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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 Gemaakt door Verschijning 
 25 feb Rosanne   6 maart 
 17 maart Rosanne 27 maart 
   7 april Marisca 17 april 
   
 
In dit nummer o.a: 
Kerkelijk nieuws  
Cyriacuskerk Hoonhorst 1770-2020 Einde Paasvuur in Hoonhorst 
Voorbereidingen Historische Dag Stuitingsbrief Lelystad Airport 
Open dag Baron van Dedemschool Zonnepanelen op schuurdaken 
Toneelgroep Kold’r in maart Nieuwe producten in het Anjerpunt 
Zij aan Zij Bordspelers op donderdagavond 
Op bezoek bij …. Infopunt  
Hoonhorst 250 jaar en nieuwbouw Voorleesuurtje op 14 februari 
De Hoonhakkers zijn de tijd kwijt! Kunst kijken 

 
 
 
 

Stichting Dorpsblad Hoonhorst 
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Datum                     Agenda 
 

 

 

7 februari Jeugdsoos trampoline springen 
9 februari Eten bij Kappers voor alleengaanden en ouderen 
9 februari Prinsenspektakel De Hoonhakkers 
11 februari Ouderenochtend Zaal Kappers 
12 februari Klaverjascompetitie De Potstal 
14 februari Voorleesuurtje in het Anjerpunt 
18 februari Bingo Zaal Kappers 
20 februari 50 + Carnaval Zaal Kappers 
21 februari Carnaval Jeugdsoos en groep 8 
22 februari Carnaval feestavond in de kroeg 
23 februari Optocht en aansluitend gezinscarnaval 
25 februari Ouderenochtend Zaal Kappers 
26 februari Klaverjascompetitie De Potstal 
27februari Inloopspreekuur Openbaar Vervoer Dalfsen 
  

 

N.B. Voor actuele agenda en jaarplanning zie ook Hoonhorst.nl 
AGENDA 
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GEZOCHT! 
 

Sinds zondag 19 januari is onze cyperse poes vermist.  
8 maanden oud. 

 
Wie heeft iets gezien of gehoord?  

Misschien in een schuurtje? 
Laat het ons weten. 

Fam. Drost  Zwarteweg 10 tel 06 - 49 87 22 02 
 

 
 
 
 
 
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 
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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.    
 
Kerkberichten: 9 februari tot en met 8 maart 
 
Zaterdag 8 februari - 5e zondag door het jaar 
19.00 uur : Eucharistieviering (Blasiuszegen) 
Voorganger : Pastor Rutgers 
m.m.v.        : Pro Musica 
Lectrix         : Helga Baars 
Dienen : Richard Meijer, Niek Diepman 
Collectanten : P. Mijsters, H. Melenhorst 
Koster          : G. Holterman 
 
Intenties 8 februari: 
Uit dankbaarheid t.g.v. 100ste verjaardag, Gezina Broeks-Splinter, overl. ouders Broeks- 
Meulman, Bernard en Marie Diepman-Reimert, overl. ouders Grooteschaars-Bruggeman, 
overl. ouders Kroes-Klein Herenbrink, ouders Damman-Heerink, overl. ouders Meijerink- 
Groote Stroek, Jan Diepman en Ingrid Rosink-Diepman, Bernard Nijhout, Riekie Ulkeman- 
Veltien, Johan Kortstee, Jan Kappers. 
 
Dalfsen      : zondag 9 februari  09.00 uurEucharistieviering 
Ommen      : zondag 9 februari  11.00 uurEucharistieviering  
Lemelerveld      : zondag 9 februari  09.00 uurCommunieviering                
Vilsteren      : zondag 9 februari  11.00 uurCommunieviering 
Heino      : zaterdag 8 februari  19.00 uurCarnavalsviering 
Lierderholthuis  : zondag 9 februari  09.00 uurEucharistieviering 
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Maandag 10 februari 
19.00 uur : Rozenkransgebed 
Lector      : Frans Eilert 
 
Donderdag 13 februari 
19.00 uur : Eucharistieviering 
Voorganger : Pastoor Monninkhof 
Intentie: Voor zieken en gehandicapten. 
 
Zaterdag 15 februari - Carnavalsviering 
19.00 uur : Communieviering 
Voorganger  : Pastoraal werker Noordink 
m.m.v.         : Enjoy 
Lectrix         : Helga Baars 
Dienen : Hugo Boekel, Maren Diepman  
Collectanten : W. Schrijver, H. Veneboer 
Koster         : A. Braam 
 
Intenties 15 februari:  
Jaarged. Gerritdina van der Vechte-Rientjes, Bernard en Marie Diepman-Reimert, Riekie 
Ulkeman-Veltien, Harry Veltmaat, overl. ouders Hagen-Keizer, Martin en Willy, Anton 
Kroes 
 
Dalfsen : zaterdag 15 februari 19.00 uur Communieviering 
Ommen : zondag 16 februari 11.00 uur Eucharistieviering  
Lemelerveld : zaterdag 15 februari 19.00 uur Eucharistieviering                
Vilsteren : zondag 16 februari 10.00 uur Carnavalsviering 
Heino : zaterdag 15 februari 18.00 uur Eucharistieviering  
    (50 jr gemengd koor) 
Lierderholthuis : zondag 16 februari 09.00 uur Communieviering 
 
Maandag 17 februari 
19.00 uur  : Rozenkransgebed 
Lectrix      : Tonnie Veltmaat 
 
Woensdag 19 februari 
9.30 uur       : Caritasviering. Na de viering is er gelegenheid om gezamenlijk  
   koffie te drinken in het parochiecentrum  
 
Donderdag 20 februari 
19.00 uur : Eucharistieviering 
Voorganger : Pastoor Monninkhof 
Intentie: Voor slachtoffers van oorlog en geweld. 
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Zaterdag 22 februari - 2e zondag van het jaar 
19.00 uur  : Communieviering 
Voorganger : Pastoraal medewerker klein Overmeen 
m.m.v.        : Cantor 
Lector       : Silvo Broeks 
Dienen  : Kim Diepman, Rens Diepman 
Collectanten : H. Ulkeman, H. v.d. Vegt 
Koster          : H. v.d. Vegt 
 
Intenties 22 februari: 
overl.ouders Grooteschaars-Bruggeman, Bernard en Marie Diepman-Reimert, Anton 
Grooteschaars, ouders Damman-Heerink, Herman Nijboer, Gradus Damman, overl. 
ouders Overgoor-Grooteschaars, Herman Mars, Jan Eilert. 
 
Dalfsen : zondag 23 februari 09.00 uur Communieviering 
Ommen : zondag 23 februari 11.00 uur Eucharistieviering 
Lemelerveld : zondag 23 februari 09.00 uur Eucharistieviering                       
Heino : zaterdag 22 februari 19.00 uur Eucharistieviering 
Lierderholthuis : zondag 23 februari 09.00 uur Eucharistieviering 
 
Maandag 24 februari 
19.00 uur  : Rozenkransgebed 
Lector     : Frans Eilert 
 
Woensdag  26 februari - Aswoensdag 
19.00 uur : Eucharistieviering 
Voorganger  : Pastor de Vries 
m.m.v.          : Cantores 
Dienen         : Richard Meijer, Frans Eilert 
Koster          : H. v.d. Vegt 
 
Dalfsen : 09.00 uur Eucharistieviering 
Ommen : 19.00 uur Eucharistieviering 
Lemelerveld : 19.00 uur Eucharistieviering 
 
Donderdag 27 februari 
19.00 uur : Eucharistieviering 
Voorganger : Pastoor Monninkhof 
Intentie: voor alle overleden in onze parochie. 
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Zondag 1 maart - 1e zondag 40 dagen tijd, Gregoriaans 
09.00 uur      : Eucharistieviering 
Voorganger  : Pastor Rutgers 
m.m.v.          : Pro Musica 
Lector : Martin Broeks 
Dienen  : Niek Diepman, Frans Eilert 
Collectanten : G. Melenhorst, G. Holterman 
Koster     : G. Holterman 
 
Intenties 1 maart: 
Gezina Broeks-Splinter, Bernard en Marie Diepman-Reimert, Bernard Nijhout en overl. 
ouders Nijhout-Eijkelkamp. 
 
Dalfsen : zaterdag 29 februari 19.00 uur Eucharistieviering 
Ommen : zondag 1 maart 11.00 uur Eucharistieviering 
Lemelerveld : zaterdag 29 februari 19.00 uur Communieviering 
Vilsteren          : zondag 1 maart 11.00 uur Communieviering          
Heino : zaterdag 29 februari 19.00 uur Communieviering 
Lierderholthuis : zondag 1 maart 09.00 uur Communieviering 
 
Maandag 2 maart 
19.00 uur : Rozenkransgebed 
Lectrix     : Tonnie Veltmaat 
 
Donderdag 5 maart 
19.00 uur : Eucharistieviering 
Voorganger : Pastoor Monninkhof 
Intentie: voor de zieken thuis en voor hen die in ziekenhuizen en verzorgingshuizen 
verblijven  
 
Zaterdag 7 maart - 2e zondag 40 dagen tijd 
19.00 uur    : Communieviering 
Voorganger  : Pastoraal medewerker Noordink 
m.m.v.          : Pro Musica 
Lectrix  : Miny Holterman 
Dienen  : Hugo Boekel, Maren Diepman 
Collectanten : A. Peek, H. Rienties 
Koster          : H. v.d. Vegt 
 
Intenties 7 maart: 
overl. ouders Grooteschaars-Bruggeman, Bernard en Marie Diepman-Reimert, ouders 
Damman-Heerink, Herman Nijboer, overl. ouders Sterenbosch-Luttenberg, overl.ouders 
van Straaten-Meulman. 
 
 



                                 Dorpsblad Hoonhorst   
 

DORPSBLAD HOONHORST NR 8 

 
 

Dalfsen : zondag 8 maart 09.00 uur Eucharistieviering  
Ommen : zondag 8 maart 11.00 uur Eucharistieviering  
Lemelerveld : zondag 8 maart 09.00 uur Eucharistieviering               
Vilsteren : zondag 8 maart 11.00 uur Eucharistieviering  
Heino : zaterdag 7 maart 19.00 uur Communieviering 
Lierderholthuis : zondag 8 maart 19.00 uur Communieviering 
 

 

Op maandag 6 januari is overleden te Zwolle  

Hendrika Maria Ulkeman - Veltien 
 

Riekie 
in de leeftijd van 81 jaar 

 
sinds 6 juli 1996 weduwe van Willem Ulkeman 

 
Kerkstraat 2 

 
Laten we Riekie in onze gebeden gedenken. 

 

Profielschets  

In Hardenberg is men bezig met het zoeken naar een nieuwe burgemeester. 
Onlangs heeft de gemeenteraad hiervoor een profielschets opgesteld. 

Deze profielschets doet mij denken aan de profetieën van Jesaja. In Jesaja 9, 1-
7, dat we lezen in de Kerstnacht, wordt het profiel geschetst van de Verlosser die 
komen zal. De eigenschappen, die Jesaja toedicht aan deze Langverwachte 
raken me: ze lijken ook van toepassing te zijn in onze tegenwoordige tijd. Jesaja 
omschrijft de Verlosser die komen zal, als: “Wonderbare Raadsman” en 
“Vredevorst”. 

Jesaja leeft in een tijd van diepe duisternis. Het volk van Israël, waartoe Jesaja 
behoort, dreigt ten ondergaan aan haar eigen trots. De mensen weten het beter, 
vertrouwen op zichzelf en keren zich af van God. De gevolgen voor de 
samenleving van die dagen zijn desastreus. Iedereen gaat zijn eigen gang en het 
recht van de sterkste dreigt te zegevieren. 

Toch wordt Jesaja – hij is ambtenaar, schrijver aan het hof van de koning – door 
God geroepen om zijn tijdgenoten een hart onder de riem te steken. Hen wordt  
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niet alle geluk van de wereld maar wel redding beloofd. God zal niet alle 
problemen wegnemen, zo laat Hij bij monde van Jesaja weten. Maar als het volk 
met heel haar hart Hem volgt, zal Hij haar wel veilig door de problemen heen 
leiden. 
Klinken deze woorden van Jesaja ons niet bekend in de oren? Want hoe is het 
met ons? Zijn ook wij, in onze somberheid en wanhoop, niet bang dat ons 
verdriet en onze problemen nooit zullen ophouden? De ‘profielschets’, die Jesaja 
geeft van de Messias die komen zal, kan ons troost bieden. God zal ons nabij 
blijven. In een tijd van grote duisternis zal Hij een Licht sturen, dat op iedereen 
zal schijnen, die leeft in de schaduw van de dood. Dit Licht zal verschijnen in de 
komende Verlosser. Hij zal ons leiden in het spoor van gerechtigheid en vrede. 

Als christenen geloven wij dat deze profetie van Jesaja in vervulling is gegaan 
door de geboorte van Jezus Christus en de vestiging van zijn eeuwige koninkrijk. 
Hij kwam om alle mensen – ook ons – te bevrijden uit hun slavernij van de zonde. 

De periode waarin ik dit artikel schrijf – tussen Oud en Nieuw – staat in het teken 
van de ‘goede voornemens’. Hoe willen wij ons gaan profileren in het nieuwe 
jaar? Hoe mooi zou het niet zijn, als wij in deze warrige tijd op zoek zouden 
kunnen gaan naar ‘verbinding’. Als ‘boeren, bouwers en biologen’ (vergelijk de 
Kerstspeech van onze Koning) hebben we verschillende belangen. Maar toch 
zullen we het samen moeten doen. Want alleen met vereende krachten zullen we 
het tij kunnen keren, dat - als we zo doorgaan - onvermijdelijk zal leiden tot de 
vernietiging van Gods mooie schepping en de ondergang van deze wereld. Ook 
nu lijken de grootste ‘schreeuwers’ gelijk te krijgen en de meest kwetsbaren de 
dupe te worden. Natuurlijk is het ieders goed recht om op te komen voor zijn of 
haar eigen belangen en dit met allerlei protesten kracht bij te zetten. Maar helpt 
ons dit werkelijk verder? Waarom gaan we niet om de tafel zitten, om samen te 
kijken wat nodig is voor vrede, welzijn en geluk van ieder? In het Hebreeuws, de 
taal van het heilige land, hebben ze daar een mooi woord voor: “sjaloom”. Dit 
omvat alle goeds, wat wij mensen ons maar zouden kunnen wensen. In mijn 
beleving is ‘sjaloom’ geen statisch begrip, maar een werkwoord. In deze wereld 
gaat alles razendsnel, onze situatie verandert voortdurend. Wat me opvalt is, dat 
iedereen een eigen mening heeft en zich met dit eigen geluid ook wil laten zien, 
wil ‘profileren’. Luisteren we nog wel naar elkaar, nemen we elkaar nog wel 
serieus? Misschien dat het in ons land beproefde ‘poldermodel’ ons verder kan 
helpen. Dan zijn we tenminste met elkaar in gesprek! Uiteraard moeten we dan 
niet ‘vergaderen om te vergaderen’, maar daadwerkelijk knopen doorhakken. Dit 
vraagt durf en moed. Het vraagt ook lef. Ook dit is een Hebreeuws woord dat de 
kern raakt. Want het betekent: ‘hart’: ‘hart hebben voor de goede zaak’; en je hier 
ook met hart en ziel voor willen inzetten! 
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Uiteraard heb ik mij afgevraagd, hoe ik mij in het komende jaar zelf wil profileren, 
zowel persoonlijk als in mijn hoedanigheid als pastoor. Wat ik hoop, is dat ik mijn 
angst kan afleggen, mijn onzekerheid kan laten varen en vertrouwensvol in goed 
overleg met eenieder, kan zoeken naar goede oplossingen voor onze parochie 
en haar geloofsgemeenschappen. Financieel staan we er - in vergelijking met 
andere parochies - nog aardig goed voor. Maar er zijn grote zorgen als het gaat 
om de bezetting van locatieraden en pastoraatsgroepen. Deze groepen vormen - 
als het goed is - het kloppend hart van iedere geloofsgemeenschap. Als pastores 
zijn wij dienstbaar aan onze de opbouw en geloofsgroei van onze 
geloofsgemeenschappen en haar leden maar we zijn “slechts” passanten. De 
mutaties, die in dit nieuwe jaar 2020 (naar alle waarschijnlijkheid) zullen volgen, 
zullen dit ook laten zien. U en jij, als vrijwilliger, als parochiaan, als lid van de 
geloofsgemeenschap, bent de ‘constante’. Als pastoraal team zullen we jullie zo 
goed mogelijk helpen om de kar te trekken, maar uiteindelijk zullen u en jij dit zelf 
moeten doen, want het is jullie geloofsgemeenschap en jullie proces! 

Wat hierbij mijns inziens zou kunnen helpen, is geloofsverdieping. Er worden wel 
doopgesprekken gevoerd, maar zijn we het Kind dat ons met Kerst geboren is, 
niet een beetje uit het oog verloren? Hij is voor ons de Bron, waaruit alles 
voortkomt. Dit zouden we ons veel meer bewust moeten worden. Dit kan tot 
uitdrukking komen in persoonlijk gebed (want dat is onze levenslijn met God), 
maar ook in een gezamenlijk zoeken naar inspiratie! Van elkaar kunnen we - ook 
op geloofsgebied - zoveel leren … en is ons leven niet een voortdurend 
leerproces? Zelf heb ik in ieder geval de ervaring dat ik nooit uitgeleerd raak …en 
dat houdt voor mij het leven, en ook het pastoraat, boeiend! Zelf hoop ik dat het 
ons lukt om in onze parochie bij te dragen aan pastorale initiatieven, die op zoek 
gaan naar schatten van ons geloof, die nu nog als kostbare parels in de akker 
verborgen liggen. Zij zouden ons - vanuit een gelovig perspectief - kunnen helpen 
bij het zoeken naar een antwoord op de vele vragen waarvoor we staan. Een oud 
gezegde is dan ook: “Geloof zoekt inzicht”. En inzicht leidt weer tot uitzicht … 

Dit inzicht wil ik ook de toekomstige eerste burger van Hardenberg toewensen. 
Dat de profielschets, die voor deze toekomstige ambtsdrager is opgesteld, mag 
leiden tot het vinden van een kandidaat die weet te verbinden, maar ook een visie 
heeft die mag bijdragen tot ‘sjaloom’, vrede en gerechtigheid. 

Dit is ook mijn wens voor u en jou: voor 2020 veel heil en zegen!  

 Pastoor André Monninkhof 

Hartelijk dankjewel! 
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Sinds 1 december mag ik in uw Emmanuelparochie werken als priester en dat is 
mij bijzonder goed bevallen. Ik ben hartelijk welkom geheten door mijn collega`s 
als ook door het bestuur en alle geloofsgemeenschappen. De prachtige 
Versperviering en de receptie waren daar de bezegeling van. Ik heb er erg van 
genoten, zowel van uw hartverwarmende woorden als ook van uw attenties. 
Iemand zei tegen mij: ”Je hoort nu bij ons.” Mooier kun je het niet hebben. Heel 
veel dank. U heeft voor mij de deur wijd opengezet.  
 
Ik wil u graag leren kennen. Samen met u als gelovigen mogen we naar God 
zoeken en verder groeien in geloof want er is meer tussen hemel en aarde. Als 
priester wil ik biddend leven en werken in verbondenheid met God en mensen 
met Christus en zijn Kerk. Het priesterschap ervaar ik als een kostbaar geschenk. 
Lees 1 Tim 4, 12-16: “Veronachtzaam het geschenk dat u hebt niet.” Het is niet 
zomaar een job. Het is een geschenk en daarna een dienst aan mensen. Ik heb 
er zin aan. We zien elkaar. Groet en dank, pastor Hans de Vries 
 
Pastor Thomas Fonds Kerstactie  
Evenals voorgaande jaren hebben wij afgelopen december weer de traditionele 
verkoop van kerstbomen gehad. De leden van SV Dalfsen Kerstbomenwerkgroep 
hebben ervoor gezorgd dat we weer geweldig mooie kerstbomen konden 
verkopen. Hartelijk dank voor jullie hulp. Dalfsennet, ook dank voor jullie 
geweldige promotie van de kerstbomenactie, erwtensoep en worstenactie. Ook 
mede door jullie is het weer succesvol verlopen.  
Samen met een aantal giften hebben wij weer een prachtig bedrag kunnen 
overmaken van € 1.249,70. Met dit bedrag kan pastor Thomas weer zorgen dat 
er een aantal kinderen naar school kunnen gaan. Namens het Pastor Thomas 
Fonds hartelijk dank voor uw bijdrage. We hopen dit jaar weer op uw steun te 
mogen rekenen. 

Namens het bestuur, Herman van der Vegt 
 
Bericht vanuit de Avondwakegroep 
Bijna dertig jaar hebben we, wanneer er geen weekendvieringen waren om dit 
aan te kondigen, berichtjes rondgebracht om het overlijden van 
medeparochianen mee te delen. We hebben besloten om hiermee te stoppen. Er 
zijn zoveel (moderne) manieren waarop men toegang heeft tot informatie, dat 
deze “ouderwetse” manier (die veel tijd kostte) overbodig is geworden. 
Hierbij willen we iedereen bedanken die in deze periode heeft meegeholpen om 
de berichtjes af te leveren. Wij danken u voor uw begrip! 
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Cyriacuskerk Hoonhorst 1770 - 2020  
Deel 1 
 
In vogelvlucht nemen twee kerkuilen u via het Dorpsblad in 
het jaar 2020 mee door de geschiedenis van 250 jaar kerk in 
Hoonhorst. In de geschiedenis van Hoonhorst neemt 1770 
als stichtingsjaar van de eerste kerk een belangrijke plaats 
in. Hoe was het voor die tijd voor de katholieken in 
Hoonhorst? 

 
Vanaf de Middeleeuwen werd er al naar een kerk gegaan in deze contreien. De 
huidige Grote Kerk in Dalfsen behoorde toe aan de katholieken en was gewijd 
aan St. Cyriacus. Deze kerk vindt zijn oorsprong ergens rond 1156 tot 1178, 
omdat in die tijd al sprake was van een priester. In 1161 is de parochie opgericht. 
Duidelijk is ook dat de eerste kerk veel kleiner is geweest en zelfs deels 
opgebouwd uit ijzeroerbrokken. In de eeuwen daarna, na vele branden en 
herbouwmomenten is de kerk telkens vergroot met daarin ook de kapel en 
begraafplaatsen van de familie van Rechteren. 
 
De huidige toren is gebouwd in de 15e en de 16e eeuw. Deze toren heeft in de 
vorige eeuwen altijd dienstgedaan als opslagplaats voor de slangen van de 
brandweer, die mooi hoog in de toren opgehangen konden worden om te drogen. 
Deze van oorsprong katholieke kerk heeft bij de kerkhervorming rond 1580 veel 
van zijn schatten verloren. Alle altaren - dat waren er drie - zijn gesloopt, de 
beelden werden stuk gegooid en de muurschilderingen werden over gewit. Het 
katholieke geloof werd in 1581 hier geheel verboden. 
Veel katholieken zochten hun heil elders en voor zover dat nog mogelijk was in 
schuilkerken. Zo was er op de Broeckhuijsen een schuilkerk ingericht, waar ‘s 
nachts door een pastoor uit Zwolle de mis in het geheim werd gelezen. Op de 
Broeckhuijsen werd in 1635 de statie Dalfsen (hoofdkerk) gesticht. Van hieruit 
werden de buurtschuilkerkjes bediend. Veel katholieken bleven de schuilkerken 
trouw. Kleine schuilkerken waren er bij Splint in Welsum, bij Hilberdinck in 
Emmen, in het Verwershuis in de Veldhoek en ook in een woning aan de 
Zwarteweg bij Hoonhorst. In 1710 is de statie verplaatst naar Wietem en in 1770 
naar Hoonhorst, de statie Hoonhorst. 
 
In januari 1770 ging er het volgende verzoek naar Baron Sloet, heer van 
Tweenieuwenhuijsen, oud Ruijtenborg en Hogersdorp, landdrost van Salland, 
residerende te Zwolle. De inhoud van het verzoek luidde als volgt:  
“Met diep respect wensen de roomse ingezetenen van het kerspel Dalfsen, met 
behoorlijke permissie al sedert jaren rond Dalfsen en sedert enige tijd in een huis 
van de Heer van Schoonheten hun godsdienst beoefend hebbende, om bij de 
plaats van de tegenwoordige godsdienstoefeningen een loods of gebouw op te  
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zetten, inclusief bewoning voor de priester die met permissie daar de godsdienst 
verricht. In de manier en wijze waarop zal als vanouds niets veranderd worden. U 
ootmoedig verzoekende hier toestemming voor te willen geven”.  
 
Op 3 februari gaf de drost toestemming. De eerste kerk gebouwd in 1770 moest 
gelijken op een boerenschuur, want eigenlijk was het nog steeds niet toegestaan 
voor de katholieken om openlijk naar buiten te treden. De locatie Hoonhorst was 
bedoeld voor de wijde omgeving in de richting van Ommen en Luttenberg en in 
de richting van Heino en Zwolle. De katholieken uit Dalfsen konden nu ook 
vrijelijk de weg via het kleine veer naar Hoonhorst vinden en zodoende is de 
naam Papenallee ontstaan. Wordt vervolgd! 
 
Bron: Geschiedenis van de Sint Cyriacusparochie Hoonhorst- Dalfsen 
 
Viering Grote Kerk Dalfsen 
Op 9 februari a.s. is er een speciale laagdrempelige viering voor ouderen en 
jongeren met een beperking in de Grote Kerk in Dalfsen. De aanvang is om 15.00 
uur. De viering wordt mogelijk gemaakt door het Podium van Kerken in Dalfsen. 
Onze kerk is daar onderdeel van. Natuurlijk zijn ook andere belangstellenden van 
harte welkom. 
 
Inzicht en Uitzicht: Activiteitenprogramma Emmanuelparochie 

Voor de komende weken staan de volgende activiteiten gepland (voor meer 
informatie zie de brochure en de website van onze parochie: 
www.emmanuelparochie.nl): 

Donderdag 13 februari 20.00 uur: 
‘Van Harem tot Fitna’ in Heino door prof.dr. Marcel Poorthuis 
Lezing over 150 jaar Islam in Nederland 
 
Woensdag 19 februari 20.00 uur: 
Filosofie in Heino door pastor Butti 
(iedere 2e woensdag van de maand) 
 
Donderdag 20 februari 19.30 uur: 
Geloven Nu in Ommen door pastor Butti 
(iedere 3e donderdag van de maand) 
 
Woensdag 26 februari 20.00 uur 
Filosofie in Ommen door pastor Butti 
(iedere 4e woensdag van de maand) 
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Donderdag 27 februari 20.00 uur: 
Israël: een rondleiding in Dalfsen door pastor Butti 
(3e van vijf avonden) 
 
Gelieve u van aan te melden via het parochie-secretariaat of via de mail: 
inzichtenUitzicht@emmanuelparochie.nl 
 
Caritas Ontmoetingsdag donderdag 13 februari 
 
Al vele jaren een mooie dag voor ouderen. Deze zal weer plaatsvinden in zaal 
Reimink te Lemelerveld. De kosten voor deze dag zijn €12,50. 
U kunt u weer opgeven bij: Mariet vd Vegt koelmanstraat 1a, tel. 0529 40 13 02. 
 
 
 
 
 
Voorbereidingen Historische Dag – 16 mei 
 
Beste dorpsgenoten, 
 
Trots en tevreden kijken we terug op ons 
openingsfeest. We zijn onder de indruk van de betrokkenheid van zoveel 
dorpsgenoten bij de start van ons jubileumjaar. Bedankt voor alle complimenten 
die we hiervoor hebben mogen ontvangen. Dat geeft ons energie. Maar laat 
duidelijk zijn dat dit feest voor jullie, maar vooral ook door jullie gemaakt is. 
 
Daarmee is het jaar geopend en ook gelijk het besef dat we nu echt aan de bak 
moeten voor de historische dag. Buurtschappen zijn allemaal in voorbereiding en 
hier en daar merken we ook even weer dat mensen wakker geschud worden 
want oei, over 16 weken is het al zover. 
 
Graag zoeken wij dan ook de komende weken als regisseurs contact met de 
contactpersonen van alle buurtschappen. Even afstemmen hoe de zaken ervoor 
staan, waar er nog behoeftes liggen en waar nog hulp nodig is. Ook horen we 
hier en daar dat dorpelingen nog niet op de hoogte zijn van wat nu de plannen 
zijn per buurtschap, wij willen die mensen aanmoedigen rond te vragen wie er in 
hun buurt aanspreekpunt is en vraag hoe je kan bijdragen aan jullie buurtthema! 
 
Ondertussen worden de financiën ook duidelijker en mogen we gezegend zijn 
met hele betrokken ondernemers in en rond Hoonhorst die bij willen dragen aan 
dit evenement zodat we nu kunnen verfijnen en ook ondersteunend kunnen zijn 

PLAATSELIJK NIEUWS 
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aan diegene die bijzondere dingen willen toevoegen aan het evenement. Ook 
lopen er nog enkele subsidie aanvragen naast die al zijn toegezegd. 
 
Mochten er buurten zijn die zelf bedrijven hebben gevonden om iets te sponsoren 
voor de historische dag. Laat dit dan weten aan de organisatie, dan zorgen wij 
ervoor dat ook de naam van dit bedrijf genoemd wordt op de sponsorborden. 
 
Naast de vraag aan alle buurtschappen doen we ook een beroep aan alle 
inwoners van Hoonhorst.  
Om het schouwspel compleet te maken zou het geweldig zij als iedereen 
deze dag in stijl zou willen verschijnen/rondlopen. Daarmee creëren we 
voor de bezoeker een ware andere wereld. Dus kijk wat je nog in de kast 
hebt, of wat opa en oma nog hebben of wat je eventueel kan lenen en help 
ons Hoonhorst om te toveren. Steek je koppen bij elkaar als familie, 
vrienden of buren en maak een plan. Sluit je eventueel aan bij het thema 
van je eigen buurt. 
 
Natuurlijk willen wij meedenken of helpen, er is ook kleding beschikbaar vanuit 
ons. Maar ons doel is eerst de buurtschappen te ondersteunen bij hun thema. 
Wees creatief met bestaande kleding. 
 
Hier enkele voorbeelden, ter inspiratie; 

 
 

Hartelijke groet, de stichting Hoonhorst 250 jaar. 
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Welkom! 
Het is een goede traditie geworden dat basisscholen in februari en maart 
informatiebijeenkomsten organiseren voor belangstellende ouders.  
Daarom organiseert de Chr. Daltonschool A. Baron van Dedem een Open Dag 
op donderdag 13 februari. 
 
Tussen 09.00 - 10.30 en 19.00 - 20.30 uur zijn belangstellende ouders van harte 
welkom om rond te kijken in onze school en zich te laten informeren door 
kinderen, ouders en/of medewerkers. 
 
Mocht u belangstelling hebben en graag verzekerd willen zijn van voldoende tijd 
en aandacht, dan kunt u ook een afspraak maken voor een ander moment. 
Uiteraard geheel vrijblijvend.  
 
In onderling overleg is er veel mogelijk om u het gevoel van onze school te laten 
ervaren en u kennis te laten maken met onze pedagogische visie op kinderen.  

 
 

Vernieuwingsonderwijs volgens de pedagogische visie van Dalton met als 
kernwaarden:  

Verantwoordelijkheid – Zelfstandigheid - Samenwerking – Reflectie – Effectiviteit 
 

 
CDS A. Baron van Dedem 
Emmerweg 10 
7722 LH Dalfsen (Emmen/Hoonhorst) 
Tel. 0529 – 43 33 60 

info@abaronvandedemschool.nl 
www.abaronvandedemschool.nl 
www.dalton.nl 
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Toneelgroep Kolde’r’ wenst alle inwoners van Hoonhorst een creatief, gezond, 
voorspoedig en feestelijk jaar 2020 toe. 
 
Het jaar waarin het 250-jarig bestaan van ons dorp Hoonhorst wordt gevierd. Ook 
wij als toneelgroep besteden dit jaar extra aandacht aan dit jubileum met een 
toneelstuk dat speciaal voor deze gelegenheid is geschreven en wel door 
mevrouw Minke Kraijer uit Zwolle. Zij heeft zich vol overgave verdiept in de 
geschiedenis en het dialect van Hoonhorst, een verhaallijn bedacht met 
typerende rolfiguren en zo kwam geleidelijk aan een stuk tot stand, met de 
toepasselijke naam “WOAR BLEF DE TIED”.  
 
Wij vinden het bijzonder moedig en knap hoe Minke zonder ervaring op dit gebied 
zowaar een compleet toneelstuk heeft geschreven!  
De spelers zijn inmiddels al enkele maanden druk in de weer om zich hun rollen 
eigen te maken tijdens onze wekelijkse repetitie avonden.  
 
Het toneelstuk geeft een indruk van het leven in vroeger tijden en is gedeeltelijk 
op waarheid gebaseerd. Hoewel, het is en blijft een toneelvoorstelling, dus soms 
mag die waarheid met een korreltje zout worden genomen….. Wij beleven er met 
z’n allen nu al veel plezier aan en hopen u als publiek te mogen ontvangen 
tijdens onze voorstellingen op 12, 13 en 14 maart aanstaande. Deze data kunt u 
alvast in uw agenda noteren. Inhoudelijk verklappen wij nog even niets over het 
stuk. Dat blijft een verrassing. Wij zouden zeggen: “Komt u zelf maar kijken “ 
 

Met vriendelijke groet, toneelgroep Kolde’r’ 
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Hoonhorst 250 jaar 
 
Vrijdag 17 januari vond de opening plaats van “Hoonhorst 250 jaar”. 
Het was een geweldig begin van het herdenkingsjaar met mooie toespraken en 
een prachtige film over het ontstaan van ons dorp. 
Die ontstaansgeschiedenis kan kort worden samengevat als de ontwikkeling rond 
de drie K`s: Kerk, Kroeg en Korenmolen. 
 
Deze drie elementen stonden dan ook centraal in de film. Helaas heeft de 
oorspronkelijke kerk het niet gered en werd gesloopt in 1963. 
De kroeg staat er nog steeds en heeft zijn draai gevonden met de realisatie van 
het Anjerpunt. 
 
Gelukkig heeft de molen, na actie van de bevolking, de sloop kunnen ontlopen en 
staat hij nu, prachtig gerestaureerd, weer fier in de kern van ons dorp. 
Maar nu is er opnieuw sprake van een aantasting van dat mooie verleden. Er zijn 
bouwplannen voor 20 woningen op het terrein “Achter de Molen”.  
Dat plan zal ons dorp volledig veranderen, en niet ten goede. Op deze historische 
grond, de uitlopers van “de hoge horst”, zoveel woningen zetten doet de kern 
geweld aan en zet de molen in een nieuwbouwwijk. 
 
Het terrein “Achter de Molen” is nu de plek waar voor jong en oud van alles wordt 
georganiseerd. Denk aan het sportveldje voor de jeugd en de school en de 
viering van Koningsdag. 
Natuurlijk moet er in ons dorp (op kleine schaal) gebouwd worden voor een 
gezonde toekomst. Maar niet op deze plaats en dit aantal tegelijk, dat doet aan te 
veel zaken afbreuk. 
 
Laten we nog eens goed nadenken of dit wel verstandig is voor ons dorp. 
 

Willem de Bruijn 
Oud voorzitter Stichting de Molen van Fakkert. 

 
 
 
Zij aan zij 
 
Op maandag 17 februari komt bij Zij aan Zij de heer Hans Zonneveld. Hij komt 
een presentatie houden over de nieuwe donorwet orgaan / weefsel donatie. Niet 
leden zijn ook welkom, kosten voor hen deze avond € 5,=. Aanvang 19.45 uur in 
het Parochiecentrum. 
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Op bezoek bij … familie Knol 
 
Inmiddels wonen ze alweer anderhalf jaar aan de Koelmansstraat aan de rand 
van Hoonhorst: Bert en Nelleke Knol en hun drie dochters Sarah (6, groep 3), 
Lauren (5, groep 2) en Elle (2). Na hele  mooie jaren in de gezellige wijk 
Assendorp in Zwolle kwam dit droomplekje in het vizier!  
Stiekem waren ze op slag verliefd op de uitstraling van het huis, de ruimte, het 
uitzicht. Doordat ze enige verbouwingservaring hadden, hun vorige huis hebben 

ze ook van top tot bodem gerenoveerd, 
konden ze goed door de gedateerde 
woning heen kijken. Daar valt een mooi 
plekje van te maken! Nu anderhalf jaar 
verder is er al veel veranderd. Ze doen 
nagenoeg alles zelf, dus een 
meerjarenplan is het zeker! Af en toe flink 
de tanden op elkaar en af en toe ook de 
broodnodige pauzes en tijd nemen voor 
elkaar en andere belangrijke dingen!  
Inmiddels bevalt het wonen hier goed, de 
rust, de ruimte, nieuwe contacten. Het had 

wel wat tijd nodig om aan hun nieuwe plek te wennen moeten ze eerlijk 
bekennen. De levendigheid, altijd-wat-te-zien-en-beleven sfeer van Zwolle werd 
zeker in het begin meer gemist dan gedacht. En toch was het altijd een droom 
om eens te ervaren hoe het is om buitenaf te wonen, meer ruimte te hebben voor 
de kinderen, minder prikkels opgedrongen te krijgen. Daar plukken ze nu 
langzaamaan de vruchten van! 
 
Naast de verbouw doen ze ook nog andere dingen : ze zijn lid van de 
Plantagekerk in Zwolle-Centrum waar ze met enige regelmaat te vinden zijn en 
actief zijn binnen die gemeente.  
Sarah, Lauren en Elle zitten op het Kindcentrum Aquamarijn voor school en 
opvang. Hier zaten ze al voor de verhuizing en na enige tijd van uitzoeken en 
gesprekken hier en daar hebben ze besloten dat het voor hen beter past om ze 
daar op school te houden. Ze hebben het er naar hun zin! Daarnaast zit Lauren 
op zwemles in Dalfsen en Sarah heeft balletles in Zwolle-Zuid.  
Bert is lead-engineer bij VMI in Epe. Hij stuurt een groep collega’s aan en samen 
bouwen ze aan machines voor de bandenbouw-industrie. Met enige regelmaat zit 
hij in het buitenland. Nelleke is een aantal jaren thuis geweest nadat ze ontslag 
had genomen van haar baan als verpleegkundige in de gehandicaptenzorg. 
Sinds de zomer van 2019 heeft ze een nieuwe werkplek bij Hogeschool Viaa in 
Zwolle, als ondersteuner van de lectoraten. De onderzoeken binnen deze 
afdeling van de hogeschool richten zich op de zorg, onderwijs en vraagstukken 
uit de samenleving.  
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Voor hobby’s en sporten blijft momenteel niet 
zoveel tijd over. Voordat ze drie prachtige 
dochters kregen hebben ze veel tijd gestopt in 
reizen. Ze hebben heel wat landen kunnen 
ontdekken tijdens een wereldreis van ruim 10 
maanden. Daarnaast heeft Bert altijd gehouden 
van klusprojecten, zo heeft hij ooit eens zelf een 
oude Honda motor opgebouwd en is hij samen 
met zijn broer een heel eind gekomen met het 
renoveren van een zeer oude Pampus. Dat 
laatste project ligt al een aantal jaren stil maar 
wie weet wordt dat weer eens hervat!  
Nelleke is op het moment bezig om ideeën voor 
een eigen moestuin uit te denken. Hopelijk kunnen ze daar komend seizoen een 
begin mee maken!  
 
Bert, Nelleke en kinderen bedankt voor jullie prachtige verhaal en we wensen 
jullie nog veel woonplezier in Hoonhorst! 
 

 
 
 
 
 

 
Beste dorpsgenoten, 
 
In het najaar van 2019 hebben we als bestuur van de Jeugdsoos aangegeven te 
willen stoppen met het organiseren van het Paasvuur. Het past niet bij onze 
doelstelling en doelgroep. 
We hebben een oproep gedaan aan alle plaatselijke verenigingen om het stokje 
van ons over te nemen, zodat het Paasvuur voor Hoonhorst kon blijven 
behouden.  
Er is geen enkele vereniging bereid gevonden om deze activiteit over te nemen. 
Dit betekent dat er helaas aan een jarenlange traditie een einde komt.  
Wij bedanken grondeigenaren, jeugd, loonbedrijven, verkeersregelaars, 
vrijwilligers, sponsoren en iedereen die op wat voor een manier dan ook om het 
Paasvuur jaarlijks tot een geslaagd evenement te maken voor hun bijdrage en 
inzet.  

Het bestuur Jeugdsoos Hoonhorst 
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Stuitingsbrief Lelystad Airport 
 
Namens het Plaatselijk Belang Hoonhorst e.o. willen we het volgende graag 
onder uw aandacht brengen.  
Voorkom verjaring van schade door Lelystad Airport. 
 
Op 1 april 2015 is het Luchthavenbesluit Lelystad in werking getreden. Op grond 
van de Wet luchtvaart (Wlv) kan een belanghebbende verzoeken om een 
vergoeding van de schade. In dit geval als gevolg van het Luchthavenbesluit 
Lelystad. 
 
Het recht op vergoeding van schade verjaart na vijf jaar. In het geval van Lelystad 
Airport is dit op 1 april 2020. Als u de veroorzaker nog niet aansprakelijk hebt 
gesteld, loopt u het risico op verjaring en kunt u de aanspraak op schade 
kwijtraken. 
 
Dien een claim in voordat het te laat is => Stuur de brief voordat een 
mogelijke claim verjaart! 
 
Om verjaring te voorkomen is het belangrijk om vóór 1 april 2020 een zogeheten 
‘stuitingsbrief’ te sturen naar het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Dus 
speel op safe en stuur tijdig een stuitingsbrief. 
 
Op de website https://satl-lelystad.nl/doen/voorkom-verjaring-van-schade-door-
lelystad-airport/ vindt u een stuitingsbrief. Deze is opgesteld door een jurist en 
specifiek voor Lelystad Airport. 
 
U dient de brief te openen en uw persoonlijke gegevens in te vullen. Vervolgens 
raden wij sterk aan de brief aangetekend te versturen. Aangezien u dan een 
bewijs van ontvangst hebt. 
 
Niet vergeten: Doneren! 
 
De stuitingsbrief is speciaal voor Lelystad Airport opgesteld door een jurist. Hier 
zijn kosten mee gemoeid. En alles wordt betaald uit giften en donaties. Uw 
donatie is dan ook hard nodig. Dus als u gebruik maakt van deze stuitingsbrief, 
doet u dan ook een donatie. Deze kunt u eenvoudig en veilig doen via Ideal. De 
gegevens vindt u op: website https://satl-lelystad.nl/doneer/ 
 

Met vriendelijke groet, 
Leon Adegeest, Plaatselijk Belang Hoonhorst e.o., HoogOverijssel en SATL 

Eline Elshof, voorzitter Plaatselijk Belang Hoonhorst e.o.  
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De Hoonhakkers zijn de tijd kwijt ! 
 
Prinsenspektakel Hoonhakkers  
Voordat het Carnavalsweekend losbarst, nemen we op 9 
februari 2020 tijdens het Prinsenspektakel afscheid van onze 
eigen Prinses Claudia de 1e. Zij heeft haar taken als Prinses 
der Hoonhakkers uitmuntend uitgevoerd, maar na een 
geweldig carnavalsjaar is het tijd geworden om de nieuwe 
Prins(es) van Hakkersdonk 2020 bekend te maken. Deze 

middag nemen we ook afscheid van onze Jeugdprins Ruben en zal zijn 
opvolg(st)er na lange spanning dan eindelijk bekend gemaakt gaan worden.  
Wie wordt de Jeugdprins(es) 2020?  
 
De hele middag wordt muzikaal ondersteund door DJ Eric Witteveen die menig 
carnavalsnummer de revue laat passeren, om iedereen op te warmen voor het 
echte carnavalsweekend dat er aan staat te komen. Carnaval start dit jaar op 20 
februari 2020. Duik alvast de kast in want ons carnavalsthema dit jaar is: “De 
Hoonhakkers zijn de tijd kwijt”. Er komen vast weer prachtige ludieke creaties 
voorbij! 
In het volgend dorpsblad kunt u lezen wat voor geweldig programma we komend 
jaar hebben voor carnaval, dus hou deze in de gaten!  
Ook op www.hoonhakkers.nl kunt u de laatste informatie vinden. 
 
Bent u benieuwd wie de nieuwe Prins(es) en Jeugdprins(es) van de Hoonhakkers 
wordt? Dan bent u van harte welkom in onze Koninklijke Residentie Zaal 
Kappers. Het Prinsenspektakel is op zondag 9 februari 2020 om 14.00 uur. 
 
Hieronder vindt u het programma van decarnavalsvereniging: 
 
 
CARNAVAL 2020 DE HOONHAKKERS ZIJN DE TIJD KWIJT! 
 
Donderdag 20 februari - 50+ Carnaval 
Donderdagavond luiden we het Carnavalsweekend in met de 50+ Carnaval. Op 
deze avond kunnen alle 50+ers weer genieten van een hapje, drankje en 
gezellige muziek. De avond zal geheel in het thema zijn van “De Hoonhakkers 
zijn de tijd kwijt”. Aan de tijd zal het dus niet liggen en wel de goede oude tijd 
staat die avond in de spotlights. Samen gaan we meedoen met de “Ren je Rot” 
Quiz. Tijdens deze quiz worden er vragen gesteld over Carnaval algemeen en 
uiteraard vragen over de vereniging “de Hoonhakkers. Natuurlijk is er ook tijd 
voor een polonaise en hebben we ruimte om te swingen in onze Residentie Zaal 
Kappers. Uiteraard is er ook voldoende zitgelegenheid. We gaan er samen met u 
een gezellige avond van maken. Tot dan! 
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Vrijdag 21 februari - Kindermiddag  
Alle kinderen van PSZ de Smurfen en groep 1 t/m 7 van de St. Cyriacus- en de 
Baron van Dedemschool zijn van harte uitgenodigd voor de Carnavalsmiddag op 
vrijdag 21 februari. Deze middag is geheel gratis en het drinken en de 
versnaperingen worden aangeboden door de Hoonhakkers.  
Met het thema  “de Hoonhakkers zijn de tijd kwijt” gaan we er een gezellige 
middag van maken. De goochelshow van Goochelaar Pieter verzekert u dolle 
kinderpret van begin tot einde met grappen en grollen en natuurlijk hilarische 
goocheltrucs en gadgets!! 
Uiteraard is er natuurlijk ook ruimte om even lekker te hossen op diverse 
carnavalskrakers en mag de polonaise niet ontbreken. Het belooft een leuke 
middag te worden met veel plezier en vertier. Kom het dus meemaken op 21 
februari. De kindermiddag duurt van 14.00 tot 16.00 uur. Ouders/verzorgers zijn 
ook van harte uitgenodigd om deze middag bij te wonen. 
 
Vrijdag 21 februari - Jeugdsoos 
Groep 8 is van harte welkom om het Carnavalsfeest van de jeugdsoos bij te 
wonen, samen met de middelbare schoolleerlingen. 
De Prins(es) en de Jeugdprins(es) zullen het feest in onze eigen residentie Zaal 
Kappers officieel openen en samen met hun Raad van Elf voorgaan in de 
polonaise, alvorens zij afreizen naar de feestavond van de Piepenplassers in 
Vilsteren. 
Geheel volgens traditie zal er op ludieke wijze een beroep worden gedaan op de 
algemene (carnavals)kennis van deze tieners door middel van de “Ren je Rot” 
Quiz. Een leuke uitdaging voor de jeugd, maar tijd kent geen grenzen. 
Thema van de feestavond is zoals jullie wellicht al weten “de Hoonhakkers zijn de 
tijd kwijt”. Het feest begint om 19.00 uur in onze residentie Zaal Kappers en duurt 
tot ongeveer 21.30 uur. Er is deze avond geen entree en opgave is niet verplicht. 
Iedereen krijgt wat te drinken en een zakje chips aangeboden. Overige 
consumpties zijn voor eigen rekening. 
 
De Hoonhakkers “Zorg dat je op tijd bent” Bus 
Wilt u carnaval vieren met de Hoonhakkers? Van 20 februari tot en met 23 
februari is het weer feest in Hakkersdonk. Dit willen we graag samen met jou 
doen. Met het thema “de Hoonhakkers zijn de tijd kwijt” gaan we er dat weekend 
in zowel Hakkersdonk als de omliggende buurtverenigingen weer een groot feest 
van maken. 
Zo staat op vrijdag 21 februari de Hoonhakkers “Zorg dat je op tijd bent” Bus 
weer gereed bij onze Koninklijke Residentie om je richting Vilsteren te brengen. 
Samen met onze Prins/Prinses en de Raad van Elf gaan we er een onvergetelijke 
avond van maken bij de Piepenplassers. Ook dit jaar gaan we de zaterdagavond 
doorbrengen in de kroeg van Café Kappers. Dit jaar met een wel hele bijzondere 
act : The Party Captains! 
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Uiteraard kun je de middag van 22 februari eerst gratis met de bus naar de 
optocht in Lemelerveld. Na de prijsuitreiking in zaal Reimink zal de bus weer 
terugkeren naar onze eigen Residentie waar het feest losbarst vanaf 20.00 uur. 
Na de gezinscarnaval op 23 februari staat de bus klaar om het gezellige weekend 
af te sluiten bij de Sprokkelaars in Lemelerveld.  
We hopen dat je dit jaar weer kiest voor de gezelligheid van de Hoonhakkersbus. 
Hieronder staat een overzicht met de prijzen van ons busvervoer.  
 

‘Zorg dat je op tijd bent’ Bus 
21 februari 23 februari  21 en 23 februari 

Tour 1: €20,- Tour 2: €20,- Tour 3 €35,- 
Vrijdagavond Vilsteren  

Retourtje  
Entree Vilsteren €5,- 

 Vrijdagavond Vilsteren  
Retourtje  

Entree Vilsteren €5,- 
 Zondagavond 

Lemelerveld  
Retourtje  

Entree Lemelerveld €8,- 

Zondagavond 
Lemelerveld  

Retourtje  
Entree Lemelerveld €8,- 

 
 De kaarten kunt u bestellen bij: 

Frank Wassens 
buskaarten@hoonhakkers.nl 

06-50461023  
Vertrektijden: 
Vrijdagavond en zondagavond om 21.00 uur vanaf Café Kappers (terug om 02:00 
uur) 
Zaterdagmiddag om 12.00 uur optocht in Lemelerveld vanaf Café Kappers 
Zaterdagmiddag om 18.00 uur retour zaal Reimink Lemelerveld (alleen retour kan 
ook)  
 

Zorg dat je op tijd bent! 
 

Zaterdag 22 februari - Party in de kroeg “De Hoonhakkers zijn de tijd kwijt” 
De zaterdagavond gaan we ook dit jaar weer in de kroeg van Kappers vieren. Wij 
gaan er  weer een topavond van maken. Je bent van harte uitgenodigd om op 22 
februari ’s middags mee te rijden naar de optocht in Lemelerveld. We vertrekken 
om 12.00 uur. Na de optocht zullen de voetjes nog even van de vloer gaan 
tussen de Sprokkelaars in Zaal Reimink. Na een aantal polonaises zal de 
prijsuitreiking van de optocht plaatsvinden en daarna zal de bus om 18.00 uur 
weer vertrekken richting onze eigen Residentie Zaal Kappers. Zij zullen voor de 
hongerige carnavalsvierders een lekker menu op de kaart aanbieden. Deze is 
natuurlijk wel voor eigen rekening! 
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Rond 20.00 uur zal traditioneel de Prins/Prinses zichzelf toevoegen in de galerij 
waar zijn voorgangers ook in de eeuwigheid zijn vastgelegd en dan gaat het feest 
los barsten met onze huis-Dj Eric Witteveen waar we de polonaise zo weer in 
kunnen zetten. We zullen er samen wederom een onvergetelijke avond van 
maken met de juiste muziek, gezelligheid en de mooi verklede mensen.  
Met als klapper op deze avond een optreden van “the Party Captains”. Met hits 
als “Dopje op je neus” en “Sweet Caroline” gaat dat helemaal goed komen. Zij 
zullen om 22.00 uur optreden dus wees op TIJD!!!! 
Het belooft in ieder geval een geweldige avond te worden waar je bij wilt zijn. 
Wat kost het? Helemaal niets met uitzondering van de consumpties natuurlijk.  
Wij hopen je te zien op deze avond, waar men nog lang over zal praten…….. 
 
Vertrek bus: 12.00 uur vanaf Zaal Kappers 
Retour bus: 18.00 uur vanaf Zaal Reimink 
 
Zondag 23 februari - Optocht en Gezinscarnaval  
Op de zondagmiddag zal er traditiegetrouw in ons Hakkersdonk een 
Carnavalsoptocht plaatsvinden voor alle leeftijden. Zeker niet de grootste optocht 
van de regio, maar wel prijzenwaardig dat een klein dorp als Hoonhorst dit nog 
elk jaar met succes kan organiseren. Toch iets waar we trots op zijn en graag in 
ere willen houden. En de creaties die aan de start verschijnen verrassen ons elk 
jaar weer. Chapeau!  
Wij hopen dat wij ook dit jaar weer kunnen genieten van de creatieve ideeën.  
Voor verenigingen uit het dorp is het ook de uitgelezen kans om de vereniging 
eens op een ludieke wijze onder de aandacht te brengen.  
Het thema “de Hoonhakkers zijn de tijd kwijt” leent zich uitstekend voor 
ludieke (en dubbelzinnige) teksten en creaties!! 
Ga alvast brainstormen met je familie, vrienden, buren, teamgenoten over jullie 
mooie wagen of loopgroep. Je mag uiteraard ook in je eentje meedoen en de 
optocht versieren.  
Schrijf je in via optocht@hoonhakkers.nl en maak kans op één van de vele 
prijzen.  
Aansluitend aan de optocht zal het Gezinscarnaval losbarsten in onze Residentie 
Zaal Kappers, waar aan het einde van de middag ook de prijsuitreiking van de 
optocht zal plaatsvinden. Zorg dus dat je erbij bent om één van deze mooie 
prijzen in ontvangst te kunnen nemen. 
Er zijn veel prijzen te vergeven voor: 
- (grote) Wagens 
- Grote groepen (vanaf 6 personen) 
- Kleine groepen (3 t/m 5 personen) 
- Individueel of tweetallen 
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De start van de optocht is om 13.30 uur vanaf het dorpsplein.  
Route van de optocht: 
1) Dorpsplein 
2) Kerkstraat 
3) Dammans-Es 
4) De Horst 
5) Koelmansstraat 
6) Kerkstraat 
7) Lage Weide 

8) De Weitjes 
9) Koelmansstraat 
10) Kerkstraat 
11) Lage Weide 
12) Tempelhof 
13) Dorpsplein

Tot snel!!!!!! 
CV de Hoonhakkers wenst jou een onvergetelijk en gezellig Carnaval 2020! 
 

 
PROJECT ZONNEPANELEN OP SCHUURDAKEN 
In september organiseerde Duurzaam Hoonhorst een 
avond over energieopwekking. De avond was goed 
bezocht. Veel aanwezigen waren gecharmeerd van de 

projecten van Dalfsen Stroomt en Hessum Stroomt, waarover Gerard Brakkee en 
Henk Luning uit Dalfsen hebben verteld. Dat zijn projecten van lokale coöperaties 
waarbij zonnepanelen op schuurdaken worden gelegd en inwoners uit de 
omgeving de panelen kunnen kopen of huren. De dakeigenaren krijgen een 
kleine vergoeding en de afnemers krijgen een fiscaal voordeel op hun 
energierekening. Dit is interessant als u wel zonnestroom wilt gebruiken, maar 
geen panelen op uw eigen dak kunt of wilt leggen. Deze aanpak wordt ook wel 
'postcoderoos project' genoemd, omdat alle inwoners in één postcodegebied plus 
de aangrenzende postcodes mee kunnen doen.  
 
Verkenning mogelijkheden Hoonhorst  
Omdat in september bleek dat er in Hoonhorst interesse is voor een dergelijk 
project, heeft Duurzaam Hoonhorst de afgelopen maanden verkennende 
gesprekken gevoerd. We waarderen het zeer dat we hierbij geholpen worden 
door Henk Luning als ervaringsdeskundige. Er zijn al een paar dakeigenaren 
geïnteresseerd om hun dak ter beschikking te stellen.  
 
Meedoen met uw dak? 
Via deze weg inventariseren wij of er meer mensen zijn die een grote schuur of 
loods hebben, waarvan zij het dak ter beschikking willen stellen voor een 
collectief zon-op-dak project. Wilt u weten wat er allemaal bij komt kijken, stuurt u 
dan een mail aan info@duurzaamhoonhorst.nl dan nodigen we u uit voor een 
persoonlijk gesprek. Heeft u vragen of ideeën, dan horen we het graag.  
Blijf op DE HOOGTE  
  



                                 Dorpsblad Hoonhorst   
 

DORPSBLAD HOONHORST NR 8 

 
 

  



                                 Dorpsblad Hoonhorst   
 

DORPSBLAD HOONHORST NR 8 

 
 

  
  



                                 Dorpsblad Hoonhorst   
 

DORPSBLAD HOONHORST NR 8 

 
 

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) 401878, Anthony Voets (06)16446348, Cees Veldwijk (0529) 462133, 
Jannet Kroes 0529 - 42 70 37 

 
 

 
 
 
 
 

FEEST IN HET SCHAP 
Hoonhorst bestaat 250 jaar en dat betekent, behalve het hele 
jaar veel leuke activiteiten, ook een verrijking van ons aanbod 
streekprodukten. Nieuw in het schap zijn 1770, het speciaal voor 
het feestjaar, door de zorgbrouwerij Vechtdalbrouwerij, 
gebrouwen biertje en het Klakkelaartje, een heerlijk koekje uit de 
bakkerij van Bakker Wim..  
Over 1770: naast een overheerlijke inhoud, met daarin 
vlierbloesem verwerkt (het klapmutsje), is het met recht een speciaal biertje te 
noemen. De tekening van de molen op het etiket is ontworpen door Jeroen 
Krabbé en Annemarie van der Kolk (Eshuis) heeft het ontwerp voor het etiket 
gemaakt. En het is speciaal gebrouwen voor 250 jaar Hoonhorst, collectors item 
dus!Over het klakkelaartje: het is een schuimkoekje ook speciaal gemaakt voor 
250 jaar Hoonhorst. Het is een ouderwets aandoend koekje, waar een beetje de 
smaak van het bokkepootje in zit. De naam komt van “de Klakkelaar”, vroeger 
een klein café (hoek Blauwe Dijk, Tibbensteeg).  
 
DORPSAGENDA 

Hoonhorst heeft een Dorpsagenda, op www.hoonhorst.nl. Daar 
staat alles op wat er in Hoonhorst te doen is, nou ja, bijna alles. 
Niet alles is of wordt aangemeld en dat moet toch komen van 
de mensen die iets organiseren. Als iedereen de activiteit 
aanmeldt bij agenda@anjerpunthoonhorst.nl, dan zorgen 
vrijwilligers van het Anjerpunt ervoor dat deze activiteit op de 
website komt te staan. Daarnaast komt de activiteit op het 
scherm in het Anjerpunt en vaak hangt er vlak voor de activiteit 

nog een affiche voor het raam bij de ingang van het Anjerpunt in de hal van CRZ 
Kappers. Kortom: organiseer je een activiteit en wil je graag dat zoveel mogelijk 
er van op de hoogte zijn: laat het ons weten! 
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VOORLEESUURTJE 
Het maandelijkse voorleesuurtje is op vrijdag 14 februari op de 
normale tijd: 11.00 u!! Voor kinderen van 0 tot 4 jaar! Het boek is 
nog een verrassing, houd daarvoor de facebookpagina van het 
Anjerpunt in de gaten of kijk in het Anjerpunt op het scherm waar 
de agenda op staat. 

  
 
KUNST KIJKEN: FENNY KLEEFMAN 

Tot en met 29 februari 2020 exposeert Fenny Kleefman-
Nijeboer uit Hardenberg haar werken in Anjerpunt 
Hoonhorst/zaal Kappers. Fenny werkt hoofdzakelijk met 
olieverf, waarbij zij alleen de elementaire kleuren gebruikt. De 
tussenkleuren maakt zij zelf. Fenny schildert meestal met 
kwast, maar gebruikt ook af en toe schildersmes en spons. 

 
BORDSPELERS GEZOCHT! 

Nieuw in 2020! Elke donderdagavond van 19.30 tot 22.30 uur 
liggen de prachtigste spellen op de tafel(s) in het Anjerpunt. Het 
assortiment is groot en wisselend. Lindenburg uit Dalfsen stelt 
iedere keer spellen beschikbaar, we hebben zelf ook mooie 
spellen en natuurlijk mag je je eigen spel meenemen. De spellen 
zijn zeer gevarieerd: van kort tot lang, van makkelijk tot 

uitdagend, van leerzaam tot gewoon leuk. Deelname is gratis; de consumpties 
zijn voor eigen rekening. Kom je ook? 
 
INFOPUNT IN HOONHORST 

Heb je een vraag over wonen, werk, welzijn, zorg, maar ook 
bijvoorbeeld over alles wat er te doen is in de gemeente 
Dalfsen: voor al dit soort vragen kun je vanaf nu ook terecht bij 
het Infopunt in Hoonhorst! Op de dinsdagen in de oneven 
weken van 10 tot 11 uur is het Infopunt geopend in het 
Anjerpunt, in februari op 11 en 25 februari! Judith Bos van 
Saam Welzijn is dan aanwezig om vragen te beantwoorden en 
u verder te helpen… 

 
 
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! 
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