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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
Contactpersoonbezorging
Ria Melenhorst, tel. 0529 – 40 15 49
Correspondentieadres secretariaat
Martine Haverkate, Koelmansstraat 70, 7722 LZ Hoonhorst tel. 06 - 83 63 04 77
Penningmeester/prijsopgaaf plaatsingskosten, commerciële krummels en
plaatsing teksten Steven Akse, tel. 0529 - 750219
Bankrekeningnummer Rabobank NL 82 RABO 0383 8106 04
Inleveren kopij
4 augustus
25 augustus
15 september

Gemaakt door
Marisca
Rosanne
Rosanne

Verschijning
14 augustus
4 september
25 september

In dit nummer o.a:
Kerkelijk nieuws
Cyriacuskerk Hoonhorst 1770 - 2020 Deel 8
Voetbalnieuws – o.a. Voetbal Klusavond vrijdag 28 augustus
Einde schooljaar St. Cyriacus was toch één groot feest
Baron van Dedemschool over het afgelopen halfjaar
Kom dolen in het maïsdoolhof!
Nog een kans: bon voor een ton van Duurzaam Hoonhorst!
Dorpen van Morgen!
Nieuws van het Anjerpunt
Healing Touch praktijk: ‘De Zon’
MS Collectanten gezocht!

DORPSBLAD HOONHORST NR15

3

Dorpsblad Hoonhorst
Stapje voor stapje gaan we weer de goede kant op, toch blijft het opletten… er
zijn gelukkig weer wat activiteiten gepland, we kunnen meehelpen met de
voetbalklusavond. Of zelf klussen in de tuin om regenwater op te vangen dat
momenteel royaal uit de lucht valt.
Verder kunnen we hopelijk in goede gezondheid de zomervakantie vieren, we
wensen iedereen een heel ontspannen tijd toe.
Stichting Het Dorpsblad

Agenda
Voetbal klusavond op vrijdag 28 augustus vanaf 18.00 u
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VERHUISBERICHT:
Via deze weg willen we laten weten dat Dorus Broeks zijn huis in de
Tempelhof heeft ingeruild voor een appartement in Rosengaerde.
Hij heeft hier altijd met veel plezier gewoond.
Dat is lange tijd mogelijk gebleven mede dankzij veel mensen
die altijd voor hem klaar hebben gestaan.
Al diegenen willen wij daarvoor hartelijk bedanken!
Een bezoek in Rosengaerde (in overleg) of een berichtje
uit Hoonhorst zal hij vast en zeker op prijs stellen.
Adres: Pleijendal 61, 7721 DW Dalfsen

KERKELIJK NIEUWS
Pastoraal team Emmanuelparochie
Contactpastores voor geloofsgemeenschap Hoonhorst:
Pastoor A.Monninkhof, monninkhof@hetnet.nl;06-22786151
Hans de Vries, parochievicaris, prhansdevries2020@gmail.com; 06 - 45 29 02 66
Gerard Noordink, g.noordink@hetnet.nl;0572-391262
Joop Butti, butti@ziggo.nl; 06-22239828
Marga klein Overmeen, m.kleinovermeen@emmanuelparochie.nl; 06-18276484
Locatieraad: Secretaris mevr. A. van Leeuwen, ankievvwijthmen@kpnmail.nl;
0529 - 402011
Contactpersoon voor onze parochie bij overlijden:
Mevr. T. Veltmaat, tel. 0529 - 401729 / 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
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7

Dorpsblad Hoonhorst
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 - 401828
Misintenties:
Opgave misintenties bij het locatiesecretariaat (rkkerkhoonhorst@gmail.com),
uiterlijk vrijdags vóór datum inleveren kopij dorpsblad. Het locatiesecretariaat (in
de dorpshuiskamer) is geopend iedere vrijdagmorgen van 10.00 uur tot 11.30 uur
en is dan ook telefonisch bereikbaar 0529 – 40 12 23. Misintenties kunnen per
kalenderjaar worden opgegeven onder vermelding van de data waarop men de
misintentie gelezen wil hebben. Bijdrage: misintentie € 8,=.
Betaling via bankrekeningnr. NL55 RABO 0312 8258 11 t.n.v. R.K. Parochie H.
Cyriacus Hoonhorst.
Kerkberichten: 19 juli tot en met 9 augustus
Het volgende schema is onder voorbehoud. Alleen in Ommen wordt de H.
Communie uitgereikt.
Wilt u een viering bijwonen in Hoonhorst, dan dient u zich vóór vrijdag 12
uur aan te melden via emailadres: rkkerkhoonhorst@gmail.com / per
telefoon 0529 – 401223 / of door een briefje in de brievenbus te doen met
naam en telefoonnummer.
Voor aanmelding in de buurtdorpen zie de website
www.emmanuelparochie.nl
Zondag 19 juli
09.00 uur : Eucharistieviering
Voorganger : Pastor Wenker
Lector
: Martin Broeks
Koster
: H. v.d. Vegt
Intenties 19 juli
overl. ouders Overgoor-Grooteschaars, Bernard en Marie Diepman-Reimert.
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Ommen
Lemelerveld
Vilsteren
Heino
Lierderholthuis

: zondag 19 juli
: zaterdag 18 juli
: zondag 19 juli
: zaterdag 18 juli
: zondag 19 juli

11.00 uur
19.00 uur
11.00 uur
19.00 uur
9.00 uur

Eucharistieviering
Gebedsviering
Gebedsviering
Eucharistieviering
Eucharistieviering

Maandag 20 juli
19.00 uur : Rozenkransgebed
Lectrix
: Tonnie Veltmaat
Zaterdag 25 juli
19.00 uur : Gebedsviering
Voorganger : Werkgroep
Koster
: G. Holterman
Intenties 25 juli
overl. ouders Grooteschaars-Bruggeman, Bernard en Marie Diepman-Reimert, Gradus
Damman.
Ommen
Lemelerveld
Vilsteren
Heino
Lierderholthuis

: zondag 26 juli
: zondag 26 juli
: zondag 26 juli
: zaterdag 25 juli
: zondag 26 juli

11.00 uur
9.00 uur
11.00 uur
19.00 uur
9.00 uur

Eucharistieviering
Eucharistieviering
Gebedsviering
Gebedsviering
Gebedsviering

Maandag 27 juli
19.00 uur : Rozenkransgebed
Lector
: Frans Eilert
Zondag 2 augustus
09.00 uur : Gebedsviering
Voorganger : Pastoraal medewerker Noordink
Lectrix
: Miny Holterman
Koster
: A. Braam
Intenties 2 augustus
Jaarged. Rinus van der Vechte, Theodora Lugtenberg-Kappers, Bernard en Marie
Diepman- Reimert.
Ommen
Lemelerveld
Vilsteren
Heino
Lierderholthuis

: zondag 2 augustus
: zaterdag 1 augustus
: zondag 2 augustus
: zaterdag 1 augustus
: zondag 2 augustus
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11.00 uur
19.00 uur
11.00 uur
19.00 uur
9.00 uur

Eucharistieviering
Gebedsviering
Gebedsviering
Eucharistieviering
Eucharistieviering
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Maandag 3 augustus
19.00 uur : Rozenkransgebed
Lectrix
: Tonnie Veltmaat
Donderdag 6 augustus
19.00 uur : Eucharistieviering
Voorganger : Pastoor Monninkhof
Zaterdag 8 augustus
19.00 uur : Eucharistieviering
Voorganger : Pastor de Vries
Lectrix
: Anneke Jansen
Koster
: H. v.d. Vegt
Intenties 8 augustus
overl. ouders Grooteschaars-Bruggeman, Bernard en Marie Diepman-Reimert, Harry
Veltmaat, overl. ouders Overgoor-Grooteschaars, Johan Kortstee, Anton Kroes, overl.
ouders Hollewand.
Ommen
Lemelerveld
Vilsteren
Heino
Lierderholthuis

: zondag 9 augustus
: zondag 9 augustus
: zondag 9 augustus
: zaterdag 8 augustus
: zondag 9 augustus

11.00 uur
9.00 uur
11.00 uur
19.00 uur
9.00 uur

Eucharistieviering
Gebedsviering
Gebedsviering
Gebedsviering
Gebedsviering

Versterven?
‘Zalig de zachtmoedigen’ zegt Jezus in de Bergrede: ‘Neem mijn juk op je en leer
van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart.’
Dit zachte juk is het juk van de liefde. Liefde staat tegenover zelfzucht en
zelfgenoegzaamheid. Liefde richt zich eerst op de ander en niet op zichzelf.
Léven uit de geest van liefde betekent léven uit God.
De ommekeer en bekering waartoe het evangelie ons uitdaagt en oproept is van
een houding van egoïsme en hardvochtigheid naar een houding van liefde en
zachtmoedigheid, van hoogmoed naar nederigheid, van heersen naar dienen.
Het gaat er in het evangelie om, dat wij ‘versterven’ aan onze zelfzucht en
egoïsme, omdat het tot niets anders leidt dan tot de dood.
Maar de geest van liefde wekt op ten leven. Wij moeten ‘versterven’ aan de dood
en niet aan het leven! De liefde laat ons léven aan de dood voorbij, alsof de dood
niet bestond. Liefde is de weg die tot eeuwig leven leidt. Als de liefde in ons
woont, dragen wij het onderpand van het eeuwig leven in ons mee. Een eeuwig
leven dat hier en nu begint wanneer wij ons geloof belijden in Jezus Christus, de
DORPSBLAD HOONHORST NR 15
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Zoon van de levende God die liefde is. In Hem gaan wij nooit verloren, maar
zullen wij leven, nu en tot in eeuwigheid.
Joop Butti
DANKJEWEL!!!
Doordat de wekelijkse collecte lange tijd niet gehouden kon worden en doordat
ook opgegeven intenties doorgeschoven worden naar betere tijden, zag menig
financieel beheerder de cijfers steeds ‘roder’ worden. Daarom heb ik namens ons
parochiebestuur en het pastoraal team een tijdje geleden een oproep gedaan om
een extraatje van €25,= of meer te schenken aan uw eigen geloofsgemeenschap.
Daar hebben heel veel parochianen gehoor aan gegeven!! Dat is
hartverwarmend. Want daardoor voelt het parochiebestuur zich gesteund in hun
keuze om onze organisten en dirigenten te blijven honoreren ondanks dat hun
inzet door de opgelegde beperkingen minimaal moest zijn. Met uw extra bijdrage
zijn we dus zeer verguld. Ook degenen die dit alsnog van plan zijn nodig ik
namens mijn collega’s en het parochiebestuur uit ook een ‘duit in het zakje’ te
doen. U vindt het bankrekeningnummer van uw geloofsgemeenschap in uw
parochieblad en ook op de website.
Nogmaals heel veel dank.
André Monninkhof, pastoor
Uitbreiding vieringen
Zoals u in de Kerkberichten kunt zien zal vanaf 4 augustus as. de doordeweekse
vieringen ook weer worden hervat. Met inachtneming van de gebruikelijke
voorzorgsmaatregelen en richtlijnen bent u weer van harte welkom!
– de Locatieraad Cyriacuskerk Hoonhorst 1770 - 2020
Deel 8
In vogelvlucht nemen twee kerkuilen u via het Dorpsblad in het jaar 2020 mee
door de geschiedenis van 250 jaar kerk in Hoonhorst.
De school
Pastoor Schoorlemmer (uit Kerkuilen 7) is een korte periode pastoor van de St.
Cyriacusparochie geweest van 1904 tot 1911. Hij vertrok naar Zevenaar. Zijn
opvolger pastoor Simons is een langere periode pastoor geweest: van 1911 tot
1935. Sommige oude parochianen zullen hem nog herinneren. Hij was stipt,
direct en in zijn benadering van zaken eigenzinnig. Het kerkhof werd in klassen
verdeeld evenals de bankverpachting. Dat laatste betekende dat gulle gevers aan
de kerk voorin zaten, minimumgevers achterin en dat er speciale armenbanken
kwamen.
DORPSBLAD HOONHORST NR 15
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Hoewel pastoor Simons niet de stichter van een kerk was, was het predicaat
bouwpastoor zeker op hem van toepassing. Tijdens zijn pastoraat werden niet
alleen in 1922 de St. Cyriacusschool, de eerste R.K. Lagere School in de
gemeente en de hoofdmeesterswoning gebouwd, maar ook een nieuwe pastorie
en een nieuw parochiehuis op de plaats van de oude schuurkerk. Nieuwe
collectes, waaronder de halfjaarlijkse pastoorscollecte en de aardappelcollecte,
werden ingevoerd.
Tot 1922 kende Dalfsen geen enkele katholieke school. De leerlingen moesten in
een ver verleden naar de Lenther school op het Slendebroekerveld bij de
Bolderbrug aan de Twentse weg en vanaf 1853 bij de Moezenbelt of naar de
openbare school in Emmen.
In 1921 kwam de bisschoppelijke goedkeuring voor de stichting van een school.
Door de gelijkschakeling van openbaar en bijzonder onderwijs zou het
kerkbestuur moeten zorgen voor een waarborgsom van 15%. De waarde van de
grond kon nog op die som in mindering worden gebracht.
Aangezien het kerkbestuur tegenover de kerk een geschikt terrein in eigendom
had waren de financiën geen struikelblok. In het voorstel was ook een
onderwijzerswoning gepland. Deze voorziening moest de parochie wel zelf
betalen. De lening, die daarvoor werd afgesloten, werd afgelost met de opbrengst
van de maandelijkse collecten voor dit doel. De architect en de laagste inschrijver
waren resp. Martin Roebers uit Deventer en de gebr. Pierik uit Zwolle. De school
moet in recordtijd gebouwd zijn. De start van de bouw was op 30 juni 1922 en de
eerste lessen werden al gegeven in november. Op 2 januari 1923, vond de
opening plaats met alle notabelen uit de kerk en de gemeente.
De school startte met 72 leerlingen. Tot hoofd van de school werd dhr.
Steenbeeke benoemd en tot onderwijskrachten juffrouw Schiller en juffrouw
Stokkermans. Enkele achternamen van leerlingen die op een oude foto staan uit
1933: Horstman, Klein Herenbrink, Jansen of Lorkeers, Meulman, Kievitsbosch,
Schrijver, Damman, Duteweerd, Nijboer, v.d. Kamp, Klink, Schrijver, Haas,
Nijboer en v.d. Kamp. (De vaders, moeders, opa’s en oma’s van nog veel
inwoners van Hoonhorst nu.)
In 1932 kreeg Wijthmen een katholieke school, de St Jozefschool, die viel ook
onder het kerkbestuur van de St. Cyriacus. In 1930 werd Hoonhorst aangesloten
op het elektriciteitsnet. Toen ook de telefoon was aangesloten kon men zeggen
dat pastoor Simons zijn parochie een nieuwe tijd binnen gevoerd had.
Wordt vervolgd
Bron: Geschiedenis van de Sint Cyriacusparochie Hoonhorst- Dalfsen
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VOETBAL NIEUWS
Albert Heijn Dalfsen nieuwe kledingsponsor Hoonhorst 2
Albert Heijn gaat de komende tijd flink investeren bij Voetbal Vereniging
Hoonhorst.
Naast het vernieuwen van het huidige bord en de uitbreiding van reclameborden
zal de uitbater Albert Huisjes ook het 2e elftal van VV Hoonhorst in de kleding
gaan steken.
Vanmorgen was het officiële moment van contractondertekening, natuurlijk met
gepaste afstand.
Albert Heijn Dalfsen is al ruim 5 jaar een vertrouwde bordsponsor bij VV
Hoonhorst. Het werd tijd voor een nieuwe
uitdaging in kleding en vernieuwing van het
huidige bord en met uitbreiding van extra borden
rondom de Dug –outs. Vanaf 1 september zal het
2e elftal van VV Hoonhorst in de kleding
aantreden van Albert Heijn Dalfsen. Namens
Voetbal Vereniging Hoonhorst willen we Albert
Huisjes hartelijk bedanken voor dit mooie contract
voor de komende 3 jaar!

ZOMERACTIE REUVERSSPORT ZWOLLE
Derby Star Classic ballen van € 39,99 nu
voor € 30,=. OP=OP
Verder krijgt elke sporter van elke vereniging
in Hoonhorst maar liefst 10% korting op de
aankopen.
DUS WEES ER TIJDIG BIJ....

Voetbal Klusavond vrijdag 28 augustus
Voorafgaand aan de start van de nieuwe voetbalcompetitie willen we graag
Sportpark De Potkamp weer helemaal in orde maken. Daarvoor organiseren we
op vrijdag 28 augustus a.s weer een klussenavond. Met natuurlijk in achtneming
van de op dat moment geldende Coronaregels…We
beginnen om 18:00 uur met een kop koffie en zullen
daarna in groepjes gaan starten.
Neem alsjeblieft een emmer en spons/doek mee en
eventueel werkhandschoenen.
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Na afloop is er voor de vrijwilligers nog een gezellige nazit met een hapje en een
drankje.
Vele handen maken licht werk, dus senioren, A en B spelers en ouders van de
overige teams worden hierbij van harte (en met enige nadruk) uitgenodigd om
hun steentje bij te dragen…..
Voor vragen kun je onderstaande contactpersonen aanspreken:
Wim van Lenthe
Jeroen Zwakenberg
Jeroen Peek

PLAATSELIJK NIEUWS
Overlijden van Leny van Eck – Hagedoorn
Woensdag 18 maart jl. is mijn lieve vrouw Leny overleden. Ik heb ongelooflijk
veel reacties gehad. Ruim 190 geschreven teksten op kaarten en brieven lagen
in de postbus. En dan heb ik het nog niet eens over de overstelpende
hoeveelheid berichten via e-mail. De geschreven teksten kon ik helaas niet lezen.
Met mijn Daisy-speler nam ik de voorgelezen teksten op, die ik later uittypte.
Toen ik daarmee klaar was had ik een document van meer dan 30 pagina’s.
Vervolgens heb ik de e-mail berichten gekopieerd en geplakt in een ander
document en de beide documenten gestuurd naar de wederzijdse familie.
De teksten van de binnengekomen post gaven mij kracht en steun om door te
gaan. Ik voelde hierin hoop en vertrouwen voor de toekomst en wil u hiervoor
heel hartelijk danken.
Woensdag 10 juni is de grafsteen geplaatst op het graf van Leny. Zondag 21 juni
zouden wij 45 jaar getrouwd zijn. Graag had ik de herdenkingsbijeenkomst voor
Leny op deze dag willen houden in de kerk, maar door de coronacrisis kan dit
helaas niet doorgaan. Het zal nog wel enige tijd duren voordat wij weer in grotere
groepen bij elkaar kunnen komen. Daarom heb ik besloten om de
herdenkingsbijeenkomst volgend jaar rond de datum van 18 maart te houden. U
wordt daarover nog nader geïnformeerd.
Uiteraard bent u van harte welkom op De Weitjes 12. Wilt u dan wel eerst even
bellen, want het kan zomaar zijn dat ik met de geleidehond aan het wandelen
ben.
Nogmaals mijn hartelijke dank voor het meeleven met het overlijden van Leny.
Sido van Eck
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De Cyriacusschool heeft een heel bijzonder schooljaar
achter de rug. We willen graag een paar hoogtepunten
van de afgelopen maanden delen. Want goed nieuws
was er ook ondanks alle beperkingen!
Er werd een groot beroep gedaan op onze creativiteit
door de schoolsluiting en de Corona-maatregelen. Een
schoolkamp leek er dit jaar niet meer in te zitten.
Gelukkig mocht groep 8 een nacht slapen in onze school en heeft een fantastisch
afscheid gehad. Ons gebouw bleek zowaar prima om te toveren tot een
lasergame-arena met rook- en geluidseffecten. Tot laat in de avond werd er
fanatiek gespeeld!
In plaats van een schoolreis en meesters - en
juffendag hadden we een geweldig schoolfeest
met luchtkussens en een buikschuifbaan op het
Achter de Molenterrein.
Toen de kinderen in mei weer op school
mochten komen konden ze volop aan de slag in
onze verplaatste moestuin. In februari hebben
ouders een nieuwe plek ingericht als moestuin
en dat is een groot succes.
De kinderen konden bijvoorbeeld al radijsjes, sla en bonen oogsten. Het blijft
genieten om enthousiaste kinderen zich te zien verbazen en leren over wat er
groeit en bloeit in de tuin.
De Cyriacusschool blijft op deze manier een broedplaats voor talent.
We wensen iedereen een fijne zomer!
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Corona en school
Op het moment dat deze tekst
wordt getypt, kunnen we al stellen
dat het jaar 2020 als een
belangrijk jaar de geschiedenisboeken ingaat. De uitbraak van Covid-19 volgen
we in het begin van het kalenderjaar nog via de media als een ernstige zaak ver
weg. Maar voor we het goed en wel in de gaten hebben, zitten we er middenin.
Een bewogen periode waar niemand zich op had voorbereid. Corona is ons
overkomen. Er wordt geschiedenis geschreven.
Ook wij kregen uiteraard te maken met thuiswerken en met schoolsluiting. Beide
maatregelen zijn in slechts enkele korte zinnen geformuleerd. Maar hoe
ingrijpend zijn ze wanneer vader en/of moeder thuis een gezin hebben, daar hun
werk moeten doen en ook nog hun kind(eren) moeten begeleiden bij het
thuiswerk.
Er is een enorm beroep gedaan op de creativiteit en flexibiliteit van ouders. Een
compliment en een “dank je wel” is ook hier zeker op z’n plaats. Ook de
leerkrachten moesten alle zeilen bijzetten. Want al heb je als leerkracht een
sterke affiniteit met digitale middelen, het verzorgen van
digitale instructies aan een groep die uit verschillende
niveaus bestaat, dat zijn we niet gewend. Kinderen
kunnen digitaal niet op maat worden bediend zoals live
in de klas. Daarnaast zijn de meeste
basisschoolkinderen (nog) niet toe aan instructies via
een beeldscherm.
Toen “de cijfers” de goede kant opgingen, kwam de 50%-regel: 50% van de
onderwijstijd weer op school en 50% van de kinderen tegelijk aanwezig. Met als
doel dat ouders werden ontlast en zich beter op hun werk konden richten. Want
de economie moest gered worden.
Inmiddels draaien we op school weer als voorheen. Met alle kinderen op alle
dagen. Hoe leuk was het om de reacties van kinderen te zien die elkaar een
lange periode niet hadden ontmoet.
Ook de afsluiting van het schooljaar verliep anders.
Geen gezamenlijke afsluiting met als hoogtepunt de
musical. Het afsluiten van basisschool voor groep 8
vond buiten plaats op het schoolplein. En de musical
werd vervangen door een eindfilm, gemaakt met de
kinderen van groep 7 met als thema: “De toets is
foetsie”. Om de kinderen toch nog een mooie
afsluiting te geven werd er een “nacht van 8”
georganiseerd waarbij zij met de kinderen van groep 7 op school bleven slapen.
Wij wensen u een fijne, gezonde zomer.
Team CDS A Baron van Dedem
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Maïsdoolhof & Pluktuin
Kom dolen in het maïsdoolhof!
De kronkelige paden leiden je door het maïsveld. Het doolhof is geschikt voor
jong en oud. Er zit een puzzel in het doolhof wat het dolen extra leuk maakt! Het
doel is om de uitkijktoren te bereiken. Na een zoek - en speurtocht door het
doolhof kun je genieten van een ijsje of iets drinken op ons terras.
Voor kinderen is er alle ruimte om lekker te spelen.
Het doolhof is open vanaf 8 juli t/m 15 augustus op
woensdag, vrijdag en zaterdag van 10:00-16:00.
Of pluk je eigen boeket bloemen in onze pluktuin!
De pluktuin is dagelijks geopend; deze zit aan de
weg. Selfservice: kom dus gerust wanneer het jou
uitkomt
De Dolle Deel
Molenhoekweg 8 Hoonhorst (gemeente Dalfsen)
Tel: 06-28794425
www.dedolledeel.nl

DOE MEER MET KOSTBAAR REGENWATER
Er zijn al heel wat tonnen aangeschaft en duizenden liters regenwater aan het
riool voorbij gegaan, maar nog even een reminder voor hen die deze prachtige
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actie gemist hebben. Duurzaam Hoonhorst helpt jou ook graag een start te
maken met de opvang van regenwater en het niet zomaar in het riool te laten
verdwijnen en daarom: een bon voor een ton!.
---------------------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 een bedrag van 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-----------------------------

En wil je het wat grootser aanpakken en al het regenwater dat op het dak valt
afkoppelen van het riool?
De gemeente Dalfsen geeft subsidie wanneer je het regenwater afkoppelt van het
rioolstelsel (https://www.dalfsen.nl/home/alleonderwerpen_258/product/afkoppelen-regenwatersubsidie_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. 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.
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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Duurzame dorpen van Dalfsen lanceren website Dorpenvanmorgen.nl
De Duurzame Dorpen van de Gemeente Dalfsen lanceren op 14 juli 2020 de
website DorpenvanMorgen.nl. Met deze nieuwe,
gezamenlijke website informeren en inspireren zij de
bewoners van Hoonhorst, Nieuwleusen, Oudleusen,
Lemelerveld en Dalfsen over duurzame initiatieven en
verhalen. Aan de lancering is een foto-winactie gekoppeld.
Inwoners worden opgeroepen foto’s te delen van hun
favoriete, duurzame plek in de gemeente met de hashtag
#dorpenvanmorgen.
Op de site dorpenvanmorgen.nl is aandacht voor duurzame energie, voeding,
vervoer, natuur, kringloop en samenleven. Bezoekers vinden ze er inspirerende
portretten van bewoners en krijgen ze informatie over duurzame projecten en
ontwikkelingen. Zo voeden de Dorpen van Morgen bewoners en ondernemers
met ideeën en tips om verantwoorde keuzes te maken en zelf actie te
ondernemen om woning en woonomgeving te verduurzamen.
Redactie van vrijwilligers
In Dorpen van Morgen hebben de duurzame initiatieven in de gemeente Dalfsen
de krachten gebundeld: Nieuwleusen Synergie, Duurzaam Hoonhorst, Duurzaam
Leefbaar Lemelerveld, Duurzaam Oudleusen en Groen Gebogen. Waar elke
vereniging of coöperatie eerst een eigen website onderhield, is er nu een
gezamenlijke redactie van vrijwilligers. Zij maken de artikelen en video’s voor
dorpenvanmorgen.nl en beheren de pagina’s op Facebook, Instagram en Twitter.
Windenenergie
Bij de lancering van de site pakken de Dorpen van Morgen onder meer het thema
windenergie bij de kop. Ze maakten een video over het grote windmolenproject
van Nieuwleusen Synergie en een kleine particuliere molen bij melkveehouder
Arjan Bosch in Hessum. En geven in een interview met beleidsmedewerker Thijs
Mosterman uitleg over het beleid van de gemeente Dalfsen.
Winactie
Welke plek in de gemeente Dalfsen staat voor jou symbool voor duurzaamheid?
En waarom? Deel een foto met korte tekst en de hashtag #dorpenvanmorgen op
sociale media of stuur de foto naar winactie@dorpenvanmorgen.nl. Alle foto’s
krijgen een plek op de sociale media van dorpenvanmorgen.nl. Na de zomer
worden drie winnaars bekendgemaakt. Zij ontvangen een ‘zaadbom’ die een
fleurige bloemenmix geeft voor bijen, vlinders en vogels.
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HET ANJERPUNT IN DE ZOMER
Ook in juli en augustus is het Anjerpunt elke middag van 13.30 tot
16.30 uur van maandag tot vrijdag open. Vanwege de
anderhalvemeter-maatregel ontvangen we maximaal 2 bezoekers
tegelijk. Dit mag nu ook een volwassene en een kind zijn.
We zijn open voor het halen en brengen van boeken, voor het
kopen van streekproducten of voor het huren van het spel Tezz
en de Tijdgeest (met een iPad een wandeling maken door het
verleden, heden en de toekomst van Hoonhorst). Het is helaas
nog steeds niet de bedoeling om gezellig aan de tafel plaats te nemen en een
praatje te maken. CRZ Kappers is via het molenterras bereikbaar, niet meer via
het Anjerpunt.
TOPBOEK
Gratis Zomer Topboek voor kinderen van 6 tot en met 8 jaar in
het Anjerpunt
Speciaal voor kinderen in de leeftijd van 6-8 jaar ligt er vanaf 6 juli
een Zomer Topboek klaar in het Anjerpunt en in de
bibliotheekvestigingen in Dalfsen, Nieuwleusen, Lemelerveld en
Oudleusen voor alle kinderen die boeken komen lenen. Op = op.
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TAARTENAKTIE!
Jumbo Kamphuis organiseert een taartenactie! Per taart gaat € 2,=
naar een stichting of vereniging van jouw keuze. Het Anjerpunt
doet ook mee en we kunnen jouw steun goed gebruiken! Bestel
een appeltaartje voor € 4,15 via www.jumbokamphuis.nl en kies nr.
56 St. Anjerpunt Hoonhorst (op één na laatste plaats in het rijtje)!
Alvast dank!
BIBLIOTHEEK EN INFOPUNT BIEDEN HULP BIJ DONORREGISTRATIE
Vanaf 1 juli 2020 geldt de nieuwe donorwet. Iedereen kan
registreren wat hij of zij wil. Voor iedereen met vragen over
de registratie biedt de bibliotheek hulp. Er zijn workshops dit
najaar in Dalfsen (23 sept), Nieuwleusen (23 okt) en in
Lemelerveld (6 nov). Daarnaast biedt het Infopunt
persoonlijke hulp op maat.
Voor meer informatie over de nieuwe donorwet of hulp bij het invullen van het
donorregister, kun je bellen met het Infopunt. Het Infopunt is telefonisch
bereikbaar via tel. 0529 - 79 30 13 op maandag, dinsdag, donderdag en
vrijdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur en woensdagavond van 18.30 tot 20.30
uur.
LEKKER LOKAAL
Maak ons los! Geen sproeifeestbraderie, geen ludieke acties
waarbij we de heerlijke streekprodukten aan de man en vrouw
brengen… we moeten het dit jaar hebben van jullie
zelfredzaamheid. Kom langs in het Anjerpunt voor iets voor jezelf
of een ander. Op verzoek wordt het prachtig ingepakt. Als nieuw
in het schap is 1770, het speciaal voor Hoonhorst, door de
zorgbrouwerij Vechtdalbrouwerij, gebrouwen biertje. Een echte
aanrader. Contant betalen is niet mogelijk, maar het
verschuldigde bedrag kan overgemaakt worden per bank.

info@anjerpunthoonhorst.nl en je kunt terecht bij Karin Huitink
(Kappers), Yvonne te Woerd (06)54795800, Antje Kingma
(Boerhoes). Anjerpunt Hoonhorst is ook op Facebook te vinden!
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INGEZONDEN NIEUWS
Healing Touch praktijk: ‘De Zon’
Vermindert je klachten door je energie in balans te brengen!

Mijn naam is Wilhelmien Brinkhof en per 1 augustus 2020 open ik mijn Healing
Touch Praktijk: ‘De Zon’.
Ik ben als verpleegkundige werkzaam bij Buurtzorg Naast de reguliere zorg ben
ik een paar jaar geleden begonnen met complementaire zorg, in de vorm van
Healing Touch.
Healting Touch is een energiebehandeling, met als doel het bevorderen van de
lichamelijke, emotionele, mentale en spirituele gezondheid. Gedurende de
behandeling wordt de energie in balans gebracht door lichte gerichte
aanrakingen. Dit versterkt het zelfhelend vermogen. De behandeling heeft een
diep ontspannend effect waarbij je een helende werking ervaart en ‘terug in
contact komt met zichzelf’. Het is een waardevolle behandelingsmethode bij
verschillende klachten zoals pijn, stress, angst, vermoeidheid, kanker, chronische
ziektes, voor en na operaties, etc.
Tijdens de behandeling lig je op de rug of buik. Ook behandelingen in zittende
houding zijn mogelijk.
Voor een behandeling of informatie kunt u mij bellen of appen: 06 – 57 29 19 20
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Collectanten MS fonds gezocht in Hoonhorst!
Van 16 t/m 21 november 2020 vindt de landelijke huis-aan-huiscollecte van het
Nationaal MS Fonds plaats. We zijn hard op zoek naar collectanten in Hoonhorst.
Help jij ons in de strijd tegen multiple sclerose (MS)?
MS is de meest invaliderende ziekte onder jonge mensen. Het is een ziekte van
het centrale zenuwstelsel. Doordat er iets mis is in het afweersysteem, wordt de
laag om de zenuwen aangevallen en beschadigd. Hierdoor komen signalen van
en naar de hersenen niet (goed) door, waardoor verlammings- en
uitvalsverschijnselen optreden. In Nederland hebben 17.000 mensen MS en elk
jaar komen hier zo’n 1.000 mensen bij. De eerste symptomen treden meestal op
tussen het 20e en 40e levensjaar.
Onderzoek hard nodig!
Er is nog geen oplossing voor MS. Onderzoekers weten niet hoe MS ontstaat en
hoe de ziekte te genezen is. Onderzoek is daarom hard nodig. Nationaal MS
Fonds investeert de opbrengst uit de MS collecte in innovatieve onderzoeken
naar MS.
Word collectant!
Help jij mee? Het coronavirus heeft grote impact, ook op het Nationaal MS
Fonds. Door de maatregelen hebben we onze fondsenwervende evenementen
moeten uitstellen of afgelasten. Hierdoor lopen wij inkomsten mis. MS staat
helaas niet stil. Onderzoek naar MS en onze strijd tegen MS moet doorgaan.
Word collectant en haal geld op voor onderzoek naar MS. Collecteren is niet
moeilijk en kost maar twee uur van je tijd. En het is nog leuk ook.
Meer informatie of aanmelden: www.nationaalmsfonds.nl/collecteren

8 BEST WEL FASCINERENDE ZOMERWEETJES
1. Over een bolletje ijs doe je ongeveer 50 likjes.
2. Met schoolslag zwemmen verbrand je 600 calorieën per uur.
3. In de zomer is de Eiffeltoren 15 centimeter langer.
4. Het grootste schepijsje ooit was 2 meter 81 en werd
geschept in, hoe kan het ook anders, Italië.
5. Bij regen werken we dertig minuten langer en
geconcentreerder dan als buiten de zon schijnt.
6. Mannen worden in de zomer sneller verliefd.
7. In de stad kan het 7 graden warmer zijn dan op het
platteland.
8. De hoogste temperatuur ooit gemeten is 57,7 graden. Dat was in de Sahara.
DORPSBLAD HOONHORST NR 15

29

Dorpsblad Hoonhorst

DORPSBLAD HOONHORST NR 15

30

Dorpsblad Hoonhorst

DORPSBLAD HOONHORST NR 15

31

Dorpsblad Hoonhorst

DORPSBLAD HOONHORST NR 15

32

