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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
8 okt
5 nov
3 dec

Gemaakt door
Marisca
Rinus
Rinus

Verschijning
18 okt
15 nov
13 dec

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

In dit nummer:
Krummel
Kerkelijk nieuws
Voetbalnieuws
Baron van Dedemschool
ZijActief
Bazaar
Bouwplannen Hoonhorst

Coaching in Hoonhorst
Diabetesfonds
KWF Kankerbestrijding
Oranjevereniging
Muziek bij de Buren
Noaber Toafeln

Stichting Dorpsblad Hoonhorst
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Datum
27 sept
4 oktober
4, 5 en 6 oktober
8 oktober
9 oktober
11 oktober
13 oktober
13 oktober
15 oktober
19 en 20 oktober
21 oktober

Agenda
Jeugdsoos Levend Stratego
Voorleesuurtje in het Anjerpunt
Voedselbank Inzamelingsactie
Ouderenochtend Zaal Kappers
Klaverjascompetitie
Jeugdsoos Pizza’s bakken
Eten bij Kappers voor ouderen en alleenstaanden
Muziek bij de Buren
Bingo
Bazaar in de Potstal
ZijAktief

N.B. Voor actuele agenda en jaarplanning zie ook Hoonhorst.nl →AGENDA
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KRUMMEL

Gevraagd: twee schoonmaak(st)ers voor zondagavond van 17-20 uur
Ben jij minimaal 15 jaar en wil je graag wat bijverdienen kom dan bij onze
gezellige schoonmaakploeg.
Bel of mail naar:
info@zwaluwhof.nl
Tel. 0529 - 43 68 75

Wij zoeken een ervaren schoonmaakhulp voor ongeveer 4 uur per week.
Bij interesse graag bellen 06 - 51 42 04 44

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
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Parochiefonds Hoonhorst Rabobank rek.nr. NL77 RABO 0312 8258 03
P.C.I. Caritas Hoonhorst Rabobank rek.nr. NL35 RABO 0161706282
Regio-wacht
Voor noodgevallen kunt u van zondagmiddag t/m maandagavond bellen met de
‘regio-wacht’ tel. 06 - 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
bankrekeningnr. NL55 RABO 0312 8258 11 t.n.v. R.K. Parochie H. Cyriacus
Hoonhorst.
Kerkberichten: 28 september tot en met 20 oktober
Zondag 29 september Oogstviering
09.00 uur
: Eucharistieviering
Voorganger
: Pastor Rutgers
m.m.v.
: Enjoy
Lector
: Leon Diepman
Dienen
: Frans Eilert, Lynn Jansen
Collectanten
: G. Melenhorst, G. Holterman
Koster
: A. Braam
Intenties 29 september:
overl. ouders Hollewand, Bernard en Marie Diepman-Reimert, Herman Wolthaar,
overl. ouders Eijkelkamp-Huitink, Annie Kortstee-Pronk, Herman Nijboer, fam.
Lankhorst-Niens
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Dalfsen
Ommen
Lemelerveld

: zondag 29 september
: zondag 29 september
: zaterdag 28 september
: zondag 29 september
Heino
: zaterdag 28 september
Lierderholthuis : zondag 29 september

09.30 uur Oecum. viering (Grote Kerk)
11.00 uur Eucharistieviering
19.00 uur Eucharistieviering
10.00 uur Boerderijviering
19.00 uur Eucharistieviering
09.00 uur Eucharistieviering

Maandag 30 september
19.00 uur
: Rozenkransgebed
Lectrix
: Tonnie Veltmaat
Donderdag 3 oktober
19.00 uur
: Eucharistieviering
Voorganger
: Pastoor Monninkhof
Intentie
: Voor alle overledenen in onze parochie
Zaterdag 5 oktober Caritas
19.00 uur
: Communieviering
Voorganger
: Pastoraal medewerker klein Overmeen
m.m.v.
: Pro Musica
Lector
: Silvo Broeks
Dienen
: Rens Diepman, Richard Meyer
Collectanten
: P. Mijsters, H. Melenhorst
Koster
: H. v.d. Vegt
Intenties 5 oktober:
Bernard en Marie Diepman-Reimert, overl. ouders Grooteschaars-Bruggeman,
Herman Mars, Johan Kortstee, overl. ouders Sterenbosch-Luttenberg, Gradus
Damman, Bernard Nijhout, Jaarged. Gerard Tijssen, overl. ouders Peek-Klink,
Gezina Broeks-Splinter, overl. fam. Broeks-Meulman, Hendricus Schrijver
Dalfsen
Ommen
Lemelerveld
Vilsteren
Heino
Lierderholthuis

: zondag 6 oktober
: zondag 6 oktober
: zondag 6 oktober
: zondag 6 oktober
: zaterdag 5 oktober
: zondag 6 oktober

09.00 uur Communieviering
11.00 uur Eucharistieviering
09.00 uur Eucharistieviering
11.00 uur Communieviering
19.00 uur Eucharistieviering
09.00 uur Eucharistieviering

Maandag 7 oktober
19.00 uur
: Rozenkransgebed
Lector
: Frans Eilert
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Donderdag 10 oktober
19.00 uur
: Eucharistieviering
Voorganger
: Pastoor Monninkhof
Intentie
: Voor vrede in de wereld
Zondag 13 oktober 28e zondag door het jaar
09.00 uur
: Communieviering
Voorganger
: Pastoraal werker Butti
m.m.v.
: Pro Musica
Lectrix
: Anneke Jansen
Dienen
: Maren Diepman, Ivor Smook
Collectanten
: F. Overgoor, H. Hulsman
Koster
: G. Holterman
Intenties 13 oktober:
Bernard en Marie Diepman-Reimert, overl. ouders Overgoor-Grooteschaars,
Henricus Schrijver, ouders Damman-Heerink, Herman Nijboer
Dalfsen
Ommen
Lemelerveld
Vilsteren
Heino
Lierderholthuis

: zaterdag 12 oktober
: zondag 13 oktober
: zaterdag 12 oktober
: zondag 13 oktober
: zaterdag 12 oktober
: zondag 13 oktober

19.00 uur Eucharistieviering
11.00 uur Eucharistieviering
19.00 uur Communieviering
11.00 uur Eucharistieviering
19.00 uur Eucharistieviering
09.00 uur Communieviering

Maandag 14 oktober
19.00 uur
: Rozenkransgebed
Lectrix
: Tonnie Veltmaat
Woensdag 16 oktober
9.30 uur
: Caritasviering in het parochiecentrum.
Aansluitend gezamenlijk koffiedrinken.
Donderdag 17 oktober
19.00 uur
: Eucharistieviering
Voorganger
: Pastoor Monninkhof
Intentie
: overleden ouders Kappers-van de Kolk
Zaterdag 19 oktober 29e zondag door het jaar
19.00 uur
: Eucharistieviering
Voorganger
: Pastor Rutgers
m.m.v.
: Enjoy
Lectrix
: Miny Holterman
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Dienen
Collectanten
Koster

: Kim Diepman, Viktor Boekel
: W. Schrijver, H. Veneboer
: A. Braam

Intenties 19 oktober:
overl. ouders Meijerink-Groote Stroek, Bernard en Marie Diepman-Reimert,
Marinus en Diny Mars-Diepman, overl. ouders Grooteschaars-Bruggeman, overl.
ouders Wolthaar-Jutten, Gradus Damman, Gezina Broeks-Splinter, overl. ouders
Schrijver-Bosch, ouders Lankhorst-Niens
Zondag 20 oktober
19.00 uur
: Heilig Lof
Voorganger
: Pastoor Monninkhof
m.m.v.
: Pro Musica
Dienen
: Hugo Boekel, Frans Eilert
Koster
: H. v.d. Vegt
Dalfsen
Ommen
Lemelerveld
Vilsteren
Heino
Lierderholthuis

: zondag 20 oktober
: zondag 20 oktober
: zondag 20 oktober
: zondag 20 oktober
: zaterdag 19 oktober
: zondag 20 oktober

09.00 uur Communieviering
11.00 uur Eucharistieviering
09.00 uur Eucharistieviering
11.00 uur Communieviering
19.00 uur Communieviering (dialect)
09.00 uur Communieviering (dialect)

“Geworteld zijn”
Op zaterdag 7 september zijn we met een grote groep gelovigen waaronder
velen uit onze Emmanuelparochie naar Kevelaer geweest. Voor mij persoonlijk
altijd een dag waar ik erg naar uitkijk. Daar wordt mijn geestelijke accu weer
opgeladen, mede door het samen bidden, zingen en natuurlijk de vele
gesprekken die vaak spontaan ontstaan. Kortom: we ontmoeten daar God én we
ontmoeten elkaar.
Elk jaar denk ik weer te zien en vooral te horen, hoezeer wij nog verankerd lijken
te zijn in het geloof. We steken kaarsen aan, bidden vol overgave de Kruisweg en
zingen de Litanie van Maria uit volle borst mee. In zijn preek vertelde ‘onze’
pastor Rutgers dat hij als jonge jongen de verhalen uit de Bijbel maar vaak
‘vreemde verhalen vond, soms zelfs bizar’. En ja, de taal die in de Bijbel gebruikt
wordt, is soms ook moeilijk; de verhalen zijn vaak niet zo gemakkelijk te begrijpen
en te doorgronden.
De Bijbel is – vooral - ontstaan in een agrarische omgeving. Heel veel beelden
zijn daarom ook ontleend aan de natuur, aan de wereld van de dieren en de
planten. Wie kent er niet het beeld van het koren op de akker, het mosterdzaadje,
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de wijngaard, de vijgenboom en ga zo maar door. Voor ons, mensen, wordt ook
vaak het beeld ‘boom’ gebruikt wanneer het gaat om ons geloofsleven. Ook al in
het oude Testament. Bij psalm 1 lees ik over de gelovige mens:
Hij is een boom in goede grond geplant,
die geworteld is aan de waterkant.
Als het zijn tijd is zal hij vruchten dragen.
Zijn blad verdort zelfs niet op hete dagen.
Hij groeit en bloeit bij alles wat hij doet.
Wat hij ook onderneemt, het gaat hem goed.
Evenals zo’n dag in Kevelaer kunnen ons de Bijbelse verhalen helpen om stevig
verankerd, goed geworteld te blijven staan als er in ons leven een storm
opsteekt. Opdat we niet zullen omwaaien in zware tijden, maar blijven vertrouwen
op onze God die ons, mensen, en alles dat op aarde leeft, gewild heeft en
liefheeft. - Marga klein Overmeen, pastoraal werker Naschrift: dit jaar hebben vanuit Hoonhorst weer 7 pelgrims deelgenomen! Wilt u
alsnog een beetje van de sfeer proeven? Kom dan naar het Kevelaerslof op
zondag 6 oktober om 19.00 uur in de Basiliek van de Heilige Kruisverheffing in
Raalte.
Cursisten ‘voorgaan in uitvaarten’ lopen stage
Eén van de werken van barmhartigheid is het begraven van onze doden. Zoals
het begin van het leven met veel liefde is omgeven en we ook stil staan bij
belangrijke momenten ‘tussendoor’, zo willen we ook, wanneer het levenseinde
daar is, de gestorvene alle eer geven en hem of haar een passend afscheid
gunnen.
Als Emmanuelparochie en haar geloofsgemeenschappen zijn we u hierbij graag
van dienst. In onze parochiekerken kunnen we voor uw dierbare een
eucharistieviering, woord- en communieviering of gebedsviering houden. In zo’n
uitvaartviering staan we uiteraard stil bij het verdriet om het verlies van degene
die we uit handen moeten geven. Maar we danken ook voor zijn of haar leven,
bidden dat hij of zij in Gods vrede mag zijn, en dat God ons en allen, die met ons
meeleven, de kracht en de moed mag geven om samen de draad van het leven
vast te houden.
Deze uitvaartvieringen worden voorgegaan door leden van het pastoraal team.
Maar het is ook mogelijk dat een voorganger uit de eigen geloofsgemeenschap
de dienst verzorgt. Deze parochiële uitvaartvoorgangers worden zeer
gewaardeerd omdat zij vaak uit de plaats zelf komen en hierdoor de overledene,
en diens nabestaanden, goed kennen. Omgekeerd is ook voor de nabestaanden
de betreffende voorganger vaak geen onbekende.
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Als parochie willen wij deze vorm van betrokkenheid en dienstverlening graag op
peil houden. Daarom zijn we als pastoraal team heel blij dat zich een aantal
parochianen bereid hebben verklaard om zich door middel van een cursus en
praktijkstage te bekwamen in het voorgaan in uitvaartvieringen. Ze zijn een
welkome aanvulling op de groep van parochiële uitvaartvoorgangers, die in onze
geloofsgemeenschappen reeds actief zijn.
Een aantal personen hebben het cursusgedeelte inmiddels met succes afgerond.
Nu gaan ze bezig met hun praktijkstage. Hierdoor kan het zijn, dat u hen in de
komende tijd zult ontmoeten bij de voorbereiding van en het voorgaan in
uitvaartdiensten. Samen met een lid van het pastoraal team zullen zij een bezoek
brengen aan de nabestaanden voor een voorbereidend gesprek. Hierna bereiden
zij samen met de betreffende pastor (en ook onder diens verantwoordelijkheid),
de uitvaart voor en gaan ook samen met de pastor voor in de viering. Het spreekt
voor zich, dat dit in goed overleg gaat met u als familie van de overledene. We
hopen dat de cursisten een leerzame stage mogen hebben, en dat ze bij u, als
het aan de orde is, op een warm welkom mogen rekenen.
Namens het pastoraal team, Pastoor André Monninkhof

Pastor Thomas Fonds/ Rabo ClubSupport actie
Dit jaar mogen we meedoen met de Rabo ClubSupport actie. Hier zijn we de
Rabobank zeer erkentelijk voor. Heeft u een rekening bij de Rabobank en lid van
de Rabobank? Dan kunt u stemmen op uw vereniging of stichting. U kunt totaal
5 stemmen uitbrengen op een vereniging of stichting. Per vereniging of stichting
maximaal 2 stemmen.
De stemperiode is van 27 september t/m 11 oktober. We hopen heel veel
stemmen van u te mogen ontvangen. Uw stem is geld waard!! Hoe meer
stemmen wij mogen ontvangen, hoe groter het bedrag gaat worden waardoor wij
met uw hulp een aantal kinderen naar school kunnen laten gaan.
Namens Pastor Thomas en de schoolkinderen hartelijk dank voor uw stem!!
Caritasweekend 5-6 Oktober Laat je hart spreken
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In dit weekend besteden we extra aandacht aan het werk van de Caritas met dit
jaar het thema: Laat je hart spreken. Zaterdagavond 5 oktober om 19 uur zal
de bijzondere viering plaatsvinden waarin ieder na de viering een leuk presentje
kan meenemen voor iemand waar haar/zijn gedachten naar uitgaan. Een zieke,
arme, of gewoon een lief persoon. De collecte tijdens de dienst zal zijn voor het
werk van de caritas. Tevens zal het hele weekend weer een voedselbankactie
zijn waarbij u houdbare boodschappen achterin de kerk kunt brengen en/of het
werk financieel wilt ondersteunen.
Voedselbank inzamelingactie weekend 4-5-6
oktober
Laten we de minder bedeelden blijven helpen. Laten
we dit samen doen zodat we met elkaar bewust en
betrokken blijven voor de mens in nood. Wij nodigen
iedereen uit om achter in de kerk voedsel te komen
brengen dit weekend of een geldelijke bijdrage in de
collectebus als dat voor u gemakkelijker is. Wij
zullen dan zorgdragen dat het bij de voedselbank
terecht komt.
Wat mogen we meenemen?
Soep – koeken – thee – koffie – vruchtendrank – rijst – pasta - mix/saus
Houdbare zuivel - crackers - groente in pot of blik – borrelnootjes - chips.
Wasmiddel - Mayonaise of ketchup
Broodbeleg (jam – hagelslag – pindakaas – appelstroop - pasta)
Olie - zeep/toiletartikelen – toiletpapier – keukenrol – shampoo – tandpasta.
Geen: Alcohol, producten die gekoeld moeten worden, slecht houdbare
producten.
Of kijk anders op de website van de Voedselbank.
www.voedselbankdalfsennieuwleusen.nl
Heel hartelijk dank alvast voor uw bijdrage, Caritas Hoonhorst
“Het zoeken niet moe. Ik blijf onderweg…”
Op 16 oktober 2019 organiseert de werkgroep “Het zoeken niet moe. Ik blijf
onderweg…”
Een middag met als thema: Voettocht naar Santiago de Compostella. De
bijeenkomst vindt plaats in het parochiecentrum van de geloofsgemeenschap
H. Hart van Jezus, Posthoornweg 6 te Lemelerveld.
We hebben Hans Schoorlemmer, verbonden aan het Dominicanenklooster
Zwolle, bereid gevonden ons mee te nemen en te vertellen over zijn voettocht
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naar Santiago de Compostella. Van oudsher hebben bedevaarten, naar welk
bedevaartsoord ook, een religieus karakter: pelgrims reisden daarnaartoe ten
einde daar aanwezige relikwieën te vereren. Ook ondernam men een bedevaart
ter uitvoering van een aan God gedane belofte, of vanwege boetedoening.
Religieuze, of in elk geval levensbeschouwelijke, motieven spelen ook thans vaak
een rol. Doch een aanmerkelijk deel van de pelgrims dat tegenwoordig naar
Santiago reist doet dit vanwege het cultuurhistorische erfgoed op de route,
vanwege de fysieke uitdaging of om, vaak in samenhang met ontwikkelingen in
het eigen leven, geruime tijd in een geheel andere omgeving te verkeren. Ook
Hans Schoorlemmer ging deze uitdaging aan en aan de hand van foto`s en
verhalen wil hij ons graag meenemen op deze bijzondere reis en ervaring.

De kosten voor deze middag bestaan uit een vrije gift. Graag tot ziens op 16
oktober.
- Werkgroep “Het zoeken niet moe. Ik blijf onderweg”Aanmelding voor het H. Vormsel Groep 7 en 8
Ouders van kinderen uit groep 7 en 8 die graag willen dat hun kind het Heilig
Vormsel kan ontvangen kunnen zich hiervoor aanmelden via het
locatiesecretariaat rkkerkhoonhorst@gmail.com
Via de mail krijgt u een digitaal aanmeldingsformulier en wordt u verder op de
hoogte gehouden.
Aanmelding is mogelijk tot uiterlijk 1 november.
Namens de vormselwerkgroep, Silvo Broeks
Leestip: Toon Hermans: “Van de schaduw en het licht”
Onlangs liep ik over de Ommer Bissingh en zag ik in een boekenstalletje een
boek van Toon Hermans met als titel: “Van de schaduw en het licht: Gedichten
en gedachten over troost, hoop en kracht.” Omdat ik weet dat Toon Hermans de
kunst verstaat om bij velen een gevoelige snaar te raken als het gaat om het kort
en kernachtig verwoorden van gevoelens, ben ik later nog eens teruggelopen
maar dit stalletje maar helaas was het boek al verkocht. Antiquarisch kon ik het
(via internet) echter wel in handen krijgen. Bladerend door dit boek lees ik allerlei
teksten die mij inspireren ter overweging, als uitgangspunt voor een artikel of
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verkondiging, of die zouden kunnen dienen als aanhef op een rouwkaart of ter
opening van een vergadering.
Ik geef u één voorbeeld. Op pagina 102 schrijft Toon Hermans, in een stukje
getiteld “neerslachtigheid’, hoe hij neerslachtige gedachten omzet in beelden, en
zo van negatief naar positief kan komen. In een moment van somberheid ziet hij
zich varen op een bevuilde gracht. Maar, zo zegt hij, als ik dit beeld dan kan
omzetten in een ander beeld, bijvoorbeeld op een zomerse dag varend in een
kano over de rivier, dan word ik hier helemaal vrolijk van.
Als ik dit lees en denk aan alle mooie zomerse beelden van bootjes op de Vecht,
dan is mijn dag ook weer helemaal goed. Van harte aanbevolen!
Pastoor André Monninkhof

VOETBAL NIEUWS
MOOIE OPKOMST KLUSSENAVOND VV HOONHORST
Afgelopen vrijdagavond was weer de jaarlijkse klussenavond op
het sportpark "De Potkamp". De doelstelling van deze avond is om alles
weer tip en top in
orde te maken voor
het nieuwe
voetbalseizoen...
Ook bij deze editie
mochten we weer
ruim 33 vrijwilligers
verwelkomen.
Klussen als
schoonmaken van
reclameborden,
doelnetten monteren,
vlaggenmasten
plaatsen en kleine
onderhoudszaken
passeerden de
revue.
Na afloop was er een gezellige nazit met natuurlijk een hapje en een drankje...
Alle vrijwilligers bedankt voor jullie inzet! Top!!!
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VERNIEUWDE DUG-OUTS BIJ VV HOONHORST IN GEBRUIK
Afgelopen week is het renovatieproject Dug-Outs bij VV Hoonhorst opgeleverd.
Er bestond al enkele jaren de wens om dit mooie onderkomen op te knappen
maar daar bleef het bij... Enkele weken terug hebben bestuurslid Wim van Lenthe
en onze huisleverancier T en F Reclame in Lemelerveld de handen ineen
geslagen om deze Dug-Outs, die jaren geleden zijn overgenomen van onze
collega's Go Ahead Eagles uit Deventer, geheel te renoveren. Voor Clemens
Boerkamp van T en F reclame een flinke klus in een kort tijdsbestek.
Naast nieuwe glasplaten bestellen moest er ook een nieuw lay-out ontworpen
worden.

We kunnen daarom terugkijken op een geweldig project en willen zeker T en F
Reclame bedanken voor het geweldige ontwerp en de (de)montage in de dag- en
avonduurtjes...
De vernieuwde Dug-Outs zijn natuurlijk te bewonderen op ons prachtige
sportpark aan de Kerkstraat 24 in Hoonhorst.
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PLAATSELIJK NIEUWS
Bingo Tempelhofvereniging
De zomervakantie is weer voorbij en dus iedere maand weer bingo bij Kappers.
Niet de grootste maar wel de gezelligste bingo!
Aanvang: 20.00 uur
15 oktober
19 november
17 december
21 januari
18 februari
17 maart
21 april
Hopelijk tot ziens!

ZijActief
Op maandag 16 september kwamen de NeighbourSisters ons een muzikale
avond brengen.
Wat een geweldig duo, en wat passen hun stemmen mooi bij elkaar.
Zij brengen muziek van alle tijden, van oldies, Evergreens en populair.
Het duo is vrij allround en kan met verschillende soorten muziek allerlei feestjes
meer kleur geven.
Wij hebben genoten van mooie luisterliedjes tot aan de polonaise toe.
Wat een geweldige avond.
Op 21 oktober komt Margot Huggers ons vertellen over trektochten met ezels.
Wij hopen weer velen van u te mogen begroeten.
Het Bestuur
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Startfeest
Ook op Daltonschool A. Baron van Dedem is het schooljaar 2019-2020
begonnen. Vanuit een goede traditie heeft de Ouderraad een startactiviteit voor
alle kinderen en ouders georganiseerd.
En zo kon het gebeuren dat er op
een mooie vrijdagavond kinderen
op school aan het puzzelen waren,
of met elkaar spelletjes deden, of
een broodje bakken boven een
vuur.
Terwijl hun ouders ruim de tijd
hadden om bij te praten en of,
zoals dat zo mooi heet, de
afgelopen zomerperiode te
evalueren. In een ongedwongen
sfeer verliep de avond relaxt en
gezellig.
Een bedankje voor de organiserende ouders is daarom zeker niet overbodig!
DORPSBLAD HOONHORST NR 3
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Schoolreisje/kamp
Na deze startactiviteit gingen de groepen 1 t/m 6 op schoolreisje.
Groep 1 en 2 gingen naar de Zandstuve en groep 3 t/m 6 naar het Dolfinarium.
Een week later was het de beurt aan groep 7 en 8 om op schoolkamp te gaan
naar de Wolfskuil in Ommen.
Helpt u onze kas vullen?
Van 25 september t/m 17 december doet onze school weer mee met “VUL DE
KAS” actie van Jumbo Kamphuis in
Dalfsen.
Helpt u onze kas te vullen, dit kunt u doen
door uw ontvangen code online toekennen
aan onze school of in onze box doen, met
nr. 49 bij de Jumbo.
Alvast hartelijk dank!
Peuterochtend
Een volgende activiteit is niet gericht op de eigen
kinderen en ouders van school, maar speciaal
voor kinderen (en hun ouders) die (nog) niet
bekend zijn met de school. Op woensdag 9
oktober is er, tussen 09.00 en 10.30 uur, een
georganiseerd moment voor peuters van ouders
die willen kennismaken met de sfeer en het
onderwijs aan de Emmerweg 10.
Uiteraard kan met een berichtje aan school ook
een ander moment worden gekozen voor een
individuele kennismaking, telefonisch op
0529 - 43 33 60 of per email op info@baronvandedemschool.nl.

Collectanten gezocht
In de week van 28 okt t/m 2 nov is weer de jaarlijkse
Diabetes Collecte.
Wie heeft er TIJD en ZIN om te collecteren in de volgende straten:
• De Weitjes
• Achter de Molen - Lage Weide
• Esakker - de Koele
Voor vragen kun je terecht bij Dicky Schutte, Tel. 0529 - 43 42 28
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Bazaar Hoonhorst
Op 19 & 20 oktober aanstaande is het weer zover! Voor de 51e keer is er weer
de bazaar, ten bate van de VV Hoonhorst en de TTV Hoonhorst, wederom in de
Potstal.
Vanwege het enorme succes vorig jaar verloten we ook dit jaar bij het rad elk uur
€ 50,= contant in het handje !!
Op dit jaarlijkse spektakel zijn, via diverse verlotingen en het Rad van Avontuur,
zeer veel mooie prijzen te winnen!
Ook dit jaar is het weer gelukt om bijzondere en spectaculaire prijzen voor u klaar
te zetten. Het prijzenpakket bestaat onder andere uit;
- Ipad
- gereedschap
- grasmaaier
- dolce gusto
- stroomstrijkijzer
- airfryer
- weekend Texel
- prachtig speelgoed
- taarten en lekkernijen
- diverse waardebonnen, o.a. t.w.v. € 100,= shoptegoed bij Jumbo en AH en nog
veel meer…
Op zaterdag starten we rond de klok van 14.00 uur met een kinderbingo voor
alle kinderen (t/m groep 8).
Op zondag starten we rond de klok van 15.00 uur.
Zet de datum vast in uw agenda! Een gezellig weekend voor jong en oud!
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Zijn we in Hoonhorst op de goede weg?
Donderdag 19 september heeft er voor de omwonenden een voorlichting
plaatsgevonden over twee bouwplannen in Hoonhorst.
Voor de leefbaarheid van ons dorp is het belangrijk om te zorgen voor voldoende
bouwlocaties.
Het gaat om 8 appartementen in de Pastorietuin en de bouw van 20
wooneenheden op het terrein “achter de Molen”.
Bij dat laatste plan willen we toch enige kanttekeningen plaatsen. We vragen ons
af of het bouwen van huizen op die plek nu wel zo verstandig is.
Het terrein heeft nu de bestemming: bijzondere maatschappelijke doeleinden.
Voor de leefbaarheid van ons dorp, met name voor de jeugd, is dit terrein een
belangrijke plek. De bibliotheek en de sporthal zijn daar al verdwenen maar nu
worden ook de buitenschoolse opvang, het peuterverblijf met buitenspeelplaats
en het sportveldje opgeofferd. Ook 10 meter in de volle breedte van de
speelplaats van de Cyriacusschool moet er aan geloven om voldoende
wooneenheden te kunnen realiseren.
Daarnaast wordt dit terrein ook gebruikt voor veel festiviteiten zoals die van de
Oranjevereniging en het traditionele carbidbus schieten. In de winter wordt er
sleetje gereden en als het meezit een schaatsbaantje gemaakt.
Zoals bekend is het terrein daar sterk glooiend, je ziet daar de uitlopers van “de
hoge horst”, de naamgever van ons dorp. Om dat gebiedje geschikt te maken
voor bebouwing, moet er fors worden opgehoogd en dat zal gevolgen hebben
voor het grondwaterniveau. Dat zal een aanslag betekenen op de natuurlijke
omgeving daar. Tevens zal de ontsluiting van zoveel huizen daar een groot
probleem worden.
Laten we na het afbreken van de oude kerk, de bijna sloop van de molen, dit
historische veld “Achter de Molen” niet opofferen.
Gezamenlijke omwonenden “Achter de Molen”.
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Coaching Hoonhorst
Als we te maken hebben gehad met ingrijpende gebeurtenissen of trauma’s kan
dit leiden tot angst of machteloosheid. Verlang je verandering in je gevoel, gedrag
of gedachten? Of meer psychisch of fysiek welzijn? In onze werkwijze staat jouw
vraag - dat wat je wilt bereiken, je verlangen - centraal en dat nemen we ook
letterlijk. De methode houdt in dat elk verlangen naar verandering of inzicht wordt
geformuleerd in een enkele zin. De methode is afgeleid van familieopstellingen.
Wanneer je wilt kennismaken met deze werkwijze, en wilt ervaren hoe een
opstelling in een groep in zijn werk gaat, dan kun je deelnemen aan een van de
open avonden.
OPEN AVOND OPSTELLINGEN DATA 2019: 2 OKTOBER, 31 OKTOBER, 26
NOVEMBER 2019
Je krijgt een korte inleiding op de methode en daarna worden er twee of drie
opstellingen gedaan. Het aantal plaatsen is beperkt, daarom is het nodig om je
van tevoren aan te melden. Voor meer informatie en aanmelding zie de website
www.ingereinders.nl of neem telefonisch contact op via 06 – 37 45 99 19. De
kosten zijn € 20,=.
Loopbaan Coaching
In 2019 worden alle mensen van 45+ in de gelegenheid gesteld om een gratis
ontwikkeladvies op te laten stellen bij een loopbaancoach. Voorwaarde is dat
iemand gemiddeld minimaal 12 uur werkzaam is. Iedere werkende van 45 jaar of
ouder kan in 2019 gratis advies krijgen van een loopbaanadviseur. De
subsidieregeling ‘Ontwikkeladvies voor 45-plussers’ is opengesteld voor alle 45plussers.
ONTWIKKELADVIES 45 + GRATIS
Wie een ontwikkeladvies aanvraagt, krijgt een aantal individuele gesprekken.
Samen wordt gekeken naar het huidige werk en de interesses. Een coach kan
ook helpen om nieuwe plannen in gang te zetten. Het ontwikkeladvies is voor de
deelnemer gratis! Mocht je interesse hebben en in Dalfsen of omgeving wonen,
neem dan gerust contact op. Als gecertificeerde loopbaancoach heb ik ervaring
met deze regeling.
Voor meer informatie kunt u mailen naar: info@ingereinders.nl of bellen met 06 37 45 99 19
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Hoonhorst e.o. haalt € 1.370,54 op voor KWF Kankerbestrijding
De collecte voor KWF Kankerbestrijding in Hoonhorst e.o. heeft maar liefst
€ 1.370,54 opgebracht. Dankzij uw vrijgevigheid kan KWF investeren in haar
doelen. Zodat minder mensen kanker krijgen, meer mensen genezen en meer
mensen beter kunnen leven met de ziekte.
70e KWF-collecteweek
Deze collecteweek was extra bijzonder doordat het de 70e editie was. Prinses
Beatrix verrichte op 31 augustus de eerste slag van een speciale KWF Munt ter
ere van het 70-jarig bestaan van KWF. In de week erna gingen maar liefst 80.000
collectanten de straat op, verspreid over 800 collecteteams. Het collecteteam van
Hoonhorst was met 15 collectanten goed vertegenwoordigd.
Over KWF Kankerbestrijding
Een gift aan KWF, maakt nieuwe doorbraken in kankeronderzoek mogelijk. Dat
helpt: sinds de oprichting van KWF in 1949 is het percentage patiënten dat 5 jaar
na hun diagnose nog in leven is, gestegen van 25% naar 65%. Daarnaast
besteedt KWF de collecte-opbrengst aan het voorkomen van kanker en aan
ontwikkelingen, waardoor mensen een beter leven krijgen tijdens en na de ziekte.
Collectant gemist?
Heeft u de collectant gemist en wilt u alsnog een bijdrage leveren? Dat kan door
online te doneren via kwf.nl/collecte.
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Oranje vereniging - Hoofdprijs wordt HOOFDPRIJS
De hoofdprijs van de verloting tijdens het recente Oranjefeest in Hoonhorst was
een minuut gratis winkelen in de Albert Heijn aan de Raadhuisstraat in Dalfsen.
De eigenaar van het winnende lot bleek na een herhaalde oproep Jeroen
Zwakenberg te zijn. Het had nogal wat voeten in de aarde om een geschikt
tijdstip te vinden, maar op 11 september was het zo ver. Eigenaar Albert Huisjes
kon helaas niet aanwezig zijn, maar de honneurs werden uitstekend
waargenomen door bedrijfsleider Willy Stroeve.
Nadat de laatste klant om
20.00 uur de winkel had
verlaten gaf Willy het
startsein en kon Jeroen aan
de bak. Onder aanmoediging
van voorzitter van de
Oranjevereniging Wim van
Lenthe vloog Jeroen met
rokende bandjes door de
zaak. Jeroen duwde de kar
en Paulien bepaalde het
tempo en de route.
Na exact een minuut kon aan
de kassa de balans worden
opgemaakt. Na aftrek van de
bonus gaf de kassa het
ongelooflijke bedrag aan van
€ 470,= (!). Deze prestatie
bleek met name te wijten aan
het feit dat Paulien de weg in
de Albert Heijn op haar
duimpje kent. Moe maar zeer
tevreden verliet het stel het
pand aan de Raadhuisstraat
en de 4 x 4 van Jeroen kwam
goed van pas bij het transport
van de buit naar Hoonhorst.
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Kulturhus Hoonhorst
organiseert:
“Muziek bij de Buren” op
zondag 13 oktober 2019

Kulturhus Hoonhorst organiseert sinds 2017 Muziek bij de Buren. De afgelopen
jaren werd dat succesvol bezocht; eerst aan de Tibbensteeg in 2017 en in 2018
aan de Emmerweg. Dit jaar nodigt het bestuur van Stichting Kulturhus Hoonhorst
alle muziekliefhebbers van Hoonhorst en omstreken van harte uit voor twee
huiskamerconcerten (bij mooi weer tuinconcerten) op zondag 13 oktober a.s. bij
Antje Kingma en Thomas Zwiers van Boerhoes, Koepelallee 8, 7722 KT Dalfsen
Om 14.30 uur starten we met het eerste huiskamerconcert. Gedurende 45
minuten tot een uur zal het Strijkkwartet Amarens spelen.
Om 16.00 uur zullen zij een tweede keer spelen, dat tot ongeveer 17.00 uur zal
duren.

Wij hopen dat de weergoden ons gunstig gezind zijn, zodat beide optredens
mogelijk in de tuin kunnen plaatsvinden onder het genot van een lekker drankje!
Van harte welkom!

DORPSBLAD HOONHORST NR 3

28

Dorpsblad Hoonhorst

DORPSBLAD HOONHORST NR 3

29

Dorpsblad Hoonhorst

DORPSBLAD HOONHORST NR 3

30

Dorpsblad Hoonhorst
De entree is gratis, natuurlijk is een vrije gift welkom! De drankjes zijn voor eigen
rekening.
Wie zijn Amarens?
Amarens is een professioneel strijkkwartet dat met veel enthousiasme concerten
verzorgt, van koorbegeleiding, babyconcerten tot eigen programma’s.
Vorig jaar hebben zij het 10 jarig jubileum gevierd.
Het Strijkkwartet Amarens bestaat uit:
Maaike Gerritsen op viool;
Marjan Waringa op viool;
Marjan Valk op altviool;
en Esther de Boer op cello.
Ze hebben voor 13 oktober een afwisselend programma voor u samengesteld.
Zij spelen werken van o.a. Glazunov, Shostakovich, Andriesen en Schubert.
De dames van het kwartet komen uit het buitengebied Heino, Zwolle, Culemborg
en Hoonhorst.
Nieuwsgierig geworden naar deze streekgenoten?

Dan bent u van harte welkom op 13 oktober!

Noaber Toafeln 4e editie
Uitnodiging zaterdagavond 9 november 2019
Het concept is simpel: Je eet op één avond in kleine groepjes bij
verschillende buren.
Alle deelnemers zijn zowel gast als gastheer. Een gezellige én goedkope manier
om oude én nieuwe buurtgenoten beter te leren kennen. En uw culinaire kennis
uit te breiden!
Op de dag zelf is het rennen geblazen: want het kan zijn dat u een voorgerecht
als gast nuttigt en daarna zelf het hoofdgerecht moet serveren. Het is de
uitdaging om op tijd thuis te zijn om de laatste hand aan uw gerecht te leggen en
de gasten te ontvangen voor hun culinaire verrassing. Dit zorgt voor hilarische
momenten en voldoende gespreksstof.
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Bij Noaber Toafeln eet je drie gangen(voorgerecht, hoofdgerecht en nagerecht)
bij drie verschillende keukentafels. Gewoon bij mensen thuis, want iedereen
kookt en eet mee. Samen met je partner, vriend of vriendin bereid je je eigen
gang thuis voor. Hoe je dit aankleedt bepaal je helemaal zelf. Bij elke gang schuif
je weer aan bij een nieuw gezelschap van 6 personen of 3 echtparen. Aan het
eind komen we allemaal bij elkaar bij Anjerpunt Hoonhorst om over de avond te
spreken, te proosten en recepten uit te wisselen. Wie weet om ook samen een
dansje te wagen.
Wie kunnen hier aan meedoen?
Alle inwoners van Hoonhorst mogen meedoen. Er zijn geen kosten aan
verbonden, alleen de kosten die je maakt voor het bereiden van de toegewezen
gang + de bijbehorende drank zijn voor eigen rekening. Je kan je alleen
inschrijven als stel of echtpaar.
Wie zijn wij?
Noaber Toafeln is een initiatief van Anjerpunt Hoonhorst
Aanmelden bij: cnkoopman@xs4all.nl
Bij het aanmelden opgeven, namen, telefoonnummer en adres

Datum:

Zaterdagavond 9 november 2019

Tijden:

18.30 uur
18.45 uur
20.00 uur
21.30 uur
vanaf 22.00 uur

Concept:

vertrek
voorgerecht
hoofdgerecht
nagerecht
koffie met…. bij het Anjerpunt Hoonhorst!

Je eet als paar op één avond in kleine groepjes op
verschillende adressen in het dorp
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