
   

Dorpsblad Hoonhorst 13 maart – 2 april 2009 13e jaargang nr 10 

 

 

DORPSBLAD HOONHORST NR 11 
  
 

1  

  Dorpsblad Hoonhorst  17 april – 7 mei 24e jaargang nr. 11 



   

Dorpsblad Hoonhorst 13 maart – 2 april 2009 13e jaargang nr 10 

 

 

DORPSBLAD HOONHORST NR 11 
  
 

1  

  Dorpsblad Hoonhorst  17 april – 7 mei 24e jaargang nr. 11 



   

Dorpsblad Hoonhorst 13 maart – 2 april 2009 13e jaargang nr 10 

 

 

DORPSBLAD HOONHORST NR 11 
  
 

1  

  Dorpsblad Hoonhorst  17 april – 7 mei 24e jaargang nr. 11 

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 
 28 april Marisca  8  mei 
 19 mei Rosanne 29 mei 
   9 juni Rosanne 19 juni 
   

 
Klepperende ooievaars, lammetjes in de wei, overal een voorzichtig groen. We 
horen de vogels weer in alle vroegte. De natuur gaat gewoon verder waar zij 
gebleven is.  
Ook wij staan niet stil al is de dorpsagenda leeg. Er worden mooie acties 
ondernomen die vooral bedoeld zijn voor de mensen die dag en nacht klaar staan 
voor anderen in deze tijd. 
Stoepkrijt wordt massaal ingekocht en gebruikt en T-shirts worden voorzien van 
een hart, let op de molen! En alles op afstand van elkaar maar toch in 
saamhorigheid. 
 
Hoonhorst 250 jaar gaat dit jaar niet door maar we hebben wel een mooi gedicht 
gekregen over de “oude” tijd. Wie kan ons vertellen uit welk jaar dit stamt? 
 

Stichting Het Dorpsblad 
 
 
 

mailto:dorpsblad@hoonhorst.nl
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In dit nummer 
 
Kerkelijk nieuws 
 

Praktijk De Verbinding 

Cyriacuskerk Hoonhorst 1770 -  2020  
 

Berenjacht in Hoonhorst 

Aanleg hybridevoetbalveld Anjerpunt 
 

Geen plantenactie dit jaar 
 

Puzzel  

Hoonhorst 250 jaar in 2020 wordt 2021 Recepten van voedsel uit de WOII 
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Dankbetuiging 

 
Hierbij willen wij iedereen hartelijk bedanken voor de warme belangstelling, 

de vele kaarten, de bloemen, de hulp en de bemoedigende woorden 
die wij mochten ontvangen tijdens de ziekte en na het overlijden  

van mijn lieve man, onze vader en opa Gerard Overgoor. 
 

Het heeft ons goed gedaan dat er zoveel mensen hem een warm hart 
toedragen. 

 
Familie  Overgoor 

 

 
 
 
 
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 
 
 

KERKELIJK NIEUWS 

mailto:monninkhof@hetnet.nl
http://www.parochiehoonhorst.nl/
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Werkgroep Heilig Doopsel 
Voor aanmeldingen dopelingen: 
Mascha Hulsman tel. 0529 - 85 08 89 of Esther Damman 06 - 81 99 86 33 
 
Ziekenbezoekgroep 
Heeft u behoefte aan bezoek bij ziekte, bent u aan huis gebonden of anderszins, 
neem dan contact op met Sientje Veneboer. Zij is de contactpersoon van de 
bezoekgroep in onze parochie. 
Haar telefoonnummer is 0529 - 40 18 28 
 
Misintenties:  
Opgave misintenties bij het locatiesecretariaat (rkkerkhoonhorst@gmail.com), 
uiterlijk vrijdags vóór datum inleveren kopij dorpsblad. Het  locatiesecretariaat (in 
de dorpshuiskamer) is geopend iedere vrijdagmorgen van 10.00 uur tot 11.30 uur 
en is dan ook telefonisch bereikbaar 0529 -  40 12 23. Misintenties kunnen per 
kalenderjaar worden opgegeven onder vermelding van de data waarop men de 
misintentie gelezen wil hebben. Bijdrage: misintentie € 8,=. Betaling via 
bankrekeningnr. NL55 RABO 0312 8258 11 t.n.v. R.K. Parochie H. Cyriacus 
Hoonhorst.    
 
i.v.m. het corona virus komen alle liturgische vieringen te vervallen. 
t.z.t. zal bekeken worden wanneer de opgegeven misintenties weer 
ingepland kunnen worden. 
 
 

 
Op woensdag 18 maart is overleden te Zwolle 

Helena Maria Thecla van Eck - Hagedoorn 
Leny 

in de leeftijd van 73 jaar 
echtgenote van Sido van Eck 

De Weitjes 12 
Laten wij Leny in onze gebeden gedenken. 
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Cyriacuskerk Hoonhorst 1770 -  2020  
Deel 4. 
    
In vogelvlucht nemen twee kerkuilen u via het Dorpsblad in het jaar 2020 mee 
door de geschiedenis van 250 jaar kerk in Hoonhorst. 
De diefstal van 1835: een parochie in rep en roer. 
Tijdens het pastoraat van pastoor Poelmans werd Hoonhorst opgeschrikt door 
een zeer brutale diefstal. In de nacht van 7 op 8 augustus 1835, dus net voor het 
patroonsfeest van Cyriacus, kwamen dieven door het openen van enkel ramen 
de sacristie binnen. “De spagnoletten waren gans kapotgebroken” meldt een 
bijna ooggetuigenverslag in het tijdschrift De Godsdienstvriend. 
Met moeite en list zijn de dieven naar binnen geklommen. Vervolgens hebben ze 
minder moeite gehad om de kast te openen waar de “Heilige vaten” bewaard 
werden. Zij vonden daarin twee zilveren kelken, een ciborie ( een kelk waarin de 
geconsacreerde hosties bewaard worden ) en een monstrans. In de ciborie en de 
monstrans zat het heilig Sacrament: de hostie. Het schijnt dat ze in hun 
goddeloosheid toch nog enig ontzag, misschien vrees hebben gehad voor het 
heilig Sacrament, want de hosties waren er uit gehaald en op een stoladoekje en 
een stukje wit papier gelegd. 
De buit bestond verder nog uit twee zilveren ziekenbusjes, de zilveren klampen 
van het missaal en een koperen kruis. Dit kruis werd gebruikt bij een begrafenis. 
De dieven hadden die nacht het voordeel dat de pastoor vroeg naar bed ging, 
omdat de kapelaan vermoeid van een reis thuis was gekomen en ook vroeg naar 
bed ging.  De kapelaan heeft die nacht niets gehoord terwijl anders het geringste 
rumoer hem niet ontging. 
Uiteraard waren pastoor Poelmans en kapelaan Bruins ten einde raad. Heel 
Hoonhorst sprak hier schande van. Het koperen kruis werd later door een jongen 
terug gevonden aan de voet van de Lemelerberg. Dat kruis heeft zijn 
oorspronkelijke bestemming teruggekregen. Van de rest heeft men nooit meer 
iets vernomen. Door de beroving was de parochie weer net zo arm als in de 
eerste dagen na de hervorming. 
Diezelfde avond van de diefstal blijkt er ook een meisje in de omgeving van 
Rechteren te zijn ontvoerd. Zij wist na twee dagen te ontsnappen aan haar 
ontvoerders in de woestenij van Damsholte. Of dit feit iets te maken heeft gehad 
met de diefstal is nooit duidelijk geworden. De diefstal bleef onopgelost. 
Door het inschakelen van een vriend van pastoor Poelmans kwam er een milde 
gift van Amsterdamse katholieken. Zij hadden 180 gulden bij elkaar gesprokkeld 
en een kelk. Van het geld werd een nieuwe ciborie en nog een kelk aangeschaft. 
Zo kwam alles op zijn pootjes terecht. 
( wordt vervolgd ) 
 
Bron: Geschiedenis van de Sint Cyriacusparochie Hoonhorst- Dalfsen 
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Aanleg hybridevoetbalveld op De Potkamp 
Ondanks dat de voetbal begrijpelijk ook volledig stil ligt tijdens 
de Coranacisis, is er recentelijk wel gestart met de aanleg van 
een hybridevoetbalveld op ons sportpark. De lang 
gekoesterde wens om de kleine en natte trainingshoekjes te 
vervangen gaat daarmee in vervulling. Het hybrideveld komt 
op de plaats van het huidige veld 2.  

 
Hoe zat het alweer? 
Na de bouw van de nieuwe Potstal heeft vv Hoonhorst een enquête gehouden 
onder haar leden. Iedereen was zeer positief over de vereniging en de nieuwe 
accommodatie. Het enige minpunt waren de trainingsvelden. Bij regenachtig 
weer stonden de plassen op de trainingshoeken en door de vorm kon er ook niet 
wedstrijdgericht getraind worden. 
Hiermee is de vereniging aan de gang gegaan. Graag wilden we dus een veld 
waar ook op getraind kon worden. Gewoon natuurgras is te kwetsbaar om al 
deze uren aan te kunnen. 
Een kunstgrasveld voldoet hier wel aan, er kan onbeperkt op getraind en 
gespeeld worden. Echter als meest duurzame dorp van Overijssel past een 
kunstgrasveld (met bijbehorende discussie) niet bij Hoonhorst. De 
tussenoplossing in de vorm van een hybride veld voldoet prima en is ook nog 
eens veel goedkoper dan een kunstgrasveld.  
 

VOETBAL NIEUWS 
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Wat is een hybride voetbalveld? 
Een hybrideveld wordt gevormd door een kunstgrasmat met maar 10% vezels (in 
plaats van 100% zoals bij kunstgras). In plaats van rubber invulkorrels wordt er 
grond in gebracht waar vervolgens graszaad ingezaaid wordt. Dit gras ontkiemd 
en groeit boven de kunstgrasvezels uit. Het maaien gebeurt boven de 
kunstgrasvezels. Hierdoor wordt er dus gewoon op gras gevoetbald. Het voordeel 
is dat het gras niet zo snel kapot getrapt wordt omdat de kunststof vezels de 
kracht deels opvangen. Pollen eruit trappen is dan ook niet mogelijk. Het veld 
blijft ook veel vlakker. Maar het belangrijkste is dat er veel meer uren op gemaakt 
kunnen worden dan op een gewoon grasveld. Dit hybridevoetbalveld zal het 
eerste worden in Overijssel. 
 
Tijdspad 
De aanleg van het hybrideveld zal in een kort tijdsbestek plaatsvinden. Rond half 
mei zal het veld ingezaaid moeten zijn om in september speelklaar te zijn als 
trainings- en wedstrijdveld. Het gras moet voldoende tijd hebben te groeien en 
wortelmassa te ontwikkelen.  
Maandag 30 maart is de firma Pekkeriet in opdracht van de gemeente Dalfsen 
begonnen met de aanleg van een hybrideveld bij vv Hoonhorst. Namens de 
gemeente begeleidt adviesbureau Planning uit Meppel de aanleg. Vooraf hebben 
vrijwilligers van de vereniging al de dug-outs verwijderd en heeft de gemeente 
beide doelen veilig gesteld.  
Pekkeriet is gelijk begonnen met het opschonen van obstakels. Zo zijn de 
ballenvangers, bankjes en tegels weggehaald. Hierna is het werk met piketten 
uitgezet. De toplaag is eraf gehaald. Daarna zal de drainage en de beregening 
aangelegd worden. Beide zaken zijn belangrijke aandachtspunten bij een 
hybrideveld. Vervolgens zal de hybridemat uitgerold worden waarover een dun 
laagje grond, die vervolgens weer ingezaaid wordt. 
Uiterlijk 31 juli zal Pekkeriet het werk opleveren. Hierna zal het gras natuurlijk nog 
verder moeten groeien. Nu de werkzaamheden zijn begonnen is het veld afgezet 
met hekken. Om de veiligheid te waarborgen mag het werkterrein niet betreden 
worden. 
 

 
 
 

 
Mocht u als gezin/mens veel spanning ervaren, dan kunt u terecht bij praktijk de 
verbinding, zij biedt met haar praktijk momenteel gratis telefonische spreekuren 
aan. Daarnaast is het mogelijk om beeldbelsessies te doen. Meer informatie 
hierover kunt u vinden op www.praktijkdeverbinding.com. 
 
 

PLAATSELIJK NIEUWS 

http://www.praktijkdeverbinding.com/
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Beste inwoners van Wijthmen, Hoonhorst en omgeving, 

 Al jaren bent u gewend dat uw tuin wordt opgefleurd met de 
plantjes van de Volleybalvereniging Wijthmen. Velen van u 
hebben hiermee onze vereniging gesteund, waarvoor dank. 
  
Helaas hebben wij moeten besluiten dat de jaarlijks door ons 
georganiseerde plantenactie dit jaar niet door kan gaan 

vanwege de maatregelen ter voorkoming van de verspreiding van het corona-
virus. 
De plantenactie zou plaatsvinden op woensdag 6 mei 2020. 
Wij vragen om uw begrip en gaan ervan uit dat wij u in 2021 weer van de mooiste 
voorjaarsbloeiers kunnen voorzien! 
 
Met vriendelijke groet, 
Bestuur volleybalvereniging Wijthmen 
 

 
Nieuwe datum historische dag 
 
Zoals iedereen vast van verre voelde aankomen; ook 
wij moeten helaas onze historische dag van 16 mei 
2020 cancelen… 
  
Dan nu het goede nieuws; we hebben een nieuwe datum geprikt!  
15 mei 2021 gaan we alles wat we met elkaar tot nu toe hebben bedacht en 
voorbereid ten uitvoer brengen! Dit betekent nog een jaartje extra de tijd om alle 
mooie plannen te verfijnen zodat het nog mooier wordt dan het al zou worden. 
We hopen dan weer op jullie te mogen rekenen. 
 
We hebben nog overwogen om de dag te verplaatsen naar komend najaar, maar 
gezien de onzekerheid van de maatregelen voor de bestrijding van  het corona 
virus en de reeds georganiseerde en nog te verplaatsen activiteiten in het najaar 
hebben we toch gekozen voor volgend jaar. 
 
Mochten er buurtschappen zijn die toch al kosten gemaakt hebben, breng de 
bonnetjes bij je buurtregisseur. Dan zorgen zij ervoor dat deze kosten vergoed 
worden. 
Voor nu heel erg bedankt voor al jullie inzet, de creativiteit en de geweldige 
plannen! 
We gaan op 15 mei 2021 voor de herkansing! Tenslotte bestaan we ook maar 

één keer 251 jaar       
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‘Groeten uut Hoonhorst’ vanuit de lucht 
 
De feestelijkheden rondom het 250-
jarig bestaan van het dorp liggen stil. 
Maar we laten ons niet uit het veld 
slaan. De projectgroep Hoonhorst 250 
jaar heeft het initiatief genomen om 
een boodschap te maken met 
‘Groeten uut Hoonhorst’. 
 
Afgelopen zaterdag heeft er een 
drone over Hoonhorst gevlogen om en filmpje te maken .  
In alle straten van ons dorp was een uniek bericht te zien aan opa’s en oma’s, het 
ziekenhuispersoneel of andere familieleden en vrienden.  
Houdt Facebook en de website www.hoonhorst250.nl in de gaten, want zeer 
binnenkort komt het filmpje online wat dan bekeken kan worden en gedeeld. 
 
Hou de moed erin, in deze moeilijke tijd!  
Een hartelijke groet,  
Leden van de werkgroep en projectgroep Stichting Hoonhorst 250 jaar 
 

 
Het DNA van Dalfsen met aangepaste plannen voor 2020 
 
Voor 20 maart stond een prachtige opening op de planning van de schuilhut te 
Hoonhorst en op 4 april zou de tram in Nieuwleusen te bezichtigen zijn. De 
schuilhut staat op de hoek Molenhoekweg / Koelmansstraat. 
 
Doch Corona heeft daar grandioos een streep door gehaald. Maar we moeten 
ons hierdoor niet laten verslaan en op een ander tijdstip zal de opening van de 
schuilhut  en de onthulling van de steen aan de Papenallee alsnog gepland 
worden. 
Wij hadden een mooi programma in het verschiet. 
 
Een deel van de genodigden zouden wij met een belzenspan afhalen vanaf het 
station Dalfsen en dan - via de Papenallee - naar de Baron van Dedemschool 
rijden om hier in het bijzijn van een grote groep leerlingen de tekst op de steen 
onthullen. Vervolgens zouden we -  inclusief de 2 hoogste klassen -  met het 
belzenspan via de Mataram naar de schuilhut rijden.  
Een ander belzenspan zou de twee hoogste klassen van de St. Cyriacusschool te 
Hoonhorst ophalen en aangevuld met wat bestuursleden van Hoonhorst 250 
vervoeren naar de schuilhut, waar wethouder Jan uitslag de officiële opening zou 
doen en de tekstborden onthullen.  

http://www.hoonhorst250.nl/
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In de schuilhut komen nog prachtige tekstborden waarop de historie van de 
Koningsweg en de Twentseweg is aangegeven, alsmede de oorsprong van de 
Bentheimer zandsteen in ons gebied. Dus wandel er gerust een keer naar toe. 
Ook komen er richting bordjes op de Bentheimersteen en bij de Papenallee een 
bordje over het ontstaan van deze weg. 
 
Op de locatie was gezorgd voor muziek, een verhalenverteller en natuurlijk voor 
catering. Maar helaas moest alles geannuleerd worden. 
 
Wij vertrouwen er op dat er een herkansing komt 
Werkgroep DNA Hoonhorst 
 

 
Het DNA van Hoonhorst brengen wij in beeld. 
Historische informatie over een schuilhut gebouwd op de hoek Koelmansstraat / 
Molenhoekweg en zou op  20 maart worden geopend. Een project van de 
gemeente Dalfsen in het kader de het “DNA van Dalfsen” om de historie 
zichtbaar te maken in alle kernen in de gemeente. 
Zo is in Lemelerveld een oud kerkbruggetje geheel herbouwd zoals het vroeger 
als ophaalbrug is geweest. In het dorp Dalfsen is het transport over de Vecht met 
de”Vechtzomp” weer zichtbaar gemaakt en wordt daar in de zomermaanden 
gevaren met vakantiegangers e.d. 
Oudleusen heeft gewerkt aan het weer zichtbaar maken van oude historische 
boerderijnamen en een “Marketafel” en Nieuwleusen werkt aan het herstel van 
een oude tramwagon, met een stuk rail dat hier vroeger heeft gelopen. Daarna 
wordt dit weer zichtbaar gemaakt bij het museum de Palthehof. 
 
Hoonhorst  is dit jaar begonnen met de bouw van een historische schuilhut. 
Onderstaande informatie is in de schuilhut weergegeven. 
Deze schuilhut, “De Kapelle” is gebouwd op een historisch kruispunt van twee 
oude wegen in een archeologisch belangrijk gebied. Mogelijk heeft hier zelfs een 
wegkapel gestaan. Een punt van samenkomst waar reizigers en bezoekers rust 
vonden. Het betreft het kruispunt van de Twentseweg met de Koningsweg. 
 
De Twentseweg was een historisch belangrijke weg. 
Dit was een handelsweg, vanaf 1276 van Campen (Kampen) naar Osnabrück. 
Deze weg liep door het centrum van Zwolle en door het buitengebied van 
Hoonhorst, langs Hellendoorn en door naar Duitsland. Vooral voor het vervoer 
van vlas, linnen, lakens, katoen, huiden en leer, maar ook specerijen, zout, 
sieraden, granen, gereedschappen en wapens, overal waar handel in was. Dit 
vond plaats met door paarden getrokken wagens, iets kleiner dan een hessenkar.  
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Door de komst van de Rijksstraatweg in 1830 (nu N35) heeft het zijn functie als 
handelsweg verloren. De huidige Molenhoekweg was de oorspronkelijke 
Twentseweg. 
 
Een andere belangrijke weg was de Koningsweg. 
De huidige Koelmansstraat en de Oude Vechtsteeg zijn delen van een oude 
“koningsweg” en deze was al voor het jaar 947 in gebruik. Een “koningsweg” was 
een weg die hoven met elkaar verbond. Deze weg liep over hogere delen in het 
landschap, door het gebied waar nu de kern van Hoonhorst ligt. Het Hof Iert, of 
Ierte in Lenthe was een koningshof, een leenhof van het Stift (klooster) in Essen, 
Duitsland. Op een hof betaalden de omliggende boeren hun pachtpenningen, 
meestal in de vorm van landbouwproducten, vee of gebruiksvoorwerpen voor het 
klooster. Het vervoer daarvan vond plaats met handkarren, ossenkarren of met 
paarden. Het volgende hof was Archem bij Ommen, hoven lagen op “daags 
afstand” van elkaar. (af te leggen afstand in een dag met  handkar of ossenkar). 
 
Bewegwijzering op Bentheimer zandsteen. 
Bentheimer zandsteenblokken zijn vorige eeuw opgebaggerd uit de Vecht bij 
Dalfsen. Deze steensoort werd vanaf 1450 tot 1850 van Bentheim over de Vecht 
vervoerd met zompen (platbodems). In Zwolle overgeladen in grotere schepen 
naar o.a. Amsterdam en andere delen in de wereld. Aangezien de Vecht toen 
nog niet gekanaliseerd was, vielen delen van de rivier in de zomermaanden 
vrijwel droog, waardoor de schepen niet verder konden. Om bij ondiep water toch 
nog door te kunnen varen gooiden de schippers soms wat ballast overboord en 
die blokken zijn in de Vecht terug gevonden. Bentheimer zandsteen wordt ook 
wel het “goud” van Bentheim (Duitsland) genoemd en was een belangrijk 
bouwmateriaal voor belangrijke gebouwen (paleis op de Dam) en kastelen. In de 
gemeente Dalfsen zie je op verschillende plaatsen blokken staan als voetstuk 
voor een kunstwerk,  bewegwijzering of voor tekstinformatie. 
Tekstbordjes die op de Bentheimerzandstenen komen:   
Historische Koningsweg > Ierte 1 km < Essen Duitsland 179 km         
Historische Twentseweg > Kampen 31km < Osnabrück Duitsland 147 km            
 
Papenallee is een historisch kerkpad.  
De Papenallee is een oud kerkpad ontstaan na de reformatie door de katholieken 
(papen) van Dalfsen die kerkten in een schuurkerk in Hoonhorst. Dalfsenaren 
gingen per veer (Kleine veer of Nierveer) de Vecht over, of lopend door het 
ondiepe Vechtwater om de kortste weg naar Hoonhorst te vinden. Het pad liep 
over het landgoed Den Berg richting Hoonhorst. Hierdoor is de naam Papenallee 
ontstaan. 
Tekstbord geplaatst bovenop de steen. 
 
Werkgroep DNA Wim Schrijver. 
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Ga je mee op berenjacht? 
Een wandeling met het gezin in open lucht is gelukkig nog 
mogelijk in deze rare tijd. Veel gezinnen gaan er dagelijks 
even op uit om te wandelen. Even een frisse neus halen. 
En natuurlijk daar waar niet veel mensen zijn en met netjes 
ruim 1,5 meter afstand. Om de wandeling leuk te maken 
voor kinderen is er een berenjacht bedacht. Ook voor de 
ramen van huizen in Hoonhorst zijn beren te spotten. En 
vergeet niet naar de Klapvoortweg weg te gaan, daar is 
een speciale berenjacht door kinderen gemaakt. 

De regels van die berenjacht zijn simpel: plaats een beer 
achter je eigen raam en zoek tijdens een wandeling in jouw 
buurt naar andere beren. De berenjacht komt overgewaaid 
uit Australië en het Verenigd Koninkrijk. Het populaire 
prentenboek ‘We gaan op berenjacht’, diende als inspiratie. Doe mee en plaats 
een beer achter het raam voor de berenjagers. Ken je het verhaaltje al van de 
berenjacht? Luister hier: https://youtu.be/Uh8ohWu09Lk 

 

4 en 5 mei -letterbrij puzzel 

Op 4 mei staan we stil bij de mensen die hun leven 
gaven voor hun en voor ónze vrijheid. Op 5 mei vieren 
we de bevrijding van Nederland. 

Zo zie je op de tekening hierboven hoe Canadese tanks 
Nederland binnenrollen: Nederland is bevrijd!  

De vier-vijf-mei-letterbrij is niet al te moeilijk. Je moet het volgende doen: 
streep alle woorden in de puzzel die je kunt vinden weg. Ze hebben allemaal 
iets te maken met de Tweede Wereldoorlog. De woorden gaan in alle 
richtingen (ze gaan níet om de bocht). 

Als je alle woorden uit de puzzel hebt weggestreept, blijft een aantal letters 
over. Zet deze achter elkaar en je krijgt een slagzin die met 4 en 5 mei te 
maken heeft. 

https://youtu.be/Uh8ohWu09Lk?fbclid=IwAR0PryM0SyKBlcRwIXHmxhpZpZ0E75t2G9vcvQGsZRrp019iJUHGYSKz3qU
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Recepten van voedsel uit de WOII 
Hoewel het grootste deel van de oorlog voldoende voedsel verkrijgbaar was, 
zullen mensen zich voorbereid hebben op nog slechtere tijden. De 
museumcollecties laten zien dat er flink gehamsterd werd. De voorraadkast 
tijdens de oorlog bestond uit onder andere blikvoer. De hoeveelheid 
tomatenpuree en gecondenseerde melk in recepten in de oorlogskookboekjes 
zijn zeer opvallend.  
 
Krachtrondjes  
 
Benodigdheden 
150 gram havermoutvlokken 
1 ei 
4 eetlepels karnemelk 
1 flinke eetlepel tomatenpuree 
Peper 
Zout 
Aroma (Aromat) 
50 gram belegen kaas 
 
Bereiding 
Doe de havermout in een bakje. Roer het ei los met de karnemelk in een ander 
bakje en voeg de tomatenpuree, peper, zout en het aroma toe en meng goed 
door elkaar. Giet dit mengsel op de havermoutvlokken en schep het goed om, 
zodat de vlokken bedekt zijn met het mengsel. Laat het zo een half uurtje 
afgedekt staan. Rasp in de tussentijd de kaas. Voeg deze na een half uurtje toe 
aan het mengsel en roer goed door elkaar. Vorm er met je handen kleine rondje 
koekjes van. Het mengsel goed aandrukken! 
Doe wat boter in de pan en bak hierin de rondjes op half hoog vuur tot ze 
goudbruin zijn, aan beide zijden. 
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Crisiscake  
De crisiscake is een recept uit de tweede oorlog, toen boter een schaars goed 
was. 
Er bleek helemaal geen boter en maar 1 ei in deze cake te gaan, en toch is hij 
verrukkelijk van structuur en smaak. Het geheim: thee en tutti frutti. Daar komt-ie 
dus: crisiscake: gezonder én goedkoper dan gewone cake!  

Ingrediënten 

350 gr tutti frutti 

150 gr lichte basterdsuiker 

300 ml neutrale thee 

1 zakje vanillesuiker 

275 gr zelfrijzend bakmeel 

1 ei 

Verder heb je nodig 

Cakevorm, mes, theepot, kom 
 

Bereidingswijze 

Snijd de tutti frutti in stukjes en meng in een kom met de thee, de basterdsuiker 

en de vanillesuiker. 

Laat 30 minuten staan. 

Verwarm de oven voor op 150 graden. Meng het ei en het bakmeel erdoor en 

schep het beslag in de ingevette cakevorm. 

Laat in ca 75 minuten gaar worden in de oven. 

 

 
 

 

 

 

ALLEEN SAMEN 
 
Het coronavirus brengt aardig wat te weeg ondanks de stilte overal. Ook de 
deuren van het Anjerpunt zijn in deze tijd gesloten, net als de Kulturhusen en de 
bibliotheken in de andere dorpen binnen de gemeente Dalfsen. Dat betekent niet 
dat er niets gebeurt. Op de facebookpagina van Anjerpunt Hoonhorst staan af en 
toe ideeën en de laatste informatie, kijk vooral nu en dan even.  
We wensen ieder toe dat het coronavirus ver bij je vandaan blijft! Blijf gezond! 
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BUITENBIEB 
Nu de deuren dicht zijn, zetten we de boeken buiten. Voor 
het Anjerpunt staat een rek buiten met boeken en 
tijdschriften, daar mag iedereen van meenemen (niet meer 
inleveren!).  
Wat de activiteiten van de bibliotheek Dalfsen/Nieuwleusen 
betreft: de bibliotheek Dalfsen/Nieuwleusen doet voor haar 
leden wat zij kan. Verder verwijst zij voor een aantal zaken 

naar online-mogelijkheden. Dat neemt nu een enorme vlucht, ook voor kinderen. 
Sinds 6 april is ook de online ThuisBieb open. Daar kunnen leden en nu tijdelijk 
ook niet-leden E-books lezen. Kijk op www.ThuisBieb.nl voor het aanbod. 
Digitaal vragenuurtje 
Heb je vragen over beeldbellen, WhatsApp of andere digitale problemen? 
Medewerkers van de bieb in Dalfsen van het digitaal vragenuurtje zitten voor je  
klaar om je op weg te helpen. Op maandagochtend tussen 10.00 en 12.00 uur 
kun je bellen met Elze Klute, 06 23037869 en op woensdagochtend tussen 10.00 
en 12.00 uur met Jan te Bokkel, 06 28951270 
Daarnaast kent SeniorWeb tijdelijk een gratis hulplijn voor alle digitale vragen 
waar je elke werkdag terecht kunt tussen 9.00 en 12.00 uur. Het hulpnummer is 
0800-0506 
 

BOODSCHAPPEN 
CRZ Kappers is op donderdag t/m zondag vanaf 15.00 u open voor bestellingen 
en afhalen (ingang slijterij). Mocht u producten van het Anjerpunt nodig hebben, 
dan is dat via die weg mogelijk (tel. 0529 401281) 
 

EXPOSITIE 
De exposities in het Anjerpunt zijn nu ook niet te 
bezichtigen. Op dit moment hangen er schilderijen van 
leden van de schildergroep Bellingeweer over het 
neerstorten van de Messerschmitt in 1944. Deze expositie 
blijft in ieder geval ook in de maanden mei en juni hangen. 
De expositie met Kunst over Hoonhorst die in mei/juni en 
juli/aug zou plaatsvinden is doorgeschoven naar mei/juni 
2021. 

 

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! 

  

 

 

http://www.thuisbieb.nl/
http://www.hoonhorst.nl/
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