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Colofon:
Redactie
Rinus Jansen, tel. 0529 - 40 15 55
Marisca Kasper, tel. 0529 - 40 10 66 / 06 14 56 57 69
e-mail: dorpsblad@hoonhorst.nl
Contactpersoon bezorging
Ria Melenhorst, tel. 0529 - 40 15 49
Correspondentieadres secretariaat
Darina van Lenthe, Slennebroekerweg 2, 7722 JT Hoonhorst tel. 0529- 43 16 25
Penningmeester/prijsopgaaf plaatsingskosten, commerciële krummels en
plaatsing teksten Steven Akse, tel. 0529 - 75 02 19
Bankrekeningnummer Rabobank NL 82 RABO 0383 8106 04
Inleveren kopij
3 dec
31 dec
28 jan

Gemaakt door
Rinus
Marisca
Marisca

Verschijning
13 dec
10 jan
7 feb

Naleving privacy wetgeving: Wij vragen van degenen die aan ons kopij aanleveren om
m.b.t. persoonsgegevens die in de aangeleverde kopij is opgenomen de actuele privacy wetgeving na
te leven. Uiteraard zal het Dorpsblad deze nieuwe regelgeving ook in acht nemen.

In dit nummer:
Kerkelijk nieuws
De jeugdsoos over het jaarlijkse paasvuur
Glasvezel, Glasvezel, Glasvezel & Glasvezel
Mmmmmm Rookworsten komen weer langs
Powerwalking met Claudia
Wie o wie is er in de prijzen gevallen??? Uitslagen loterij Bazar
Kerstmarkt bij de Molen
Project Hoonhorst
Joris komt langs en Axel stelt zich graag voor
Er wordt gezongen door Pro Musica en 250 jaar geeft alvast een feestje!
Stichting Dorpsblad Hoonhorst
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Datum
15 november
19 november
19 november
20 november
28 november
29 november
3 december
4 december
13 december
13 december
15 december

Agenda
Jeugdsoos: Trampolinespringen
Ouderenochtend Zaal Kappers
Bingo Zaal Kappers
Klaverjassen in de Potstal
Inloopspreekuur Ervaar het openbaarvervoer van 10.00
uur tot 11.30 uur in De Overkant, Kerkplein 22 Dalfsen.
Jeugdsoos: Film- en Chillavond
Ouderenochtend Zaal Kappers
Klaverjassen in de Potstal
Jeugdsoos: Kerstattenties maken
Voorleesuurtje in het Anjerpunt
Kerstmarkt rond de molen en winterwandeling

N.B. Voor actuele agenda en jaarplanning zie ook Hoonhorst.nl AGENDA
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KERKELIJK NIEUWS
Pastoraal team Emmanuelparochie
Contactpastores voor geloofsgemeenschap Hoonhorst:
Pastoor A. Monninkhof, monninkhof@hetnet.nl; 06 - 22 78 61 51
Johan Rutgers, parochievicaris, pastor.rutgers@gmail.com; 06 - 53 21 01 74
Gerard Noordink, g.noordink@hetnet.nl; 0572 - 39 12 62
Joop Butti, butti@ziggo.nl; 06 - 22 23 98 28
Marga klein Overmeen, m.kleinovermeen@emmanuelparochie.nl; 06 - 18 27 64
84
Locatieraad: Secretaris mevr. A. van Leeuwen, ankievvwijthmen@kpnmail.nl;
0529 - 40 20 11
Contactpersoon voor onze parochie bij overlijden:
Mevr. T. Veltmaat, tel. 0529 - 40 17 29 / 06 - 38 03 01 37
Beheerder kerkhof Dhr. H. Hulsman, tel. 0529 - 40 13 18
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 - 50 41 22 38
Werkgroep Heilig Doopsel
Voor aanmeldingen dopelingen:
Mascha Hulsman tel. 0529 - 85 08 89 of Esther Damman 06 - 81 99 86 33
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 - 40 18 28
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 - 40 12 23. Misintenties kunnen per
kalenderjaar worden opgegeven onder vermelding van de data waarop men de
DORPSBLAD HOONHORST NR 5
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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: 16 november tot en met 15 december
Zondag 17 november 50 jaar KBO
10.00 uur
: Eucharistieviering
Voorganger
: Pastoor Monninkhof
m.m.v.
: Pro Musica
Lector
: Leon Diepman
Diene
: Lynn Jansen, Hugo Boekel
Collectanten
: G. Holterman, G. Melenhorst
Koster
: G. Holterman
Intenties 17 november:
Bernard en Marie Diepman- Reimert, Henricus Schrijver, Joop Koerhuis, Herman Nijboer,
Eef de Ruiter
Dalfsen
Ommen
Lemelerveld
Vilsteren
Heino
Lierderholthuis

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

17 november
17 november
16 november
17 november
16 november
17 november
17 november

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

Eucharistieviering
Eucharistieviering
Communieviering
Communieviering
Eucharistieviering
Oecumenische viering
Zie Heino

Maandag 18 november
19.00 uur
: Rozenkransgebed
Lector
: Frans Eilert
Woensdag 20 november
9.30 uur
: Caritasviering: na afloop gezamenlijk koffiedrinken in het
parochiecentrum
Donderdag 21 november
19.00 uur
: Eucharistieviering
Voorganger
: Pastoor Monninkhof
Intentie
: Voor alle overledenen in onze parochie
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Zondag 24 november
Christus Koning
09.00 uur
: Communieviering
Voorganger
: Pastoraal werker klein Overmeen
m.m.v.
: Cantor
Lectrix
: Miny Holterman
Dienen
: Maren Diepman, Viktor Boekel
Collectanten
: F. Overgoor, H. Hulsman
Koster
: A. Braam
Intenties 24 november:

Maandag 25 november
overl. ouders Sterenbosch- Luttenberg, Bernard en Marie Diepman- Reimert, overl. ouders
Eijkelkamp- Huitink, Gerard Huitink, Gezina Broeks- Splinter, Eef de Ruiter
Dalfsen

: zaterdag23 november

Ommen
Lemelerveld
Vilsteren
Heino
Lierderholthuis

: zondag 24 november
: zaterdag 23 november
: zondag 24 november
: zaterdag 23 november
: zondag 24 november

19.00 uur
Lectrix

: Rozenkransgebed
: Tonnie Veltmaat

19.00 uur

Communieviering
(60 jaar koor)
11.00 uur Eucharistieviering
19.00 uur Eucharistieviering
11.00 uur Eucharistieviering
19.00 uur Communieviering
09.00 uurCommunieviering

Donderdag 28 november
19.00 uur
: Eucharistieviering
Voorganger
: Pastoor Monninkhof
Intentie
: Anton Kroes
e

Zondag 1 december 1 zondag van Advent/ Gregoriaans
09.00 uur
: Eucharistieviering
Voorganger
: Pastor Rutgers
m.m.v.
: Pro Musica
Lector
: Silvo Broeks
Dienen
: Kim Diepman, Ivor Smook
Collectanten
: J.v.d. Vechte, D. v.d. Vechte
Koster
: H. v.d. Vegt
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Intenties 1 december:
Bernard en Marie Diepman- Reimert, overl. ouders van der Vechte- Rientjes, Johan
Kortstee, Gradus Damman, Herman Nijboer, Dina Lankhorst- Niens, Eef de Ruiter
Dalfsen
Ommen
Lemelerveld
Vilsteren
Heino
Lierderholthuis

: zaterdag 30 november
: zondag 1 december
: zaterdag 30 november
zondag 1 december
: zondag 1 december
: zaterdag 30 november
: zondag 1 december

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

Communieviering
Eucharistieviering
Oecumenische viering
Eucharistieviering
Communieviering
Eucharistieviering
Eucharistieviering

Maandag 2 december
19.00 uur
: Rozenkransgebed
Lector
: Frans Eilert
Donderdag 5 december
19.00 uur
: Eucharistieviering
Voorganger
: Pastoor Monninkhof
Intentie
: Gerard Damman
e

Zondag 8 december 2 zondag van de advent
09.00 uur
: Eucharistieviering
Voorganger
: Pastor Rutgers
m.m.v.
: Pro Musica
Lectrix
: Miny Holterman
Dienen
: Rens Diepman, Niek Diepman
Collectanten
: A. Braam, T. Braam
Koster
: G. Holterman

Maria onbevlekt ontvangen

Intenties 8 december:
Bernard en Marie Diepman- Reimert, overl. ouders Grooteschaars- Bruggeman, overl.
ouders Veldman- Ogink, ouders Damman- Heerink, overl. ouders Hagen- Keizer, Martin
en Willy, Eef de Ruiter
Dalfsen
Ommen
Lemelerveld
Vilsteren
Heino
Lierderholthuis

: zaterdag 7 december
: zondag 8 december
: zaterdag 7 december
: zondag 8 december
: zaterdag 7 november
: zondag 8 november
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19.00 uur
11.00 uur
19.00 uur
11.00 uur
19.00 uur
10.00 uur

Eucharistieviering
Eucharistieviering
Communieviering
Communieviering
Communieviering
Communieviering
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Maandag 9 december
19.00 uur
: Rozenkransgebed
Lectrix
: Tonnie Veltmaat
Donderdag 12 december
19.00 uur
: Eucharistieviering
Voorganger
: Pastoor Monninkhof
Intentie
: Gerard Damman
e

Zaterdag 14 december 3 zondag van Advent
19.00 uur
: Eucharistieviering
Voorganger
: Pastoor Monninkhof
m.m.v.
: Enjoy
Lector
: Martin Broeks
Dienen
: Hugo Boekel, Viktor Boekel
Collectanten
: P. Mijsters, H. Melenhorst
Koster
: A. Braam
Intenties 14 december:
Harry Veltmaat, Bernard en Marie Diepman- Reimert, Gezina Broeks- Splinter, Herman
Nijboer, Eef de Ruiter, Diny Habers- Rengerink,
Dalfsen
Ommen
Lemelerveld
Vilsteren
Heino
Lierderholthuis

: zondag 15 december 09.00 uur
: zondag 15 december 11.00 uur
: zondag 15 december 09.00 uur
: zondag 15 december 11.00 uur
: zaterdag 14 december
19.00 uur
: zondag 15 december 09.00 uur

Communieviering
Eucharistieviering
Eucharistieviering
Communieviering
Eucharistieviering
Eucharistieviering

Op zondag 20 oktober is overleden te Zwolle:
Everhardus Antonius Jozef De Ruiter
Eef
in de leeftijd van 87 jaar
echtgenoot van Lies De Ruiter - Hulsman
Kerkstraat 16
De Crematieplechtigheid heeft plaats gevonden
zaterdag 26 oktober bij crematorium Kranenburg te Zwolle.
Laten we Eef in onze gebeden gedenken.
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Ubuntu, de parochie en een quiche
Wellicht dat u de titel hierboven leest en
denkt: “Wat doet dit in ons parochieblad?”
en ik moet u bekennen dat ik dat in eerste
instantie niet eens zo’n hele gekke vraag
zou vinden. Want ik wil het graag met u, met
jou, hebben over precies díe drie dingen en
hun onderlinge samenhang.
Dus ik neem u mee terug naar
maandagochtend 7 oktober jl., oftewel mijn
vrije dag. Want terwijl ik de afwas stond af te
drogen, vroeg ik mezelf af wat ik die enige
werkvrije dag van de week eens zou gaan
doen. Ik besloot het kookboek dat ik onlangs
had gekocht eens door te bladeren en kwam uit bij een zalm/broccoli quiche die
ik besloot te gaan maken. Na de ingrediënten te hebben opgeschreven, stapte ik
in de auto naar Hardenberg, want naast een bezoek aan de supermarkt had ik
ook nog een bakblik nodig en die zou ik daar ongetwijfeld kunnen vinden.
Even later weer thuis, het recept goed volgend, had ik veel meer plezier dan ik
had verwacht in het zélf in elkaar draaien van die quiche. Want i.p.v. er bij een
willekeurige supermarkt één kant-en-klaar te kopen om alleen nog zelf op te
warmen, begon ik nu met losse ingrediënten en heb ik uiteindelijk een paar uur
nodig gehad om tot het smakelijke eindresultaat te komen.
En terwijl ik met die quiche bezig was, moest ik denken aan een boek dat ik aan
het lezen ben over een bepaalde Afrikaanse filosofie, Ubuntu. Wat zoiets omvat
als: “een persoon is een persoon door andere personen” (umuntu, ngumuntu,
ngabantu – Xhosa/Zulu). Het boek Ubuntu Everyday is geschreven door Mungi
Ngomane, kleindochter van Desmond Tutu (Nobelprijswinnaar voor de Vrede en
Anglicaans aartsbisschop in Zuid-Afrika).
En de reden waarom ik tijdens het klaarmaken van die quiche aan Ubuntu moest
denken, was omdat het als centrale kerngedachte heeft: “de gemeenschap”. En
díe gedachte bracht me vervolgens weer bij de parochie. Want een persoon,
ikzelf bijvoorbeeld, ben niet iemand enkel en alleen op mijzelf, maar ik ben pas
iemand in relatie tot een ander, of tot de gemeenschap. En dat maakt het, naast
een zeer humanistisch principe, een onmisbaar fundament van ons eigen
christelijk geloof en daaruit voortkomend, de parochie.
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Want onze eígen parochie heet de Emmanuelparochie, wat betekent: “God-metons”. Niet God-in-z’n-eentje, maar God met ieder van ons, met u en met mij. En
evenals als die quiche, die niet uit maar één ingrediënt bestaat, bestaat ons
geloof en daarmee, onze parochie, ook niet enkel en alleen maar uit God of uit
onszelf, maar uit een samenvoeging van beide: een wederkerige gemeenschap.
Ja, zoals die zelfgemaakte quiche, bestaat onze parochie ook niet uit maar één
deel of lidmaat. Niet alleen uit priesters of pastoraal werkers, maar ook niet uit
enkel parochianen. Ja, alleen sámen en met elkaar, kunnen we een
gemeenschap van gelovigen zijn. Waarbij de één niet tegen de ander kan
zeggen: “Omdat jij niet bent zoals ik ben, hoor je niet bij de gemeenschap of de
Kerk.” We hebben elkaar dus nodig.
Belangrijk voor een goed functionerende en levendige gemeenschap, is respect
voor elkaar. Want gelijkheid in strikte zin bestaat niet, omdat we allemaal
individuen en uniek zijn, maar we kunnen wel degelijk gelijkwaardig met elkaar
omgaan en ons tot één ieder verhouden. De parochie is hierin geen uitzondering,
maar veel eerder exemplarisch. In de toekomst zal ons respect voor de ander
nog belangrijker zijn dan ooit tevoren, doordat we steeds meer en meer zullen
moeten samenwerken om de Kerk van morgen gestalte te geven in onze tijden
van krimp.
Want geloof is, zoals u/jij, ongetwijfeld merkt, geen vanzelfsprekendheid meer.
Veel mensen laten traditionele geloofswaarheden los of zelfs vallen, maar krijgen
/nemen) er niets substantieels voor in de plaats terug. Wat overblijft is een
zogenoemde quiche zonder smaak, een omhulsel zonder de juiste ingrediënten.
De quiche die ik 7 oktober maakte, bevatte alle ingrediënten zoals het recept
voorschreef, maar ook een aantal andere van buiten het recept, die ik naar eigen
inzicht toevoegde. Enerzijds omdat vernieuwing niet persé vermindering van
kwaliteit betekent en anderzijds omdat een beetje eigenzinnigheid nooit verkeerd
is. Zo is het denk ik ook met onze Kerk. De vastgestelde ingrediënten zijn een
beproefde manier om tot een goed resultaat te komen. Maar wellicht doen we er
niet persé verkeerd aan, om soms eens wat nieuwe en eigen keuzes te maken.
Hierbij het goede niet uit het oog verliezend noch bang zijn om het onbekende
tegemoet te treden. Als wij, u, jij en ik, het aandurven om als gelovigen van onze
Emmanuelparochie dit karwei samen op- en aan te pakken, weet ik zeker dat de
parochie en de Kerk van morgen er één is, vervuld met hoop en geloof, met God
in ons midden. - Pastor Johan Rutgers, priester Emmanuelparochie

Verslag “Zoeken niet moe, ik blijf onderweg”
Op de website van onze locatie vindt u deze keer een artikel over de bijeenkomst
die de werkgroep op 16 oktober jl. heeft georganiseerd. Het betreft een lezing
DORPSBLAD HOONHORST NR 5
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door pastor Schoorlemmer verbonden aan het Dominicanenklooster Zwolle over
zijn voettocht naar Santiago de Compostella.
Inzicht en Uitzicht: Activiteitenprogramma Emmanuelparochie
Voor de komende weken staan de volgende activiteiten gepland (voor meer
informatie zie de brochure en de website van onze parochie:
www.emmanuelparochie.nl):


Dinsdag 5 november 20.00 uur:
Filosofie in Dedemsvaart door pastor Butti
e
(iedere 1 dinsdag van de maand)
 Woensdag 6 november 20.00 uur:
Ad Fontes Bijbel-leesgroep in Dedemsvaart door pastor Rutgers
e
(iedere 1 woensdag van de maand)
 Woensdag 13 november 20.00 uur:
Filosofie in Heino door pastor Butti
e
(iedere 2 woensdag van de maand)
 Donderdag 14 november 19.30 uur
Kerstengeltjes knutselen in het parochiecentrum Heino
 Donderdag 21 november 19.30 uur:
Geloven Nu in Ommen door pastor Butti
e
(iedere 3 donderdag van de maand)
 Zondag 24 november 19.00 uur
Filmavond in Hardenberg
 Woensdag 27 november 20.00 uur:
Filosofie in Ommen door pastor Butti
e
(iedere 4 woensdag van de maand)
 Donderdag 28 november 20.00 uur:
Israël: een rondleiding in Dalfsen door pastor Butti
e
(vijf avonden: elke 4 donderdag van de maand)
U kunt zich aanmelden via het parochiesecretariaat of via de mail:
InzichtenUitzicht@emmanuelparochie.nl
ADVENTSACTIE 2019
Van 30 november t/m 22 december wordt onze jaarlijkse adventsactie gehouden.
In de viering van zaterdag 15 december wordt er aandacht aan besteed. Plus na
de viering verkoop van Fair Trade en kerstkaarten in beperkte oplage. Het project
waar dit jaar voor is gekozen is: Hulp aan Venezolaanse vluchtelingenkinderen in
Peru. Vanaf 30 november staat de thema tafel met informatie over het project en
de bekende collectebus. De adventzakjes en verdere informatie volgen nog.
M.O.V.Werkgroep
DORPSBLAD HOONHORST NR 5

12

Dorpsblad Hoonhorst
Jaar van de Eucharistie
Onlangs schreef collega Johan Rutgers een aankondiging van het komende
Eucharistisch jaar. Zie hiervoor de website van onze parochie:
https://www.emmanuelparochie.nl/emmanuel/pastorale-brief
Dit eucharistisch jaar is een initiatief van onze Bisschop, Kardinaal Eijk. Dit
Eucharistisch jaar begint op de eerste zondag van de Advent, 1 december a.s.
De bedoeling van dit Eucharistisch jaar is om nog meer de aandacht te vestigen
op de viering van de Eucharistie als hoogtepunt en bron van ons geloof.
Intussen hebben we in het pastoraal team overlegd over wat we vanuit ons team,
in het kader van dit Eucharistisch jaar, in onze parochie gaan aanbieden.
Op de eerste plaats zal er op zondag 1 december, in de viering in het
Eucharistisch centrum van onze parochie, de Brigittakerk in Ommen, speciaal
worden stil gestaan bij de opening van dit Eucharistisch jaar. Ook in vieringen in
andere geloofsgemeenschappen zal worden stil gestaan bij de start van deze
bijzondere liturgische periode.
Verder zal collega Johan Rutgers een catechesereeks verzorgen naar aanleiding
van een documentatieserie van de Amerikaanse bisschop Robert Barron:
“Catholicism, verken de kerk”. Het zal gaan om tien bijeenkomsten, over heel het
komende jaar verspreid. Meer informatie hierover treft u aan op de website van
onze parochie:
https://www.emmanuelparochie.nl/emmanuel/2019/10/16/catholicism-verken-dekerk-2/ De eerste bijeenkomst in deze reeks, zal zijn op dinsdagavond 3
december a.s.
Ook op Sacramentsdag, zondag 14 juni 2020, willen wij stil staan bij de
betekenis, die de Eucharistie voor ons leven heeft. In De Belte zal er dan om
10.00 uur een plechtige Eucharistieviering zijn (celebrant: pastor Johan Rutgers),
gevolgd door de traditionele Sacramentsprocessie. De geloofsgemeenschappen
in het noordoostelijk gedeelte van onze parochie: Dedemsvaart – Slagharen – De
Belte – Hardenberg werken samen, om van deze Sacramentsprocessie weer een
mooi geheel te maken.
Voorts zal pastor Rutgers op vier zondagen in de Veertigdagentijd (maart 2020)
een reeks verkondigingen verzorgen, die speciaal in het teken zullen staan van
dit Eucharistisch jaar.
Graag vestig ik ook uw aandacht op de wekelijkse Eucharistische aanbidding in
het Eucharistisch centrum in Ommen, iedere zaterdag om 17.00 uur. Hierbij bent
u van harte welkom !
Ter toelichting op het komende Eucharistisch jaar heeft onze Bisschop, Kardinaal
Eijk, een pastorale brief geschreven. Via de website van onze parochie kunt u
deze brief downloaden: https://www.emmanuelparochie.nl/emmanuel/pastoralebrief , dan wel een gedrukt exemplaar hiervan bestellen. Gedrukte exemplaren
zijn, zolang de voorraad strekt, ook verkrijgbaar bij ondergetekende.

DORPSBLAD HOONHORST NR 5

13

Dorpsblad Hoonhorst
Van harte wensen we elkaar toe dat dit Eucharistisch jaar ons geloof in de
aanwezigheid van de Heer in ons midden, in het bijzonder in de viering van de
Eucharistie, mag verdiepen.
Pastoor André Monninkhof

PLAATSELIJK NIEUWS
Kerstconcert
Pro Musica en Reflection uit Heino geven samen een kerstconcert. Dit belooft
een bijzondere avond te worden aangevuld met extra musici. Dit concert vind
plaats op zondag 22 december om 19.00 uur te Hoonhorst.
Namens het bestuur Pro Musica.

Beste verenigingen,
Namens de jeugdsoos Hoonhorst willen we graag het volgende met jullie delen.
Het Paasvuur in Hoonhorst is uitgegroeid tot een jarenoude traditie die op eerste
Paasdag door vele honderden mensen uit Hoonhorst en nabije omgeving beleefd
wordt.
Van meet af aan is de organisatie in handen van Jeugdsoos Hoonhorst. Door de
inzet van de plaatselijke jeugd en vrijwilligers en trouw gesteund door lokale
bedrijven, grondeigenaren en omwonenden is het mogelijk dit evenement weer
jaarlijks te kunnen laten plaatsvinden.
De jeugd, die helpt bij het opbouwen van het paasvuur zijn jongeren van 16 jaar
en ouder: het paasvuurteam. De doelgroep die betrokken is bij de Jeugdsoos is
de jeugd van 12 tot 15 jaar. In de praktijk is deze jeugd niet actief betrokken. Er is
bij het paasvuur gelegenheid voor het nuttigen van alcoholische drankjes
waardoor de jeugd ook niet ingezet kan worden als barvrijwilligers.
Het paasvuur organiseren past mede hierdoor niet meer bij de doelstelling van
onze vereniging.
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Als bestuur van de Jeugdsoos zijn we van mening dat het tijd is om het stokje
over te dragen.
Wij zijn van mening dat het voortbestaan van een geweldige traditie als deze erg
belangrijk is voor ons dorp en zullen het dan ook betreuren als dit geen doorgang
kan vinden.
Vandaar dat wij deze oproep doen aan alle verenigingen in Hoonhorst.
Wie wil het organiseren van het Paasvuur van ons overnemen?
Het paasvuurteam wil betrokken blijven en actief bijdragen bij het innemen van
snoeihout en het klaarmaken van het paasvuur.
Voor de jeugdsoos is het jaarlijks een mooie inkomstenbron. Dus heb je als
vereniging behoefte aan een extra inkomstenbron dan is dit jullie kans.
Om het toebedelen van deze activiteit eerlijk te laten verlopen willen we graag
iedereen in de gelegenheid stellen om te reageren.
Bij belangstelling van meerdere verenigingen nodigen we jullie uit voor een
gesprek zodat we hier gezamenlijk naar kunnen kijken. Ook is het misschien
mogelijk om de organisatie met meerdere kleine verenigingen op te pakken.
Graag jullie reactie vóór 14 november naar jeugdsooshoonhorst@gmail.com
Het bestuur Jeugdsoos Hoonhorst
Marcel Mars (voorzitter)
Wendy Eijkenaar
Bettie Vellinga
Iris Poortier
Sandra Schuurman
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Bazar trekking van de loterij 2019.
Alle winnaars even op een rijtje :
1e prijs,
weekend Texel
: G. Hulsink
2e prijs
€ 200.
: A. Koerhuis
3e prijs
€ 150.
: E. Rienties
4e prijs
barbecue
: E. Nijensteijn
5e prijs
Dulce Gusto
: A. Peek
6e prijs
Stoomkoker
: C vd Brink
7e prijs
Rummikub.
: S. Kruiper
8e prijs
Moestuinset
: A. Haverkort
9e prijs
stoomstrijkijzer
: G.J. Bovenmars
10e prijs
Multipan
: M. Kleinmeulman
11e prijs
Kubbset
: K. Diepman
12e prijs
Staafmixer
: R vd Vegte
Extra prijs
: J. Broeks
Alle prijswinnaars van harte gefeliciteerd !

Leger des Heils
Project Hoonhorst…..?
Heeft u ook vol bewondering en misschien wel verbazing
gekeken naar de afleveringen van de series Project
Amsterdam en Project Rotterdam op RTL4? Het Leger
des Heils is vaak het laatste vangnet voor mensen in
problemen. Dat is belangrijk werk, maar voorkomen is
beter dan genezen. Daarom stimuleren we iedereen om
samen te werken aan een gezonder sociaal
leefklimaat. Voor deze projecten en het ontwikkelen van
nieuwe initiatieven krijgt het Leger des Heils geen
subsidie. Daarom organiseert het Leger des Heils een
deurcollecte onder de noemer ‘Samenleven doe je dus
niet alleen’. Van 25 tot en met 29 november as. wordt
deze collecte gehouden voor het werk dat het Leger des
Heils dagelijks doen.
Wie zou willen helpen door in die week ook in een deel van het dorp te
collecteren?
Neem dan contact op met Gerard Boekel, Esakkers 49 of via
gpboekel@kpnmail.nl
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Beste inwoner van Hoonhorst,
Graag willen we u, als inwoner van Hoonhorst, ook kennis laten maken met
Stichting Joris Bezorgt. Als stichting hebben wij tot doel om mensen met afstand
tot de arbeidsmarkt toch aan het werk te krijgen. Momenteel bieden wij de service
aan om brood van Bakkerij van der Most maar ook groente en/of fruit van
Kwekerij Eef Stel gratis thuis te bezorgen bij onze klanten in de kern van Dalfsen.
Onze klanten betalen hiervoor dan dezelfde prijs als wanneer het in de winkel
gekocht wordt. Dus dit is natuurlijk een geweldige service die we kunnen leveren!
Op dit moment hebben we al een aantal klanten in Hoonhorst welke het nu
wekelijks bij familie in Dalfsen ophalen. Maar als duurzame en groene
samenleving is er vast meer interesse in dit mooie initiatief!
Vandaar dat we graag willen kijken naar de mogelijkheden voor het bezorgen van
onze pakketten in Hoonhorst. Zo zijn we al in gesprek met een aantal partners en
denken we erover om te werken met pick-up points in Hoonhorst. Dat zou u de
mogelijkheid geven om deel te nemen aan onze service en wekelijks in
Hoonhorst een tas met heerlijk vers brood of krat met groente/ fruit op te halen.
Voor de groente en fruit werken we samen met Kwekerij Eef Stel en bieden we
pakketten aan. Deze zijn gebaseerd op het aantal personen en aantal dagen per
week dat u wenst. Met Bakkerij van der Most werken wij samen voor het brood
en hiervoor kunt u exact aangeven, van de lijst met broden/ broodjes die zij
aanbieden, wat u wekelijks wilt ontvangen.
Meer informatie is ook te vinden in de bijgevoegde flyers of op onze
website: www.jorisbezorgt.nl
We hopen dat er voldoende animo is om in Hoonhorst te starten met bezorgen
via een of meerdere pick-up points.
Mocht u interesse hebben of meer informatie willen dan kunt u contact met ons
opnemen via jorisbezorgt@gmail.com

Met vriendelijke groeten,
Stichting Joris Bezorgt
www.jorisbezorgt.nl
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Kerstmarkt bij de Molen van Fakkert
Op zondag 15 december 2019 van 13.00 tot 17.00 uur organiseert Stichting de
Molen van Fakkert te Hoonhorst haar jaarlijkse Kerstmarkt rondom de molen.
De afgelopen jaren is de kerstmarkt groter en groter geworden met meer kramen
en een midwinterwandeling.
Wij nodigen jullie uit om dit jaar deel te nemen aan de kerstmarkt.
Bij aanmeldingen wordt gekeken of de producten/activiteiten passen binnen de
doelstelling van de markt. Daarnaast geldt wie het eerst komt, het eerst maalt.
Graag ontvangen wij een reactie terug vóór 16 november met antwoord op de
volgende vragen als u wilt deelnemen aan de kerstmarkt:
NAW gegevens, dus naam, adres, postcode en woonplaats en telefoonnummer.
Gebruik van een hele of een halve kraam (huur van een halve kraam is €15,= en
een hele kraam € 27,50)
Gebruik van elektriciteit (geen extra kosten);
Welke activiteit/producten worden er verkocht;
Aanmelding graag z.s.m. via kerstmarkt@molenvanfakkert.nl.
De kraamhuur dient uiterlijk 10 december ontvangen te zijn op
bankreknr. NL79RABO 0103450297 t.n.v. St. Molen van Fakkert te Hoonhorst
o.v.v. kerstmarkt + [naam].
Geen kraamhuur betaald voor bovengenoemde datum = geen kraam tijdens
kerstmarkt
Voor verdere vragen kunt u contact opnemen met Bennie Zwakenberg, tel. 0529
- 401765 of Marisca Kasper 06 14 56 57 69.
Begin december volgt er een email aan de standhouders die deelnemen met
verdere informatie.

ZijActief
Op maandag 21 oktober kwam Margo Huggers ons vertellen over haar
wandelingen met haar ezel.
Nadat zij op non-actief kwam te staan, zij was groepsleidster bij zomerkampen,
kreeg zij de behoefte om wandelingen te maken met een ezel.
Zij heeft lange tijd moeten trainen met de ezel, steeds langere afstanden.
Zij begon in Nederland lange afstanden te lopen met volledige bepakking op de
ezel. Overal werd zij gastvrij ontvangen en kon ze haar tentje opslaan en was er
plek voor haar ezel.
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Na de vele afstanden is zij de tocht in Marokko aangegaan door het Atlasgebergte. Zij deed hier 4 maanden over. Vele landen bezocht zij. Het ging
natuurlijk niet altijd zonder problemen.
Zo waren er de wildroosters en rivieren die zij moest doorwaden met haar ezel.
Altijd kwam er wel iemand op haar pad met een oplossing en kon zij weer vrolijk
verder.
De brandweer werd een keer opgeroepen nadat haar tas met bepakking in een
ravijn was gevallen.
Zij vonden deze ongewone klus wel een leuke afwisseling.
Momenteel verzorgt Margo ezelwandeltochten, kinderfeestjes, teamuitjes en
ezel-coaching.
Het was een hele leuke avond.
Het bestuur.

Hoonhorst: glasvezel in de kom!
Wellicht is het u opgevallen, misschien ook wel ontgaan. Het bedrijf “Glasvezel
buitenaf” wil nu, nadat glasvezel in het buitengebied is aangelegd, ook binnen de
bebouwde kom van Hoonhorst aan de slag. Plaatselijk Belang wil uw aandacht
daar graag op vestigen, aangezien dit een kans voor u kan zijn die niet vaak
voorbij zal komen. Een uitstekende kans om glasvezel tot in uw woning te
brengen. Enkele jaren geleden heeft er al een verbetering plaatsgevonden door
glasvezel tot de “centrale” kast te leggen, van daaruit ligt tot op heden nog steeds
het kopernetwerk (of de CAI). De snelheid van glasvezel kan hoog blijven, omdat
elke bewoner zijn eigen kabel heeft. Dat is een groot verschil met Coax waarbij
alles van 1 kabel wordt afgetapt. Dat betekent ook dat huishoudens die meer
naar achteren op de kabel zitten, altijd langzamer zijn. Bij glasvezel is dat geen
probleem. Betere verbindingssnelheden dus, met het oog op de toekomst, ook al
functioneert uw huidige verbinding op dit moment (nog) wel.
Plaatselijk Belang vindt het belangrijk u op de hoogte te brengen van deze
ontwikkelingen en wil u er graag op wijzen dat, door de toenemende digitalisering
van de maatschappij, het belang van een glasvezelaansluiting wel eens een
belangrijke “levensbehoefte” zou kunnen worden. Onderwijs, zorg op afstand,
videogesprekken met familie of vrienden (of huisarts), we weten niet wat de
toekomst ons brengt. Wat wel zeker is, is dat de digitalisering niet stilstaat en ons
dorp nu een kans geboden wordt, waar gebruik van gemaakt kan worden.
In tegenstelling tot de aansluitkosten in het buitengebied kost de aanleg van de
kabel tot in uw woning helemaal niets! Het enige dat u hoeft te doen om glasvezel
in uw woning te krijgen, is het afsluiten van een abonnement van minimaal 12
maanden bij een van de aanbieders. Bent u nog niet bekend met het aanbod en
is het in de oud papiermand beland, informeer u dan snel via
www.glasvezelbuitenaf.nl of neem contact op met Roy Schuurman van Plaatselijk
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Belang, die u verder kan verwijzen naar de juiste informatie. Ook kunt u direct
contact opnemen met een van de lokale tussenpersonen die vermeld staat op
https://www.glasvezelbuitenaf.nl/gebieden/vechtdal-kernen/. Tevens zijn we nog
op zoek naar ambassadeurs in Hoonhorst. Wilt u ons meehelpen, informeer dan
bij roy@pbhoonhorst.nl

OPENINGSFEEST
17 JANUARI
RESERVEER UW
KAARTEN NU!
Op vrijdag 17 januari 2020 is het zover,
dan zal de aftrap plaatsvinden van het
jubileumjaar Hoonhorst 250. De officiële opening vindt plaats om 19.00 uur in de
kerk. Iedereen is daarvoor van harte welkom. Het belooft een bijzondere avond
te worden. Zo zal er een film worden getoond waarin wordt gezocht naar de
identiteit van de Hoonhorster.
Kerk en kroeg waren vroeger onafscheidelijk, daarom zullen wij het feest na de
opening in de kerk voort zetten in zaal Kappers. Daar wordt tevens het
Hoonhorster biertje op bijzondere wijze gepresenteerd en zullen we worden
voorzien van muziek door de Pauwergirls. Zie voor het volledige programma de
bijgevoegde flyer. Het belooft een fantastische avond te worden voor jong en
oud!
Om goed in beeld te krijgen hoeveel mensen wij kunnen verwachten deze avond
is het van groot belang dat u een plekje reserveert. Dit kan op een aantal
verschillende manieren:
U gaat naar de site www.hoonhorst 250.nl en klikt daar op het evenement
‘Openingsfeest jubileumjaar en onthulling Hoonhorsterbiertje’. Op deze pagina
kunt u online uw entreekaarten reserveren. Deze kunnen vervolgens opgehaald
worden op 17 januari 2020 onder de luifel van de kerk.
 U gaat een keer gezellig buurten bij de Noabers in het Anjerpunt en haalt
daar uw entreebewijs op.
 U gaat bij café Kappers naar binnen en haalt daar uw entreebewijs.
 U gaat bij café Kappers naar binnen en haalt daar uw entreebewijs.
Omdat er in de kerk een beperkt aantal plaatsen beschikbaar zijn en we alle
belangstellenden graag de kans willen geven om deze opening mee te maken
willen we u graag op het hart drukken dat indien u een entreekaart ophaalt of
reserveert, wij er vanuit gaan dat u komt! Het is dus ook zo dat wanneer u
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geen entreebewijs heeft, u niet naar binnen kunt. Mocht de belangstelling zo
groot zijn dat de entreekaarten op zijn en er meer belangstelling is, dan zal een
tweede beknopte versie plaats vinden om 21:00.
Wij hopen jullie allemaal te mogen verwelkomen op 17 januari 2020.
Stichting Hoonhorst 250

St. Cyriacus
Dinsdag 15 oktober waren
er diverse workshops voor
de kinderen tijdens het
tweede St. Cyriacus
cultuurfestival. Aan het
eind van de middag
mochten ouders en andere
belangstellenden komen
kijken. De presentatie werd
geopend en afgesloten met
een popping en lockingdans op het plein.

Daarna kon iedereen binnen de
resultaten bekijken van de VRworkshop, het bloemschikken en
de stille film. Een aantal
workshops werden begeleid door
professionele kunstenaars. Onze
vaste muziekdocent juf Marije gaf
een workshop rond de muziek van
Peer Gynt. Voor het
bloemschikken had Mariejan van
de Fleurboetiek de workshop en
materialen voorbereid.
De kinderen hebben genoten van deze dag en hun talenten verder ontwikkeld.
Het grote applaus aan het eind van de intensieve dag was dan ook verdiend voor
iedereen!
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Bergruiters
Vrijdag 22 en zaterdag 23 november komen de Bergruiters weer bij u aan de
deur met rookworst.
In de bebouwde kom van Hoonhorst komen wij vrijdagavond huis – aan – huis.
1 zakje (= 3 worsten) kost € 7,-

Bent u inwoner van het buitengebied van Hoonhorst en wilt u ook verzekerd zijn
van rookworst?
Dan kunt u dit kenbaar maken per e-mail: huttenastrid@gmail.com
Telefonisch (bij voorkeur via SMS of Appje) 06 146 448 07
Wij komen dan vrijdag 22 of zaterdag 23 november de rookworst bij u thuis
bezorgen.

Powerwalking

Per december start ik met Powerwalkingclub in Dalfsen.
Startlocatie, De Potstal, Kerkstraat 24 in Dalfsen:
Maandagavond 19:30-20:30
Zaterdagmorgen 9:00-10:00 uur
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Powerwalking is lopen in een stevig tempo tot 7 km/u met tussendoor spierversterkende oefeningen, tijdens een mooi rondje rond Dalfsen. Powerwalking is
fit & fun!
Voor meer info en opgave voor je gratis proefles, ga naar
www.powerwalkingclub.com locatie Dalfsen.
Ik hoop je gauw te mogen verwelkomen bij Powerwalkingclub Dalfsen!
Sportieve groet,
Je Power Walking trainer
Claudia Lubberts, tel 06 362 667 58
All it takes is a first step!

De kunst van het kijken
Anjerpunt Hoonhorst
organiseert een
lezingenserie over Kunst en Fotografie, waarin het vooral
gaat over het kijken naar schilderkunst en naar foto’s. De
lezingenserie wordt gegeven door Angel Pinxten uit
Deventer, docent fotografie-, kunstgeschiedenis en
fotograaf.
De eerste lezing was op maandagmiddag 28 oktober jl. Deze ging over het
ontstaan van de fotografie en de reactie van de schilderkunst daarop. Angel wist
haar kennis op een prettige manier over te brengen.
De lezingen zijn ook afzonderlijk te volgen. De volgende lezingen zijn op de
maandagmiddagen 25 november 2019 en 13 januari 2020, van 13.30 u – 15.30
u.
Op 25 november bespreekt Angel de wisselwerking tussen fotografie en
schilderkunst zowel in het verleden als in de huidige tijd. Tenslotte komen op13
januari inspiratiebronnen van fotografen uit de schilderkunst en andere
kunstvormen aan de orde. Voor wie graag zelf fotografeert geeft Angel fotoopdrachten mee, die je met een camera of met een mobiele telefoon kunt
uitvoeren. De resultaten daarvan zal zij in de derde bijeenkomst bespreken.
Geïnteresseerden voor de lezingen kunnen zich aanmelden via
info@anjerpunthoonhorst.nl. Voor de losse lezingen geldt een bijdrage van 12,50
DORPSBLAD HOONHORST NR 5

28

Dorpsblad Hoonhorst
euro per lezing (incl. koffie/thee). Voor de komende twee lezingen samen 22,50
euro (incl. koffie/thee).
Voorleesuurtje
Het maandelijkse voorleesuurtje is op vrijdag 13 december om
11.00 u!! Voor kinderen van 0 tot 4 jaar, van harte welkom!
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.

Kunst UIT HET VECHTDAL: Ineke Flierhuis
In de maanden november en december hangen schilderijen van
Ineke Flierhuis uit Dalfsen in het Anjerpunt/zaal Kappers. Ineke
schildert met acryl op doek en werkt ook met pastelkrijt.

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.hoonhorst.nl en Anjerpunt Hoonhorst is ook op
facebook te vinden!

Glasvezel
Kom naar de lokale aanmeldavonden Glasvezel!
Met nog iets meer dan 2 weken te gaan komt de deadline van de campagne
Glasvezel buitenaf dichterbij. Als 35% van de inwoners een abonnement afsluit
vóór 2 december, dan krijgt Hoonhorst glasvezel. Wilt u binnenkort gebruikmaken
van de snelle internetverbinding? Wacht dan niet te lang meer met aanmelden.
Hulp of advies nodig?
Er komt best wat kijken bij de keuze voor glasvezel. Inwoners die het nog lastig
vinden, kunnen komende weken terecht op lokale aanmeldavonden. Hier staan
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lokale verkopers klaar om vragen te beantwoorden en te ondersteunen bij het
afsluiten van een abonnement. Alle inwoners zijn van harte welkom om binnen te
lopen voor advies!
Geplande inloopmomenten:
19 nov. Inloopavond Vilsteren
Inloop van 20.00 tot 21.30 uur, Kantine voetbalvereniging v.v. Vilsteren
Kijk in agenda op www.glasvezelbuitenaf.nl/gebieden/vechtdal-kernen voor alle
aanmeldmomenten bij u in de buurt. Er komen dagelijks nieuwe momenten bij.
Steun een vereniging in uw dorp!
Voor elke inschrijving die via CompuStore (Dalfsen of Staphorst) en
Voscomtronics (Ommen) binnenkomt, wordt 10 euro gedoneerd aan één van de
(door u gekozen) deelnemende plaatselijke verenigingen of een goed doel.
Sterker nog; als het aantal aanmeldingen meer dan 40% is, doet Glasvezel
buitenaf daar hetzelfde bedrag nog eens bovenop.
Mooie kans
Piet Grootenboer, directeur van Glasvezel buitenaf, benadrukt nog eens de
mooie kans. “Glasvezel is de basis voor de toekomst. De ontwikkelingen gaan
razendsnel. Het kan natuurlijk niet dat de kernen straks achterblijven ten opzichte
van het buitengebied qua snelheid en stabiliteit van het internet.”
Geen aansluitkosten
In tegenstelling tot wat veel inwoners denken, ben je met glasvezel gemiddeld
niet duurder uit dan wat je nu betaalt. Piet: “Je hebt geen aansluitkosten in de
kernen. Dit is omdat de afstanden klein zijn en de kosten voor aanleg relatief
laag. Je betaalt alleen je abonnement bij een dienstaanbieder. Ook al is Ziggo
bijvoorbeeld geen aanbieder, ook bij onze pakketten kun je Max Verstappen of
Eredivisie live ontvangen.”
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Aankondiging
Ervaar het openbaar vervoer!
Speciaal voor senioren organiseren OV-ambassadeurs een inloopspreekuur in
Dalfsen.
Wanneer: donderdag 28 november 2019
Hoe laat: 10.00 – 11.30 uur
Waar: Zalencentrum de Overkant, Kerkplein 22 in Dalfsen
OV-ambassadeurs beantwoorden tijdens het maandelijkse inloopspreekuur veel
gestelde vragen over reizen met bus en trein. Dit zijn ervaren OV-reizigers die
vrijwillig leeftijdsgenoten op weg helpen. Met duidelijk informatiemateriaal krijgen
senioren uitleg over de OV-chipkaart, tarieven en abonnementen, het plannen
van een reis en in- en uitchecken bij diverse vervoerders. Ook geven zij
informatie over het deelnemen aan een proefreis. Belangstellenden mogen
kosteloos en vrijblijvend binnenlopen.
Meer informatie
De Provincies Overijssel, Flevoland en Gelderland vinden het belangrijk dat
senioren zo lang mogelijk zelfstandig kunnen reizen. Daarom maken zij het
mogelijk dat OV-ambassadeurs gedurende het gehele jaar activiteiten
organiseren in diverse gemeenten.
Naast inloopspreekuren organiseren zij ook informatiebijeenkomsten en
proefreizen.
Kijk op www.ervaarhetov.nl. voor meer informatie en een overzicht van alle
activiteiten.
Voor vragen kunt u bellen met 038-4540130, of een e-mail sturen naar: ovambassadeur@ervaarhetov.nl.
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KORTE KENNISMAKING FYSIOTHERAPIE DALFSEN
Met ingang van donderdag 14 november 2019 start Fysiotherapie Dalfsen met de
mogelijkheid voor behandeling in de Potstal. In eerste instantie behandelen we
op afspraak op maandagochtend en donderdag aan het eind van de middag.
We starten op 14 november met een inloopspreekuur wekelijks op
donderdagavond van 19.00 tot 20.00uur. U kunt dan advies krijgen over uw
eventuele “sport” blessures.

Vooralsnog zult u Axel
Veneman aantreffen als
sportfysiotherapeut in opleiding.
In de praktijk aan het Pleijendal
in Dalfsen behandelt Axel
patiënten met o.a.
(sport)blessures, orthopedische
klachten en lage rugklachten.
Axel is te bereiken op het
algemene nummer van de
praktijk
0529 – 43 16 09
of via email
a.veneman@fysiotherapiedalfs
en.nl

Op maandagochtend kunt u met Ingrid Timmerhuis afspreken, zij is algemeen
fysiotherapeute en kinderfysiotherapeut met een brede ervaring met chronische
rugklachten, nek-schouderklachten, duizeligheid BPPD, adem- en
ontspanningstherapie en lichaamsbewustwording.
Ingrid is te bereiken op 0529 – 43 16 09 of via email
i.timmerhuis@fysiotherapiedalfsen.nl
Voor aanvullende informatie over onze praktijkwww.fysiotherapiedalfsen.nl
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(Zoete) Baksels
Kruidnoten fudge
Voorbereiding:
5 minuten
Bereiding: 10 minuten Totale
tijd:15 minuten (+ minimaal 4 uur
opstijven in de koelkast)
Hoeveelheid: ca. 40 stukjes
kruidnoten fudge

Wat heb je nodig voor kruidnoten fudge (ingrediënten):
 1 blikje gecondenseerde melk (397 gram)
 350 gram pure chocolade in kleine stukjes
 150 gram (kleine) kruidnoten (of hak je pepernoten in grove stukken met
een scherp mes)
Hoe maak je kruidnoten fudge :
Bekleed een ovenschaal van ca. 20 x 20 cm met bakpapier.
Doe de gecondenseerde melk samen met de chocolade in een steelpannetje.
Verwarm het geheel op laag – middelhoog vuur tot de chocolade volledig is
gesmolten en je een dikke lobbige fudge hebt.
Let op: het geheel mag niet koken – dan kan de chocolade namelijk verbranden.
Houd ongeveer kwart van de kruidnoten apart voor later zodat je deze op de
bovenkant van de fudge kunt doen.
Het overige deel schep je door de fudge.
Stort de fudge in de ovenschaal en verdeel het goed.
Strijk de bovenkant een beetje glad met de achterkant van een eetlepel.
Verdeel de rest van de kruidnoten over de bovenkant van de fudge en druk ze
even aan.
Zet de fudge nu voor minimaal 4 uur in de koelkast tot hij goed hard is geworden.
Daarna kun je de fudge in stukjes snijden met een (warm) mes en eet smakelijk!
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