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Colofon:
Redactie
Marisca Kasper, tel. 0529 - 40 10 66 / 06 - 14 56 57 69
Rosanne Wassens, tel. 06 - 37 31 90 81
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
17 maart
7 april
28 april

Gemaakt door
Rosanne
Marisca
Marisca

In dit nummer o.a:
Kerkelijk nieuws
Cyriacuskerk Hoonhorst deel 2
Dorus Broeks 100 jaar!
Zorgmarkt Carinova met nieuwe snufjes
Schuilhut de Kapelle
Grof huisafval is geen ijzer
Zij aan Zij
Dorpsquiz!
Hoonhorster film bestellen??

Verschijning
27 maart
17 april
8 mei

Woar blef de tied?
Broeihoop voor de ringslang
Reanimeren gaat toch door
Duurzaam Hoonhorst
Anjerpunt
Ledenvergadering Plaatselijk Belang
Lelystad Airport

Stichting Dorpsblad Hoonhorst
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Datum
6
6
8
10
10
11
12, 13 en 14
17
20
20
21
21
24
24
24
25
26

Agenda
Jeugdsoos Voetbaltoernooi
Voorleesuurtje voor de kleintjes tot 4 jaar
Eten bij Kappers voor ouderen en alleengaanden
Ouderenochtend Zaal Kappers
Infopunt Anjerpunt open van 10 – 11 uur
Klaverjascompetitie in de Potstal
Toneelgroep Kold’er
Bingo Zaal Kappers
Officiële opening schuilhut
Jeugdsoos Graffiti
Hoonhorst schoon
Zorgmarkt Carinova Zaal Kappers
Ouderenochtend Zaal Kappers
Infopunt Anjerpunt open van 10 – 11 uur
Ledenvergadering Plaatselijk Belang
Klaverjascompetitie in de Potstal
Inloopspreekuur OV 10 – 11.30 uur De Overkant
Dalfsen
N.B. Voor actuele agenda en jaarplanning zie ook Hoonhorst.nl AGENDA
maart
maart
maart
maart
maart
maart
maart
maart
maart
maart
maart
maart
maart
maart
maart
maart
maart
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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
Hans de Vries, parochievicaris, prhansdevries2020@gmail.com; 06 45 29 02 66
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 0161 7062 82
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
misintentie gelezen wil hebben. Bijdrage: misintentie € 8,=. Betaling via
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bankrekeningnr. NL55 RABO 0312 8258 11 t.n.v. R.K. Parochie H. Cyriacus
Hoonhorst.
Kerkberichten: 7 maart tot en met 29 maart
e

Zaterdag 7 maart
19.00 uur
: Communieviering
Voorganger
: Pastoraal werker Noordink
m.m.v.
: Pro Musica
Lectrix
: Miny Holterman
Dienen
: Hugo Boekel, Maren Diepman
Collectanten
: A. Peek, H. Rienties
Koster
: A. Braam

2 zondag 40 dagen tijd

Intenties 7 maart:
overl. ouders Grooteschaars- Bruggeman, Bernard en Marie Diepman- Reimert, ouders
Damman- Heerink, Herman Nijboer, overl. ouders Sterenbosch- Luttenberg, overl. ouders
van Straaten- Meulman, Hein en Henk Diepman, Jaarged. Theo Bourgonje

Dalfsen
Ommen
Lemelerveld
Vilsteren
Heino
Lierderholthuis

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

8 maart
8 maart
8 maart
8 maart
7 maart
8 maart

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

Eucharistieviering
Eucharistieviering
Eucharistieviering
Eucharistieviering
Communieviering
Communieviering

Maandag 9 maart
19.00 uur
: Rozenkransgebed
Lector
: Frans Eilert
Donderdag 12 maart
19.00 uur
: Eucharistieviering
Voorganger
: Pastoor Monninkhof
Intentie
: voor alle overledenen in onze parochie
Zondag 15 maart
09.00 uur
: Communieviering
Voorganger
: Pastoraal werker klein Overmeen
m.m.v.
: Enjoy
Lectrix
: Anneke Jansen
Dienen
: Richard Meijer, Lynn Jansen
Collectanten
: F. Overgoor, H. Hulsman
Koster
: H. v.d. Vegt
DORPSBLAD HOONHORST NR 9
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Intenties 15 maart:
Bernard en Marie Diepman- Reimert, Johan Kortstee, Anton Kroes, Hendricus Schrijver

Dalfsen
Ommen
Lemelerveld
Vilsteren
Heino
Lierderholthuis

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

14 maart
15 maart
14 maart
15 maart
14 maart
15 maart

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

Eucharistieviering
Eucharistieviering
Eucharistieviering
Eucharistieviering
Eucharistieviering
Eucharistieviering

Maandag 16 maart
19.00 uur
: Rozenkransgebed
Lectrix
: Tonnie Veltmaat
Woensdag 18 maart
9.30 uur
: Caritasviering. Na de viering is er gelegenheid om gezamenlijk
koffie te drinken in het parochiecentrum
Donderdag 19 maart
19.00 uur
: Eucharistieviering ( H. Jozef )
Voorganger
: Pastoor Monninkhof
Intenties
: Uit dankbaarheid, overl. fam. Van de Vegt- Brandwacht,
Bertus Kappers
Zaterdag 21 maart
19.00 uur
: Eucharistieviering
Voorganger
: Pastor Rutgers
m.m.v.
: Pro Musica
Lector
: Leon Diepman
Dienen
: Ivor Smook, Rens Diepman
Collectanten
: P. Mijsters, H. Melenhorst
Koster
: G. Holterman

e

4 zondag 40 dagen tijd

Intenties 21 maart:
overl. ouders Grooteschaars- Bruggeman, Bernard en Marie Diepman- Reimert, Anton
Grooteschaars, ouders Damman- Heerink, overleden ouders Meijerink- Groote Stroek,
Herman Nijboer, Gezina Broeks- Splinter, Jan Diepman en Ingrid Rosink- Diepman,
Gradus Damman, overl. ouders Overgoor- Grooteschaars, overl. ouders Hollewand,
Antoon Damman

Dalfsen
Ommen
Lemelerveld

:zaterdag
: zondag
: zondag
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19.00 uur

22 maart
22 maart

11.00 uur
09.00 uur

Communieviering
(pres. EHC )
Eucharistieviering
Eucharistieviering
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Vilsteren
: zondag 22 maart
Heino
: zaterdag 21 maart
Lierderholthuis : zondag 22 maart

11.00 uur
18.00 uur
09.00 uur

Communieviering
Vormselviering
Communieviering

Maandag 23 maart
19.00 uur
: Rozenkransgebed
Lector
: Frans Eilert
Donderdag 26 maart
19.00 uur
: Eucharistieviering
Voorganger
: Pastoor Monninkhof
Intentie
: Voor de zieken en gehandicapten
Zondag 29 maart
09.00 uur
: Communieviering
Voorganger
: Pastoraal werker Noordink
m.m.v.
: Pro Musica
Lectrix
: Helga Baars
Dienen
: Kim Diepman, Lynn Jansen
Collectanten
: J. v.d. Vechte, D. v.d. Vechte
Koster
: H. v.d. Vegt

e

5 zondag 40 dagen tijd

Intenties 29 maart
overleden ouders van der Vechte- Rientjes, Bernard en Marie Diepman- Reimert

Dalfsen
Ommen
Lemelerveld
Vilsteren
Heino
Lierderholthuis

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

28 maart
29 maart
28 maart
29 maart
28 maart
29 maart

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

Communieviering
Eucharistieviering
Vormselviering
Communieviering
Eucharistieviering
Eucharistieviering

Honderd-en-een-of-nog-meer
Op de lagere school zat ik in de klas bij Anneke (niet haar echte
naam). Anneke hield niet van leren; ze had er grote moeite mee.
Op de vraag hoeveel centimeters er in een meter pasten, moest
ze het antwoord schuldig blijven. Daar wist de meester van de
derde klas wel raad mee: Anneke mocht (moest!) voor in de klas
gaan staan met een grote meetlat van een meter, met daarop
zwarte en witte blokjes van een centimeter, precies honderd
blokjes in totaal dus. Die blokjes mocht (moest!) ze tellen. De ene
keer kwam ze uit op achtennegentig, de andere keer zelfs op
honderd-en-een-of-nog-meer. Afschuwelijk, wat vonden wij dat
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vreselijk voor haar. We zagen haar paniek telkens groeien.
Later, in haar volwassen leven heeft Anneke haar huis opengesteld voor
kinderopvang. Zij had de langste wachtlijst van alle oppashuizen in haar
woonplaats. Iedereen wilde zijn of haar kind bij haar onderbrengen. Want, wat
kon Anneke dát goed, met kinderen omgaan; zij zette zich in voor méér dan
honderd procent; voor honderd-en-een-of-nog-meer.
We kennen allemaal wel voorbeelden uit onze jeugd, van een klasgenootje
waarvan altijd gezegd werd dat het ‘bepaald geen licht was’, maar die later
beduidend meer heeft gepresteerd dan iedereen voor mogelijk hield. Misschien
bent u zelf zo iemand. Misschien ben ik zo iemand. Ieder mens, jong of oud, is
een ‘licht’ op een of ander gebied, ieder mens heeft bepaalde begaafdheden. De
één kan dit goed, de ander kan dat beter. De kunst is het ontdekken van dat licht,
van die begaafdheden en ze dan ook daadwerkelijk in te zetten.
Iets waar ik heel trots op ben in onze parochie, is de jaarlijkse ontmoetingsdag.
Met vele parochianen komen we samen om een mooie en waardevolle dag te
beleven. We vieren samen eucharistie, we ontmoeten elkaar bij de koffie en
maken het gezellig met een advocaatje met slagroom of een borreltje. Onze
caritasmensen tekenen telkens voor de organisatie, zij zetten zich voor meer dan
honderd procent in, honderd-en-een-of-nog-meer dus, om zo`n dag te laten
slagen; het mag onze deelnemers aan niets ontbreken! Maar als u denkt, dat de
organisatie alleen een licht is voor de deelnemers; dat het licht als het ware maar
één kant op schijnt, dan hebt u er niet alles van begrepen. We zijn daar een licht
voor elkaar. Organisatie en bezoekers. Allemaal: de één voor de ander, de ander
voor één.
Wat ik maar zeggen wil: Vanuit het Evangelie worden we uitgenodigd. Ontdek
jouw licht en laat het schijnen. Zet het niet onder de korenmaat!
Marga klein Overmeen, pastoraal werkster
Vertrek pastor Johan Rutgers
Deze zomer zal pastor Johan Rutgers ons
helaas gaan verlaten. Met ingang van 1 juli
heeft hij van de aartsbisschop een nieuwe
benoeming ontvangen en wel om als
parochievicaris te gaan werken voor twee
parochies: de parochie Sint Maarten (Zeist en
de Utrechtse Heuvelrug)
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en de parochie Sint Lucas (Leusden en omgeving). Pastor Rutgers wordt de
tweede priester van het ene pastoraal team dat voor deze twee parochies is
benoemd. Pastor Rutgers zal gaan wonen in de pastorie van Barneveld.
Over een datum en plaats waarop wij als Emmanuelparochie afscheid gaan
nemen zult u nog worden geïnformeerd. Voor onze parochie is het vertrek van
pastor Rutgers een verlies. Voor de ontvangende parochies een verrijking. Het
parochiebestuur en het pastoraal team feliciteren de parochies Sint Lucas en Sint
Maarten met deze benoeming alsook pastor Rutgers zelf. Wij wensen hem van
harte nog enkele mooie gezegende maanden in onze parochie en een goede
voorbereiding op zijn nieuwe parochie.
Het parochiebestuur en pastoraal team
Vieringen Veertigdagentijd
In het kader van het Jaar van de Eucharistie hebben we als pastoraal team van
onze Emmanuelparochie een aantal activiteiten “op touw gezet” om aandacht te
geven aan dit fundamentele en allerheiligst sacrament. De reden hiervoor is om
bewust stil te staan bij het grote geloofsmysterie, dat we in de viering van de
Eucharistie onder de gedaante van brood en wijn onze Heer en Verlosser, Jezus
Christus zélf ontvangen.
Daarom zal ik in de veertigdagentijd, onze jaarlijks terugkerende periode van
doelbewuste bezinning en mindfulness, op de 2de, 3de, 4de en 5de zondag van
deze voorbereidingstijd op Pasen een reeks catechetische preken houden i.r.t.
het sacrament van de Eucharistie. In deze serie van vier preken zullen
verschillende thema’s de revue passeren en zullen we ook inzichten en inspiratie
tegenkomen van meerdere heiligen uit onze kerkelijke traditie zoals de heilige
Cyrillus van Jeruzalem en Sint Augustinus.
De preken worden gehouden tijdens de zondagse Eucharistieviering in het
Eucharistisch centrum van onze Emmanuelparochie. Dit is in de Sint Brigittakerk
te Ommen, Nering Bögelstraat 1, om 11.00 uur op de volgende zondagen:
Zondag 2 in de veertigdagentijd – 8 maart 2020
1ste catechetische preek: Samenkomen rondom de Levende Heer
Zondag 3 in de veertigdagentijd – 15 maart 2020
2de catechetische preek: Aanbidden in Geest en Waarheid
Zondag 4 in de veertigdagentijd – 22 maart 2020
3de catechetische preek: Jezus daadwerkelijk Ontmoeten
Zondag 5 in de veertigdagentijd – 29 maart 2020
4de catechetische preek: Een Nieuw Leven leiden
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Van harte wens ik u veel zegen, inspiratie en goede moed toe in deze 40-daagse
voorbereiding op het allerheiligste Feest van de Verrijzenis van de Heer
Johan Rutgers - pastor
Cyriacuskerk Hoonhorst 1770 – 2020
Deel 2
In vogelvlucht nemen twee kerkuilen u via het Dorpsblad
in het jaar 2020 mee door de geschiedenis van 250 jaar
kerk in Hoonhorst.
De Beginjaren
Voor zover dit kan worden achterhaald stond de eerste
“boerenschuurkerk” op een deel van het grondgebied van
de huidige kerk. De Tibbensteeg liep destijds vanaf de Marswetering kaarsrecht
aan op Hoonhorst. Deze kwam uit op een driesprong met de vroegere
Vechtsteeg (nu de Kerkstraat). Het toegangspad lag nog net aan de Tibbensteeg.
Het stuk land van de Tempelcamp dat onder ’t erve “Hoonhorst” in Lenthe viel,
werd verkocht door de Hoogedele B.H. Bentinck tot Schoonheten en zijn vrouw
B.E.J. Bentinck, geboren du Têtre. De koopsom van 1400 gulden moest in twee
termijnen betaald worden.
De kooppenningen werden door Hendrik Meuleman en Berend Fackert voldaan.
De financiering moet de gemeenschap heel wat hoofdbrekens hebben bezorgd.
Het is bekend dat in de tweede helft van de achttiende eeuw een economische
crisis uitbrak, waardoor erg veel boeren met armoede te kampen kregen. In een
register van de hervormde kerk te Dalfsen werd gemeld dat er naast
keuterboeren volle, driekwart en halve boeren waren. De keuterboeren waren
veruit in de meerderheid. De status bepaalde de afdracht aan de kerk. Vele
keuterboeren weigerden aan de afdracht aan de kerk in Dalfsen te voldoen.
Enerzijds omdat ze in het zuidelijk deel van de Lenther Marke woonden en in
Heino kerkten en anderzijds omdat ze dubbel belast werden. Ze moesten zowel
in het onderhoud van de dominee als in het onderhoud van de pastoor voorzien.
(De katholieke kerk was nog aan het openbare leven onttrokken. Je was in het
geheim katholiek). Tot dan toe kon de rooms-katholieke kerk geen enkel beroep
doen op financiële steun van kerspelbestuur of Staten. Bovendien was het een
tijd waarin de havezates vanwege de economische crisis tot verkoop van delen of
zelfs hele goederen moesten overgaan. Boeren, die tot dan toe gepacht hadden,
kregen nu de gelegenheid om over eigen land te beschikken.
Gezien het bovenstaande is het niet vreemd dat de kerk nauwelijks financiële
armslag had.
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Ondanks de armoe in de beginjaren kon het kerkje in de loop van jaren toch
verbeterd worden. De verbeteringen werden deels gefinancierd door collectes en
fundaties, deels door schenkingen bij leven.
Door de inlijving van Nederland door Frankrijk (Bataafse Republiek 1795 – 1806)
was er weer vrijheid van godsdienst en onderwijs. Een pastoor gold als religieus
ambtenaar en werd door de overheid betaald. Ook droeg het Ministerie van
Eredienst bij in het onderhoud van de kerk. De kerk werd aanzienlijk verfraaid. De
kerkvloer werd verlaagd ten opzichte van het hoofdaltaar en de planken gevel in
steen opgetrokken. De vierkante boerderijramen werden vervangen door spitse
kerkvensters en op het dak werden een ijzeren kruis met haan en een nieuw
torentje met klok geplaatst. Voor binnen werd een monstrans gekocht en een
orgel overgenomen uit een kerk in Zwolle. Jarenlang gold het kerkhuis in
Hoonhorst als het fraaiste van Salland.
Priesters van de “Schuurkerk”.
1770 - 1781Gerardus Michael Hampzinck
1781 - 1790Johannes Gerardus Henricus Thale
1790 - 1808Johannes Antonius Nieuwenhuis
1809 - 1837Hubertus Jozephus Poelmans
Bron: Geschiedenis van de Sint Cyriacusparochie Hoonhorst- Dalfsen

"Werken aan een betere toekomst"
Elke dag gaan onze kinderen naar school, dat vinden wij de gewoonste zaak van
de wereld. Dat onze kinderen naar school gaan, studeren en een vak leren
vinden we in Nederland vanzelfsprekend. Helaas is dat in grote delen van de
wereld minder goed geregeld.
Daarom staat de komende VASTENACTIE in het teken van "Werken aan je
toekomst"
Ook onze basisschool sr. Lucille Olusetu Kenya heeft onze hulp nodig om goed
onderwijs te geven en plaats te bieden aan de vele kinderen. Zoals onlangs in de
mail vermeld, gaat het bijzonder goed en inmiddels gaan ruim 200 kinderen naar
school!!!
In het weekend van 15 MAART is er een schaalcollecte tijdens de viering.
Na de viering is er onze jaarlijkse VASTENWANDELING!!!
Zegt het voort aan familie en bekenden zodat we met een
grote groep kunnen gaan wandelen.
Ook achter in de kerk kunt u de nodige info vinden de foto's zien van de mooie
watertanks die we samen met ons dorp hebben gerealiseerd in Olusentu Kenya
Van harte aanbevolen M.O.V. Werkgroep.
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Herbegrafenis op RK-kerkhof Hoonhorst
Op zaterdag 1 februari jl. heeft, in besloten kring, de herbegrafenis
plaatsgevonden van Herman en Elsje Neppelenbroek. Herman Neppelenbroek is
op 5 november 2009 overleden en destijds begraven op de begraafplaats in
Dedemsvaart. De wens van de kinderen was om hem te herenigen met zijn
vrouw Rikie Neppelenbroek-Eijkelkamp, overleden op 21 september 2019 en met
hun dochtertje Elsje, overleden op 2 november 1966. Op hun geliefde plek
Hoonhorst heeft de familie ze weer samen gebracht.
Namens de familie, Hilde Jansen
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 3 maart 20.00 uur:
Filosofie in Dedemsvaart door pastor Butti
e
(iedere 1 dinsdag van de maand)
Woensdag 4 maart 20.00 uur:
Ad Fontes Bijbel-leesgroep in Dedemsvaart door pastor Rutgers
e
(iedere 1 woensdag van de maand)
Woensdag 11 maart 20.00 uur:
Filosofie in Heino door pastor Butti
e
(iedere 2 woensdag van de maand)
Woensdag 11 maart 20.00 uur
Lezing over engelen in Lemelerveld door R. Huyskes
Donderdag 12 maart 20.00 uur:
Filmavond in parochiecentrum Heino
Woensdag 18 maart 19.30 uur:
Informatie-avond ‘Kerk op stap – nr. Utrecht’ in Ommen door pastoor Monninkhof
Donderdag 19 maart 19.30 uur:
Geloven Nu in Ommen door pastor Butti
e
(iedere 3 donderdag van de maand)
Woensdag 25 maart 20.00 uur
Filosofie in Ommen door pastor Butti
e
(iedere 4 woensdag van de maand)
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Donderdag 26 maart 20.00 uur:
Israël: een rondleiding in Dalfsen door pastor Butti
(laatste van vijf avonden)
Gelieve u van tevoren aan te melden via het parochiesecretariaat of via de mail:
InzichtenUitzicht@emmanuelparochie.nl
Palmpasenoptocht!
Alle kinderen van de basisschool zijn met Palmpasen van harte uitgenodigd om
mee te lopen in de Palmpasenprocessie in de kerk. De viering is op zondag 5
april om 9.00 uur en we verzamelen ’s ochtends vanaf 8.45 uur onder de luifel bij
de kerk. In de kerk worden de palmtakjes gewijd en gezegend met wijwater. Na
de processie door de kerk gaan de kinderen onder begeleiding een rondgang
maken door het dorp en krijgen daarna een glas limonade aangeboden in het
parochiecentrum. Na de viering kunnen de ouders hun kinderen weer ophalen uit
het parochiecentrum.
Hoe maak je een Palmpasenstok?
Laat een ouder iemand een kruis maken van 2
stokken of latten. (Een stok is ongeveer 70 cm
en de andere 40 cm) Het kruis kun je nu
omwikkelen met stroken geel crêpepapier.
Versier de Palmpasen stok nu met zelfgemaakte
papieren bloemen, kuikentjes, slingers. Je kunt
ook aan een touwtje pinda's, krenten en nootjes
rijgen en dat als slinger gebruiken. Verder kun je
er groene takjes van buxus aanmaken. Als
laatste steek je er een broodhaantje bovenop en
klaar is de palmpasenstok.
Dit liedje gaan we zingen en kun je alvast
oefenen met je ouders!
Palm palm pasen, ei koer ei
op een mooie zondag,
krijgen wij een ei.
één ei is geen ei,
twee ei is een half ei,
drie ei is een paasei!
Wij hopen dat er veel kinderen mee zullen doen met hun mooi versierde
Palmpasenstok.
Graag tot zondag 5 april!
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FEESTELIJK NIEUWS
DORUS BROEKS 100 JAAR
Ik ben dankbaar dat ik mijn 100ste verjaardag heb mogen vieren, samen met mijn
familie en met alle mensen om mij heen die mij dierbaar zijn. Het is een
onvergetelijke dag geworden met veel bijzondere momenten.
Heel veel dank, ook namens mijn familie, voor alle belangstelling, de felicitaties,
kaarten, cadeaus en mooie woorden.
Het was overweldigend!
Een speciaal woord van dank voor degenen die altijd naar me omzien en mij
ondersteunen van en naar de kerk of andere activiteiten. Hierdoor is het voor mij
mogelijk gebleven om overal bij betrokken te blijven.
Een hartelijke groet van Dorus Broeks

PLAATSELIJK NIEUWS
Zorgmarkt in zaal Kappers
In het kader van de week van zorg en welzijn wordt er op zaterdag 21 maart van
11:00 - 14:00 uur een zorgmarkt in zaal Kappers georganiseerd door Carinova.
Het doel is om te laten zien wat wij als zorgorganisatie doen, met wie wij
samenwerken en welke organisaties er lokaal in Hoonhorst actief zijn.
Bekijk onze nieuwe zorghulpmiddelen, ontdek de nieuwste snufjes om langer
zelfstandig te kunnen blijven (wonen) of kom gewoon gezellig langs om een
praatje te maken. De toegang is gratis.
Wij hopen u deze dag te ontmoeten, de koffie staat voor u klaar!
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UITNODIGING
voor inwoners van Hoonhorst en omgeving
Op vrijdag 20 maart wordt schuilhut “De Kapelle”
op de hoek van de Koelmansstraat/
Molenhoekweg, officieel geopend. Ook vindt op
die datum aan de Papenallee de onthulling van
een steen met tekst plaats, die het ontstaan van
de Papenallee weergeeft. Met veel genoegen
nodigt de werkgroep Hoonhorst van de
Historische Kring Dalfsen de inwoners van
Hoonhorst en andere belangstellenden uit om op zaterdag 21 maart van 13.30
uur tot 15.00 uur schuilhut “De Kapelle” te komen bekijken. Stan Fritschy, de
verhalenverteller, die ook het verhaal van Dalfsen heeft gemaakt, zal om 14.00
uur informatie presenteren over de geschiedenis van de historische
handelswegen die op de plaats van de schuilhut elkaar kruisten. Speciaal voor
deze feestelijke gelegenheid is er op zaterdag 21 maart voor volwassenen
eenmalig vervoer vanuit Hoonhorst geregeld met een paardentram voor
maximaal 40 personen. De paardentram vertrekt om 13.00 uur vanaf het
Kerkplein naar de schuilhut en gaat rond 14.30 uur weer terug naar het Kerkplein.
Voor dit speciale vervoer geldt: vol = vol. Mocht dat het geval zijn, dan worden
belangstellenden verzocht om met eigen vervoer naar de schuilhut te komen.
De Kapelle
De prachtige houten schuilhut is gebouwd door de vakmensen van Hartkamp Bos
en Landschap. De schuilhut staat op grond van Landschap Overijssel, op
funderingspalen van Bentheimer zandsteenblokken. De dakafwerking met een
onderlaag is door Serco Lemelerveld gemaakt en de sedum beplanting is
aangebracht door Reusken hoveniers. De bewegwijzering op de Bentheimer
zandsteen is beschikbaar gesteld door de gemeente en
voorzien van tekst geleverd door Alvasi Nieuwleusen.
DNA
De werkgroep Hoonhorst wil door het plaatsen van de
schuilhut het DNA van Hoonhorst zichtbaar en
beleefbaar maken voor inwoners en passanten. Door
informatie te geven over deze belangrijke historische handelswegen uit het
verleden, krijgen inwoners de kans om zich te verbinden met hun eigen
geschiedenis en willen de initiatiefnemers betrokkenheid creëren met de
geschiedenis van het dorp. Hiermee past de schuilhut binnen het Cultuurprofiel
Erfgoed, dat de gemeente met als titel ‘DNA van Dalfsen’ heeft afgesloten met de
Provincie Overijssel.
Namens de Historische Kring Dalfsen, werkgroep Hoonhorst en de werkgroep
DNA, Wim Schrijver, Herman van der Vegt, Jolanda Roord en Myrthe Assink
(Hoonhorst 250)
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Oud ijzercontainer St. Cyriacusschool Hoonhorst
Zoals wellicht bij u bekend staat er al een aantal jaren een oud ijzercontainer
achter de schuur bij de boerderij van Marcel Mars (Marsweg 1A Hoonhorst). De
opbrengst van het oud ijzer komt ten goede aan de kinderen van de St.
Cyriacusschool in Hoonhorst. Hiermee kunnen leuke activiteiten voor de kinderen
georganiseerd worden zoals schoolreisjes, schoolhandbal, schoolvoetbal,
Sinterklaas en kerstviering.
Wat de laatste tijd opvalt is dat deze container steeds vaker gebruikt wordt voor
het storten van grof huisafval. Dit heeft nadelige gevolgen voor de opbrengst.
Alles wat geen ijzer is wordt in mindering gebracht op de opbrengst. Dus geen
velgen met banden er nog om, geen koelkasten of diepvriezers en ander grof
huisafval in de container deponeren.
Hierbij het dringende verzoek om alleen oud ijzer, accu’s, kabels, snoeren,
elektromotoren, koper, lood, aluminium, roestvrijstaal e.d. te storten. We rekenen
op uw medewerking.
Bij voorbaat dank.
Namens de ouderraad van de St. Cyriacusschool Hoonhorst Robert Nijhout
Zij aan Zij
Maandag 16 maart komen enkele heren
van Heemkunde vereniging ‘Omheining’
Ons (humor) uitleg geven over de door hen
meegebrachte voorwerpen.
Ook niet leden zijn van harte welkom.
Kosten voor deze avond 5,00 euro
Aanvang 19.45 uur in het Parochiehuis

Altijd leuk, kennis waar je niks aan hebt….
o Stof dat zich in het puntje van je broekzak verzamelt, heet gnurr
o Aanstekers zijn eerder uitgevonden dan lucifers
o De elektrische stoel is uitgevonden door een tandarts
o Een slak kan drie jaar slapen
o Buckingham palace heeft 775 kamers
o Stof in huis bestaat voornamelijk uit dode huidcellen
o Bleekselderij heeft negatieve calorieën. Het kost meer calorieën om een
stuk selderij te verteren dan dat het oplevert
o Het streepje in een breuk heet vinculum
o Mensen met hogere inkomens willen liever dat wc papier over de rol
heen hangt….
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Dorpsquiz Hoonhorst
Misschien heb je al wel eens van het
fenomeen Dorpsquiz gehoord, misschien
ook niet. Het is over komen waaien uit
het zuiden van het land. Daar wordt al
jaren achtereen een flinke strijd geleverd
tussen families, vriendengroepen,
verenigingen en buurtschappen. Ook
ons Hoonhorst gaat in november van dit
jaar kennismaken met hun eerste echte
Hoonhorster Dorpsquiz.
Wat kun je verwachten?
Maak een team van enthousiaste
dwarsdenkers en friskijkers. Zorg voor
een goede mix van jong en oud,
slimmeriken en sportievelingen. Bereid je
voor op de Dorpsquiz Hoonhorst.
Bereid je voor!
Meedoen aan de Dorpsquiz Hoonhorst in november betekent scherp zijn vanaf
vandaag! Vertrouw niemand en verwacht alles. Haal de dikke Van Dale van
zolder en bewaar alle kranten. Verdiep je in de Hoonhorster historie en check de
actualiteiten. O ja, zorg ook dat je een beetje scherp blijft tijdens de jaarlijkse
activiteiten die Hoonhorst kent zoals het Oranjefeest en Sproeifeest.
Hoe het werkt
De captain van jouw team haalt op een nog te bepalen tijdstip en plek het
quizboek op. Hierin staan vragen en opdrachten uit verschillende categorieën,
met veelal een Hoonhorster insteek. Je speelt de quiz op een zelf te bepalen
locatie, bijvoorbeeld bij één van jullie thuis, in de (sport)kantine of in het café. Het
enige vereiste is dat het in Hoonhorst is. Je mag gebruik maken van alle bronnen
die je voorhanden hebt en af en toe zal het nodig zijn om het dorp in te gaan. Elk
team heeft circa 3 uur voor het maken van deze dorpsquiz.
Aftellen tot november 2020
Om jullie alvast warm te maken voor dit spektakel zal er maandelijks een
quizvraag verschijnen op de facebook en Instagrampagina’s van Dorpsquiz
Hoonhorst. De vragen zijn mede mogelijk gemaakt door diverse Hoonhorster
bedrijven.
Voor vragen en meer informatie: houdt de website www.dorpsquizhoonhorst.com
in de gaten.
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Film ‘De identiteit van de Hoonhorster’ nu verkrijgbaar
Tijdens het openingsfeest van Stichting Hoonhorst 250 hebben jullie onder
andere kunnen genieten van de film ‘De identiteit van de Hoonhorster’. Mocht je
de film (en de volledige interviews die zijn gehouden voor het maken van deze
film) graag thuis nog eens willen bekijken, dan kan dat!
De film ‘De identiteit van de Hoonhorster’ met de bijbehorende interviews komt
beschikbaar op een USB-stick. Deze USB-stick is te verkrijgen tegen een kleine
onkostenvergoeding van circa € 10,-. Reserveringen voor deze USB-stick kunnen
vanaf 1 maart 2020 gemaakt worden via: www.hoonhorst250.nl Graag ontvangen
wij uw reservering vóór 1 april 2020, zodat we een idee krijgen van de vraag naar
de film. De USB-sticks zal u naar verwachting eind april / begin mei 2020
ontvangen.
Mocht u nog vragen hebben,
neem dan gerust contact op via
hoonhorst250@pbhoonhorst.nl

Toneelgroep Kolde’r ’
Toneelgroep Kolde’r ’ brengt uniek stuk op de planken ter gelegenheid van
Hoonhorst 250 jaar.
Binnenkort is het zover. Dan brengen wij voor u een uniek stuk op de planken. De
laatste repetities staan gepland, alle benodigde attributen worden verzameld, de
decors zijn in de maak, passende kleding wordt opgezocht of zelf vervaardigd.
Achter de schermen wordt hard gewerkt om de laatste puntjes op de i te zetten.
In verband met het 250- jarig bestaan van Hoonhorst heeft mevrouw Minke
Kraijer speciaal voor deze gelegenheid een toneelstuk geschreven met een
toepasselijke naam:
“WOAR BLEF DE TIED”.
Het verhaal van Franciscus is een reis door de tijd en is gedeeltelijk op waarheid
gebaseerd. Tijdens zijn avontuur ontmoet hij allerlei markante personen met
bijzondere eigenschappen en uiterlijk. Komt dat zien en bewonderen, wellicht
herkent u enkele dorpsgenoten die dit jaar voor de eerste keer meespelen bij
Kolde’r’. Op het toneel is er in elk geval genoeg te beleven: voor elk wat wils.
Wij zijn er bijna klaar voor en hopen dat u in groten getale komt kijken naar onze
voorstellingen op 12, 13 en 14 maart aanstaande. Meer verklappen we nog niet.
Wij zouden zeggen: ‘komt u zelf maar kijken en laat u verrassen’
Met vriendelijke groet, toneelgroep Kolde’r’
DORPSBLAD HOONHORST NR 9

25

Dorpsblad Hoonhorst

speelt

‘Woar blef de tied’
ter gelegenheid van het
250-jarig bestaan van Hoonhorst

Donderdag 12 maart / Vrijdag 13 maart / Zaterdag 14 maart
Aanvang: 20.00 uur Toegangsprijs: € 7,50
Zaal Kappers te Hoonhorst
Reserveren is mogelijk via 0529-401350 of online op
https://sites.google.com/site/toneelgroepkolder/kaarten-reserveren
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Workshop Broeihoop maken voor de Ringslang in Hoonhorst
Kom jij weleens een ringslang tegen? In Hoonhorst en omgeving is dat goed
mogelijk. Vroeger kwam deze voor mensen onschuldige slang veel voor in
waterrijke gebieden. Maar deze water minnende slang heeft het steeds
moeilijker. Voor voedsel is de ringslang afhankelijk van grotere doorgaande
watergangen. Ook moet er begroeiing langs de oevers beschikbaar zijn om te
schuilen. Maar omdat we ons land zo netjes onderhouden, zijn er steeds minder
schuil- en voortplantingsplekken. We willen deze slang graag ‘een handje’ helpen
door het aanleggen van broeihopen. Hier kunnen ze hun eieren in leggen of een
overwinteringsplek in vinden. Doe je mee? We organiseren op drie verschillende
locaties in Overijssel een workshop van ca 2,5 uur. Eerst wordt er wat verteld
over de ringslang en hoe je een goede broeihoop maakt. Daarna gaan we aan de
slag om er gezamenlijk één te maken. Op vrijdag 3 april om 14 uur organiseren
we er één in Hoonhorst, aan de Zwarteweg 15. Wil je meer weten of je opgeven
voor een workshop? Meld je aan via
http://www.natuurvoorelkaar.nl/actie/broeihoop%20maken. Deze workshop
organiseert de provincie Overijssel in het kader van het Uitvoeringsprogramma
Natuur voor Elkaar.
Reanimatielessen Dalfsen-Hoonhorst worden voortgezet.
Even leek het erop dat de reanimatielessen in Dalfsen en Hoonhorst moesten
worden stopgezet wegens beëindiging van de samenwerking tussen
Reanimatiepartner en SAAM.
De EHBO vereniging Hoonhorst-Dalfsen is bereid gevonden om samen met ons
het voortbestaan te garanderen.
Eind december is een gezamenlijke mail opgesteld en verzonden naar alle
cursisten die in 2019 hebben deelgenomen met het verzoek zich opnieuw aan te
melden voor de reanimatie-lessen, wat een groot aantal cursisten inmiddels heeft
gedaan.
Wanneer u nog niet heeft gereageerd of de mail eind december niet heeft
ontvangen, kunt u alsnog contact met ons opnemen.
Ook voor het opfrissen van uw kennis of het volgen van een basiscursus
reanimatie nodigen wij u uit contact met ons op te nemen.
Inl. Dalfsen: Dinie van Balen, tel.nr. 06 - 55 99 84 07,
reanimatie-dalfsen@hotmail.com
Inl. Hoonhorst: Hennie Broekman, tel.nr.06 - 13 20 25 77,
reanimatie-hoonhorst@hotmail.com
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Duurzame ondernemers opgelet!
De Duurzame Dorpen van de gemeente Dalfsen
(Hoonhorst, Dalfsen, Oudleusen, Lemelerveld
en Nieuwleusen) hebben EUR 450.000
subsidie ontvangen, die we mogen inzetten bij
onze inwoners in de gemeente dit jaar.
Wilt u meedoen aan het verduurzamen van
onze gemeente, stuur dan zo spoedig mogelijk
een mail naar ondernemer@dorpenvanmorgen.nl voor meer informatie. Bij het
verschijnen van dit dorpsblad is de deadline eigenlijk al verstreken, maar wellicht
is er nog een kans dat u kunt meedoen….
En beste bewoners van Hoonhorst, houdt Dalfsennet en de lokale kranten in de
gaten om te zien hoe u kunt profiteren….
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!
Mail naar info@duurzaamhoonhorst.nl of neem contact op met Antje Kingma,
(0529) 401878, Anthony Voets (06)16446348, Cees Veldwijk (0529) 462133,
Jannet Kroes 0529 - 42 70 37

Feest in het schap
Hoonhorst bestaat 250 jaar en dat betekent, behalve het hele jaar
veel leuke activiteiten, ook een verrijking van ons aanbod
streekprodukten. Nieuw in het schap zijn 1770, het speciaal voor
het feestjaar, door de zorgbrouwerij Vechtdalbrouwerij, gebrouwen
biertje en het Klakkelaartje, een heerlijk koekje uit de bakkerij van
Bakker Wim..
En speciaal voor de feestelijk gelegenheid hebben we het Hoonhorster 250 jaar
pakket: twee 1770 biertjes, een doosje Anjertruffels en een pak Kwakkelaartjes
voor maar 11,95 euro. In extra mooie geschenkverpakking.
Wilt u nog pannenzegels? Spaart u mee voor de handdoeken?
Voetbalkaartjes erbij? Bij de kassa van de supermarkt is het aanbod
aan zegels en kaartjes groot. In het Anjerpunt kun je nu de zegeltjes
en kaarten die je teveel hebt inleveren. En ontbreekt er nog een
zegeltje aan de kaart of een plaatje in het boek? Kom langs en kijk
wat wij nog op voorraad hebben…
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Bordspelers gezocht!
Nieuw in 2020! Elke donderdagavond van 19.30 tot 22.30 uur liggen
de prachtigste spellen op de tafel(s) in het Anjerpunt. Het
assortiment is groot en wisselend. Lindenburg uit Dalfsen stelt
iedere keer spellen beschikbaar, we hebben zelf ook mooie spellen en natuurlijk
mag je je eigen spel meenemen. De spellen zijn zeer gevarieerd: van kort tot
lang, van makkelijk tot uitdagend, van leerzaam tot gewoon leuk. Deelname is
gratis; de consumpties zijn voor eigen rekening. Speel ook eens mee!
Infopunt in Hoonhorst
Heb je een vraag over wonen, werk, welzijn, zorg, maar ook
bijvoorbeeld over alles wat er te doen is in de Gemeente Dalfsen:
voor al dit soort vragen kun je vanaf nu ook terecht bij het Infopunt in
Hoonhorst! Op de dinsdagen in de oneven weken van 10 tot 11 uur is het
Infopunt geopend in het Anjerpunt; in maart op 10 en 24 maart! Judith Bos van
Saam Welzijn is dan aanwezig om vragen te beantwoorden en u verder te
helpen….
Haken en breien
Elke woensdagmiddag wordt er in het Anjerpunt gehaakt en gebreid
van 14.00 -16.00 uur. Iedereen is van harte welkom om aan te
schuiven en gezellig met naald(en) en draad aan de slag te gaan.
Neem eigen werk mee of ga aan de slag voor de Stichting Still en
haak of brei mutsjes, dekentjes, omslagdoekjes en kleertjes voor stil geboren
kindjes die tijdens de zwangerschap of vroeggeboorte overlijden.
Voorleesuurtje
Het maandelijkse voorleesuurtje is op vrijdag 6 maart 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.
Kunst Kijken: schildergroep Bellingerweer
In het Anjerpunt/zaal Kappers zijn in de maanden maart en april
schilderijen te zien die door leden van de schildergroep
Bellingerweer gemaakt zijn naar aanleiding van een verhaal
over Hoonhorst. Dit thema is gekozen vanwege het 250 jarig bestaan van
Hoonhorst.
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
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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!
Ledenvergadering Plaatselijk Belang
Hoonhorst e.o.
Op dinsdag 24 maart wordt de
ledenvergadering van het Plaatselijk Belang
gehouden. We nodigen de leden van harte
uit hierbij aanwezig te zijn. Bent u nog geen lid van de grootste vereniging van
het dorp en wilt u graag betrokken zijn bij de ontwikkelingen in het dorp? Dan
bent u van harte welkom om eens te horen waar het Plaatselijk Belang zich mee
bezig houdt. Lid worden kan ter plekke voor het bedrag van € 7,50 per jaar.
Agenda ledenvergadering Plaatselijk Belang Hoonhorst e.o.
Datum: dinsdag 24 maart 2020
Tijdstip: 20:00 uur
Locatie: Zaal Kappers
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Opening
Notulen ledenvergadering 9 april 2019
Financieel jaarverslag 2019
Verslag kascommissie
Benoeming kascommissie
Terugblik april 2019 – maart 2020
Vooruitblik 2020 – 2021
Cadeau aan het dorp
Bestuurswisseling
Aftredend: Myrthe Mijsters-Assink (secretaris)
Het bestuur stelt voor om Hendrik Jan Lindenhovius (Tempelhof) te
benoemen als nieuw bestuurslid. Huidig bestuurslid Saskia Diepman
wordt benoemd tot secretaris.
12. Tegenkandidaten kunnen zich melden tot 1 uur voor aanvang van de
vergadering bij secretaris Myrthe Assink, Esakkers 45 te Hoonhorst.
13. Rondvraag
14. Pauze
Voorlichting over het leven met een beperking door Sido van Eck en Wilko
Braam.
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Datum:
25 februari 2020
Onderwerp:
Mogelijkheid tot sturen van een stuitingsbrief aan ministerie
Recht op vergoeding eventuele schade door Lelystad Airport
Het Rijk is van plan om in Lelystad een luchthaven te openen. De procedures
daarvoor lopen al jaren. De gemeenteraad van Dalfsen maakt zich zorgen over
deze ontwikkeling en de mogelijke gevolgen voor de gezondheid, lokale
economie, toeristische sector en de effecten op de natuur. De aanvliegroute naar
Lelystad Airport loopt van Lemelerveld, tussen Hoonhorst en Dalfsen door
richting Zwolle.
Persoonlijke schade
Mogelijk kunt u ook persoonlijk schade ondervinden van het besluit tot opening
van vliegveld Lelystad, door mogelijke waardevermindering van uw woning of
bijvoorbeeld inkomstenderving van uw camping. U kunt voor een vergoeding van
deze schade bij het ministerie een verzoek indienen. De termijn hiervoor sluit op
31 maart 2020. Omdat er momenteel nog niet gevlogen wordt, is echter nog niet
vast te stellen of er daadwerkelijk sprake van schade is.
Om toch de mogelijkheid tot aanvragen van schadevergoeding open te houden,
kunt u een zogenaamde stuitingsbrief naar het ministerie sturen. Hierbij houdt u
in de toekomst het recht om mogelijke schade te claimen.
Stuitingsbrief versturen
Wilt u als belanghebbende dit recht claimen? De Samenwerkende Actiegroepen
Tegen Laagvliegen (SATL) hebben een modelbrief opgesteld en is te
downloaden op www.dalfsen.nl/stuitingsbrief. Deze voorbeeldbrief kunt u
gebruiken en zelf versturen naar het adres dat op de brief staat. Stuur de
stuitingsbrief aangetekend op en zorg ervoor dat deze uiterlijk op 31 maart 2020
bij het ministerie is.
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