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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
9 juni
7 juli

Gemaakt door
Rosanne
Marisca

Verschijning
19 juni
17 juli

In dit nummer o.a:
Kerkelijk nieuws
Caritas
Molen van Fakkert gaat weer draaien!
Bericht van Plaatselijk Belang
Duurzaam Hoonhorst geeft ons een bon voor een ton
Nieuwe sponsor VV Hoonhorst

Met ingang van heden is ook het Anjerpunt weer open alleen voor volwassenen:
van maandag t/m vrijdag van 13.30 u tot 16.30 u
Er is een noaber aanwezig tijdens deze uren. Uiteraard vragen we u om de
aangepaste maatregelen ook hier op te volgen.
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Gedicht uit het vorige dorpsblad – wanneer en door wie?
Het heeft wel wat zoekwerk tot gevolg gehad (met dank aan Herman Lankhorst)
maar met resultaat:
Het is uitgesproken bij gelegenheid van het 10 jarig bestaan van de
ouderenbond, de KBO.
De Oprechte Dalfser Courant van 29 november 1979 maakt melding van:
Mevr. G.(rada) Schrijver - Langenkamp leverde haar bijdrage aan deze avond in
de vorm van een historisch overzicht van de Hoonhorst wat vooral de
ouderen ten zeerste aansprak.

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.
T.z.t. zal bekeken worden wanneer de opgegeven misintenties weer ingepland
kunnen worden. I.v.m. het corona virus komen alle liturgische vieringen in
Hoonhorst te vervallen.
Parochiële Eucharistievieringen worden iedere zondag om 11.00 uur online via
internet: https://www.kerkdienstgemist.nl/stations/1922-Brigittakerk uitgezonden
vanuit het Eucharistisch Centrum van onze Emmanuelparochie, de Sint
Brigittakerk te Ommen.
Hebt u intenties waarvoor u wilt dat er gebeden wordt in deze Parochiële
Eucharistieviering, dan kunt u deze opgeven via emailadres:
stBrigittaParochie@zonnet.nl o.v.v. Misintenties. U kunt een vrijwillige financiële
bijdrage van €8,- overmaken op IBAN: NL03RABO0348923066 t.n.v. St. Brigitta.
Vier redenen waarom je nooit de moed hoeft te verliezen in moeilijke tijden
Hoe kunnen we vreugde krijgen in moeilijke tijden? Wat maakt het mogelijk om
het geloof te bewaren wanneer we beproevingen meemaken die moeilijk zijn om
te dragen? Het zijn deze bemoedigende beloften die alleen in Gods Woord
gevonden kunnen worden, die ons moed geven en ons geloof versterken. Als we
werkelijk deze Bijbelteksten geloven, zullen we altijd kracht hebben in moeilijke
tijden en onze hoop zal nooit beschaamd worden.
“Weest sterk en moedig, weest niet bang en siddert niet voor hen, want de Heer,
uw God, trekt zelf met u mee; Hij geeft u niet prijs; Hij laat u niet in de steek.”
Deuteronomium 31:6
“Hiervan toch ben ik ten volle overtuigd, dat Hij, die in u een goed werk is
begonnen, dit ten einde toe zal voortzetten, tot de dag van Christus Jezus.”
Filippenzen 1:6
“En zie, Ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding der wereld.”
Mattheüs 28:20
“Nu wij een verheven hogepriester hebben, een die de hemelen is doorgegaan,
Jezus, de Zoon van God, moeten wij vasthouden aan onze belijdenis. Want wij
hebben een hogepriester die in staat is mee te voelen met onze zwakheden; Hij
werd zelf op allerlei manieren op de proef gesteld, precies zoals wij, afgezien dan
van de zonde. Laten wij daarom vrijmoedig naderen tot de troon van Gods
genade, om barmhartigheid en genade te verkrijgen en tijdige hulp.”
Hebreeën 4:14-16
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Gods Woord is als balsem voor een
hart dat worstelt tijdens een
beproeving. Het lezen van Gods
Woord en geloven dat de beloften
voor jou zijn, dat God een
persoonlijke liefde voor jou heeft, en
een persoonlijke interesse erin heeft
dat het jou goed gaat en dat Hij je
door alle moeilijke tijden heen helpt,
door iedere situatie, geeft de grootst
mogelijke troost. Deze Bijbelteksten
zijn als een reddingslijn om je aan
vast te klampen in een stormachtige
zee, zodat je blijft drijven. Ze zijn als
een vuurtoren in de verte en laten je
zien dat veiligheid en verlossing
nabij zijn.
De genade van God is genoeg voor iedereen, zodat geen storm ons kan breken.
We zijn veilig in Zijn handen en we kunnen door elke storm heenkomen, door al
onze beproevingen, met een versterkt geloof, en niet het tegenovergestelde.
We kunnen onze ogen verheffen boven de situatie en de moeilijke tijden, en naar
boven kijken. Onze hoop is eeuwig.
Pastor Hans de Vries
Afscheid van pastor Johan Rutgers van onze Emmanuelparochie
Zoals bekend, zal pastor Johan Rutgers eind volgende maand afscheid nemen
van onze Emmanuelparochie. Per 1 juli a.s. zal hij werkzaam zijn in het ene
pastorale team van de samenwerkende parochies Sint Maarten (Utrechtse
Heuvelrug) en Sint Lucas (West Veluwe).
Graag hadden we pastor Johan Rutgers een afscheid gegund met veel mensen
erbij. Johan zelf zou dit ook graag willen. Maar door de huidige omstandigheden
(coronacrisis) is dit helaas niet mogelijk.
Toch willen wij als pastoraal team en parochiebestuur, het afscheid van Johan
niet ongemerkt voorbij laten gaan. Als Emmanuelparochie willen wij hem
bedanken voor het vele goede pastorale werk, dat hij in ons midden heeft
gedaan. Dit zullen we als volgt gaan doen:
1. Op zondag 28 juni aanstaande, zal pastor Johan Rutgers voor het laatst
voorgaan in een viering in onze parochie. Dit zal zijn de online
eucharistieviering vanuit de Brigittakerk in Ommen. Deze viering begint
om 11.00 uur. Hierbij zullen alle leden van het pastoraal team, en een
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delegatie vanuit het parochiebestuur, aanwezig zijn. Verder nodigen we
voor deze viering uit:
Uit elk van onze geloofsgemeenschappen: één vertegenwoordiger
Directe naasten van pastor Johan Rutgers (zijn ouders)
Verder zullen aanwezig zijn medewerkers van de locatie Ommen, nodig
om deze onlineviering mogelijk te maken.
Gelet op de voorschriften, die – zoals het er nu voorstaat – ook dan nog
zullen gelden in verband met de coronacrisis, betreft het hier een viering,
die in besloten kring (klein aantal genodigden, zie hiervóór) zal
plaatsvinden, maar die u wel online kunt meebeleven via
“Kerkdienstgemist.nl” via de volgende link:
https://www.kerkdienstgemist.nl/stations/1922-Brigittakerk
2. Namens de Emmanuelparochie zal aan pastor Johan Rutgers een
afscheidscadeau worden aangeboden. Johan heeft aangegeven, dat hij
voor zijn afscheid graag een priesterstola zou willen ontvangen met een
afbeelding van de zeven sacramenten. Deze stola zal hem namens de
parochie bij zijn afscheid worden aangeboden. Johan gaf ook nog aan,
dat hij een Mariastola (priesterstola) ook wel heel mooi vindt. Ook deze
stola zouden we hem als Emmanuelparochie graag aanbieden. Het geld
hiervoor hopen we op basis van ‘crowdfunding’ bij elkaar te krijgen. U
kunt uw waardering voor het werk van pastor Johan Rutgers laten blijken
door een bijdrage over te maken op rekeningnummer NL20 RABO 0378
9453 27 ten name van RK Parochie Emmanuel onder vermelding van:
“cadeau JR”. Deze Mariastola kost 240 euro. Wat U als parochianen
meer bij elkaar brengt dan 240 euro, zullen we Johan meegeven als
bijdrage in de kosten van een andere tweedehands auto (occasion), die
hij zelf gaat aanschaffen om zich ook in zijn nieuwe parochie goed te
kunnen verplaatsen.
3. Bij gelegenheid van het afscheid van pastor Johan Rutgers zal er een
speciale uitgave verschijnen van de Emmanuel Nieuwsbrief. Hierin zullen
bijdragen worden opgenomen van elk van de leden van het pastoraal
team, waarin zij hun licht zullen laten schijnen op vier jaar pastoraat van
Johan Rutgers in ons midden. Ook aan alle locaties van onze
Emmanuelparochie zal worden gevraagd een bijdrage te leveren voor dit
speciale nummer van de Emmanuel Nieuwsbrief. Deze speciale uitgave
(echt een ‘collectors item’) zal medio juni in druk verschijnen. Per locatie
zullen er ruimschoots exemplaren ter beschikking worden gesteld. U kunt
deze speciale Emmanuel Nieuwsbrief ook digitaal toegestuurd krijgen.
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4. Zoals al aangegeven in een parochiebladartikel, dat ik heb geschreven
naar aanleiding van het komende afscheid van pastor Johan Rutgers,
wordt u allen uitgenodigd om uw bijdrage voor een herinneringsboek, dat
wij aan Johan willen meegeven, aan ons toe te sturen. Dit kan tot en met
zondag 14 juni aanstaande. Uw bijdrage – in welke vorm dan ook – kunt
u toesturen aan: Emmanuelparochie, Canadastraat 26, 8141 AC Heino;
of aan: brigitta.seekles@emmanuelparochie.nl Dit herinneringsboek zal
tijdens de afscheidsviering op zondag 28 juni aanstaande aan pastor
Johan Rutgers worden aangeboden.
Graag wens ik u en allen die u lief zijn, Gods zegen en alle goeds, mede namens
pastoraal team en parochiebestuur Emmanuelparochie,
Pastoor André Monninkhof
Geen viering………..dus ook geen collecte!!!
Vanaf 15 maart zijn alle vieringen in onze grote Emmanuelparochie afgelast. Het
heeft iets heel onwezenlijks: Geen Goede Week vieringen; geen vormsel; geen
eerste communie; geen Palmpasenoptocht; geen Mariavieringen; geen feestelijke
vieringen rondom het doopsel en trouwpartijen worden uitgesteld; geen
Hemelvaart dauwtrapviering; geen feest van de Geest; talloze
ontmoetingsmomenten bij doordeweekse vieringen en andere activiteiten. Onze
pastores doen hun best om creatief aan pastoraat gestalte te blijven geven. Er
zijn digitaal te volgen vieringen vanuit Ommen en in oecumenisch verband in
Heino en Lemelerveld. Op veel plaatsen hebben mensen het digitaal overleg en
het digitaal ontmoeten ontdekt.
Het treft vooral mensen die plotseling geen inkomen meer hebben omdat hun
werk is weggevallen. Dat is in de horeca en ook in de wereld van de musici. Wij
hebben echter afgesproken dat wij in onze Emmanuelparochie onze dirigenten
en organisten en pianisten blijven vergoeden alsof ze nog gewoon actief zijn.
Want we hopen hen ook in de toekomst weer nodig te hebben.
Door het wegvallen van de vieringen valt ook een belangrijke bron van inkomsten
weg. Behalve dat we onze intenties doorschuiven naar betere tijden, krijgen we
ook geen opbrengsten meer uit de gewone collectes. Alles bij elkaar voorzien we
een minimaal extra tekort van wel € 50.000.
Daarom wagen we het om als bestuur een beroep op u te doen. Zodat we onze
onkosten kunnen blijven dekken. Wij wagen het u te vragen om ons rond de
Pinksterdagen een eenmalige gift te willen doen. Zouden alle kerkgangers en niet
kerkgangers ons € 25 willen schenken?? Dat zou ons werkelijk helpen!!!! Uw
bijdrage kunt U overmaken op NL77 RABO 0312 8258 03
DORPSBLAD HOONHORST NR 10
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Bij voorbaat dank voor uw goede gaven. Wij wensen u en allen, die u lief zijn,
Gods rijkste zegen.
Wij wensen u ook heel veel sterkte met alles. Dat de Heilige Geest, die we met
Pinksteren mogen ontvangen, ons mag helpen om de moed erin te houden!
Namens pastoraal team, parochiebestuur en locatieraad Hoonhorst,
Pastoor André Monninkhof
Cyriacuskerk Hoonhorst 1770 - 2020
Deel 6
In vogelvlucht nemen twee kerkuilen u via het
Dorpsblad in het jaar 2020 mee door de geschiedenis
van 250 jaar kerk in Hoonhorst.
De nieuwe Kerk
Pastoor van Dam hield een nauwkeurig boek bij over
de nieuwe kerkstichting. Het blijkt dat hij heel wat
obstakels moest overwinnen om zijn idee te
verwezenlijken. De nieuwe kerk was op de plaats van
het huidige parkeerterrein gepland. De grond was via legaten en grondruil in
kerkbezit gekomen. Bestek en tekening lieten begin 1855 een lastenpost zien van
f 13.600,-. De financiering zou als volgt geschieden: via de kas c.q. uitstaand geld
f 4300,- en door inschrijving door parochianen zou f 4600,- bijeengebracht
kunnen worden. Het ontbrekende bedrag van f 4700,- zou geleend kunnen
worden tegen rente en worden afgelost uit de jaarlijkse opbrengst van de
bankenverhuur. De pastoor mikte op 340 á 350 zitplaatsen.
De boeren hadden toegezegd om hand- en spandiensten te verrichten. Omdat zij
in het voorjaar en de zomer erg druk zijn op hun eigen bedrijven, wilde pastoor
van Dam in het najaar van 1855 met de bouw beginnen. De kerkstichting bleek
echter minder eenvoudig dan de pastoor had gedacht. Hoewel hij alleen de
bisschop om toestemming had gevraagd, bleek dat hij met meerdere instanties
rekening had moeten houden zoals de deken in Zwolle, het Departement van de
R.K. Eredienst, het Departement van Waterstaat en de gemeente Dalfsen. En
natuurlijk hadden ze allemaal op- en aanmerkingen op de bouwtekening. Een
persoonlijk bezoek aan de bisschop was nodig om steun voor het uiteindelijke
plan te krijgen.
Op 1 maart 1856 kon de opdracht voor de kerk met een sacristie, een zangkoor
met trap en een bergplaats naar architect Wennekes in Zutphen gaan. Het
kostenplaatje was inmiddels opgelopen tot f 18.000,-. Aannemer Lelyveld uit
Duiven werd de bouw gegund. De bouw duurde door allerlei problemen 2 jaar.
Een tragisch dieptepunt vormde het overlijden van de zestienjarige Herman Diele
als gevolg van onvoorzichtigheid in september 1857. Een aantal oude banken uit
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het eerste kerkje, het altaar, de communiebank en de preekstoel verhuisden na
een opknapbeurt naar de nieuwe kerk.
Op 12 mei 1858 wijdde pastoor van Dam zelf zijn nieuwe kerk in. Waarschijnlijk is
de bisschop niet bij de wijding aanwezig geweest, maar in die dagen zullen de
deken en de geestelijkheid van Salland wel een groot aandeel in de opening
hebben gehad.
De nieuwe neo-gothische kerk met spitsbogen, een voor die tijd opvallend ranke
toren, een hoog en licht schip en steeds fraaier wordend meubilair dwong alom
bewondering af. In 1858 gold de kerk als de “Parel van Salland”. De “parel” was
ook een molensteen voor de kerk. De afgesloten leningen moesten afbetaald
worden met steeds minder parochianen. (In 1858 vertrokken 300 parochianen
naar de nieuwe parochie in Heino en in 1859 vertrokken 400 parochianen naar
de nieuwe parochie Dalfsen.) Was de parel ook een edelsteen? Wordt
vervolgd…..
Bron: Geschiedenis van de Sint Cyriacusparochie Hoonhorst- Dalfsen
Aan alle inwoners van Hoonhorst,
We hebben nu 7 weken Coronacrisis achter de rug. Een onzekere tijd want we
weten nog niet wanneer het afgelopen is. Het is een andere manier van leven, in
isolatie, op afstand, via videoverbindingen en met veel onzekerheid.
Om ons heen vernemen we dat niet alleen bedrijven en organisaties het moeilijk
hebben maar ook voor veel mensen de drempel wordt bereikt op financieel of
sociaal gebied.
Het aantal meldingen voor de voedselbank blijft stijgen.
Daarom willen wij u mededelen dat, mocht u in moeilijkheden zitten of komen,
met een gerust hart bij ons aan kunt kloppen voor ondersteuning op welk gebied
ook al is het maar een opbeurend gesprek. (volgens de RIVM regels natuurlijk)
Ook als u mensen kent in uw omgeving die op een of
andere manier wat hulp kunnen gebruiken, meld het ons
alstublieft. Zo kunnen we met z'n allen een beetje doen waar
sommigen heel veel aanhebben.
emailadres namens de caritas : silvobroeks@gmail.com
Hartelijk dank alvast voor uw medewerking en heel fijne
pinksterdagen allemaal.
Caritas Hoonhorst.
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PLAATSELIJK NIEUWS
Molen van Fakkert gaat weer draaien!
Vanaf 16 mei draait de molen weer
en vanaf zaterdag 6 juni gaat de
molen en molenschuur open voor
publiek.
Ook de molen viel onder de
maatregelen van het RIVM en was
ruim 2 maanden gesloten voor het
publiek. Aangezien de maatregelen
in juni versoepeld worden, mag de
molen ook weer open voor het
publiek. Hierbij hanteren wij de 1,5
meter afstand regel en verzoeken
wij bezoekers de hygiëne
voorschriften in acht te nemen.
Vanaf 6 juni kunt u bij ons terecht
voor een rondleiding door de molen
en starten we in de molenschuur
weer met de verkoop van onze
molenproducten. We hopen u te
ontvangen voor o.a.
pannenkoekmeel, volkoren meel,
bloem en onze overheerlijke
kruidkoekmix.
Actie: wordt u ‘vriend van de molen’ dan ontvangt u van ons als
welkomstgeschenk het boek ‘150 jaar Molen van Fakkert’ en 500 gram
pannenkoekmeel.
Opgave via e-mail info@molenvanfakkert.nl of bij bezoek aan molenschuur.
Bent u reeds vriend van de molen en hebt u afgelopen periode geen nieuwsbrief
ontvangen? Stuur even een mail naar info@molenvanfakkert.nl

DORPSBLAD HOONHORST NR 10

14

Dorpsblad Hoonhorst

DORPSBLAD HOONHORST NR 10

15

Dorpsblad Hoonhorst

DORPSBLAD HOONHORST NR 10

16

Dorpsblad Hoonhorst
Beste inwoners,
Corona houdt ons inmiddels al meer dan 2
maand in de greep. Helaas mogen we in deze
moeilijke tijd niet bij elkaar komen en zijn alle
activiteiten afgelast. Zelfs het jubileumjaar
Hoonhorst 250, dat in januari zo feestelijk van start ging is ‘on hold’ gezet. Het
toneelstuk van Kolde’r, de opening van de schuilhut en de historische dag zijn
uitgesteld.
Langzaamaan begint er weer wat meer mogelijk te worden maar het blijft onzeker
hoe het verloop zal zijn. Met het mooie weer en de vakanties in het vooruitzicht
gaan mensen er steeds meer op uit en krijgen beetje bij beetje weer wat meer
vertier. Ook is voor 2021 ons toch een historische dag in het vooruitzicht gesteld.
Op zaterdag 16 mei j.l., de oorspronkelijke datum voor de historische dag,
hadden de organisatoren Ria Tensen en Marian Spin een muzikale verrassing
georganiseerd om dit aan te kondigen. Met een trekker en platte wagen waarop
Ronny Lubberts met zijn draaitafel plaats had genomen, trokken zij door het dorp
om te laten weten dat op zaterdag 15 mei 2021 de historische dag alsnog plaats
zal vinden.
Toch zijn er onder ons nog veel mensen die thuis de deur niet of nauwelijks uit
kunnen of angstig of eenzaam zijn. We hopen en vertrouwen er op dat we het
noaberschap vooral in deze tijd samen kunnen waarmaken.
Daarnaast willen we het volgende onder de aandacht brengen: heeft u behoefte
aan een gesprek of hulp nodig? Saam Welzijn is voor jong en oud telefonisch
bereikbaar op telefoonnummer 0529-482121 (werkdagen tussen 09.00 en 15.00
uur).
En, mocht jij/u leuke ideeën hebben die we als Plaatselijk Belang samen met
jou/u wel op kunnen pakken, dan horen we dat graag. We zijn te bereiken op
info@pbhoonhorst.nl.
Zorg goed voor jezelf en voor elkaar en blijf gezond!
Hartelijke groeten,
Plaatselijk Belang Hoonhorst e.o.
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Doe meer met kostbaar regenwater
In deze bijzondere tijd waarderen we het des te meer dat in en rondom
Hoonhorst we kunnen genieten van onze groene omgeving. We wandelen en
fietsen regelmatig om even ‘op adem’ te komen met uiteraard de inachtneming
van de 1,5 meter. Valt het je ook op dat door het prachtige weer de laatste
weken, de grond snel uitdroogt en het stof opstuift? Eigenlijk zouden we in
periodes waarin veel regenwater valt een voorraad moeten aanleggen om deze
later te kunnen gebruiken voor onze tuin en planten. Daarom maakt Duurzaam
Hoonhorst je graag bekend met de subsidieregeling van de gemeente Dalfsen.
De gemeente Dalfsen geeft subsidie wanneer je het regenwater afkoppelt van het
rioolstelsel (https://www.dalfsen.nl/home/alleonderwerpen_258/product/afkoppelen-regenwater-subsidie_1075.html#). Deze
regeling zorgt ervoor dat kostbaar regenwater uiteindelijk in de tuin terecht komt
waar het de grond intrekt. Dat klinkt eenvoudig, maar vraagt wel wat uitleg.
Een voorbeeld uit de praktijk.
Anthony Voets deelt hieronder hoe hij bij zijn eigen woning te werk is gegaan:
“Voor mijn woning aan De Weitjes heb ik dit nu bijna klaar, en dat betekent dat ik
het water van de achterdaken via een groen dak de achtertuin in laat lopen, via
een bovengrondse flexibele slang. Daarnaast vangen twee regentonnen van
ongeveer 300 liter extra water op voor sproeien.
In de voortuin heb ik een verdiept stuk gemaakt waar het water van het hellend
voordak op uit komt, met ook hier een regenton van circa 300 liter. Voor het dak
van onze slaapkamer aan de zijkant hebben we een infiltratiekrat van 100 liter in
de grond geplaatst, zodat het regenwater eenvoudig de grond in kan trekken. “
Kortom, het vereist wat klus- en graafwerk. Maar zoals altijd helpt Duurzaam
Hoonhorst bewoners graag met het maken van een plan voor de afkoppeling van
regenwater. Interesse? Mail dan naar info@duurzaamhoonhorst.nl.
Maar we kunnen ook in kleine stapjes beginnen om het schone regenwater direct
op te vangen en niet zo maar in het riool te laten verdwijnen.
Duurzaam Hoonhorst helpt je graag een start te maken met de opvang van
regenwater en daarom: AKTIE!.
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---------------------

ACTIE: EEN BON VOOR EEN TON -----------------------------

Vind je het ook belangrijk, duurzaam of gewoon leuk om regenwater op te
vangen voor je tuin, het wassen van je auto of ramen?
Wil je direct aan de gang met de aanschaf van een (extra) regenton?
Koop lokaal bij de plaatselijke winkelier of leverancier van tuinproducten een
regenton!
Doe je bon voor een ton met vermelding van je naam, e-mailadres en
bankrekeningnummer in de brievenbus bij Cees Veldwijk, onze penningmeester,
Esakkers 16 te Hoonhorst (of scan je bon en mail deze naar
Cees@duurzaamhoonhorst.nl ).
en ontvang het bedrag van je aanschaf (maximale vergoeding 50,00 euro) op je
rekening.
Per huishouden binnen het verspreidingsgebied van het Dorpsblad kan 1x een
bon worden ingediend.. Deze actie geldt tot 1 augustus 2020.
------------------------ ACTIE: EEN BON VOOR EEN TON -----------------------------
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Zon op dak
Nu de coronamaatregelen onder voorbehoud stapje voor stapje worden
versoepeld, willen we het project Postcoderoos weer herstarten. We hopen dat
Dalfsen Stroomt haar kennis en kunde op het gebied van postcoderozen in de
opstartfase wil delen, zodat een projectteam vervolgens alle deelnemers goed
kan begeleiden van plan tot realisatie.
De eerste stap is te inventariseren of iedereen nog steeds wil deelnemen en of er
nieuwe belangstellenden zijn. Mail z.s.m. naar
info@duurzaamhoonhorst.nl als je (nog steeds) belangstelling
hebt, en hoeveel vierkante meter dak je beschikbaar hebt
voor zonnepanelen.
De tweede stap is dat we met de ingekomen informatie een
concept plan gaan opstellen (inclusief de businesscase), dat rond half/eind juni
zal worden gemaild aan de deelnemers, om daarna met elkaar de definitieve
invulling te maken. Hiervoor beogen we eind juni een bijeenkomst te houden met
alle deelnemers, waarin het concept plan wordt omgezet in een definitief plan.
Daarna gaan we conform het plan de volgende stappen zetten en start het
daadwerkelijk plaatsen van de panelen op de daken.
Blijf op de hoogte
Voor wie groen, gezond, gemeenschappelijk en gezellig aan de slag wil: neem
vooral even contact met één van ons op. Een plek in het bestuur van de stichting,
gewoon meepraten over projecten en/of een mooi duurzaam idee: je/u bent van
harte welkom!
Mail naar info@duurzaamhoonhorst.nl of neem contact op met Antje Kingma,
0529 - 40 18 78, Anthony Voets 06 -16 44 63 48, Cees Veldwijk 0529 - 46 21 33,
Jannet Kroes 0529 - 42 70 37
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VOETBAL NIEUWS
Jumbo nieuwe sponsor coachjassen VV Hoonhorst
Jumbo Kamphuis uit Dalfsen heeft een nieuw contract voor 5 jaar bijgetekend bij
VV Hoonhorst.
Afgelopen vrijdagmiddag was, ondanks de coronamaatregelen, toch even een
officieel moment voor het contract te ondertekenen. De uitbater Ronald Kamphuis
was wederom bereid om ook VV Hoonhorst de komende 5 jaar te blijven
sponsoren in de vorm van nieuwe coachjassen voor zowel VV Hoonhorst als de
jeugdcombinatie JCHW (HoonhorstWijthmen). Vanaf 1 september zal
Jumbo Kamphuis prijken op de nieuwe
zomer - en winterjassen van de
vereniging.
Jumbo Kamphuis is voor VV Hoonhorst
geen onbekende. In 2010 had Ronald
onder de naam van C1000 ook al een
digitaal sponsorbord ter beschikking
gesteld. Verder is Ronald Kamphuis al
enkele jaren trouw verbonden als
hoofdsponsor aan de Jumbo Kamphuis
Crossloop in Hoonhorst.
We danken Ronald Kamphuis voor dit
megacontract en kijken reikhalzend uit naar het nieuwe seizoen.
Links: Ronald Kamphuis (Jumbo Kamphuis) en rechts : Wim van Lenthe namens VV Hoonhorst

Pronk Beregening nieuwe sponsor VV Hoonhorst
VV Hoonhorst heeft onlangs een nieuwe bordsponsor uit Vaassen weten
te contracteren. De firma Pronk Beregening B.V uit Vaassen is een bedrijf
die al ruim 15 jaar gespecialiseerd is in het adviseren, ontwerpen, aanleggen
en onderhouden van uw beregeningsinstallatie. Pronk Beregening is de
leverancier die de beregeningsinstallatie heeft aangelegd bij het nieuwe
hybrideveld bij VV Hoonhorst. Bij toeval was hij in de val gelopen bij onze
sponsorman bij VV Hoonhorst... Wij willen Erik en Margreet Pronk hiervoor
hartelijk bedanken!

Pronk Beregening B.V is gevestigd aan de Riezebosweg 13 in Vaassen.
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EEN STUKJE UIT HET DAGBOEK VAN….
Burgemeester Erica van Lente
Vandaag fietste ik naar Zwolle. Vanaf Hoonhorst nam ik de Mataramweg, daarna
een stukje Poppenallee en toen de Marshoekersteeg, daarna westwaarts over de
Herfterweg/Oude Dalfserweg die vervolgens Herfterlaan wordt. En dan kom je
langs nummer 29. De plek waar het huis stond waar mijn opa opgroeide. Bertus
van Lente. Toen de Canadezen ons land bevrijdden in april 1945, moest ook de
boerderij, het ouderlijk huis van mijn opa, eraan geloven.
De boerderij ging in rook op. Er werd een tijdelijk houten gebouw neergezet, en
daarna(ast) werd een nieuwe woning gebouwd. Huize Phoenix. Die staat er nu
nog. Er woont nog steeds familie van mij, een achternicht.Vanaf de Herfterlaan
kom je vanzelf op de Kuyerhuislaan. Dichtbij de ijsbaan Zalné stond mijn opa's
wieg. Hij werd er geboren in een boerderijtje dat er al lang niet meer is.
Daarna verhuisde het gezin naar de Veldhoek, en moeten ze ergens gewoond
hebben ten noordoosten van de Joodse begraafplaats. En van daar werd dus
verhuisd naar de Herfterlaan. Ik fietste er vandaag langs. En bedacht me dat het
jammer was dat ik er nooit met mijn opa fietste. Toen ik vanavond mijn vader aan
de lijn had, hoorde ik wat meer verhalen, en de locaties zeggen me steeds wat,
meer omdat ik nu zelf in deze contreien woon. Mijn grootmoeder, Riek van der
Kolk, kwam uit Lierderholthuis. In de wachtpost (bij de spoorwegovergang) aan
de Hoge Bosweg groeide ze op. Mijn grootouders gingen er na hun trouwen (eind
oktober 1945) samen wonen, en kregen er de meeste van hun kinderen,
waaronder mijn vader. Twee boerderijen westwaarts stond de boerderij van
Elshof. Van de voorzitter van PB Hoonhorst, Eline Elshof, begreep ik al dat haar
vader en mijn opa bevriend waren. Dat waren ze dus al sinds de jaren '40, in b
Lierderholthuis. Van mijn vader begreep ik dat mijn opa als jonge man op een
aantal boerderijen in de regio heeft gewerkt, onder andere in Wijthmen, aan de
Veldwijkweg. En ook aan de Marshoekersteeg, (na)bij Kooiker. Ook zo'n lieu de
mémoire - een plek die nu voor altijd gekoppeld is aan het verhaal over mijn opa.
(Nb eerst stond hier Poppenallee, maar het is de Marshoekersteeg) Fietsend
over de Marshoekersteeg kwam nog een ander verhaal bij me op.
Dit keer dat van mijn ex-schoonvader. Die groeide op in Zwolle, aan de
Wipstrikkerallee. Hij was dol op vogels en ging vaak om die reden richting
Dalfsen/Hoonhorst. Hij kwam veel over de vloer bij Kooiker (die ook kooiker was).
"Zit hij er nog", vroeg hij me laatst. "Jazeker woont en werkt daar nog een
Kooiker", kon ik hem melden (ook al ben ik er zelf nog niet geweest). Ook heeft
hij nog goede herinneringen aan andere boeren in de buurt: Fakkert, Kortstee,
Dekker en Dijk. Een neef van mijn ex-schoonvader was trouwens één van mijn
voorgangers, burgemeester Volgers. Ik vind het bijna ongelofelijk dat al deze
verhalen zo in elkaar overvloeien. En dat het verleden van velen mijn heden is.
Wordt vervolgd
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