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  Dorpsblad Hoonhorst 13 december – 9 januari 23e jaargang nr. 6 

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 Gemaakt door Verschijning 
 31 dec Marisca 10 jan 
 28 jan Marisca 7  feb 
 25 feb Rosanne 6 maart 
   

 
In dit nummer o.a: 

 Promusica nodigt ons nogmaals uit! 
 Klaverjassen + stamppot = toch geweldig! 
 In beweging met Mirjam 
 Knallend het nieuwe jaar in met dorpsvuurwerk 
 De nieuwe vlag uithangen 
 Wie helpt Romée en Eden aan werk? 
 Potgrondactie voor een keigezellig Oranjefeest 2020 
 Hé mijn rug knakte weer! 
 Kerstlichtjestocht  
 Je warm tafeltennissen op 15 januari 
 Voedselbank inzamelingsactie 
 Voorleesmomentje voor alle peuters 
 Kerkelijk nieuws   

 
 

Stichting Dorpsblad Hoonhorst 

mailto:dorpsblad@hoonhorst.nl
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Datum                     Agenda 
13 december  Jeugdsoos: Kerstattenties maken 

13 december   Voorleesuurtje in het Anjerpunt 

15 december  Eten bij Kappers voor alleenstaanden en ouderen 

15 december  Kerstmarkt rond de molen en winterwandeling 

17 december  Ouderenochtend Zaal Kappers 

17 december  Bingo Zaal Kappers 

17 december  Jeugdsoos: ophalen bestelling oliebollen 

18 december   Klaverjassen in de Potstal 

28/31 december  Oliebollen uitdelen door de jeugdsoos 

4 januari    Klaverjasmarathon en stamppot eten in de Potstal 

5 januari   Snertloop 

 

 

 
N.B. Voor actuele agenda en jaarplanning zie ook Hoonhorst.nl AGENDA 
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Een woord, een gebaar of een kaart doet je zo goed 
Wanneer je iemand die je zo lief hebt, missen moet. 

 
Wij willen u hartelijk danken voor alle blijken van medeleven tijdens de 

ziekenhuisopnames en na het overlijden van 
 

Eef de Ruiter 
 
 Kerkstraat 16B                                                              Lies de Ruiter-Hulsman 
 7722LR Hoonhorst                                                     Kinderen en kleinkinderen 
 
 
 
Gezocht voor 250 jaar Hoonhorst 
In het kader van 250 jaar Hoonhorst zijn wij voor de historische dag op 16 mei 
2020 op zoek naar materiaal uit de periode van de Tweede Wereldoorlog. 
Heb je wellicht op zolder nog voorwerpen, artikelen of misschien wel foto 's uit die 
periode en wil je deze beschikbaar stellen voor de historische dag, 
neem dan contact op met Guus Diepman, tel. 06 - 12 91 28 35. 

 
Wie weet of heeft er een baantje?  
Wie weet of heeft er werk voor Eden Andemariam.  
Zij woont in de Esakkers te Hoonhorst. 
Eden is van Eritrese afkomst en wil graag werken naast haar  
schooltijden. Eden is 22 jaar en is vrijdags en zaterdag en  
zondag vrij en elke dag na 15.30 uur. Ze is aardig en spontaan  
en heeft een goede inzet en gaat voor schoonmaken en/of  
productiewerk. 
Meer informatie ?  Silvo Broeks 06 - 24 94 66 96 

 
Oppas aangeboden!  
Beste buurtbewoners, 
Mijn naam is Romée Salverda, ik ben 17 jaar oud. Ik ben  
vorig jaar vanuit Zwolle verhuisd naar de Koelmansstraat 1 
 en zoek nu nieuwe oppasadressen. Mocht u een avondje  
weg willen en een oppas nodig hebben, dan kunt u mij altijd  
een berichtje of appje sturen op 06 - 34 63 91 39 
Ik ben vooral ’s avonds beschikbaar.  
Ik hoop van jullie te horen en wil graag kennis maken met  
ouders die een oppas nodig hebben! 
 

DANKBETUIGING 

VRAAG & AANBOD 
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Pastoraal team Emmanuelparochie 
Contactpastores voor geloofsgemeenschap Hoonhorst: 
Pastoor A. Monninkhof, monninkhof@hetnet.nl; 06 - 22 78 61 51 
Johan Rutgers, parochievicaris, pastor.rutgers@gmail.com; 06 - 53 21 01 74 
Gerard Noordink, g.noordink@hetnet.nl; 0572 - 39 12 62 
Joop Butti, butti@ziggo.nl; 06 - 22 23 98 28 
Marga klein Overmeen, m.kleinovermeen@emmanuelparochie.nl; 06-18 27 64 84 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Locatieraad: Secretaris mevr. A. van Leeuwen, ankievvwijthmen@kpnmail.nl;  
0529 - 40 20 11 
 
Contactpersoon voor onze parochie bij overlijden: 
Mevr. T. Veltmaat, tel. 0529 - 40 17 29 / 06 - 38 03 01 37 
Beheerder kerkhof Dhr. H. Hulsman, tel. 0529 - 40 13 18 
 
Website: www.parochiehoonhorst.nl 
 
Parochiefonds Hoonhorst  Rabobank rek.nr. NL77 RABO 0312 8258 03 
P.C.I. Caritas Hoonhorst Rabobank rek.nr. NL35 RABO 0161706282 
 
Regio-wacht 
Voor noodgevallen kunt u van zondagmiddag t/m maandagavond bellen met de 
‘regio-wacht’ tel. 06 - 50 41 22 38 
 
Werkgroep Heilig Doopsel 
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 
kalenderjaar worden opgegeven onder vermelding van de data waarop men de  

KERKELIJK NIEUWS 

mailto:monninkhof@hetnet.nl
http://www.parochiehoonhorst.nl/
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misintentie gelezen wil hebben. Bijdrage: misintentie € 8,=. Betaling via 
bankrekeningnr. NL55 RABO 0312 8258 11 t.n.v. R.K. Parochie H. Cyriacus 
Hoonhorst.    
 
Kerkberichten:  14 december tot en met 12 januari 
 
Zaterdag 14 december                                                      3

e
 zondag van Advent 

19.00 uur             : Eucharistieviering met doopviering 
Voorganger         : Pastor Rutgers 
m.m.v.               : Enjoy 
Lector                   : Martin Broeks 
Dienen  : Hugo Boekel, Viktor Boekel 
Collectanten         : P. Mijsters, H. Melenhorst 
Koster                   : A. Braam 
 
Intenties 14 december:  
Harry Veltmaat, Bernard en Marie Diepman- Reimert, Gezina Broeks- Splinter, 
Herman Nijboer, Eef de Ruiter, Diny Habers- Rengerink, Jan Diepman namens 
de KBO/ PCOB 
 
Dalfsen     zondag   15 december 09.00 uur Eucharistieviering 
Ommen      zondag   15 december 11.00 uur Eucharistieviering 
Lemelerveld      zondag   15 december 09.00 uur Eucharistieviering                 
Vilsteren      zondag   15 december 11.00 uur Communieviering 
Heino      zaterdag  14 december 19.00 uur Eucharistieviering 
Lierderholthuis  zondag   15 december 09.00 uur Eucharistieviering 

 
Maandag 16 december 
19.00 uur        : Rozenkransgebed 
Lector      : Frans Eilert 
 
Donderdag 19 december 
19.00 uur : Eucharistieviering 
Voorganger : Pastoor Monninkhof 
Intentie : Voor alle eenzame mensen 
 
Zaterdag 21 december                                                     4

e
  zondag van Advent 

19.00 uur          : Communieviering 
Voorganger       : Pastoraal werker klein Overmeen 
m.m.v.               : Cantor 
Lectrix                : Helga Baars 
Dienen : Lynn Jansen, Ivor Smook 
Collectanten       : W. Schrijver, H. Veneboer 
Koster                 : H. v.d. Vegt 
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Intenties 21 december: 
Bernard en Marie Diepman- Reimert, overl. ouders Grooteschaars- Bruggeman, 
Eef de Ruiter namens de KBO/ PCOB 
 
Dalfsen  zaterdag  21 december 19.00 uur Eucharistieviering 
Ommen  zondag  22 december 11.00 uur Eucharistieviering 
Lemelerveld  zaterdag  21 december 19.00 uur Communie-/                      
                                                                                             Kerstviering Ouderen                        
Vilsteren  zondag  22 december 11.00 uur Eucharistieviering 
Heino  zaterdag  21december  19.00 uur Communieviering 
Lierderholthuis   zondag  22 december 10.00 uur Adventsviering 

 
Zondag 22 december om  
19.00 uur       : Kerstconcert Pro Musica met Reflection uit Heino 
 
Maandag 23 december 
19.00 uur       : Rozenkransgebed 
Lector      : Frans Eilert 
 
Dinsdag 24 december                                                                         Kerstavond 
19.00 uur         : Eucharistieviering 
Voorganger      : Pastoor Monninkhof 
m.m.v.              : Pro Musica 
Lector               : Leon Diepman 
Dienen : Frans Eilert, Maren Diepman 
Collectanten      : A. Peek, H. Rienties, H. Ulkeman, H. v.d. Vegt 
Koster               : G. Holterman 
 
Intenties 24 december:  
Marinus en Diny Mars- Diepman, ouders Smook- Karspers en Harry, overl. 
ouders Hollewand, Anton Kroes, overl. ouders Eilert- Kinds,  
Henricus Schrijver, Gadus Damman, Bernard Nijhout, overl. ouders Nijhout- 
Eijkelkamp, overl. ouders Peek- Klink, overl. ouders Hagen- Keizer,  
Martin en Willy, overl. ouders Poppe- Hoogland, Joop Koerhuis, ouders 
Lankhorst- Niens, Cor Peek, Bertus Kappers, overl. ouders Damman- Tijs, 
Gerard Damman, Henri van der Vechte, overl. fam. Veldman- Ogink,  
Jan Eilert, Jan Veltmaat, Pastoor Berntsen, Anna en Marinus Veltmaat, overl. 
fam. Kamphuis- Wijnberg, Jan Diepman en Ingrid Rosink- Diepman,  
Herman Rienties, Theo Bourgonje, Annie Schuurman- Kogelman, ouders 
Schuurman- Dissel, Anton Grooteschaars 
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Dalfsen      dinsdag  24 december 19.00 uur  Gezinsviering 
                     23.00 uur  Eucharistieviering 
Ommen      dinsdag  24 december 21.00 uur  Eucharistieviering 
Lemelerveld dinsdag 24 december 19.00 uur Communieviering   
     21.00 uur Communieviering                      
Vilsteren dinsdag   24 december   22.00 uur Eucharistieviering 
Heino dinsdag   24 december 19.00 uur Gezinsviering  
     23.00 uur Eucharistieviering 
Liederholthuis     dinsdag  24 december    21.00 uur Eucharistieviering 
 
Woensdag 25 december                                                                    1e Kerstdag 
09.00 uur          : Communieviering 
Voorganger      : Pastoraal werker klein Overmeen 
m.m.v.              : Enjoy 
Lectrix              : Anneke Jansen 
Dienen : Hugo Boekel, Rens Diepman 
Collectanten      : G. Holterman, G. Melenhorst 
Koster               : A. Braam 
 
Intenties 25 december:  
overl. ouders  Meijerink- Groote Stroek, ouders Damman- Heerink,  
Bernard en Marie Diepman- Reimert, Marinus en Diny Mars- Diepman,  
overl. ouders Grooteschaars- Bruggeman, overl. ouders van der Vechte- 
Rientjes, overl. ouders Overgoor- Grooteschaars, Herman Mars, Johan Kortstee,  
overl. ouders Sterenbosch- Luttenberg, overl. ouders van Straaten- Meulman, 
overl. ouders Wolthaar- Jutten, Herman Wolthaar, overl. ouders Nijensteen- ten 
Have, Jan Huitink, overl. ouders Veldman- Ogink,  
ouders Damman- Heerink, Gezina Broeks- Splinter, overl. ouders  
Schrijver- Bosch, Annie Kortstee- Pronk, Gerda Kroes- Holterman,  
overl. ouders Kroes- Klein Herenbrink, Pastoor Wielens, Herman Nijboer, 
Wilhelmus Holterman, Henk Diepman, Hein Diepman,  
Ruud Lubbers, Diny Habers- Oude Rengerink, overl. ouders Seisveld- Butink en 
familie, Mien Schuurman- Zijsveld 
 
Dalfsen  woensdag 25 december 11.00 uur Eucharistieviering 
Ommen  woensdag 25 december 11.00 uur Eucharistieviering 
Lemelerveld  woensdag  25 december 09.00 uur Eucharistieviering                        
Vilsteren  woensdag  25 december   11.00 uur Communieviering 
Heino  woensdag  25 december 11.00 uur Communieviering  
Lierderholthuis   woensdag  25 december 09.00 uur Communieviering 

 
Donderdag 26 december                                                                    2

e
 Kerstdag 

10.00 uur: Eucharistieviering voor de hele Emmanuelparochie in Ommen. 
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Zaterdag 28 december                                                                          H. Familie 
19.00 uur          : Eucharistieviering 
Voorganger       : Pastor Rutgers 
m.m.v.                : Cantor 
Lector                 : Silvo Broeks 
Dienen : Kim Diepman, Richard Meijer 
Collectanten       : P. Mijsters, H. Melenhorst 
Koster                 : H. v.d. Vegt 
 
Intenties 28 december: 
Bernard en Marie Diepman- Reimert, Pastoor Wielens 
 
Dalfsen     zondag  29 december  09.00 uur Eucharistieviering 
Ommen      zondag  29 december  11.00 uur Eucharistieviering 
Lemelerveld     zondag  29 december   09.00 uur Communieviering 
Vilsteren           zondag  29 december  11.00 uur Eucharistieviering          
Heino     zaterdag  28 december  19.00 uur Eucharistieviering 
Lierderholthuis  zondag  29 december  09.00 uur Eucharistieviering 

 
Maandag 30 december 
19.00 uur        : Rozenkransgebed 
Lectrix      : Frans Eilert 
 
Dinsdag 31 december                                                                  Oud en Nieuw 
19.00 uur           : Eucharistieviering 
Voorganger       : Pastor de Vries 
m.m.v.               : Pro Musica 
Lectrix                : Miny Holterman 
Dienen : Ivor Smook, Viktor Boekel 
Collectanten       : W. Schrijver, H. Veneboer 
Koster                 : G. Holterman 
 
Intenties 31 december: 
Overleden fam. Damman- Pot, Joop Koerhuis, ouders Lankhorst- Niens, 
Henricus Schrijver 
 
Dalfsen      dinsdag    31 december 19.00 uur Eucharistieviering 
Ommen      woensdag 1 januari 11.00 uur Eucharistieviering 
Lemelerveld      dinsdag    31 december 19.00 uur Communieviering 
Heino      dinsdag    31 december 19.00 uur Communieviering 
       woensdag  1 januari 11.00 uur  Communieviering 
Lierderholthuis  dinsdag    31 december 19.00 uur Communieviering 
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Donderdag 2 januari 
19.00 uur : Eucharistieviering 
Voorganger : Pastoor Monninkhof 
Intentie : Voor een voorspoedig 2020 
 
Zondag 5 januari                                                              Openbaring des Heren 
09.00 uur             : Eucharistieviering 
Voorganger         : Pastoor Wenker 
m.m.v.                 : Pro Musica 
Lector                  : Silvo Broeks 
Dienen : Kim Diepman, Maren Diepman 
Collectanten        : F. Overgoor, H. Hulsman 
Koster                  : A. Braam 
 
Intenties 5 januari: 
Henk en Hein Diepman, Gerda Kroes- Holterman, overl. ouders Schrijver- 
Langenkamp, Bernard en Marie Diepman- Reimert 
 
Dalfsen       zaterdag  4 januari 19.00 uur Communieviering 
Ommen      zondag  5 januari 11.00 uur Eucharistieviering 
Lemelerveld      zaterdag  4 januari 19.00 uur Communieviering                 
Vilsteren      zondag  5 januari 11.00 uur Communieviering 
Heino      zaterdag  4 januari 19.00 uur Eucharistieviering 
Lierderholthuis  zondag  5 januari 09.00 uur Eucharistieviering 

  
Zaterdag 11 januari                                                           Doop van de Heer 
19.00 uur             : Communieviering 
Voorganger         : Pastoraal werker klein Overmeen 
m.m.v.                 : Enjoy 
Lector                  : Martin Broeks 
Dienen : Richard Meijer, Lynn Jansen 
Collectanten       : H. Ulkeman, H. v.d. Vegt 
Koster                 : H. v.d Vegt 
 
Intenties 11 januari:  
Overl. ouders Meijerink- Grootestroek, Bernard en Marie Diepman- Reimert, 
ouders Damman- Heerink 
 
Dalfsen    zondag 12 januari 09.00 uur Eucharistieviering 
Ommen      zondag  12 januari 11.00 uur Eucharistieviering en   
                                                                                        Braziliaans koor 
Lemelerveld      zondag  12 januari 09.00 uur Eucharistieviering en dopen                 
Vilsteren      zondag  12 januari 11.00 uur Eucharistieviering 
Heino      zaterdag  11 januari 19.00 uur Communieviering 
Lierderholthuis  zondag  12 januari 09.00 uur Communieviering 
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Op maandag 11 november is overleden: 
 

Dinie Koggel - Antonissen 
 

In de leeftijd van 70 jaar 
echtgenote van Marinus Koggel 

 
Molenhoekweg 22 

 
De crematieplechtigheid heeft plaats gevonden 

zaterdag 16 november te Nijverdal. 
 

Laten we Dinie in onze gebeden gedenken 

 

Advent……….en Kerst………. zorg er goed voor!! 
Als de klok verandert en de wintertijd begint, dan wordt het voor mijn gevoel al 
heel snel heel vroeg donker. Zo beginnen de avonden eerder en worden steeds 
langer. Het donker maakt dat je naar binnen trekt, want buiten is het niet alleen 
donker, maar ook vaak nat en koud. Binnen doe je andere dingen. Kinderen 
zitten dan nog langer achter hun spelcomputer en volwassenen kijken nog langer 
televisie of turen daarvoor op hun mobieltje of tablet. Creatieve mensen gaan 
knutselen of spelen samen een spelletje of gaan puzzelen. Liefhebbers van lezen 
komen eindelijk toe aan de boeken die al een tijdje er op wachten om gelezen te 
worden. En ook Sinterklaas helpt mee het binnen gezellig te maken. 

Naar binnen keren we vaak ook in 
gedachten. Sommige mensen raken dan 
met hun gedachten in de knoop: ze gaan 
piekeren of somberen. Anderen vinden 
juist nu de tijd om zich ergens in te 
verdiepen of om zich over iets te 
bezinnen. In het winterprogramma van 
onze parochie ‘Inzicht en Uitzicht’ staan 
juist van die activiteiten voor die lange 

donkere winteravonden die mensen aan 
het knutselen (kerstengeltjes maken) of 
aan het denken zetten (filosofie, films, 
bijbel, lezing over Maria, etc.). 
 



                                 Dorpsblad Hoonhorst   
 

DORPSBLAD HOONHORST NR 6 

 
13 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                 Dorpsblad Hoonhorst   
 

DORPSBLAD HOONHORST NR 6 

 
14 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                 Dorpsblad Hoonhorst   
 

DORPSBLAD HOONHORST NR 6 

 
15 

Ook de Advent is bij uitstek een periode om een beetje naar binnen te keren in 
jouw eigen binnenste en een mooie tijd om inhoudelijk weer alles op een rijtje te 
zetten. Eigen aan ons christelijk geloven is immers dat we altijd gevraagd worden 
om ons geweten te gebruiken en met enige regelmaat aan een soort 
gewetensonderzoek te doen: Hoe heb ik me in de afgelopen periode gedragen? 
Kwam wat ik gedaan heb aan anderen ten goede? Was ik oprecht en eerlijk? 
Hoe heb ik me verhouden tot mijn partner, mijn collega’s, mijn vrienden en 
vriendinnen, mijn kinderen? Was ik voldoende attent, betrokken, liefdevol, mild in 
oordelen. Kortom: heb ik me als een goed christen gedragen?  
Al deze bezinnende vragen over ons denken en doen maken ons bewust van al 
die goede werken die (nog) niet af zijn of nog te gebeuren staan. Ze helpen ons 
weer in goede verhouding met onszelf en de ander en God te komen. Wie in de 
adventstijd naar een boeteviering gaat of (naar woorden van pastor Wenker) een 
viering van verzoening, krijgt vanzelf de tijd om erover na te denken. Dat is 
eigenlijk rijkdom, want herstel van wat beschadigd is, of alsnog de vergeving 
ontvangen of het geven ervan maakt een mens gelukkiger.  
 
Die tijd van inkeer brengt ons als het ware vanzelf bij het kerstfeest. Dan vieren 
we dat op een onverwachte plaats op een onverwacht moment licht binnendringt 
in de duisternis van het leven. Wanneer je het gevoel hebt dat het steeds 
donkerder wordt, blijkt er plotseling toch een ommekeer. Dat is in de natuur zo en 
eigenlijk ook in ons denken. Er wordt ons verteld dat ons een Redder is gegeven, 
toekomst wordt aangereikt. Dat er alle reden is om altijd en overal mensen van 
de Hoop te zijn, want de duisternis heeft het laatste woord niet. 
 
Maar er is meer! Bij de voorbereiding van de kerstviering met leden van het koor 
ontdekten we al lezend dat er aan de geboorte van Jezus, de zoon van God, ook 
iets bijzonders is. God komt niet in de wereld als een machtige leider, als een 
doortastende ondernemer of als charismatische voorganger. Hij komt in de 
duistere wereld als een kind. Welnu, wanneer in onze wereld in een gewoon 
gezin een kind wordt geboren, dan wordt dat kind liefdevol ontvangen. Degenen 
die een kind krijgen, omringen het met hun genegenheid en liefde en ze gaan er 
vanaf het begin goed voor zorgen. Want kleine mensenbaby’s zijn hulpeloze 
schepseltjes. Gelukkig komen daarom de meeste 
nieuwe mensenkinderen terecht bij ouders die er 
vanaf het begin ‘gek’ mee zijn en die ouders 
zorgen er voor dat zo’n klein mensje niks te kort 
komt.  
 
God komt in onze wereld eigenlijk ook als een 
kind, als een cadeautje waar goed voor gezorgd 
moet worden. Dat kind kan groot worden als het 
met alle liefde wordt omringd. Je kunt het ook zo 
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zien: onze God komt onder ons en kan alleen worden wie Hij is, wanneer we 
Hem in ons midden opnemen en er goed voor gaan zorgen. Wij mensen worden 
zo zelf verantwoordelijk voor wie God voor ons kan worden en kan zijn. Een klein 
mensenkind  moet met liefde omringd worden en in genegenheid gekoesterd. 
Alleen zo kan een mens worden wie hij/zij ten diepste is. Onze goede God kan 
alleen zichtbaar worden in onze wereld als we aan zijn zoon volop liefde 
schenken en hem met genegenheid in ons hart koesteren. Zo kan ons geloven 
groeien, omdat God in zijn Zoon in ons leven groot kan worden.  
Wij als pastores zijn ook in het afgelopen jaar bezig geweest om met u ons geloof 
te koesteren en met u samen de goede God een beetje meer zichtbaar te laten 
zijn in onze omgeving. 
Dank aan al de vrijwilligers en vakmensen die onze eredienst, onze diaconie, 
onze catechese en de opbouw in onze geloofsgemeenschappen hebben 
ondersteund. Het komende jaar zal een verdere verandering van ons 
pastoresteam doormaken. We blijven evenwel geloven dat de liefde van God 
voor ons even tijdloos en onvoorwaardelijk blijft. Vooreerst mede namens al mijn 
collega’s een hele goede Adventstijd, een zinvolle kerst en een heel mooi begin 
van 2020 gewenst. - G. Noordink 

 
Even voorstellen….. 
“Leven is aangeraakt worden”. Deze woorden die ik op jonge leeftijd hoorde 
hebben indruk gemaakt en daarom gaan ze al een heel leven met mij mee. In 
liefde aangeraakt worden door familie, vrienden en 
door Jezus en Maria. Zelf anderen ook zó 
aanraken. En tot de ontdekking komen dat ook 
God mij aangeraakt heeft. 
Mijn ouders hebben mij en mijn zus opgevoed in 
het RK geloof. Zij hebben mij in contact gebracht 
met de Schrift en de Traditie, met Christus en zijn 
Kerk. Zij zijn mij daarin voorgegaan en hebben tot 
in hun 70ste levensjaar als vrijwilliger voor onze 
Kerk gewerkt. Van jongs af aan heb ik dat ook 
gedaan.  
Ik ben van het bouwjaar 1962 en geboren in 
Meppel. Vroeger wilde ik bij de politie. Helaas werd 
ik afgekeurd voor militaire dienst dus dat ging niet door. Al vroeg werd ik geraakt 
door muziek. Na de middelbare school heb ik klassiek orgel gestudeerd, 
koordirectie en piano aan het Conservatorium in Zwolle en ben dirigent geweest 
van het gemengde koor van de parochie H. Clemens in Steenwijk waar ik een 
groot deel van mijn leven heb gewoond. Enkele jaren heb ik daar orgellessen 
gegeven, maar kon er niet mijn brood mee verdienen. Ik heb mij laten omscholen 
tot rijinstructeur, lesgegeven in Zwolle en dat heb ik vijf jaar met veel plezier 
gedaan. Het lesgeven vond ik prachtig en zeker het contact met mensen. Ik 
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begon mij in die jaren steeds meer te interesseren voor de levensverhalen van 
mijn leerlingen.  
 
Er groeide in mij een verlangen om meer voor mensen te betekenen en voor 
onze Kerk te werken dan hoofdzakelijk lesgeven. Ik moest leren dat ik niet zelf de 
regisseur ben van mijn leven maar dat God dat is. Tijdens die jaren ben ik 
aangeraakt door Christus die mij een levensvervullende taak gaf. Dat resulteerde 
na jaren zoeken naar een antwoord tot de keuze voor het priesterschap in 1995. 
Dat was nieuw voor mij - de regie uit handen te geven - maar voelde aan dat dat 
juist de levensvervulling kon worden die ik altijd al gezocht had.  Ik was toen bijna 
33 jaar en meldde mij aan bij het Ariënskonvikt, de priesteropleiding van ons 
Aartsbisdom. Ik heb er acht jaren fulltime gestudeerd met veel plezier.  
In die tijd begon er een steeds hechtere band te groeien met Christus. Hij riep mij 
tot het priesterschap en ik leerde steeds beter zijn stem verstaan en ernaar te 
handelen. In 2004 ben ik in de kathedraal te Utrecht gewijd door Kardinaal 
Simonis. Mijn eerste benoeming was in Wijk bij Duurstede en Cothen. Vijf jaren 
heb ik daar gewerkt. Daarna werd ik pastoor in de kop van NW Overijssel, de H. 
Christoffel parochie. Het pastoorschap lag mij niet en mijn gezondheid begon er 
onder te lijden. Ik kreeg een burn-out en enkele kleine hersenbloedingen, later 
nog de ziekte van Lyme en ik was blij benoemd te worden als parochie-vicaris of 
kapelaan in de parochie Thomas a Kempis, Zwolle, de H. Norbertus parochie 
(Flevopolder) waar ik met veel plezier heb gewerkt. Daarna in de 
Marcellinusparochie, Rijssen en de Jorisparochie (Almelo). 
 
Het priesterschap is het mooiste dat mij is overkomen. Onlangs heeft mijn 
bisschop mij benoemd in uw Emmanuelparochie waar ik bijzonder hartelijk ben 
ontvangen door het team en bestuur. Vanwege ziekte periodes ben ik tijdelijk half 
afgekeurd en start vanaf 1 dec. voor 50%. Team en bestuur hebben mij heel 
goede en wijze raad gegeven. Volgend jaar ga ik de pastorie in Heino bewonen. 
Tot die tijd mag ik wonen aan de Hammerweg 3 te Dalfsen. Ik wil heel graag met 
u kennismaken, verheug mij erop samen mèt u gelovige te zijn en vóór u priester.  
- Pastor Hans de Vries 
 
Uitnodiging 
Per 1 december 2019 is pastor Hans de Vries door kardinaal Eijk benoemd tot 
parochievicaris van de Emmanuelparochie. Op vrijdag 3 januari 2020 om 19.00 
uur wordt hij tijdens een feestelijke viering in de O.L.Vr. Tenhemelopneming 
kerk, Canadastraat 24 te Heino, gepresenteerd door vicaris R.G.W. Cornelissen. 
 
Na afloop van de viering is er in het parochiecentrum gelegenheid voor 
ontmoeting en kennismaking met pastor Hans de Vries. Wij nodigen u van harte 
uit hierbij aanwezig te zijn. 
Het bestuur en pastoresteam van de Emmanuelparochie 
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Kerstwens pastoor Thomas 
Beste parochianen van Emmanuel parochie, 
Mijn hartelijke groeten aan jullie allemaal vanuit India. Kerstfeest komt dichtbij, 
daarom wil ik u allen mijn hartelijke kerstgroeten wensen via dit parochieblad. 
Allemaal een zalig kerstfeest en gezegend jaar 2020 toegewenst. 
 
Het is nu meer dan 10 jaar geleden dat ik vanuit Nederland teruggekeerd ben 
naar India. Mijn gedachten gaan nog vaak naar Nederland en dan denk ik aan de 
mooie tijd die ik in Nederland doorgebracht heb. De vier seizoenen, lente, zomer 
herfst en winter, maar vooral de winter met zijn sneeuw en kou, lekker eten 
(stamppot wortelen), fietsen door het mooie landschap met vele koeien en 
bovenal al die aardige mensen. Dat komt vaak in mijn gedachten en soms 
verlang ik hiernaar terug. 
 
Ik herinner me met dankbaarheid die periode dat ik in Nederland mocht werken. 
Ik heb gelezen dat Gerard Noordink gaat stoppen in de Emmanuel parochie. Als 
Gerard Noordink gaat stoppen dan is het hele pastorale team van 2003 
vernieuwd. Gelukkig zijn er nieuwe mensen voor terug gekomen. Ik herinner me 
met dankbaarheid allen van het eerste pastorale team. Ik mocht veel leren in 
Nederland en die ervaringen hebben mij heel goed geholpen om mijn pastorale 
werk hier beter te doen. 
 
Nu ben ik pastoor in een parochie en werk er met veel plezier. Ook ga ik gewoon 
door met de projecten voor kinderen. Ik help vele kinderen te studeren met het 
geld uit het Fonds dat ik elk jaar krijg van mensen vanuit de Emmanuel parochie 
en ver daarbuiten. De Stichting Pastor Thomas Fonds werkt uitstekend door de 
inzet van het bestuur en vele vrijwilligers. Vele kinderen worden geholpen op 
verschillende manieren om hun studies door te kunnen laten gaan. Deze 
kinderen en hun ouders zijn hiervoor heel dankbaar en bedanken alle mensen die 
hieraan hebben bijgedragen. Ook wil ik u hartelijk danken dat u hiervoor geld 
hebt gegeven en de Stichting wilt blijven steunen. 
Ik wens u nogmaals een Zalig Kerstmis en Gelukkig en Gezegend 2020 toe 
Pastoor Thomas. 
 
Kerstactiviteiten in de parochie 
Levende kerstwandeltocht 
Op tweede kerstdag bij het invallen van de avond kunt u in de bossen van 
Vilsteren onder begeleiding van een verteller een wandeling maken door het 
kerstverhaal. U ervaart welke ontberingen de herders in het begin van de 
jaartelling hebben moeten ondergaan tijdens een volkstelling. U ontmoet de 
herders, maar ook Romeinen, een engel, drie koningen komt u onderweg tegen 
en uiteindelijk zult u Jozef, Maria en het kindje Jezus aantreffen in een stalletje. 
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Vanaf 17.00 uur vertrekt er iedere tien minuten een groep vanuit het 
Parochiehuis. De laatste groep zal vertrekken om 20.30 uur.  
De voorverkoop van de kaartjes is op zaterdag 14 december 2019 van 13.30 tot 
14.30 uur bij Herberg de Klomp te Vilsteren.  
De kosten van deze kaartjes bedragen 4,50 Euro per stuk. Het heeft geen zin om 
op 26 december op de bonnefooi te komen, want de kans is groot dat de kaartjes 
zijn uitverkocht. 
 
Kerstmarkt voor 200-jarig St. Vitus 
In Dedemsvaart wordt ook dit jaar weer een kerstmarkt georganiseerd. Op 
zaterdag 14 december is iedereen welkom op de kerstmarkt. Dit jaar heeft de 
markt een ander gezicht. De kerk wordt meer betrokken en de tent komt naast de 
kerk. De opbrengst is voor het vieren van het 200-jarig jubileum St. Vitus volgend 
jaar.  
 
De voorbereidingen zijn weer in volle gang. In de kerk zullen spullen met een 
religieus tintje uitgestald worden. Denk aan beelden, kerstgroepen, stallen en 
kaarsen. Maar natuurlijk blijft de tent ook een belangrijke plek om samen te 
komen. Er is voor elk wat wils. Er wordt al druk gewerkt aan mooie houtattributen 
en streekproducten. Ook zijn er boeken, kerstkransen en kerststukken te koop. 
Op het pleintje tussen kerk en tent is er chocomelk voor de kinderen en kunnen 
ze broodjes bakken. In de kerk kunnen kinderen een religieuze speurtocht doen, 
met als inzet een leuke prijs. Ook zullen in de kerk de koren Con Amore en 
Juventa optreden. Buiten zijn er kramen, kersthuisjes, vuurkorven en een 
rommelmarkt. Ongetwijfeld zullen we er samen weer een gezellige markt van 
maken. Dus graag tot ziens op 14 december! 
 
ADVENTSAKTIE  ZATERDAG 14 DECEMBER 
De advent is begonnen en graag vragen we uw aandacht voor ons project. Hulp 
aan Venezolaanse kinderen in Peru. Op de thematafel vindt u de nodige 
informatie over ons project. Ook liggen er kerstkaarten (5 stuks voor 3 euro) dit 
kan u voldoen in de adventbus. In dit dorpsblad vindt u ook het adventszakje,  
deze mag ook gevuld in de bekende bus. Van harte aanbevolen! Ook dit jaar 
staan we op de kerstmarkt Sr. Lucille Fund met kerststukken en hamburgers. 
Pastor Thomas Fund kerstbomen en snert.  
Komt allen!  
 
MOV Werkgroep  
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Voedselbank inzamelingactie  weekend  13-15 december 
 
Laten we de minderbedeelden 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 zorg dragen 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 
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Uitnodiging kerstconcert 
Pro Musica en Reflection uit Heino geven een kerstconcert met samenzang.  
Dit concert wordt ondersteund door verschillende musici waaronder drum, piano 
en orgel, met een verrassend muzikaal intermezzo op harp. Onder leiding van 
Magdalena Jarczyk belooft dit een mooie avond te worden.  
U bent allen van harte welkom op zondag 22 december om 19.00 uur in de 
Cyriacus kerk te Hoonhorst.  
  
Namens het bestuur Pro Musica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLAATSELIJK NIEUWS 
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HEEL HOONHORST BEWEEGT 
 
Elke vrijdagochtend tussen 9.30 en 10.00 uur 
verzorgt Salutar de ouderengym in de 
Dorpshuuskamer in Hoonhorst. 
Tijdens de ouderengym kunt u op een leuke, 
verantwoorde manier bewegen in 
groepsverband. De lessen zijn voor iedereen 
die op een leuke manier wil bewegen onder 
begeleiding van een ervaren sporttherapeut. 
De gymles is geen conditietraining maar een 
gezond en gezellig beweegmoment waaraan 
iedereen op haar/zijn eigen niveau kan 
meedoen. De les begint met het losmaken van 
spieren en gewrichten, gevolgd door 
verschillende spelvormen en 
beweegoefeningen. 
 
OOK EEN KEERTJE MEEDOEN? 
Lijkt het u ook leuk om een keertje mee te komen doen? Of wilt u gewoon eens 
vrijblijvend komen kijken? Dan bent u van harte welkom. Er is momenteel nog 
ruimte voor enkele nieuwe deelnemers. U zit niet vast aan een abonnement 
omdat er wordt gewerkt met een strippenkaart. Kunt u niet? Dan betaalt u dus 
ook niets. En u hoeft het voor de prijs niet te laten want een strippenkaart              
voor 10 x deelname kost slechts 25 euro. 
Graag nog meer informatie? Of wilt u graag weten of deze ouderengym geschikt 
is voor u?  
Mail, bel of app mij gerust.  
Hopelijk tot ziens. 
 
Met sportieve groet, 
SALUTAR 
Mirjam Klein Herenbrink                                             
Website: www.salutar.nl 
Mail: info@salutar.nl 
06 - 38 89 68 22 
 
KOFFIE DRINKEN IN DE DORPSHUUSKAMER 
Aansluitend aan de ouderengym is er elke vrijdag ook de gezellige koffieochtend 
in de Dorpshuuskamer. Dit initiatief wordt al een aantal jaren mogelijk gemaakt 
door enthousiaste vrijwilligers. Een kopje koffie met iets lekkers erbij kost u 
slechts 1 euro, maar de gezelligheid is onbetaalbaar. Komt u ook een keer een 
kopje koffie meedrinken? U bent van harte welkom. 

http://www.salutar.nl/
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Klaverjasmarathon in de Potstal te 
Hoonhorst  
Zaterdag 4 januari 2020 organiseren de 
voetbal- en tafeltennisvereniging voor de  
19e keer de jaarlijkse klaverjasmarathon in 
de Potstal te Hoonhorst. Wie mag dit jaar zijn 
of haar naam laten bijschrijven op de 
wisselbeker?  
 
Aanvang 09.30 uur en de kantine is geopend vanaf 08.45 uur voor een bakje 
koffie of thee. Tussen de middag wordt uiteraard weer stamppot boerenkool en 
hutspot geserveerd.  
De kosten bedragen € 12,00 per persoon.  
Opgave vóór 31 december bij Mieke Melenhorst 0529 - 40 17 93 of  
Dennis Veneboer 06 - 29 34 59 67 
 

 
Kerstlichtjestocht Hoonhorst: 
 “Kunt u mij de weg naar Bethlehem 
vertellen?” 
Kom kerstavond in het donker naar 
het Kerkplein in Hoonhorst om 
samen de sfeervolle tocht langs 
meer dan honderden lichtjes te 
bewandelen. Ontmoet de prachtige 
engelen en ga met de herder op 
kraamvisite bij het kindje in de stal. 
Sluit na de Kerstmis in de kerk aan 
op het Kerkplein en geniet van een 
heerlijk kop koffie/thee. Ook niet 
kerkgangers zijn van harte 
uitgenodigd om 20.15 uur. We 
willen gezamenlijk de Kerstdagen 

warm beginnen en het mooie Hoonhorst in het donker bewonderen. U mag uw 
eigen lichtje meenemen en voor de kleinsten hebben we een kleurrijke 
verrassing. De kerstlichtjestocht staat in het teken van Bethlehem, is voor jong en 
oud en ongeveer 3 km. Nadien kunt u gezellig napraten onder het genot van 
warme chocolademelk of glühwein en luisteren naar de mooiste kerstliedjes. 
Deelname is geheel gratis en opgave is niet nodig. De engelen nemen u mee op 
zoek naar Bethlehem, volg hen en geef het licht door. 
De wandeling wordt mede mogelijk gemaakt door Anyfitness Hoonhorst, 
Emanuelparochie locatie H. Cyriacus Hoonhorst en Café Restaurant Zaal 
Kappers en wensen u alvast warme & gezellige feestdagen. 



                                 Dorpsblad Hoonhorst   
 

DORPSBLAD HOONHORST NR 6 

 
26 

Het feestjaar 2020 nadert en koop die nieuw dorpsvlag tijdens de 
kerstmarkt!  
Het feestjaar 2020 nadert en de kaarten voor het openingsfeest op 17 januari a.s. 
“vliegen de deur uit”! Vergeet niet de nieuwe dorpsvlag te hijsen op vrijdag 17 
januari 2020!  
Nog geen nieuwe dorpsvlag in het bezit? Geen probleem, want tijdens de 
kerstmarkt rondom de molen, op zondag 15 december, zijn wij aanwezig op de 
stand van Plaatselijk Belang! Zodat je ter plekke ook de trotse eigenaar kunt 
worden van deze nieuwe dorpsvlag!  
 
De reguliere verkoopprijs is vastgesteld op € 25,00 per vlag, waarmee je  
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 steeds een “oude dorpsvlag”  in bezit heeft is er tot en met 31-12-2019 een 
omruilactie mogelijk. Let op! Deze omruilactie “van oude naar nieuwe vlag” 
eindigt dus op 31-12-2019! Tegen inlevering van de “oude” dorpsvlag ontvang je 
de nieuwe dorpsvlag onder bijbetaling van slechts € 15,00.  
Thuisbezorging 
Aangezien de decembertijd voor velen van ons een drukke tijd is, kun je de vlag 
ook thuis laten bezorgen. Hoe? Bel, sms of Whatsapp naar 06 - 24 25 88 24 en ik 
(Jarno Dingerink) bezorg de vlag op de dag en tijdstip welke je het beste uit komt! 
Daarnaast kun je ook zelf een vlag afhalen (of tegen het gereduceerde tarief 
omruilen) bij Bennie Zwakenberg, telefoon: 06 - 43 26 84 17 of een email te 
sturen naar info@oranjevereniginghoonhorst.nl 
 
 
Met vriendelijke groet, Jarno Dingerink   
Stichting Hoonhorst 250, www.hoonhorst250.nl  
 

 
Steun het Dorpsvuurwerk Hoonhorst met uw bijdrage 
Net als de voorgaande jaren willen we als Plaatselijk Belang ook dit jaar weer 
graag een Dorpsvuurwerk organiseren. 
Gezellig buiten op straat samen met de buren het nieuwe jaar in luiden. Met een 
vuurwerk dat voor u wordt aangestoken. 
Niet allemaal kleine plukjes vuurwerk maar een mooi groots vuurwerk dat we 
samen organiseren. 
En niet overal troep in de straat, maar met een mooi schoon dorp ons feestjaar 
2020 beginnen.  
Kortom: een prachtig initiatief waar we als dorp trots op kunnen zijn. 
Maar…het bijeenbrengen van de benodigde gelden is echter altijd wel een punt 
van aandacht. 

mailto:info@oranjevereniginghoonhorst.nl
http://www.hoonhorst250.nl/
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Daarom willen we u ook dit jaar langs deze weg vragen: Wilt u/jij ook een 
bijdrage geven voor het Dorpsvuurwerk? 
 
Dit kan op drie manieren: 

1. Kom aanstaande zondag (15 dec) naar de Kerstmarkt bij de Molen en 
doneer contant voor het Dorpsvuurwerk. 

2. Vraag een persoonlijk betaalverzoek aan via Whatsapp naar 06 -10 80 
79 19 of via email naar penningmeester@pbhoonhorst.nl (onder 
vermelding van Betaalverzoek Dorpsvuurwerk).  
U krijgt dan een persoonlijk betaalverzoek waarbij u zelf het bedrag in 
kunt vullen. 

3. Maak zelf een bijdrage over op rekening NL36 RABO 0312 8455 53  tnv 
Plaatselijk Belang Hoonhorst e.o onder vermelding van Dorpsvuurwerk 
2019 

Dus iedereen die dit initiatief ondersteunt: pak nu uw telefoon, pc of tablet en 
maak uw bijdrage over. Want zonder uw bijdrage kan het Dorpsvuurwerk niet 
doorgaan. 
Samen maken we Hoonhorst! Zeker in ons feestjaar 2020. 
  
Met vriendelijke groet en alvast dank voor uw bijdrage, 
  
André Hurink 
Penningmeester Plaatselijk Belang Hoonhorst en Omstreken

 
  

 
Hé, mijn rug knakte weer! 
Het is zó fijn als ik hoor, dat er alweer iemand baat bij heeft. Vaak is het de 
onderrug die als eerste los komt. Twee Tai Chi cursisten hier in Hoonhorst 
merkten dat al bij de eerste les. Ook hun lichaam voelde soepeler en er kwam 
rust in hun hoofd.  
Het is niet de eerste keer dat ik dit hoor, het gebeurt bij de meesten. Ook mensen 
met fybromyalgie hebben er baat bij (dit is aangetoond door een grootschalig 
onderzoek onder duizenden patiënten). Ook wordt de balans verbeterd, waardoor 
oudere mensen minder vaak vallen. 
 

mailto:penningmeester@pbhoonhorst.nl
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Wil jij dit ook ervaren? Kom dan naar 
de Tai Chi les in de Potstal, 1e 
verdieping, ruimte V3, maandag van 
20.00 – 21.00 u (ja, we zijn verhuisd 
van de dinsdag naar de maandag)  
Aanmelden hoeft niet, kom maar 
gewoon. 
Wil je toch meer informatie? Mail me: 
resy-wouters@ziggo.nl 
 
 

 

 
Potgrondactie Oranjevereniging 
Geachte inwoners van Hoonhorst en omstreken,  
De Oranjevereniging Hoonhorst heeft als doel om de inwoners van Hoonhorst en 
omstreken een leuke Koningsdag te bezorgen. Hier zijn we alweer 47 jaar mee 
bezig en hopen het nog erg lang vol te houden. Door het geboden programma én 
de grote saamhorigheid die zo kenmerkend is voor ons fraaie dorp, zijn het 
zonder uitzondering geslaagde en gezellige dagen. Het scheelt misschien ook 
een beetje dat de programmaonderdelen gratis toegankelijk zijn voor deelnemers 
en toeschouwers. Aan dit laatste hechten wij veel waarde. Het moet namelijk een 
feest voor iedereen blijven.  
 
Om onze financiën op peil te houden zijn we afhankelijk van sponsoring en door 
huis-aan-huis potgrond te bezorgen. Onze potgrondactie heeft alleen maar 
winnaars. Wij spekken onze kas en u krijgt voor een meer dan redelijke prijs 
potgrond, bemeste tuinaarde en gedroogde koemest- en kippenmestkorrels aan 
huis geleverd. 
 
Hoe werkt deze actie? 
In het volgende dorpsblad zit een bestelformulier. Op het bestelformulier kunt u 
aangeven of, en voor hoeveel zakken u belangstelling heeft. De formulieren 
worden vervolgens door leden van de Oranjevereniging in de week van 11 tot 18 
januari bij u opgehaald. Hierbij dient u, ook niet geheel onbelangrijk voor ons, 
gelijk te betalen. De bestelling wordt 29 februari 2020 uitgeleverd.  
 
Wij hopen dat u onze vereniging een warm hart toedraagt en massaal uw 
bestellingen plaatst ! 
 
De Oranjevereniging 
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Tafeltennismiddag in de Potstal op woensdag 15 januari 
  
Brrr, koud hè?! Kom lekker binnen om te tafeltennissen in de Potstal. Op 
woensdagmiddag 15 januari houdt de tafeltennisvereniging Hoonhorst een instuif 
voor de jeugd. Kom tussen 14.00 en 16.00 uur binnenlopen in de gymzaal en 
probeer het eens! Ook als je het nog nooit gespeeld hebt, ben je van harte 
welkom. Voor iedereen zijn er leuke spelletjes die iets met tafeltennis te maken 
hebben. Wij zorgen voor drinken en wat lekkers. Ook zijn er genoeg batjes en 
balletjes aanwezig. 
 
Mocht je het leuk vinden om te komen, maar kun je 15 januari niet? Doe dan mee 
met de training. Die is elke dinsdag van 18.30 tot 19.30 uur. Voor jeugd van alle 
niveaus! 

 
Kunst over Hoonhorst? OPROEP!! 

Over Hoonhorst en omgeving is vast 
heel wat geschilderd of anderszins 
gemaakt. Misschien heeft u een 
prachtig schilderij in huis over 
Hoonhorst of omgeving, heeft u zelf iets gemaakt of bent 
u dat nog van plan: een landschap, gebouwen, inwoners, 

de molen, enz.  
Wat zou het leuk zijn als we al dat moois volgend jaar in het Anjerpunt/Zaal 
Kappers kunnen exposeren als Hoonhorst 250 jaar bestaat. Iedere twee 
maanden is er een nieuwe expositie over “Kunst uit het Vechtdal”, wat ons betreft 
wordt dat dus volgend jaar tijdelijk “Kunst over Hoonhorst”. Uw kunstwerk komt 
dan twee maanden in het Anjerpunt/zaal Kappers te hangen of te staan. Wilt u 
uw kunstwerk hiervoor aanmelden? Dat kan, door vóór 30 december  a.s. een 
mail te sturen naar info@anjerpunthoonhorst.nl  met een korte beschrijving en als 
het kan een foto van uw kunstwerk. Of kom naar het Anjerpunt om uw kunstwerk 
aan te melden. We hopen op veel aanmeldingen!! 

 
Voorleesuurtje 
Het maandelijkse voorleesuurtje is op vrijdag 13 
december op de normale tijd: 11.00 u!! Voor kinderen van 
0 tot 4 jaar!  
Dit keer wordt voorgelezen uit het boek Hondje van Guido 
van Genechten. Hondje is zijn baasje kwijt. Help jij hem 
zoeken? Hij draagt grote zwarte schoenen. Met veters. 
Rode sokken. Een knalgele broek. En hij heeft een 
parapluutje vast. Vind jij hem? 

TAFELTENNIS 

mailto:info@anjerpunthoonhorst.nl
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 De kunst van het kijken 
Anjerpunt Hoonhorst organiseert een lezingenserie over 
Kunst en Fotografie, waarin het vooral gaat over het 
kijken naar schilderkunst en naar foto’s. De lezingenserie 
wordt gegeven door Angel Pinxten uit Deventer, docent 
fotografie-, kunstgeschiedenis en fotograaf. 
De laatste lezing is op maandagmiddag 13 januari 2020 

van 13.30 tot 15.30 u. Geïnteresseerden voor de lezing kunnen zich aanmelden 
via info@anjerpunthoonhorst.nl. Voor de lezing geldt een bijdrage van 12,50 Euro 
per lezing (incl. koffie/thee).  
 

 
Op de jaarlijkse Kerstmarkt op zondag 15 december bij de 
Molen van Fakkert zetten we onze streekprodukten buiten. Het 
Hoonhorster Klapmutsje, het Hoonhorsterbroodje, de honing, 
het boek met verhalen over de Vecht…een kraam vol. Kom, 
kijk, proef en neem mee. 

 

 
Voor meer informatie over het Anjerpunt of wil je graag naober worden, stuur dan 

een mail naar: info@anjerpunthoonhorst.nl of bel (0529) 793010 en je 
kunt terecht bij Karin Huitink (Kappers), Yvonne te Woerd 
(06)54795800, Antje Kingma (Boerhoes). Informatie over ons kun je 
vinden via www.hoonhorst.nl en Anjerpunt Hoonhorst is ook op 
facebook te vinden! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Stichting dorpsblad Hoonhorst 

 

 

 

mailto:info@anjerpunthoonhorst.nl
http://www.hoonhorst.nl/


                                 Dorpsblad Hoonhorst   
 

DORPSBLAD HOONHORST NR 6 

 
33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                 Dorpsblad Hoonhorst   
 

DORPSBLAD HOONHORST NR 6 

 
34 

 

 

 

 

 


