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Colofon:
Redactie
Rinus Jansen, tel. 0529-40 15 55
Sjoerd Bakker, tel. 0529-40 16 83
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
9 juli
6 aug
27 aug

Gemaakt door
Rinus

Verschijning
19 juli
16 aug
6 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.
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Dauwtrappen met Hemelvaart
Programma Sproeifeest
50 jaar Priesterschap pastoor Wenker
Open dagen atelier Ingrid Mertens
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Salus Diëtistenpraktijk
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Bericht voor autobestuurders Broekhuis auto’s
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Datum

Agenda

21
27
30
2
5
14
16
19
20

Jeugdsoos Karten
Sproeifeest t/m 30 juni
Jeugdsoos: opruimen sproeifeest
Ouderenochtend Zaal Kappers
Jeugdsoos BBQ + activiteit (inclusief groep 8)
Eten bij Kappers voor alleenstaanden en ouderen
Ouderenochtend Zaal Kappers
Concours Bergruiters
Concours Bergruiters

juni
juni
juni
juli
juli
juli
juli
juli
juli

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 18276484
Locatieraad: Secretaris mevr. A. van Leeuwen, ankievvwijthmen@kpnmail.nl;
(0529) 402011
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 5041 2238
Werkgroep Heilig Doopsel
Voor aanmeldingen dopelingen: Ria Nagel-Habers, tel. 0529-47 16 35,
Yvonne Kijk in de Vegte- Kappers tel. 0529-43 53 60 en
Mascha Hulsman tel. 0529-85 08 89
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
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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: 23 juni t/m 21 juli
Zondag 23 juni Sacramentsdag
09.00 uur
: Eucharistieviering
Voorganger
: Pastor Rutgers
m.m.v.
: Pro Musica
Lectrix
: Helga Baars
Dienen
: Ivor Smook, Richard Meyer
Collectanten
: F. Overgoor, H. Hulsman
Koster
: A. Braam
Intenties 23 juni:
Bernard en Marie Diepman-Reimert, overl. ouders Grooteschaars-Bruggeman,
overl. ouders Damman-Heerink, Marcel Diepman, overl. ouders Braam-Nijentap,
Joop Koerhuis, Herman Wolthaar, Herman Nijboer, Sandra Schrijver-Krabbe.
Dalfsen:
Ommen:
Lemelerveld:
Vilsteren:
Heino:
Lierderholthuis:

zaterdag 22 juni
zondag 23 juni
zaterdag 22 juni
zondag 23 juni
zaterdag 22 juni
zondag 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

Maandag 24 juni
19.00 uur: Rozenkransgebed
Lectrix : Tonnie Veltmaat
Donderdag 27 juni
19.00 uur
: Eucharistieviering
Voorganger
: Pastoor Monninkhof
Intentie
: Voor slachtoffers van oorlog en geweld.
Zondag 30 juni Tentviering
Voorgangers : Pastoraal medewerker Marga klein Overmeen en
dominee Anco Tol
m.m.v.
: Enjoy
Koster
: H. v.d. Vegt
Aanvang
: 10.30 uur
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Dedemsvaart:
Dalfsen:
Ommen:
Lemelerveld:
Vilsteren:
Heino:
Lierderholthuis:

zaterdag 29 juni
zondag 30 juni
zondag 30 juni
zondag 30 juni
zondag 30 juni
zaterdag 29 juni
zondag 30 juni

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

50 jrg. Priesterfeest A. Wenker
Tentviering Hoonhorst
Eucharistieviering
Communieviering
Communieviering
Communieviering
Oecumenische viering

Maandag 1 juli
19.00 uur
: Rozenkransgebed
Lector
: Frans Eilert
Wegens vakantie is er in de maand juli geen Eucharistieviering op de donderdag.
Vrijdag 5 juli
8.45 uur

: Eindejaarsviering van de Cyriacusschool

Zondag 7 juli - 14e zondag door het jaar
09.00 uur
: Communieviering
Voorganger
: Werkgroep
m.m.v.
: Pro Musica
Dienen
: Ivor Smook, Kim Diepman
Collectanten
: J. v.d. Vechte, D. v.d. Vechte
Koster
: G. Holterman
Intenties 7 juli:
Hendrikus Koenjer, Johan Kortstee, overl. ouders Grooteschaars-Bruggeman,
Gezina Broeks-Splinter, overl. ouders Hollewand, Herman Wolthaar, Marinus en
Diny Mars-Diepman, Bernard en Marie Diepman-Reimert, overl. ouders
Sterenbosch-Luttenberg, Sandra Schrijver-Krabbe.

Dalfsen:
Ommen:
Lemelerveld:
Vilsteren:
Heino:
Lierderholthuis:

zaterdag 6 juli
zondag 7 juli
zaterdag 6 juli
zondag 7 juli
zaterdag 6 juli
zondag 7 juli

19.00 uur
11.00 uur
19.00 uur
11.00 uur
19.00 uur
09.30 uur

Eucharistieviering
Eucharistieviering
Communieviering
Eucharistieviering
Communieviering
Boerderijviering

Maandag 8 juli
19.00 uur
: Rozenkransgebed
Lectrix
: Tonnie Veltmaat
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Zaterdag 13 juli - 15e zondag door het jaar
19.00 uur
: Communieviering
Voorgangers : Pastoraal medewerker klein Overmeen
m.m.v.
: Enjoy
Lector
: Silvo Broeks
Dienen
: Lynn Jansen, Richard Meyer
Collectanten
: W. Schrijver, H. Veneboer
Koster
: A. Braam
Intenties 13 juli:
Overl. ouders Meijerink-Groote Stroek, Bernard en Marie Diepman-Reimert,
overl. ouders Grooteschaars-Bruggeman, Marinus Zijsveld, Gradus Damman,
Cor Peek, Harry Veltmaat, Herman Mars, Sandra Schrijver- Krabbe.
Dalfsen:
Ommen:
Lemelerveld:
Vilsteren:
Heino:
Lierderholthuis:

zondag 14 juli
zondag 14 juli
zondag 14 juli
zondag 14 juli
zaterdag 13 juli
zondag 14 juli

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

Eucharistieviering
Eucharistieviering
Communieviering
Communieviering
Eucharistieviering
Eucharistieviering

Maandag 15 juli
19.00 uur
: Rozenkransgebed
Lector
: Frans Eilert
Zondag 21 juli - 16e zondag door het jaar
09.00 uur
: Eucharistieviering
Voorganger
: Pastor Rutgers
m.m.v.
: Cantor
Lectrix
: Miny Holterman
Dienen
: Maren Diepman, Hugo Boekel
Collectanten
: T. Braam, A. Braam
Koster
: H. v.d. Vegt
Intenties 21 juli:
overl. ouders Overgoor-Grooteschaars, Bernard en Marie Diepman-Reimert.
Dalfsen:
Ommen:
Lemelerveld:
Vilsteren:
Heino:
Lierderholthuis:

zaterdag 20 juli
zondag 21 juli
zaterdag 20 juli
zondag 21 juli
zaterdag 20 juli
zondag 21 juli
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Communieviering
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Op 19 mei is veel te vroeg overleden
Sandra Schrijver - Krabbe
In de leeftijd van 35 jaar
echtgenote van Arjan Schrijver
Heinoseweg 22a
Laten we Sandra in onze herinnering bewaren.
Wij wensen hen die achter blijven veel kracht en troost.
Dauwtrappen met Hemelvaart in Hoonhorst
Traditiegetrouw heeft
er weer een
dauwtrapwandeling
plaatsgevonden in
Hoonhorst. Om 7.00
uur vertrok een groep
wandelaars vanuit de
kerk voor een
wandeling in de
prachtige omgeving
van Hoonhorst. Voor
de kinderen was er
een puzzel voor
onderweg waar ze
een aantal letters moesten zoeken. Aan het einde van de wandeling vormde dat
de woorden Dauwtrappen met Hemelvaart. Tijdens de wandeling waren er ook
enkele ogenblikken van bezinning.
Om ongeveer 8.15 uur kwam de wandelgroep aan bij Hoveniersbedrijf Reusken.
Daar hadden zich in de loods nog meer belangstellenden verzameld voor de
viering. Na een prachtige viering waar Pastor Marga klein Overmeen voorging
werd er genoten van koffie/thee en een lekker broodje waarna de wandeling werd
voorgezet, terug naar Hoonhorst. De wandeling werd bij de kerk weer afgesloten
met een presentje voor de jeugd. Hartelijk dank aan de werkgroep en alle
anderen die meegeholpen hebben deze activiteit weer tot een succes te maken!

DORPSBLAD HOONHORST NR 14

9

Dorpsblad Hoonhorst
Vijftig jaar, onvoorspelbaar, onvoorstelbaar……
Met een vijftig jarig jubileum ben je eerder geneigd terug te kijken dan vooruit.
Naar alle waarschijnlijkheid is er meer verleden dan toekomst. Toch vraag ik
mezelf weleens af hoe het zal zijn over vijftig jaar. Ik heb geen flauw idee. Ik kan
me niet herinneren, dat ik me dat ooit afgevraagd heb vijftig jaar geleden.
Misschien had ik nooit gedurfd eraan te beginnen, als ik had kunnen voorzien
hoe mijn leven als priester missionaris eruit zou zien. Dat betekent niet, dat ik er
spijt van heb. Ik kijk met voldoening terug op vijftig jaar als priester missionaris.
“Wat heb je dan bereikt?” vragen ze me vaak. “Ik heb veel geleerd!” Dat is steeds
weer mijn antwoord.
Carrière maken zien we vaak als een weg naar boven, een opklimmen op de
ladder. Nou mijn levensloop zie ik als een steeds weer opnieuw beginnen vóór ik,
zichtbaar, iets kon bereiken. Alsof ik steeds weer een valse start gemaakt had.
Ik werd priester gewijd op het feest van de Heilige Petrus en Paulus, 29 juni
1969. Priesterwijdingen waren, vooral in Nederland, toen al sterk teruggelopen.
Men vond het een goed idee om de nog enkele kandidaten in eigen parochie te
wijden. Misschien zou dat roepingen stimuleren. Ik was dus de eerste en tot nu
toe de enige, die op Slagharen in de toen nog vrij nieuwe parochiekerk priester
gewijd werd.
Ik werd door mijn overste benoemd voor de Missie in Sabah, Noord Borneo. Net
voor kerstmis 1969 kwam ik daar aan. Voor het eerst met Kerstmis in de
tropische hitte! Ik begon ijverig één van de talen daar, Maleis, te leren. Wel even
wennen om weer als een kind te leren praten. Maar mensen waren aardig. Ze
lachten heel vriendelijk als je fouten maakte. Ik dacht dat ik daar wel gelukkig kon
zijn. Maar al gauw kwamen er donkere wolken aan de lucht. De Moslim regering
kreeg veel financiële steun uit Arabische (OPEC)landen om mensen te bekeren
tot de Islam. Wij, Christelijke missionarissen, moesten het veld ruimen. Mijn
eenjarige verblijfsvergunning werd niet verlengd. Ik ben nog ruim een half jaar
illegaal gebleven. Maar toen leek het wijs het land te verlaten. Vervolgens werd ik
benoemd voor de Filippijnen. Dat lag relatief dichtbij Sabah. Heb ik toch nog iets
bereikt in Sabah, Noord Borneo, in slechts ruim anderhalf jaar? Mijn antwoord: Ik
heb veel geleerd. Ik heb onder meer geleerd, dat (klein)kinderen van
koppensnellers heel aardige, vredelievende mensen kunnen zijn. Ik heb ook
geleerd, dat je niet alléén in het oerwoud op reis moet gaan. Alleen verdwaal je
beslist en kom je om. Zo ook in de ‘jungle’ van het leven. Dat heb ik geleerd en
nog veel meer.
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Dus binnen twee jaar weer op reis, naar mijn tweede missieland, de Filippijnen.
Weer een nieuwe taal en cultuur. Een voor tachtig procent katholiek land, maar
wel ‘Spaans’ Katholiek. Daar heb ik gewerkt voor ruim dertig jaar in vijf parochies
en de laatste zes jaar in een opleidingshuis voor Mill Hill Missionarissen. Ik leerde
steeds beter de taal en cultuur van de mensen. Zo kon ik communiceren met de
mensen in hun eigen taal en onderricht geven als hun pastoor en als leraar. Vele
jaren ging het volk gebukt onder de dictatuur van president Marcos. Vooral in een
parochie in de bergen ben ik weleens bang geweest, zowel voor soldaten als
voor opstandelingen. Ik had weleens de neiging om maar weg te gaan, omdat ik
het gevoel had toch niets te kunnen doen. Maar mensen zeiden: “Als u, onze
pastoor, ook nog weg gaat, dan hebben we niemand meer om op te vertrouwen.”
Gewoon door ER-ZIJN-BIJ-HEN in moeilijke tijden betekende ik blijkbaar veel
voor hen.
Wat heb ik daar bereikt? Ook nu weer zeg ik, dat ik vooral zelf veel geleerd heb.
Ik ben wel eens jaloers geweest op missionarissen, die van alles bouwden en
heel populair waren. Ik heb vooral initiatieven van mensen zelf proberen te
stimuleren en te ondersteunen. Die initiatieven liepen meestal niet dood, als ik
vertrok. Het waren hun eigen projecten. Niet projecten van die ‘rijke buitenlandse
missionaris’.
Toen ik vijf en twintig jaar priester was, mocht ik een sabbatjaar nemen, een jaar
voor rust, studie en bezinning. Ik deed dat in Berkeley, California, VS, samen met
andere priesters en religieuzen op middelbare leeftijd uit verschillende landen in
de wereld. Een prachtige tijd om ook vooral mijzelf beter te leren kennen en
ervaringen te delen. Daarna werd ik gevraagd om te helpen met de opleiding van
Filipijnse Mill Hill Missionarissen. Enkele van mijn studenten zijn nu zelf
missionaris in Afrika en Azië. Eén van hen zit nu in Engeland in het hoofdbestuur
van mijn Congregatie.
Na zes jaar kwam die benoeming ten einde. Bijna zestig jaar oud mocht ik zelf
kiezen wat ik vervolgens het liefst zou willen doen. Het leek mij niet verstandig
terug te gaan naar de parochie in de Filippijnen. De meeste parochies daar
waren ondertussen bezet met jonge Filipijnse priesters. Een oudgediende
missionaris was niet meer zo nodig. In Nederland scheen steeds meer een
gebrek aan priesters te zijn. Toenmalig deken Mgr. De Korte nodigde mij uit op
het dekenaat in Zwolle om eens te komen praten over een mogelijke benoeming
in de op te richten fusie van elf parochies in N.O. Overijssel. Dat leek mij geen
gek idee om zo mijn actieve priesterleven af te sluiten. Terug naar mijn wortels
dus. Zo werd ik benoemd tot één van de leden van het pastorale team voor de
fusie van elf parochies, nu de Emmanuel Parochie. Ik hoopte nog enkele jaren,
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tot mijn pensioen of zo, dienstbaar te kunnen zijn. Dat zijn ondertussen meer dan
zestien jaar geworden.
U mag zelf oordelen hoe ik hier als priester voor u ben (geweest). Ik heb ook hier
op de eerste plaats er als priester willen ZIJN voor de mensen. Niet opdringerig,
maar gelovig getuigend, dienstbaar aanwezig. Trouw en geHOORzaam. Zo vaak
hoor ik hier mensen weleens schamper vragen: “Geloof jij (dat) nog?” Als
gelovige word je hier tegenwoordig vaak gezien als ouderwets, dom en
kortzichtig. Nou juist mijn missie in verre landen, bij mensen met verschillende
talen, culturen en (bij)geloof heeft me bekeerd en geleerd, dat ‘gelovig-zien’ je
eerder ver- en helderziend maakt. Er is veel meer dan je met je ogen ziet en met
je hersens kunt beredeneren. Je leert kijken naar een mysterie op verschillende
wijzen, van vele kanten, door vele ogen, in vele verhalen. Het hele Goddelijke
mysterie is te groot voor ons begrip. Ik geloof wel, dat ik iets van het mysterie,
IETS van God gezien, geproefd heb. Dat geeft mij hoop ooit te zien zoals het
werkelijk is. Daar moet ik van blijven getuigen. Mijn geloof, hoop en liefde van
Christus drijft ook mij voort daarvan te getuigen (2Kor. 5:14).
Anton H.M. Wenker MHM, (Em.pastor, priester-assistent Parochie Emmanuel)

Jaarlijkse Processie naar Kevelaer zaterdag 7 September
Deze dag heeft als thema:
= Heer, naar wie zouden wij gaan =
(Joh.6 vers 28)
Het volledige programma voor deze dag kunt u vinden
op de website. Belangrijk punt voor dit jaar is dat wij
vanwege de gewijzigde dagindeling om 5.30 uur
zullen vertrekken, waarschijnlijk vanuit Dalfsen of
directe omgeving. Wij hopen dat deze dag zal voldoen
aan uw verwachting en dat u naast veel plezier ook
inspiratie zult opdoen. Opgave bij Gerard Boekel,
Esakkers 49 of via het locatiesecretariaat
rkkerkhoonhorst@gmail.com
Alvast om in de agenda te zetten: zondag 6 oktober zal het jaarlijkse Kevelaerlof
gehouden worden in de Broederschapkerk H. Kruisverheffing te Raalte, aanvang
19.00 uur.
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Uitnodiging 50 jaar Priesterschap pastor Wenker
Op 29 juni 2019 is het 50 jaar geleden dat pastor Anton Wenker MHM in
Slagharen door hulpbisschop mgr. Th.G.A. Hendriksen tot priester werd gewijd.
Wij willen daar als Emmanuelparochie bij stilstaan in een feestelijke
Eucharistieviering op zaterdag 29 juni om 19.00 uur in de St. Vituskerk te
Dedemsvaart, Langewijk 172.
U wordt van harte uitgenodigd aanwezig te zijn in deze viering. Na de viering bent
u welkom in het parochiecentrum. Daar kunt u pastor Wenker feliciteren en
wordt u een drankje en een hapje aangeboden. Hopende u daar te ontmoeten.
Op zondag 30 juni om 9.30 uur zal pastor Wenker voorgaan in een dankviering in
de kerk waar hij gewijd is, de H. Alphonsus de Liguori te Slagharen.
Pastoresteam en Parochiebestuur van de Emmanuelparochie

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 ten goede aan Stichting Wortel. Kinderen die hun vader en/of moeder door
omstandigheden heel weinig zien wordt een natuurlijke ontmoetingsplek
geboden: De Worteltuin. In een worteltuin is van alles te beleven en veel ruimte
om jezelf te zijn.
Wij hopen u 30 juni om 10.30 uur te kunnen verwelkomen!

Hoonhorst kampioen
Nu ik dit schrijf (zondag 26 mei) is dit heuglijke feit al weer twee weken geleden.
Zo snel gaat de tijd. Maar toch: graag wil ik u nog laten delen in mijn
belevenissen op zondag 12 mei jl. Na afloop van de eerste heilige
communievieringen in Lemelerveld en Heino, ben ik naar Wilhelminaoord
gereden. Van dit plaatsje had ik nog nooit gehoord. Maar de navigatie, die
collega Johan Rutgers op mijn smartphone heeft gezet, bracht ook daar uitkomst.
Zonder enig probleem tuf ik de A-28 af tot mij wordt aangeraden om bij Steenwijk
de autobaan te verlaten en over provinciale wegen verder te rijden naar mijn
plaats van bestemming. Even buiten Steenwijk kom ik terecht in de provincie
Drente en wel in de gemeente Westerveld. Door een prachtig landschap over
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smalle weggetjes en via pittoreske plaatsjes, kom ik uiteindelijk aan in
Wilhelminaoord. Qua grootte zou je dit plaatsje kunnen vergelijken met
Hoonhorst.
Van mijn parkeerplaats lopend naar het sportcomplex, ontwaar ik een grote
dubbeldekker. Naar verluidt was deze helemaal ‘uitverkocht’, en zijn vanuit
Hoonhorst maar liefst 92 supporters in opperbeste stemming op weg gegaan
naar de kampioenswedstrijd van hun lokale helden. De ontvangst op het terrein
van de plaatselijke voetbalclub “Old Forward” (wat een prachtige naam) –
vanmiddag de tegenstander van vv. Hoonhorst – is gastvrij. Ik krijg een
programmaboekje. Dit boekje blijkt tevens mijn lot te zijn voor een loterij, die door
de thuisclub aan deze wedstrijd is verbonden. Jammer genoeg heb ik geen prijs,
maar ik vind het wel een aardige geste.
“Langs de lijn” is er niet zoveel volk uit Wilhelminaoord. Maar het ‘uitvak’ is
duidelijk aanwezig. Natuurlijk ga ik te midden van hen staan. Want per slot van
rekening, kom ik toch ook voor Hoonhorst … Voordat de wedstrijd kan beginnen,
is er eerst nog een ‘sfeeractie’ van de supporters. Er worden rookpotten
ontstoken waaruit blauwwitte rook komt. Ook is er van de Oudejaarsviering nog
flink wat vuurwerk overgebleven dat vandaag luid mag knallen.
In de wedstrijd zelf laat Hoonhorst er gelukkig geen gras over groeien. Al snel is
het 0-2. Vlak voor de rust is het nog even ‘billen knijpen’. Bij een schot op doel is
de keeper van Hoonhorst niet geheel klemvast, waardoor de bal over de doellijn
gaat: de aansluitingstreffer van de thuisclub. Echter in de slotminuut van de
eerste helft maakt Hoonhorst een wereldgoal: een prachtige vrije schop wordt
over de keeper heen gekruld en verdwijnt sierlijk in de kruising. We gaan de rust
in met twee doelpunten verschil; dit scheelt toch wel een ‘slok op een borrel’.
Na de pauze vallen vlot de 1-4 en 1-5 en is de wedstrijd weldra gespeeld.
Volgens mij – door mijn positie achter de afrastering kan ik dit goed waarnemen –
zit aan deze beide doelpunten een ‘buitenspelluchtje’. Maar de grensrechter van
“Old Forward” ziet geen enkel probleem en wijst met zijn vlag beide keren
gedecideerd naar het midden, zoals hij dit ook al deed bij de voorgaande
doelpunten van Hoonhorst. Zijn eerlijkheid kan ik hogelijk waarderen, zo mag ik
het graag zien, en daarom is hij voor mij de ‘man of the match’. En passant
maakt Hoonhorst ook nog eens het honderdste doelpunt van deze competitie.
Aan scorend vermogen is dus geen gebrek.
Na het eindsignaal is het dan zover: Vilsteren kan er niet meer bij, Hoonhorst is
kampioen. De spelers vallen elkaar in de armen en de vreugdetranen vloeien
rijkelijk. Warempel is ook de burgemeester present: getipt door de voorzitter van
Hoonhorst, maakt zij op weg van Groningen naar Dalfsen, een tussenstop in het
Drentse en zo deelt zij in de feestvreugde, zoals zij dat een week later in Dalfsen
ook zal doen; daar mag zij de kampioensschaal overhandigen.
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Uit de luidsprekers van “Old Forward” klinken de bekende kampioensgezangen:
“We are the champions” en “You ‘ll never walk alone”. Met dit laatste is naar mijn
mening tevens het sportieve ‘geheim van de smid’ onthuld: een sterke
saamhorigheid, een ijzeren discipline en hondstrouw aan je club: zelfs spelers,
die studeren in Groningen en Nijmegen, komen twee keer in de week terug naar
hun geboortedorp voor de trainingen; dat zijn de ‘echten’. We hopen, dat deze
uitstekende mentaliteit de opmaat zal zijn voor het volgende kampioenschap in
de vierde klasse (een goed voorbeeld uit Dalfsen doet goed volgen …).
De ‘nabrander’ na dit kampioensfestijn komt van twee oma’s van spelers. Ik
spreek hen na de Caritasviering, op woensdagmorgen, in het parochiehuis.
Beiden zijn duidelijk nog onder de indruk van de geleverde prestatie door hun
kleinzoons. De ene oma vertelt apetrots over de huldiging, die later op de avond
nog plaatsvond op het sportveld in het eigen dorp. Volgens haar was er iemand
van de KNVB, maar zo zei ze: er was ook een mevrouw, die de spelers van het
kampioenselftal de medailles mocht omhangen, maar daar was het dan ook bij
gebleven…en dat was dan ook maar het beste, zo vond zij … Ze voegt er nog
aan toe: mijn kleinzoon is niet alleen topscorer, maar …hoe heet dat ook al weer
…hij ‘assisteert’ ook bij andere doelpunten …. De andere oma (van de keeper) is
blij met het behaalde kampioenschap, maar zij vindt ook dat haar kleinzoon nu
moet gaan studeren voor zijn eindexamen…ook het andere groene gras is
volgens haar belangrijk.
Jammer van het dipje bij Vilsteren, vlak na de carnaval. Maar eind goed, al goed.
Mooi om meegemaakt te hebben. Dit geeft weer ‘boost’ aan het hele dorp. Blijf op
kampioenskoers, ook in de tijd die komen gaat !
Pastoor André Monninkhof

VOETBAL NIEUWS
Voetbal Klusavond vrijdag 30 augustus 2019
Voorafgaand aan de start van de nieuwe voetbalcompetitie
willen we graag Sportpark De Potkamp weer helemaal in orde
maken. Daarvoor organiseren we op vrijdag 30 augustus
weer een klussenavond.
We beginnen om 18:00 uur met een kop koffie en zullen daarna in groepjes gaan
starten.
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Neem alsjeblieft een emmer en spons/doek mee
en eventueel werkhandschoenen.
Na afloop is er voor de vrijwilligers nog een
gezellige nazit met een hapje en een drankje.
Vele handen maken licht werk, dus senioren, A en
B spelers en ouders van de overige teams worden hierbij van harte (en met enige
nadruk) uitgenodigd om hun steentje bij te dragen…..
Voor vragen kun je onderstaande contactpersonen aanspreken:
Wim van Lenthe
Jeroen Zwakenberg
Jeroen Peek

BERICHT VOOR AUTOBESTUURDERS BROEKHUIS AUTO'S
Voetbalvereniging Hoonhorst is op zoek naar bestuurders van een koop/lease
auto van Broekhuis in deze regio. Onze vereniging doet mee met de clubbonus
van Broekhuis Beweegt Mensen...
Hoe werkt het:
•

Iedereen met een KOOP of LEASE auto van Broekhuis in welke regio
dan ook, die verbonden is met Hoonhorst e.o kan meedoen.

•

Meld je aan via sponsorzaken@vvhoonhorst.nl met vermelding
KENTEKEN en NAAM. Voorbeeld: PG-240-J JW van Lenthe.

•

Wij houden een lijst bij die elk jaar wordt ingeleverd bij Broekhuis.

•

Bij elk werkplaatsbezoek wordt bijgehouden hoe en wat er is gebeurd
aan je auto. Broekhuis houdt precies bij welke bedragen er aan bonus
wordt uitgekeerd.

•

Bij onderhoud van meer dan € 100,- levert dit € 15,- op voor VV
Hoonhorst.

•

Bij schade een bonus van € 25,-

•

Bij inruil of aankoop/ lease auto maar liefst €150,- voor onze
verenigingskas.
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Dus, rij je in een Broekhuisauto of ken je iemand in jouw omgeving, meld je dan
aan via bovenstaande emailadres.
Mensen die zich in 2017 hebben aangemeld hoeven dit niet meer te doen tenzij
de auto is ingeruild.
Uiteraard kunt u voor goede service en onderhoud ook terecht bij uw eigen
autogarage in de buurt…

BERGRUITERS NIEUWS
Concours Bergruiters 19 en 20 juli a.s.
Wij willen iedereen van harte uitnodigen om een kijkje te nemen op ons concours
aan de Blauwedijk in Hoonhorst.
Dankzij de gastvrijheid van de fam. Van Gelder en de inzet van vele vrijwilligers
kunnen wij dit evenement weer organiseren.
Op vrijdagmiddag kunt u genieten van de paarden met het springen in de
hoogste klasse.
Op zaterdagochtend komen de ponyruiters aan bod. Dus kom Yara, Sofie,
Mirthe, Emily en Jainey aanmoedigen!
In de loop van de zaterdagmiddag komen er dan weer paarden (springen en
dressuur) op het terrein.
Tijdens beide dagen zullen we ook een loterij houden, waar vele waardevolle
prijzen gewonnen kunnen worden.
Aan een springkussen is ook gedacht.
Graag zien wij u op 19 of 20 juli a.s.

PLAATSELIJK NIEUWS
Denk mee over een cadeau aan het dorp
Op de ledenvergadering van het Plaatselijk Belang werd geopperd dat het mooi
zou zijn als er ter gelegenheid van het feestjaar 2020, een cadeau aan het dorp
geschonken zou worden. Dat idee pakken we met beide handen aan! We willen
een blijvende herinnering of markering aan het feit dat Hoonhorst 250 jaar
geleden ontstaan is door de bouw van de schuilkerk. We zouden daar een
substantieel bedrag aan willen besteden.
Maar de vraag is hoe en wat en waar?
Het Plaatselijk Belang vraagt de leden en inwoners om hierover mee te denken.
Laat uw gedachten eens gaan, bedenk iets leuks voor het dorp en vertel het ons!
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Dat kan door een mail te sturen naar info@pbhoonhorst.nl. Wij staan tijdens het
Sproeifeest ook op de jaarmarkt. U kunt daar ook uw idee kenbaar maken en
toelichten. Wij zijn te herkennen aan onze (nieuwe) paarse shirts met het nieuwe
dorpslogo er op! We hopen u daar te ontmoeten!
Bestuur PB Hoonhorst e.o.

NIEUWE DORPSVLAG!
Sinds jaar en dag heeft Hoonhorst een eigen vlag. Op feestelijke dagen wordt
ons toch al fraaie dorp opgesierd met deze mooie, onderscheidende vlaggen. De
vlaggen zijn op verzoek van de Oranjevereniging ontworpen. De
houdbaarheidsdatum van deze vlag is volgens velen nog lang niet verstreken,
maar uiteraard heeft ook onze vlag niet het eeuwige leven.
Hoonhorst 250 jaar
In het kader van het 250 jarig bestaan van Hoonhorst in 2020 is een werkgroep
aan de slag gegaan met het ontwerpen van een nieuwe dorpsvlag. De opdracht
was het ontwerpen van een vlag, die de eenheid van het dorp symboliseert, en bij
iedere feestelijke gelegenheid (en dus niet uitsluitend tijdens het 250 jarig
bestaan) in top kan.
Oranjevereniging
Met de laatste wens kwam de werkgroep in het vaarwater van de
Oranjevereniging terecht. Twee verschillende dorpsvlaggen is namelijk een
beetje teveel van het goede. Daarnaast wordt de werkgroep na 2020 opgeheven
en is een organisatie nodig die de nieuwe vlaggen uitgeeft. De Oranjevereniging
is gevraagd om de nieuwe vlag te gaan voeren en de distributie te verzorgen.
Hier hebben we mee ingestemd. De nieuwe dorpsvlag is op Koningsdag formeel
onthuld door burgemeester Erica van Lente.
Omruilactie
Voor meer informatie over de omruilactie, zie het stukje tekst op de volgende
bladzijde:
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Sproeifeest 2019, hijs de nieuwe dorpsvlag!
Het sproeifeest staat weer voor de deur! Een mooi
moment om te vlaggen met de nieuwe
dorpsvlag!
Nog geen nieuwe dorpsvlag in het bezit? Dat is
geen probleem, want wij komen in de maand juni
gewoon bij u aan de deur! Zodat u ter plekke ook
de trotse eigenaar kunt worden van deze nieuwe
dorpsvlag!
Uiteraard is er ook tijdens het Sproeifeest gedurende de bekende Hoonhorster
Joarmarkt op zaterdag 29 juni gelegenheid om deze fraaie vlag aan te schaffen.
De stuurgroep Hoonhorst 250 is aanwezig op één van de gezellige marktkramen.
De reguliere verkoopprijs is vastgesteld op € 25,- per vlag, waarmee u
tegelijkertijd een bijdrage levert aan de sponsoring van de diverse festiviteiten in
het kader van Hoonhorst 250. Omdat wij ons kunnen voorstellen dat menigeen
nog een ‘oude’ dorpsvlag in bezit heeft is er tot en met 31 december 2019 een
omruilactie. Tegen inlevering van de “oude” dorpsvlag, ontvangt u de nieuwe
dorpsvlag onder bijbetaling van slechts € 15,-.
Daarnaast kunt u ook een vlag bestellen (of tegen het gereduceerde tarief
omruilen) bij Bennie Zwakenberg, telefoon: 0529-40 17 65 of een email sturen
naar info@oranjevereniginghoonhorst.nl
Met vriendelijke groet, Jarno Dingerink
(Stuurgroep Hoonhorst 250, www.hoonhorst250.nl)

Cheque overhandigd aan Hoonhorst 250 jaar
Tijdens de receptie ter gelegenheid van het 25 jarig jubileum van het Sproeifeest
afgelopen jaar is er als cadeautip gevraagd om een financiële bijdrage, die dan
weer besteed zou worden in de Hoonhorster gemeenschap. Ook hebben wij vele
andere mooie giften en cadeau’s mogen ontvangen waarvoor onze grote dank.
Onlangs hebben we dan ook het bedrag van € 1.000,- mogen overhandigen aan
de stichting Hoonhorst 250 jaar. Hier worden vast en zeker goede dingen mee
gedaan tijdens het jubileumjaar. Ook is er door Duurzaam Hoonhorst een
watertappunt geschonken. Deze zal de komende weken vorm krijgen. Hierover
later meer.
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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 groten getale 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 20.00u is er een Pub quiz in de feesttent. DJ Delight uit
Lemelerveld zal er vanaf 22.00u 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
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hun muzikale klanken en vanaf 10.00u 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 35KM.
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

Braderie Hoonhorst
Op zaterdag 29 juni organiseren we weer de traditionele Hoonhorster Joarmarkt.
Ook dit keer zullen we de kraampjes opzetten en de stoepplekken klaarmaken op
het feest terrein aan de Koelmansstraat, want dat bleek vorig jaar een succes.
De braderie is één van de vaste onderdelen van het
sproeifeest in Hoonhorst en de gelegenheid om in een
gezellige sfeer je nieuwe of oude spullen te verkopen.
Voor bedrijven is het een mooie gelegenheid om zich te
laten zien.
Naast de vele kraampjes met speelgoed, kleding en allerhande andere zaken
zullen daarnaast ook de verenigingen zich weer presenteren en kunnen zij
nieuwe jonge leden of vrijwilligers werven.
Ook worden er traditionele ambachten getoond en kunt u genieten van een
shantykoor.
Vanaf 09.00 uur is de markt geopend, de kramen zullen worden opgesteld op en
rond de kermis.
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De kinderattracties zullen draaien en voor de kleintjes wordt er een doorlopend
programma in de feesttent georganiseerd.
Wilt u iets verkopen of presenteren op de Joarmarkt, dan kunt u zich tot 25 juni
aanmelden via de website van het sproeifeest: www.sproeifeest.nl

Aanvullende informatie Fietstocht ZijActief
Hierbij een aanvulling op de fietstocht van dinsdag 2 juli.
Voor tussen de middag dient u wel uw eigen lunchpakket mee te nemen!.

Open dagen atelier I’m van Ingrid Mertens
Tijdens het landelijk atelierweekend op 22 en 23 juni a.s. kun je o.a. een kijkje
nemen in het atelier I'M van Ingrid Mertens aan de Emmerweg 7 in Hoonhorst.
Er is gelegenheid het werk en het atelier te bezichtigen tussen 10.00-17.00 uur.
Mocht je belangstelling hebben gekregen voor een cursus of workshop dan kun
je informatie vragen over de mogelijkheden voor volgend seizoen (vanaf
september 2019).
Voor degenen die zich al hebben aangegeven is dit een mooie gelegenheid
kennis te maken met het atelier en met Ingrid.
Voor informatie: www.ingridmertens.nl. 06-28 30 25 17
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De Top 3 smoesjes waarmee je blijvend resultaat tegenhoudt
In mijn werk als diëtist heb ik het regelmatig over
niet-helpende gedachten. Deze gedachten zijn
onbewust en ingesleten. Hierdoor houden ze
blijvend resultaat tegen. Welke herken jij?
1. “Morgen begin ik...”
Of ‘maandag begin ik’ als variant erop. Uitstelgedrag ten top! Je kunt tenslotte
elke dag ‘morgen beginnen’. Uitstelgedrag kan een signaal zijn van
perfectionisme, teveel hooi op je vork nemen of gebrek aan motivatie.
...wordt ‘Ik begin’
Onderzoeken waardoor je uitstelgedrag vertoont is stap één. Is het
perfectionisme? Afvallen lukt ook als je het goed genoeg doet. Gebrek aan
motivatie? Waarschijnlijk ligt je motivatie op korte termijn plezier.
2. “Ik wil wel, maar ik heb het gewoon zo druk...”
Laten we een kleine oefening doen: pak een papier en een pen en schrijf voor
jezelf je Top Vijf Belangrijkste Dingen In Jouw Leven op. Familie, kinderen, werk,
hobby’s, wat jij maar wilt.
Ga vervolgens opschrijven waar en hoeveel tijd je op een dag (slaap dus niet
meegerekend) aan besteedt. Werk, huishouden, smartphone enz.
Vergelijk nu deze twee lijsten. Hoeveel tijd krijgt jouw Top 5?
Waarschijnlijk niet veel, of zelfs helemaal niets. Dat is slikken. Want als je iets
écht wil, dan werk je eraan.
...wordt ‘ het is niet mijn prioriteit nu’
Het is mogelijk dat je door omstandigheden (nog) niet kan werken aan je eigen
gewicht. En dit is prima als het van tijdelijke aard is. Kijk welke kleine
aanpassingen je nu al wel kan maken en wanneer je wel vol aan kan gaan
werken. Plan dit in dan ook je agenda.
3. “Ik haal het in huis voor de visite...”
Hoe vaak haal je koeken in huis voor ‘de visite’ en hoe vaak eet je het vervolgens
zelf op? Komt dit (bijna) wekelijks voor?
...wordt ‘ik haal het in huis voor mijzelf’
Accepteer dat jij diegene bent die het op eet. Wil je dit? Haal het dan niet in huis.
Meestal weet je wel wanneer iemand langs komt. Heb je toch onverwachte
visite? Hoe zou jij reageren als je bij een vriendin langs gaat en ze heeft niets
voor bij de koffie? Hoeveel vriendschappen heb jij stopgezet om deze reden?
Kom je er zelf niet uit? Heb je meer hulp nodig? Je bent van harte welkom om
langs te komen.

DORPSBLAD HOONHORST NR 14

28

Dorpsblad Hoonhorst

DORPSBLAD HOONHORST NR 14

29

Dorpsblad Hoonhorst

DORPSBLAD HOONHORST NR 14

30

Dorpsblad Hoonhorst
Twijfels? Maak gebruik van het gratis kennismakingsgesprek.
Stephanie Supprian, diëtist in De Potstal (dinsdagmiddag)
www.dietistenpraktijk-salus.nl

NIEUW IN HET BESTUUR
Even voorstellen…
Mijn naam is Cees Veldwijk en ik woon sinds juli 2015 in het mooie en rustige
Hoonhorst. Samen met Resy ben ik vaak te zien op de buitenwegen rond
Hoonhorst waar we lekker fietsen en van de natuur genieten. Op één of ander
manier is er vaak een terrasje op onze route, waar we na gedane inspanning een
kopje koffie of ( meestal ) een ander drankje drinken. Ik ben van het geboortejaar
1957 en werk al 33 jaar voor de grootste zelfstandige verffabriek welke nog in
familiehanden is (fam. van Wijhe). Samen met mijn 3 collega’s zorgen we ervoor
dat de kleurenmengmachines in den lande en daarbuiten zo min mogelijk stil
staan met een defect of storing, zodat deze zoveel mogelijk producten op kleur
kunnen maken. Ik heb sinds 2005 (gezien mijn lichamelijke mobiliteit) een
contract van 20 uur.
In mijn vrijetijd fiets ik veel, ik lees graag en sinds kort zet ik mij in voor Duurzaam
Hoonhorst. Het is de bedoeling dat ik het penningmeesterschap ga bezetten.
Wie weet, komen we elkaar snel (weer) eens tegen.

ENERGIEK BEZIG
Zoals u in het vorige Dorpsblad hebt kunnen lezen is Duurzaam
Hoonhorst druk bezig met de vraag hoe we de inwoners van
Hoonhorst kunnen begeleiden in hun zoektocht naar
alternatieven voor de traditionele verwarming van huis en
haard. In de nabije toekomst zal het gas door alternatieve
energiebronnen moeten worden vervangen.
In een bijeenkomst in juli zullen we spreken over de
mogelijkheden en impact van alternatieve energieopwekking
zoals zon, wind en waterstof in en om Hoonhorst. Hoe wekken
we energie op, en wat zien we daarvan terug? De verschillende soorten
duurzame energie (zon, wind, bodem etc.) wordt ook wel de energiemix
genoemd. De gemeente Dalfsen is druk doende met beleid op dat gebied. Wat
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willen en kunnen we in Hoonhorst? Allerlei vragen waar we wellicht als
Hoonhorst(ers) zelf een antwoord op hebben of kunnen vinden. Praat dus mee.
Voorlopige datum is 10 juli maar houdt de agenda op www.hoonhorst.nl in de
gaten 😊
In oktober geven we een cursus “uw woning van het gas los”, waarin we u
gaan helpen u huis in stapjes los te koppelen van het aardgas.
Vooruitlopend op deze cursus kunnen drie inwoners van ons mooie dorp tijdens
het Sproeifeest een energiescan winnen. Dat betekent dat uw woning door een
energieadviseur wordt geïnspecteerd samen met u, waarna u een beknopt
rapport ontvangt met een stappenplan om van het gas af te raken.
Kom dus naar de stand van Duurzaam Hoonhorst op het Sproeifeest!
Ook voor gezelligheid, gezonde ideeën, gemeenschappelijke gesprekken en
groene tips!

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 0529-46 21 33,
Jannet Kroes 0529-42 70 37.
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