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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
7 april
28 april
19 mei

Gemaakt door
Marisca
Marisca
Rosanne

Verschijning
17 april
8 mei
29 mei

In dit nummer o.a:
Kerkelijk nieuws
Inzamelingsactie Caritas
e
De 2 Wereldoorlog in en rond Hoonhorst
Terugkijkend op carnaval
Tennisvereniging t’Melkhuusie
Blues & Balls
Oud beeldmateriaal gevraagd van school!
Alle geplande activiteiten, vermeld in dit blad, zijn uiteraard onder
voorbehoud.

DORPSBLAD HOONHORST NR 10

Dorpsblad Hoonhorst
Agenda
10 tot 12 april
13 april
19 april

Voedselbankinzamelingsactie
Informatieavond over WO2 door Historische Kring
Openingstoernooi TV ‘t Melkhuussie

Beste dorpsgenoten,
Het dagelijks leven is inmiddels een heel ander begrip geworden. We moeten
afstand houden en alle agenda activiteiten zijn geschrapt. En dat zijn er hier in
ons dorp altijd zoveel. Gelukkig weten we elkaar altijd te vinden en kunnen we
elkaar helpen waar nodig. Wij wensen ieder veel sterkte deze maanden en voor
wie toch ziek wordt, vraag om hulp indien nodig en van harte beterschap!
Stichting Dorpsblad Hoonhorst

Voor actuele agenda en jaarplanning zie ook Hoonhorst.nl AGENDA
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KERKELIJK NIEUWS
Pastoraal team Emmanuelparochie
Contactpastores voor geloofsgemeenschap Hoonhorst:
Pastoor A. Monninkhof, monninkhof@hetnet.nl; 06 - 22 78 61 51
Johan Rutgers, parochievicaris, pastor.rutgers@gmail.com; 06 - 53 21 01 74
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.
i.v.m. het corona virus komen alle liturgische vieringen te vervallen, op zijn
minst tot en met 31 maart a.s. Dit geldt voor de vieringen in het weekend
alsmede de vieringen door de week.
T.z.t zal bekeken worden wanneer de vervallen misintenties weer ingepland
kunnen worden.
Voor actuele informatie zie de parochiewebsite: www.emmanuelparochie.nl
Kerkberichten: 2 april tot en met 19 april
Wijzigingen voorbehouden
Donderdag 2 april
19.00 uur : Eucharistieviering
Voorganger : Pastoor Monninkhof
Intentie
: Voor de slachtoffers van het corona virus
Zondag 5 april
10.00 uur : Eucharistieviering
Voorganger : Pastor de Vries
m.m.v.
: Pro Musica
Lectrix
: Anneke Jansen
Dienen
: Richard Meijer, Maren Diepman
Collectanten : T. Braam, A. Braam
Koster
: A. Braam

Palmzondag

Intenties 5 april:
overl. ouders Grooteschaars- Bruggeman, Bernard en Marie Diepman- Reimert,
Joop Koerhuis, Jan Huitink, Gerard Overgoor,
Dalfsen
Ommen
Lemelerveld
Vilsteren
Heino
Lierderholthuis

: zondag 5 april
: zondag 5 april
: zondag 5 april
: zondag 5 april
: zaterdag 4 april
: zondag 5 april
: zondag 5 april

Maandag 6 april
19.00 uur
: Rozenkransgebed
Lector
: Frans Eilert
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09.30 uur
11.00 uur
09.30 uur
11.00 uur
19.00 uur
11.00 uur
09.00 uur

Palmpasen
Palmpasen
Oecumenische Palmpasen
Communieviering
Eucharistieviering
Palmpasen
Palmpasen
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Donderdag 9 april
Ommen
Lemelerveld
Heino

Witte Donderdag

: 19.00 uur Eucharistieviering
: 19.00 uur Eucharistieviering
: 19.00 uur Eucharistieviering

Vrijdag 10 april
15.00 uur
: Kruisweg
Voorganger
: pastoraal medewerker klein Overmeen
Ommen
Lemelerveld
Heino

Goede Vrijdag

: 19.00 uur Goede Vrijdag viering
: 19.00 uur Goede Vrijdag viering
: 19.00 uur Goede Vrijdag viering
e

Zondag 12 april
1 Paasdag
09.00 uur
: Communieviering
Voorganger
: Pastoraal werker Noordink
m.m.v.
: Pro Musica
Lectrix
: Martin Broeks
Dienen
: Hugo Boekel, Niek Diepman
Collectanten
: F. Overgoor, H. Hulsman, G. Holterman, G. Melenhorst
Koster
: A. Braam
Intenties 12 april:
overl. ouders van der Vechte- Rientjes, overl. ouders Grooteschaars- Bruggeman,
Marinus en Diny Mars- Diepman, Gerda Kroes- Holterman, overl ouders Kroes- Klein
Herenbrink, Anton Grooteschaars, ouders Damman- Heerink, overl. ouders MeijerinkGroote Stroek, Bernard en Marie Diepman- Reimert, Pastoor Wielens, Gezina BroeksSplinter, Herman Nijboer, Jan Diepman en Ingrid Rosink- Diepman, Gradus Damman,
Bernard Nijhout, Harry Veltmaat, overl. ouders Overgoor- Grooteschaars, Johan Kortstee,
overl. ouders Sterenbosch- Luttenberg, overl. ouders Hagen- Keizer, Martin en Willy,
overl. ouders van Straaten- Meulman, overl. ouders Schrijver- Bosch, Hendricus Schrijver,
Hein en Henk Diepman, Wilhelmus Holterman, overl. ouders Nijensteen- ten Have, Anna
en Marinus Veltmaat, Jan Veltmaat, overl. fam. Kmphuis- Wijnberg, pastoor Berntsen,
Gerard Overgoor
Dalfsen
Ommen
Lemelerveld
Vilsteren
Heino
Lierderholthuis

: zondag 12 april
: zaterdag 11 april
: zondag 12 april
: zaterdag 11 april
: zondag 12 april
: zondag 12 april
: zaterdag 11 april
: zondag 12 april
: zondag 12 april
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09.00 uur
21.30 uur
11.00 uur
21.30 uur
11.00 uur
11.00 uur
21.30 uur
11.00 uur
09.00 uur

Eucharistieviering
Paaswake
Eucharistieviering
Paaswake
Communieviering
Eucharistieviering
Paaswake
Communieviering
Eucharistieviering
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e

Maandag 13 april
Ommen
Heino

2 Paasdag

: 11.00 uur
: 10.00 uur

Eucharistieviering
Presentatie EHC

Donderdag 16 april
19.00 uur : Eucharistieviering ( H. Jozef )
Voorganger : Pastoor Monninkhof
Intentie
: Voor alle overledenen in onze parochie
e

Zaterdag 18 april
19.00 uur : Communieviering
Voorganger : Werkgroep
m.m.v.
: Pro Musica
Dienen
: Frans Eilert, Rens Diepman
Collectanten : W. Schrijver, H. Veneboer
Koster
: H. v.d. Vegt

2 zondag van Pasen

Intenties 18 april:
overl. ouders Grooteschaars- Bruggeman, Bernard en Marie Diepman- Reimert,
Gerard Overgoor
Dalfsen
Ommen
Lemelerveld
Vilsteren
Heino
Lierderholthuis

: zondag 19 april
: zondag 19 april
: zondag 19 april
: zondag 19 april
: zaterdag 18 april
: zondag 19 april

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

Eucharistieviering
Eucharistieviering
Communieviering
Eucharistieviering
Communieviering
Communieviering

Op 1 maart is overleden
Gerardus Johannes Maria Overgoor
Gerard
in de leeftijd van 82 jaar
echtgenoot van Rie Overgoor - Rientjes
Tibbensteeg 12
Laten wij Gerard in onze gebeden gedenken.
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Maria onze Moeder
Onlangs kreeg ik van parochianen een
fraaie Maria-icoon cadeau, waarbij de
Moeder Gods haar zoon Jezus liefdevol
tegen zich aandrukt (zie afbeelding).
Het is een beeltenis waarbij ik sindsdien
al meerdere kaarsen heb gebrand en
vele gebeden bij heb verricht.
Want Maria is niet alleen de Moeder van
God, van Jezus, maar zij is ook ónze
moeder. Zoals we kunnen lezen in het
evangelie volgens Johannes: “Toen
Jezus zijn moeder zag en naast haar
de leerling die Hij lief had, zei Hij tot
zijn moeder: ‘Vrouw, zie daar uw
zoon.’ Vervolgens zei Hij tot de
leerling: ‘Zie daar uw moeder.’ En
van dat ogenblik af nam de leerling
haar bij zich in huis.” (Joh.19,26-27).
De leerling die Jezus liefhad, blijft in het Johannesevangelie overal naamloos.
Wat niet betekent dat hij geen identiteit heeft. Want in de naamloosheid van deze
leerling zit aan ieder van óns als lezers van dit evangelie een uitnodiging
verborgen, namelijk om onze eígen naam in te vullen op deze plaats in de tekst.
Om onszelf in zíjn voeten te plaatsen. En dat maakt het lezen van dit evangelie
tot een verhaal dat dírect gaat over de relatie tussen Jezus en onszelf. Want dan
zijn wíj het die Hij roept, wíj het die met Hem door het land rondtrekken, wíj het
aan wie Hij zijn blijde boodschap verkondigt, wíj het die tijdens het laatste
avondmaal tegen Hem aankruipen en staan wíj samen met Maria zijn moeder
aan de voeten van het kruis waar Hij ons haar tot onze moeder geeft.
Ja, op Goede Vrijdag werd Maria onze moeder en werden wij heel expliciet
opgenomen in de goddelijke familie en zo dus broeders en zusters van Jezus
zélf. In deze Paastijd hoop ik dat we samen met Maria en elkaar mogen groeien
als Kerk. En ons realiseren dat we sámen, dat is mét elkaar de blijde boodschap
van Jezus mogen uitdragen in ons dagelijkse doen en laten. Dat we als één
familie in deze wereld getuigenis afleggen van de waarheid, dat God houdt van
íeder mens en Hij niemand wil uitsluiten van het herstel van alle dingen
(Hand.3,21). Pastor Johan Rutgers, priester
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Inzicht & Uitzicht: Activiteitenprogramma Emmanuelparochie
Voor de komende weken staan, onder voorbehoud van de huidige en
aanvullende maatregelen in verband met de coronacrisis, de volgende
activiteiten gepland (voor meer informatie zie de brochure en de website van
onze parochie: www.emmanuelparochie.nl):
Dinsdag 7 april 20.00 uur
Filosofie in Dedemsvaart
door pastor Butti
e
(iedere 1 dinsdag van de maand)
Woensdag 8 april 20.00 uur
Filosofie in Heino door pastor Butti
e
(elke 2 woensdag van de maand
Donderdag 16 april 19.30 uur
Geloven Nu in Ommen door pastor Butti
e
(iedere 3 donderdag van de maand)
Zondag 19 april 14.00 uur
Emmanuel-wandeltocht in Hoonhorst
Woensdag 22 april 20.00 uur
Filosofie in Ommen door pastor Butti
e
(iedere 4 woensdag van de maand)
Zondag 26 april 14.00 uur
Bezoek aan de synagoge in Zwolle en
de
tentoonstelling ‘Joods leven in en om Zwolle’
Een vriendelijk verzoek om u van tevoren aan te melden via het secretariaat van
uw locatie of via de mail: InzichtenUitzicht@emmanuelparochie.nl
Cyriacuskerk Hoonhorst 1770 - 2020
Deel 3
In vogelvlucht nemen twee kerkuilen u via het Dorpsblad in het jaar 2020 mee
door de geschiedenis van 250 jaar kerk in Hoonhorst.
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Het eerste kerkhof van Hoonhorst ( 1821 ).
Vóór 1821 werden alle overledenen op het kerkhof van Dalfsen begraven. Deze
begraafplaats lag rond de Grote Kerk. De welgestelden begroef men zelfs in de
kerk. Oude grafstenen en de grafkapel van Rechteren getuigen daar nog van. Of,
als men van stand was, vond men de eeuwige rust in Zwolse kerken. Pas rond
1829 kreeg Dalfsen een algemene begraafplaats richting de Leemcule.
Hoonhorst kon dankzij grondschenking van Antonius Bouwhuis, boer op het
“Erve De Hoonhorst” te Lenthe, in 1821 het eerste room-katholieke kerkhof in
deze streek aanleggen. Aartspriester van Salland J.H. Muller, pastoor in ’t
Steegje te Zwolle kwam het kerkhof inzegenen. Hij is er zelf later ook begraven.
De eerste parochiaan, die eeuwige rust vond op het nieuwe kerkhof was
Wilhelmus van der Vegte.
Volgens aantekeningen in het dodenboek of register van overlijden ontving hij op
23 februari 1821 het Sacrament der Stervenden. Kort daarna overleed hij. Zijn
lichaam is op 1 maart 1821 begraven.
In 1821 staan 12 overledenen genoteerd en in de direct opvolgende jaren resp.
21, 24, 37, 25, 29, 23 en 36. In de jaren 1830, 1832 en 1837 worden zelfs 50
sterfgevallen per jaar vermeld. Deze cijfers zijn niet zo vreemd omdat velen van
elders met name de geestelijkheid van Zwolle en personen van stand hier hun
laatste rustplaats wilden hebben. Dat was dan testamentair met fundatie
vastgelegd.
Ook speelde mee dat Zwolle pas in 1840 een rooms-katholiek kerkhof kreeg. Het
register van overlijden vermeldt inschrijvingen uit de buurtschappen: Millingen,
Gerner, Ankum, Lenthe, Herfte, Emmen, Wijthmen, Oosterdalfsen, Welsum en
Velthoek, alsmede de plaatsen Zwolle, Heino en Dalfsen. Enkele achternamen
van overledenen uit die tijd van de eigen parochie: Kroes, Damman, Polhaar,
Eckelkamp, Pasie, Woelderink en Venneboer. Tussen 1821 en 1835 werden in
totaal 473 personen begraven. Daarbij ging het om 151 jongens en meisjes tot 21
jaar, waarvan 76 kinderen, die overleden voor hun zevende jaar en 322
volwassen mannen en vrouwen. Kindersterfte kwam nog veel voor.
Het kerkhof was versierd met een fraaie Calvariegroep: een groot kruis met
corpus met daarnaast de beelden van Maria en Johannes. Dit geheel was
afkomstig uit het klooster Zwilbrock, gelegen net over de grens bij Groenlo in
Duitsland. De groep heeft de tand des tijds niet doorstaan. De restanten van het
kruis liggen op het kerkhof begraven. De gerestaureerde beelden van Maria en
Johannes staan nu achter in de kerk. In 1837 is het kerkhof met de helft vergroot
door aankoop van grond voor een bedrag van 200 guldens.
Wordt vervolgd.
Bron: Geschiedenis van de Sint Cyriacusparochie Hoonhorst- Dalfsen
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Activiteiten in en om de parochie
Op de website van onze locatie www.emmanuelparochie.nl/hoonhorst vindt u,
onder voorbehoud van de huidige en aanvullende maatregelen in verband
met de coronacrisis, meer informatie over de volgende activiteiten:
Chrismamis 2020 - De jaarlijkse Chrismamis voor het Aartsbisdom Utrecht vindt
plaats op woensdag 8 april in de Onze Lieve Vrouwekerk te Apeldoorn, aanvang:
19.00 uur. De Chrismamis is een viering voor het gehele bisdom: iedereen is
hiervoor dan ook van harte uitgenodigd. Het is een hoogtepunt in het kerkelijk
jaar, ook omdat vanuit vele parochies en locaties vertegenwoordigers aanwezig
zijn.
Inspiratiedag Mentorschap – Op zaterdag 16 mei 2020 organiseert Jong
Katholiek in Utrecht een themadag over het helpen en begeleiden van jongeren.
Lourdesreis 2020 - Het Lourdescomité Heino organiseert (in samenwerking met
de VNB) dit jaar voor de Emmanuelparochie een bedevaartsreis naar Lourdes.
De reis zal plaatshebben van 18 tot en met 23 september 2020. Op 19 mei 2020
is er om 19.00 uur in de O.L.V. Maria ten Hemelopneming te Heino een
Mariaviering. Na afloop van deze viering is er een informatiebijeenkomst voor
deelnemers en geïnteresseerden voor de Lourdesreis
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Voedselbank inzamelingactie weekend 10-12 april
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 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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PLAATSELIJK NIEUWS
DE TWEEDE WERELDOORLOG IN EN ROND HOONHORST
Op maandag 13 april, Tweede Paasdag, is het 75 jaar geleden dat Hoonhorst
werd bevrijd. De Historische Kring Dalfsen organiseert op deze dag een
interessante avond in het Anjerpunt over de gebeurtenissen in de Tweede
Wereldoorlog in en rond Hoonhorst. Onderwerpen die o.a. aan bod komen zijn:
het verzet, onderduikers, V2 raketten op de Mataram, wederopbouwboerderijen
en het neerstorten van de Messerschmitt net buiten Hoonhorst.
13 april 2020 om 19:30 uur
in het Anjerpunt, zaal Kappers
Voor deze avond zijn gratis kaarten te verkrijgen in het Anjerpunt. Aan het einde
van de avond zal een vrijwillige bijdrage worden gevraagd.
Meer informatie over de activiteiten rond de bevrijding van Dalfsen is te vinden op
de site www.dalfsenviertvrijheid.nl
Terugblik op Carnaval Hakkersdonk 2020
Carnaval 2020 is voorbij en we kijken als vereniging terug op een zeer geslaagd
en machtig mooi carnaval. Met Prins Marcel de 2e en Jeugdprinses Lynn
maakten we een reis in de TIJD onder het motto “de Hoonhakkers zijn de tijd
kwijt”. Het was een carnavalsfeest voor jong en oud, dat we samen vierden in
residentie Kappers. De 50-plussers gingen met de voetjes van de vloer met de
Ren-je-rot-quiz georganiseerd door onze eigen Prins, het café had een
gevoelstemperatuur standje sauna op zaterdagavond na het optreden van
Partycaptains en DJ Witteveen en de optocht was ondanks het weer, groots en
we hebben vele mooie creaties voorbij zien “vliegen”!
Bij deze willen we als carnavalsvereniging alle sponsoren, vrijwilligers en feest
vierende carnavalisten bedanken! Jullie hebben er weer voor gezorgd dat dit jaar
het carnaval in Hakkersdonk een geslaagd feestje was.
Bent u al benieuwd naar het carnavalsthema voor volgend jaar? Het is nog ver
weg, maar op zondag 9 augustus 2020 is het Dorpspleinfeest en zal het thema
Carnaval 2021 bekend gemaakt worden.
Dit Dorpspleinfeest zal “anders dan anders” zijn. In verband met Hoonhorst 250
jaar pakken we groots uit! Het dorpsplein wordt een
Hoonhorster strand waar een beachvolleybaltoernooi wordt
georganiseerd. Noteer dus alvast in uw agenda en hou de
informatie via social media in de gaten!
Met vriendelijke carnavaleske groet,
Carnavalsvereniging de Hoonhakkers
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BLUES & BALLS
Zondag 19 april vanaf 16:00 uur
m.m.v. KANADA

BLUES

Livemuziek
uit de jaren 70
BAND

onder het genot van een hapje en een drankje

Gratis entree
Locatie : TV ‘t Melkhuussie
Kerkstraat 24 Hoonhorst
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Nieuws vanaf tennisvereniging ‘t Melkhuussie
Ondanks de storm en regen die regelmatig over ons land raast en het virus dat
ons wereldwijd in zijn greep houdt, hebben we op het moment van schrijven ook
de eerste voorjaarszon weer mogen begroeten en bereid TV ’t Melkhuussie zich
alweer met veel enthousiasme voor op het nieuwe tennisseizoen.
De toernooicommissie heeft weer een aantal hele leuke toernooien op de agenda
gezet en er is door vrijwilligers hard gewerkt aan het verfraaien van ons clubhuis.
Kom gerust eens een kijkje nemen, het is de moeite waard! Ook de banen die in
2017 nog in zijn geheel zijn vervangen staan te popelen om jullie als
tennisliefhebber of toekomstige liefhebber te ontvangen.
Openingstoernooi BLUES & BALLS
Zondag 19 april organiseert de toernooicommissie i.s.m. het bestuur het
openingstoernooi Blues & Balls en zoals de naam al doet vermoeden wordt het
tennistoernooi deze keer gecombineerd met muziek. We hebben de Kanada
Bluesband weten te strikken waar o.a. Hoonhorster Henri Jansen en tevens 1
van de 4 bandleden achter de drums en microfoon te horen zal zijn. Lijkt het u
leuk om deel te nemen aan het toernooi als lid of toekomstig lid dan kunt u zich
aanmelden als tweetal of individueel bij de toernooicommissie via
tc@melkhuussie.nl
Omstreeks 16:00 uur zullen de eerste Blues klanken te horen zijn en omstreeks
18:00 uur zal de trekking van de verloting plaats vinden. Publiek is natuurlijk het
hele jaar door welkom op ons tennispark en tijdens onze toernooien, dus wij
nodigen iedereen van harte uit voor dit gezellige sport- en muziekevenement.
De barvrijwilligers voorzien u graag van een drankje en ook voor een broodje en
snacks wordt gezorgd tegen de gebruikelijke clubprijzen, kortom voldoende
ingrediënten voor een geweldige zondag.

DORPSBLAD HOONHORST NR 10

Dorpsblad Hoonhorst

DORPSBLAD HOONHORST NR 10

Dorpsblad Hoonhorst

DORPSBLAD HOONHORST NR 10

Dorpsblad Hoonhorst
Lid worden
Lijkt het u leuk om ook eens een balletje te slaan, dan bent u van harte welkom
op onze toss avonden. Deze zijn wekelijks op donderdag vanaf 19:30 uur. Wilt u
liever op een ander moment eens kennis maken of wilt u meer weten over een
lidmaatschap neem dan contact op met onze ledenadministratie via
ledenadministratie@melkhuussie.nl of via 06 - 38 89 68 22 of kijk op onze
website www.melkhuusie.nl voor meer info.
Tennislessen
Ook Elselien Veldman, professioneel tennislerares en inmiddels al weer voor het
5e seizoen verbonden aan onze vereniging is weer gestart met de
voorjaarslessen voor jeugd en volwassenen. Vindt u het ook leuk om te leren
tennissen of wilt u uw vaardigheden verbeteren, neem dan eens vrijblijvend
contact op met Elselien via 06 - 28 96 42 02 of mail naar
tselselienveldman@gmail.com Voor de jeugd is er de mogelijkheid om een gratis
les te volgen. Rackets en ballen zijn aanwezig op de vereniging, je hoeft alleen in
sportkleding te verschijnen. Ook is er voor volwassenen de mogelijkheid om een
proefles te nemen, neem hiervoor contact op via bovengenoemde
telefoonnummer of mailadres.
Dinsdag 21 april houdt TV ’t Melkhuussie haar jaarlijkse ledenvergadering voor
de leden. Zet deze datum alvast in uw agenda. Aanvang vergadering 20:00 uur in
ons clubhuis.
Activiteiten 2020
Om onze kas te spekken voor de komende jaren zullen jullie dit jaar wat vaker
van ons gaan horen of ons gaan zien.
Lotenverkoop
Binnenkort komen onze leden bij u langs de deur met loten. Als hoofdprijs maakt
u kans op een luxe arrangement bij Holtweijde in Lattrop in een 4 sterren suite en
we hebben uiteraard nog vele andere mooie prijzen. De trekking van de verloting
zal plaats vinden op 19 april omstreeks 18:00 uur op TV ’t Melkhuussie tijdens
het BLUES & BALLS toernooi.
Uiteraard volgen wij alle ontwikkelingen rondom het virus op de voet en zullen
onze activiteiten uiteraard op aanpassen.
Tot ziens op de mooiste en gezelligste tennisbanen van Salland.
Met sportieve groet,
TV ’t Melkhuussie.
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Beste dorpsbladlezers,
Vanuit de Koele heeft een afvaardiging het op zich genomen om voor de
historische dag van Hoonhorst 250 het onderwijs in Hoonhorst door de jaren
heen in beeld te brengen. Daarvoor zijn we op zoek naar met name groepsfoto’s
van de 6e klassen, tegenwoordig groep 8. Tevens zijn we op zoek naar
videomateriaal van school. Al het videomateriaal dat wordt aangeboden willen we
door middel van een beamer projecteren in school op 16 mei. De foto’s worden
fysiek gepresenteerd. Als u beeldmateriaal/foto’s ter beschikking wilt stellen laat
dit dan weten via emailadres robertnijhout@gmail.com
Foto’s mogen ook digitaal worden aangeboden op bovenstaand emailadres.
Bij voorbaat dank voor de medewerking
Hoonhorst 250 (Werkgroep de Koele)
Paas croissantjes met kaneel
Ontbijt / Lunch – 25 min + 15 oventijd - 10 stuks

Ingrediënten:
1 blikje croissantdeeg (groot)
1 ei
1 theelepel kaneel
2 eetlepels suiker
Materialen
Bakpapier
Verwarm de oven op 180 graden. Rol het croissantdeeg uit de rol uit en druk alle
naden goed aan elkaar vast. Snijd het deeg 1 x doormidden zodat je 2 gelijke
stukken krijgt. Snijd deze over de lange kant beide in 5 lange repen. Neem een
reep deeg en rol deze met je handen tot een ronde stengel. Neem een stukje
deeg van de stengel en rol dit op tot een rondje. Pak de twee uiteinden van de
deegstengel en draai deze aan de bovenzijde om elkaar heen als een lus.
Leg het rondje in de opening.
Kluts het ei met een vork los en
bestrijk de bovenzijde van het
deeg hiermee. Roer de suiker en
aneel door elkaar en bestrooi de
croissant haasjes hiermee.
ak ze ongeveer 15 min in de oven.
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