie evenals vorige
jaren tot een groot succes te maken.
Oecumenische Viering
Van harte nodigen wij u op zondag 30 juni uit voor de oecumenische viering
welke wordt gehouden in de tent op het terrein van het Hoonhorster Sproeifeest.
Het thema van deze viering is “Je bent nooit alleen”.
Pastor Marga Klein Overmeen en dominee Anco Tol zullen voorgaan in deze
viering.
Enjoy o.l.v. Joyce Krukkert verzorgt de muzikale omlijsting. De collecte komt ook
ten goede aan Stichting Wortel (zie hierboven).
Wij hopen u 30 juni om 10.30 uur te kunnen verwelkomen.

PlAATSELIJK NIEUWS
VierKeerWijzerschool St. Cyriacus heeft een
nieuw logo! Het nieuwe logo past goed bij
waar de school tegenwoordig voor staat.
De school heeft al een aantal jaren extra
aandacht voor duurzaamheid en staat
midden in het natuurlijke Hoonhorst.
Vandaar de boom.
De boom staat ook voor de groei, die de
kinderen bij ons doormaken. In de
boomstam is dat kind te herkennen.
De kinderen ontwikkelen zich via vele talenten.
Als VierKeerWijzerschool werken we aan acht verschillende intelligenties:
natuur-, muziek-, reken-, taal-, beeld-, beweeg-, zelf- of samenknap.
Deze talenten komen terug in de acht gekleurde cirkels.
Daarnaast straalt het logo ook plezier en openheid uit.
We zijn trots op onze fijne school en zijn blij met het nieuwe logo.
Dat logo past perfect bij onze nieuwe website (www.cyriacus.nl), waar nog veel
meer te vinden is over hoe we werken en wat we belangrijk vinden.
Met vriendelijke groet, Eric Arends directeur St. Cyriacus
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Beste dames van ZijActief,
Dinsdag 2 juli gaan we weer fietsen. We vertrekken om 9.00 uur vanaf het
dorpsplein in Hoonhorst. De kosten voor deze dag zijn € 30.= p.p. Alleen komen
eten kan ook, dan zijn de kosten € 25.= p.p. U moet dan om 17.00 uur op het
dorpsplein in Hoonhorst zijn.
Opgave voor de hele dag of alleen voor het eten kan tot 15 juni bij Riet Kroes,
Tempelhof 26, tel. (0529) 401581. U moet bij opgave betalen.
Op de dag zelf zal Jan van den Brink, tel. (0529) 401725 of 06 18469398
bereikbaar zijn voor eventuele calamiteiten.

Workshop: Maak je eigen flessentuin!
Op 26 juni organiseren we op De Dolle Deel weer de populaire workshop: ‘Maak
je eigen flessentuin.’
Een flessentuin is een mini-ecosysteem waar je thuis bijna niets meer aan hoeft
te doen. Voor het maken van dit tuintje hoef je geen groene vingers te hebben,
iedereen kan het! Je maakt een mooie gevulde fles vol plantjes. Alles moet door
de hals van de fles naar binnen en hoe je dat doet, leert Marjanne je tijdens deze
avond.
Je gaat naar huis met een mooie fles inclusief plantjes; een echte blikvanger in je
interieur. Tijdens deze workshop genieten we van koffie/thee met lekkers. Doe je
mee?
Wanneer:
Waar:
Tijd:
Kosten:
Inclusief:

26 juni
De Dolle Deel (www.dedolledeel.nl)
19:30-21:30 uur
€ 47,50 euro p.p.
Alle materialen, koffie/thee en lekkers

Opgeven kan door een mailtje te sturen naar info@dedolledeel.nl of bel/app naar
06 28794425.
Graag tot 26 juni.
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Workshop Flessentuin

Nationale Vereniging de Zonnebloem
Bij de Zonnebloem draait het om mensen. Een lichamelijke beperking hoeft wat
ons betreft nooit een belemmering te zijn. We willen dat iedereen volop van het
leven kan genieten. Er kan zoveel meer dan je denkt !
Collectant
Geen vereniging kan zonder donateurs. De Zonnebloem verkoopt
zonnebloemloten om haar activiteiten te bekostigen. Dit jaar is er weer een
collectant bij u aan de deur geweest, of anders komt hij/zij nog om
zonnebloemloten te verkopen.
Vrijwilligers gezocht
Wij zijn op zoek naar mensen die zich als vrijwilliger willen inzetten voor de
Zonnebloem.
Het werk houdt in dat u 1 x in de 2 of 3 weken een bezoekje brengt aan iemand
die veel alleen thuis zit. Hiermee doet u deze personen een enorm plezier.
Er zijn ook mensen die er graag even uit willen, een ritje willen maken of ergens
een terrasje pakken. Dat is leuk voor de gast maar waarschijnlijk ook aangenaam
voor u.
Wie kan een bezoekje gebruiken ?
Kent u iemand die veel thuis zit en er misschien wel behoefte aan heeft dat
iemand van de Zonnebloem langs komt voor een praatje of een spelletje? Als u
iemand weet, of misschien bent u het zelf wel, dan kunt u contact opnemen met
Marietje Koerhuis tel. (0529) 401277 of met Herman en Mariet van der Vegt tel.
06 57998150
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Programma Sproeifeest 2019
Beste inwoners en omwonenden van Hoonhorst. Op 27, 28, 29 en 30 juni is het
tijd voor het jaarlijkse Sproeifeest!! Wederom is er dit jaar getracht voor jong en
oud een programma samen te stellen. Onderstaand een samenvatting van het
bomvolle programma.
Op donderdagavond 27 juni strijken de heren van Kampman & Co met het
nieuwe programma “ZOAS’TWAS” neer in Hoonhorst. Op deze avond kan het
publiek genieten van kleurrijk dialectcabaret. Kaarten zijn verkrijgbaar aan de
deur.
Vrijdagavond zullen de kinderen hopelijk weer in grote getalen naar het
dorpsplein komen om vervolgens op het feestterrein de Sproeier te ‘ontsteken’.
Aansluitend kunnen de kinderen de kermis verkennen en een rondje met een
grote vrachtwagen of ander bijzonder voertuig meerijden tijdens de
opstapavond. Om 20.00 u is er een Pubquiz in de feesttent. DJ Delight uit
Lemelerveld zal er vanaf 22.00 u een gezellige feestavond van maken.
Zaterdag zullen we starten met een rommelmarkt en braderie, dit jaar wederom
op het feestterrein zelf! Mannenkoor Germania uit Heeten zal sfeer brengen met
hun muzikale klanken en vanaf 10.00 u zal er een kinderochtend zijn in de tent
mmv de Bonte Nilli, waar de kinderen kunnen knutselen en spelen.
’s Middags presenteren we “Fiets ‘m der in”. Hierbij zullen de deelnemers zo snel
mogelijk het uitdagende parcours moeten afleggen zonder in de waterbak te
belanden. Op de zaterdagavond gaat het dak eraf met de top live band
Starstruck.
Ook dit jaar staat de goed bezochte oecumenische viering zondagochtend op
het programma, de viering zal gebeuren mmv Enjoy. Na de kerkdienst is het
mogelijk om deel te nemen aan een fietstocht in de omgeving van het mooie
Hoonhorst. Een tocht van 29 of 35 km.
Op de zondagmiddag zal er een demonstratie worden gegeven met politie
honden. Het volledige traject zal worden uitgevoerd, van pup tot volwassen hond.
Aansluitend zullen Bart & Alex zorgen voor groot feest. Twee muzikanten die al
hun hele leven met elkaar bevriend zijn zetten met gitaar, trommel, enthousiasme
en tomeloze energie de tent op de kop! ’s Avonds wordt het feest afgesloten door
DJ Hitch.
Wilt u meer informatie of jezelf opgeven voor een van de onderdelen of als
vrijwilliger? Dit kan via de website www.sproeifeeest.nl
Bij dit dorpsblad vindt u de flyer met het volledige programma. Wij hopen dat u er
al zin in krijgt, wij namelijk wel!
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NIEUW IN HET BESTUUR
Timo Veen is tegenwoordig een Berkummer en daar druk duurzaam doende. Hij
heeft zijn voorzitterschap van Duurzaam Hoonhorst overgedragen aan Anthony
Voets. Anthony stelt zichzelf even voor:
Even voorstellen… Anthony Voets
Ik had de eerste regels klaar:
Mijn naam is Anthony Voets en sinds januari 2017 wonen mijn vrouw Ingrid en
mijn zoontje Yannick van 4 jaar met plezier aan De Weitjes in Hoonhorst. En laat
ik onze kat Brokjes niet vergeten. Ik heb Milieuhygiëne gestudeerd aan de
Landbouwuniversiteit in Wageningen, maar ik houd mij in mijn dagelijks werk toch
vooral bezig met het begeleiden van energiebesparing bij particulieren en
bedrijven.
En toen stierf mijn vader eind april en stokte alles. Nu is dit niet bedoeld als
dramatische entree, maar wat me opviel is dat ik heel melancholisch werd
gedurende de week dat alles geregeld moest worden voor de uitvaart. Oude
herinneringen komen boven als je door foto’s bladert en je ooms en tantes komen
met allerlei verhalen over een onbezorgde tijd, waarin zoveel meer nog mocht
dan deze dagen. “Dat waren nog eens tijden” hoorde ik regelmatig. En “nu kan
dat allemaal niet meer, met alle regels en gedoe als je buiten de lijntjes wilt
kleuren”.
Hoe treurig deze weken ook zijn om het verlies, hoe fijner het is om te horen dat
mijn vader het goed heeft gehad. Iets wat hijzelf ook nog heeft kunnen zeggen.
Toen ik weer in Hoonhorst terugkwam (mijn ouders wonen in Brabant) viel ik
toevallig in een soortgelijk gesprek, maar dan over Hoonhorst. Over hoe het hier
vroeger was en dat zaken er niet altijd beter op worden. “Vroeger was alles
beter”.
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Dat is nu exact waarom ik betrokken ben geraakt bij Duurzaam Hoonhorst; ik wil
graag helpen met nadenken hoe we ons dorp mooi en leefbaar houden. Want dat
doen we samen.
Het is fijn dat nostalgie ons af en toe even laat wegdromen over vergane tijden,
maar er komt intussen wel veel op ons af; vliegtuigen, energietransities,
watertekorten, uitsterven van allerlei diersoorten, vergrijzing en weet ik niet wat.
Nostalgie kan ons troosten als je het even niet ziet zitten, maar net als met elk
overlijden geldt ook voor Hoonhorst, dat het leven doorgaat. En als je je niet
aanpast, sterf je uit. Dat is de enige zekerheid in onzekere tijden.
Laten we elkaar helpen verder te komen.
WAT HOUDT U BEZIG?
Op de Joarmarkt van het sproeifeest een jaar geleden
vroegen we jullie welk thema onze energie verdient na de
zomer.

De uitslag met de knikkers:
Van het gas af en isoleren: 40 knikkers (35%)
Meer groen in dorpskern: 30 knikkers (26%)
Collectieve aanschaf zonnepanelen/zonnepark: 24 knikkers (21%)
Elektrisch rijden, lease e-fietsen: 20 knikkers (18%)

Het is duidelijk; het was moeilijk kiezen. Alle thema’s scoren hoog. Met ‘van gas los’
zijn we inmiddels echt aan de slag. Hoe en wat lees je in volgende edities van dit
blad. Heb je belangstelling voor dit onderwerp en/of wil je meedenken over het hoe
en wat, laat het dan alvast weten via info@duurzaamhoonhorst.nl.
Daarnaast is het idee na de zomer een avond te organiseren over zonnepanelen
op velden en daken. Er speelt van alles op dit gebied. "We denken dat het juist
nu nuttig is om samen na te denken over zonneparken, omdat het realistisch is
dat er meer initiatieven gaan ontstaan in de nabije toekomst. We stellen voor om
in gesprek te gaan over nut en noodzaak, mitsen en maren, en of er ook kansen
zijn".
Wil je meedenken over het organiseren van de avond c.q. het gesprek met het dorp
hierover dan horen we het graag.
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VAN DE KOOK
Koken op inductie is een prima alternatief voor het gasfornuis.
Duurzaam Hoonhorst bezit een door de firma Verhoeven in
Dalfsen ter beschikking gestelde inductieplaat. Deze lenen we
graag uit aan een persoon of vereniging die er weer een
volgende ludieke actie mee wil opstarten. Heb jij of hebben jullie
een goed idee? Laat het ons weten.
BLIJF OP DE HOOGTE
Voor wie groen, gezond, gemeenschappelijk en gezellig aan de
slag wil: neem vooral even contact met één van ons op. Een
plek in het bestuur van de stichting, gewoon meepraten over
projecten en/of een mooi duurzaam idee: je/u bent van harte
welkom!
Vragen, ideeën, of…? Mail naar info@duurzaamhoonhorst.nl of
neem contact op met Antje Kingma, (0529) 40 18 78, Anthony
Voets 06 16 44 63 48, Cees Veldwijk (0529) 42 70 37, Jannet
Kroes (0529) 42 70 37
_____________________________________________________________

VADERDAGTIP
Op zoek naar iets leuks voor vader? Wij van het Anjerpunt
tippen graag de enige echte, overheerlijke Hoonhorster
Klapmuts of maak een keus uit ons mooie assortiment
Vechtdalbieren. Het boek Vechtverhalen is prachtig en prettig
geprijsd. Daar kun je mee thuiskomen…..

OP ZOEK NAAR EEN MOOI BOEK?!
In de Hoonhorster bieb is een groot aantal boeken te vinden, in
allerlei soorten en maten, voor jong en oud en alles er tussen.
Je hoeft geen lid te zijn om er te lenen. Je haalt een boek en
brengt het weer terug als je het uit hebt. De collectie verandert
voortdurend. Vaak krijgen we boeken, maar soms schaffen we
ook zelf boeken aan. Welk boek zou jij graag lezen? Laat het
ons weten.
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KUNST
In de maanden mei en juni exposeren Tonny Verhoeven en
Herma Borsboom hun werken. De schilderijen zijn geschilderd
met acrylverf en kenmerken zich meestal door grote
penseelvoering en/of paletmes. De schilderijen zijn vaak
kleurrijk geschilderd. Komt dat zien.

VOORLEESUURTJE
Het maandelijkse voorleesuurtje is in juni op vrijdag 7 juni op de
normale tijd: 11.00 u. Voor kinderen van 0 tot 4 jaar!
Het boek is nog een verrassing, houd daarvoor de
facebookpagina van het Anjerpunt in de gaten of kijk in het
Anjerpunt op het scherm waar de agenda op staat.
NIEUWE en tijdelijke NOABERS WELKOM!
Er is plek op het vaste rooster maar ook af en toe is hulp
welkom. Op doordeweekse dagen kunnen we nog wel wat
hulp gebruiken, maar ook tijdens de feestdagen,
weekenden en vakanties is meer hulp welkom. Dan is het
immers extra druk…
Voor 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). Informatie over ons kun je
vinden via www.anjerpunthoonhorst.nl en Anjerpunt Hoonhorst is
ook op facebook te vinden!
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INGEZONDEN

14-05-2019
Gratis training ondernemen voor jongeren tussen 15 en 23 jaar in de
zomervakantie
Jongeren uit omgeving Zwolle in zes weken ondernemer
Jongeren tussen de 15 en 23 jaar en woonachtig in de regio Zwolle
(IJsseldelta) kunnen in de komende zomervakantie kosteloos meedoen aan
het project ZomerOndernemer. Een project waarbij ze in zes weken een
eigen bedrijf starten met begeleiding van professionele coaches. Een mooie
kans voor jongeren die willen ervaren of het ondernemerschap iets voor ze
is. Ze ontvangen zelfs een startkapitaaltje om de eerste kosten te dekken en
zijn verzekerd.
Training, workshops en rondleidingen
ZomerOndernemer begint op 16 juli 2019 in Zwolle met een driedaagse training
bij Rabobank IJsseldelta. In de weken die volgen zijn de deelnemers tijdens
terugkomdagen te gast bij lokale ondernemers voor workshops, presentaties en
rondleidingen. In de tussentijd werken de jongeren aan hun bedrijf.
ZomerOndernemer sluit na zes weken af met een feestelijke ondernemersmarkt.
Bedrijfsidee en motivatie
Een goed bedrijfsidee en een flinke dosis motivatie vormen de belangrijkste
voorwaarden voor deelname. De jongeren zitten nergens aan vast en inschrijven
bij de KvK is tijdens deelname aan ZomerOndernemer niet verplicht.
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Aanmelden
Dankzij de steun van landelijke en regionale sponsoren is deelname aan
ZomerOndernemer kosteloos. Er is ruimte om tijdens het project op vakantie te
gaan. Deelnemers mogen maximaal twee terugkomdagen missen.
Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via www.zomerondernemer.nl. In
regio Zwolle (IJsseldelta) is plek voor maximaal 30 jongeren (vol = vol)!

GEZOCHT: IEMAND DIE ANIMATIES KAN MAKEN
250 jaar Hoonhorst, iedereen is er druk mee!
Ook wij vanuit Lenthe. Om ons project (de Lenthermolen) te doen slagen willen
wij heel graag een mooie animatie laten maken. Wij hebben gegevens en een
voorbeeld van wat we passend vinden, maar niet de kennis om een mooie
animatie te maken om dit inzichtelijk te maken.
Hoe leuk zou het zijn als wij samen met een Hoonhorster dit kunnen maken.
Ben jij iemand die hier hobby aan heeft, of kan jij dit doen voor studiepunten??
Mail ons voor meer informatie. Ideeën zijn er genoeg, help jij ons bij het
uitwerken?!
Mail aan: vandervegte75a@gmail.com,
Groetjes namens de werkgroep uit Lenthe,
Judith van der Vegte
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