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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
19 mei
9 juni
7 juli

Gemaakt door
Rosanne
Rosanne
Marisca

Verschijning
29 mei
19 juni
17 juli

Helaas zijn bij het maken van dit dorpsblad alle bijeenkomsten en evenementen
t/m 1 juni afgelast wat betekent dat de dorpsagenda nog steeds leeg is.
De basisschoolkinderen mogen na de meivakantie weer gedeeltelijk open. Ze
moeten de eerste drie weken vijftig procent van de onderwijstijd op school zijn.
Als je ze vraagt of ze er zin in hebben of niet, zijn ze verdeeld van mening. De
één vermaakt zich prima thuis en de ander mist toch wel zijn/haar klasgenootjes.
In het vorige dorpsblad stond dat we een mooi gedicht hadden gekregen over de
goede “oude” tijd. Deze is per abuis niet geplaatst. In dit dorpsblad is dit gedicht
wel te vinden. Wie kan ons vertellen uit welk jaar dit stamt?

Stichting Het Dorpsblad
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Hoonhorst door de jaren heen”, de tijd van
toen en nu
Oplossing 4 en 5 mei -letterbrij puzzel
Pluktuin De Dolle Deel
Anjerpunt
Logikwis Monsters
Een luchtig toetje

DORPSBLAD HOONHORST NR 12

2

Dorpsblad Hoonhorst

DORPSBLAD HOONHORST NR 12

3

Dorpsblad Hoonhorst

DORPSBLAD HOONHORST NR 12

4

Dorpsblad Hoonhorst

KERKELIJK
Pastoraal team Emmanuelparochie

NIEUWS

Contactpastores voor geloofsgemeenschap Hoonhorst:
Pastoor A. Monninkhof, monninkhof@hetnet.nl; 06 - 22 78 61 51
Johan Rutgers, parochievicaris, pastor.rutgers@gmail.com; 06 - 53 21 01 74
Hans de Vries, parochievicaris, prhansdevries2020@gmail.com; 06 - 45 29 02 66
Gerard Noordink, g.noordink@hetnet.nl; 0572 - 39 12 62
Joop Butti, butti@ziggo.nl; 06 - 22 23 98 28
Marga klein Overmeen, m.kleinovermeen@emmanuelparochie.nl; 06-18 27 64 84
Locatieraad: Secretaris mevr. A. van Leeuwen, ankievvwijthmen@kpnmail.nl;
0529 - 40 20 11
Contactpersoon voor onze parochie bij overlijden:
Mevr. T. Veltmaat, tel. 0529 - 40 17 29 / 06 - 38 03 01 37
Beheerder kerkhof Dhr. H. Hulsman, tel. 0529 - 40 13 18
Website: www.parochiehoonhorst.nl
Parochiefonds Hoonhorst Rabobank rek.nr. NL77 RABO 0312 8258 03
P.C.I. Caritas Hoonhorst Rabobank rek.nr. NL35 RABO 0161 7062 82
Regio-wacht
Voor noodgevallen kunt u van zondagmiddag t/m maandagavond bellen met de
‘regio-wacht’ tel. 06 - 50 41 22 38
Werkgroep Heilig Doopsel
Voor aanmeldingen dopelingen:
Mascha Hulsman tel. 0529 - 85 08 89 of Esther Damman 06 - 81 99 86 33
Ziekenbezoekgroep
Heeft u behoefte aan bezoek bij ziekte, bent u aan huis gebonden of anderszins,
neem dan contact op met Sientje Veneboer. Zij is de contactpersoon van de
bezoekgroep in onze parochie.
Haar telefoonnummer is 0529 - 40 18 28
Misintenties:
Opgave misintenties bij het locatiesecretariaat (rkkerkhoonhorst@gmail.com),
uiterlijk vrijdags vóór datum inleveren kopij dorpsblad. Het locatiesecretariaat (in
de dorpshuiskamer) is geopend iedere vrijdagmorgen van 10.00 uur tot 11.30 uur
en is dan ook telefonisch bereikbaar 0529 - 40 12 23. Misintenties kunnen per
kalenderjaar worden opgegeven onder vermelding van de data waarop men de
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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.
Parochiële Eucharistievieringen worden iedere zondag om 11.00 uur online via
internet: https://www.kerkdienstgemist.nl/stations/1922-Brigittakerk uitgezonden
vanuit het Eucharistisch Centrum van onze Emmanuelparochie, de Sint
Brigittakerk te Ommen.
Hebt u intenties waarvoor u wilt dat er gebeden wordt in deze Parochiële
Eucharistieviering, dan kunt u deze opgeven via emailadres:
stBrigittaParochie@zonnet.nl o.v.v. Misintenties. U kunt een vrijwillige financiële
bijdrage van € 8,= overmaken op IBAN: NL03RABO0348923066 t.n.v. St.
Brigitta.
Pasen en Pinksteren vallen niet op één dag!
Op het moment dat ik dit stukje schrijf hebben we net het Paasfeest gevierd. En
in tegenstelling tot al die andere jaren moesten we het dit keer doen met de
beelden op ons scherm. Óf van de beelden uit Ommen of uit Roermond of uit
Rome. Overal werd op dezelfde manier de paasnacht gevierd en op de eerste
Paasdag en toch was het vervreemdend. De rituelen werden voltrokken maar het
voelde toch eenzaam. Ook ons pastoresteam heeft ieder van ons de
gemeenschap gemist. Het samen vieren, het delen van de oeroude ervaringen
van lijden en het samen ondergaan van de donkere nacht.
Door het opgelegde isolement zijn we ons ook weer meer bewust geworden dat
je geloven het beste kunt beleven door het te delen. Al onze sacramenten, zelfs
die van de individuele biecht, krijgen hun kracht door de gezamenlijke invulling en
beleving ervan. Ook in onze gewone reguliere samenleving blijkt dat we zonder
de ontmoeting met anderen ons eenzaam kunnen voelen. Dat is niet hetzelfde
als alleen zijn. Heel veel mensen kunnen goed alleen zijn en tegelijk kunnen zij
die samenleven met een partner of huisgenoot zichzelf ook in deze dagen heel
eenzaam ervaren. We misten het feestelijke paasmaal. We gingen geen eieren
zoeken. Er waren geen gasten en we waren bij niemand te gast. Tegelijk bekruipt
velen de angst dat ze zelf met het virus besmet kunnen raken en daardoor ook
nog eens ongemerkt en ongewild anderen infecteren. Overal schuilt het
onzichtbare gevaar. Niets waarborgt jouw gezondheid. En iedereen is zich ervan
bewust dat het nog wel even kan duren voordat we weer samen met anderen het
leven weer kunnen delen.
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Toen de leerlingen moesten accepteren dat hun goede vriend en inspirator
vermoord was en zij zonder hem verder moesten, sloten zij zich af van de
buitenwereld. Kropen bij elkaar in een huis en deden de deuren en de luiken
dicht. Niet voor niets heet de zondag na Pasen: Beloken Pasen. De leerlingen
leefden in grote angst. Zouden zij nu ook uitgeleverd worden en vermoord? Zij
distantieerden zich van anderen en isoleerden zich van hun natuurlijke omgeving.
En toen mensen wonderlijke verhalen gingen vertellen dat ze Jezus toch hadden
gezien (Maria Magdalena, de vrienden van Thomas, de vrienden die naar
Emmaüs waren teruggekeerd, de adviseur van de vissers die niets gevangen
hadden) waren ze echt niet direct overtuigd, dat er iets ongelofelijks was
gebeurd. In eerste instantie herkenden ze Jezus vaak niet, wanneer hij aan hen
verscheen. Het duurde een flinke tijd en toen ze na veertig (!) dagen ook nog de
Heer omhoog zagen gaan en aan hun gezicht onttrokken werd, toen bleven ze
helemaal verweesd achter.
Totdat de leerlingen samen met Maria op die Pinksterdag door iets gegrepen
werden. Toen er in hen en over hen een nieuwe Geest ging waaien. Toen ze als
het ware herschapen werden door die Geest van het begin, die hen in vuur en
vlam zette. Pas toen konden ze de luiken weer openzetten en waren ze voor de
duvel niet meer bang. Vol vertrouwen gaven ze toen aan iedereen die het maar
horen wilde blijk van hernieuwde inzicht……
Het duurde even, maar het kwam toch nog goed, toen mensen weer in zichzelf
en God gingen geloven. Toen ze de ervaring hadden opgedaan dat ze nooit
alleen zouden zijn. Toen ze zich bewust werden dat ze samen zich gedragen en
getroost en geïnspireerd wisten. Het is niet voor niets dat we vieren dat de kerk,
onze kerk met Pinksteren werd geboren. Want Kerk zijn dat is samen kerk zijn.
Niet in je eentje, maar doordat je je weet opgenomen in een groter geheel!! Het
was op dat moment dat de leerlingen mensen werden van hoop en vertrouwen.
Daarom mag ik, namens mijn collega’s in het pastoraat u allen een zinvolle weg
naar dat feest van de Geest toewensen.
G. Noordink, pastor

Cyriacuskerk Hoonhorst 1770 - 2020
Deel 5
In vogelvlucht nemen twee kerkuilen u via het Dorpsblad in
het jaar 2020 mee door de geschiedenis van 250 jaar kerk
in Hoonhorst.
De heroprichting van de St. Cyriacusparochie in 1855.
Tijdens het pastoraat van pastoor van Dam (1846–1864)
was de kerkelijke hiërarchie hersteld. Dat betekende dat er
in 1853 weer een Utrechtse bisschop de zetel van
Willibrord bekleedde. De vestiging van de kerkelijke
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hiërarchie zou grote veranderingen met zich meebrengen. Talloze plannen
werden gemaakt. Zowel Liederholthuis, Heino, Wijthmen, Dalfsen en Hoonhorst
wensten een eigen kerk. Met name de bouwval van de oude kerk maakte de
stichting van een nieuwe kerk in Hoonhorst hoogst actueel.
Al in 1847 werden plannen gemaakt, die in 1850 concreter werden. Heino en
Dalfsen zouden een eigen parochiekerk krijgen, waardoor Hoonhorst als
zelfstandige parochie overbodig werd. De parochianen van Hoonhorst zouden
zelf mogen kiezen of ze in Dalfsen of in Heino naar de kerk wilden gaan. In
Wijthmen zou een kerk gebouwd worden voor het dorp zelf, de Marshoek en een
deel van Lenthe.
Pastoor van Dam, die destijds in Hoonhorst voor 1200 parochianen preekte, wist
blijkbaar van deze plannen over een nieuwe parochie-indeling. Hij waakte over
zijn parochie en kwam op voor zijn parochie. Hij begon een uitgebreide
correspondentie met het bisdom. Hij voerde o.a. de volgende argumenten aan
voor het behoud van de Hoonhorster parochie: de rijke traditie in de roomskatholieke eredienst, de concrete plannen voor een nieuwe kerk, de recentelijk
geheel vernieuwde pastorie, het zeer schone en grote kerkhof en de
aanvechtbaarheid van de kerkafstanden. Volgens pastoor van Dam was
kerkverplaatsing nog nooit eerder aan de orde geweest en pleitte hij voor het
handhaven van de bestaande situatie.
Aangezien het bijna zeker was dat Dalfsen en Heino zelfstandige parochies
zouden worden, spitste de strijd zich toe op een keuze tussen Wijthmen en
Hoonhorst. Uiteindelijk besloot Mgr. Zwijzen op 15 april 1855 dat Hoonhorst een
parochie zou blijven. Een deel van de parochie zou naar Liederholthuis gaan,
maar Wijthmen zou in zijn geheel bij Hoonhorst blijven horen.
De grenzen werden op een plattegrond minutieus omschreven en aangegeven.
Qua grondgebied behoorde de parochie bij de gemeenten Nieuwleusen, Ommen,
Heino, Dalfsen en Zwolle.
Enige jaren later was een nieuwe grensomschrijving noodzakelijk omdat Heino
en Dalfsen respectievelijk op 28 februari 1858 en 8 september 1859 zelfstandige
parochies werden. Hoonhorst moest aan de nieuwe parochies in totaal 700
communicanten afstaan en hield er slechts 530 over. In 1874 raakte de parochie
nog enkele parochianen kwijt aan de nieuw opgerichte parochie van het H. Hart
van Jezus in Dalmsholte/ Lemelerveld. Een vierde afsplitsing volgde in 1943 toen
de wens van Wijthmen eindelijk in vervulling ging en het dorp zijn eigen parochie
kreeg: de Onze Lieve Vrouwe van Altijddurende Bijstand
Bron: Geschiedenis van de Sint Cyriacusparochie Hoonhorst- Dalfsen
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Lintjesregen in Hoonhorst
Op 24 april jl. hebben
twee prominente leden
van onze geloofs- en
dorpsgemeenschap
een lintje ontvangen;
Tonnie Veltmaat en
Marja Rienties. Zij
mogen zich beiden nu
Lid in de Orde van
Oranje Nassau
noemen. Op de dag
zelf werden zij via
beeldbellen door de
burgemeester
toegesproken en werd
de toekenning
aangekondigd. Te
zijner tijd volgt nog de
officiële uitreiking van
de versierselen op het
gemeentehuis.
Tonnie en Marja, van harte gefeliciteerd!
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PLAATSELIJK NIEUWS
HOONHORSTER VERENIGINGEN OP DE BRES VOOR SPONSORS
Afgelopen jaren hebben we altijd kunnen rekenen op onze trouwe sponsoren in
onze regio zegt bestuurslid Wim van Lenthe van VV Hoonhorst tevens voorzitter
van de Oranjevereniging Hoonhorst. We hebben bij onze verenigingen een trouw
bestand aan sponsoren waar we altijd op kunnen rekenen…
Nu zijn er voor veel sponsoren moeilijke en onzekere tijden aangekomen
vanwege het Coronavirus. Met name de horeca, recreatie, kapperszaken en
kledingwinkels hebben het moeilijk in deze tijd.
Wij willen daarom al onze sponsoren een hart onder de riem steken en onze
inwoners oproepen om bij onze lokale sponsors te kopen onder de noemer
“WEES LOYAAL, KOOP LOKAAL”
Verschillende restaurants en snackbars bieden al alternatieve mogelijkheden
zoals afhaalmenu’s aan met gepaste afstand natuurlijk.
Maak er eens gebruik van, zo proberen we de horeca zoveel mogelijk in stand te
houden en ik kan u melden dat het heerlijke menu’s zijn…
Voor de Oranjevereniging Hoonhorst e.o. hebben wij als bestuur besloten toch
een aangepaste versie van ons magazine uit te geven waarbij de basis ligt om
extra reclame te maken voor onze sponsoren.
In de volgende editie die in april 2021 uit zal komen krijgen alle sponsoren die nu
betaald hebben dan een gratis advertentie. Hiermee willen wij vanuit onze kant
de bedrijven uit de regio een hart onder de riem steken en hopen we dat het
binnenkort allemaal wat beter gaat worden.
Namens ons nogmaals bedankt voor jullie steun en blijf gezond!
Wim van Lenthe
Namens:

DORPSBLAD HOONHORST NR 12

12

Dorpsblad Hoonhorst
“Hoonhorst door de jaren heen”, de tijd van toen en nu
’t Is ’n kerkdorp bezuiden de Vecht uiteraard,
aan monumenten is hier niet veel meer bewaard.
De molen getuigt nog van jaren terug,
toen hij nog draaide met de wind in de rug.
Nu staat hij daar van z’n wieken ontdaan,
maar bij de molenaar heeft hij nog wel ’n bestaan.
Al maalt hij niet meer op ’t commando van de wind,
toch kan men van verre zien dat hier Hoonhorst begint.
Ook de Potstal herinnert aan vroeger dagen,
dat was ’n ruimte waar men ’t vee los in kon jagen.
Nu door de Hoonhorster jeugd omgebouwd tot sporthal
en wordt thans gebruikt bij tafeltennis en voetbal.
Dat hier de middenstand van heel vroeger dateert,
wordt wel algemeen beweerd.
Met café, winkel, bakker en boerderij,
droegen zij voor de Hoonhorst wel een steentje bij.
Ja zo was ’t in vroeger jaren,
de ouderen hebben ’t nog ervaren,
dat tot ver in ’t rond
nog geen katholieke school bestond.
Men moest naar Emmen of bij Lenthe in de buurt,
daar werd men dan op de klompjes naar toegestuurd.
Verder studeren was er in die tijd nog niet bij,
men ging als knecht of meid werken op de boerderij.
Ook straten en wegen
hebben hier namen gekregen.
Van ’n heel vroeger geslacht
die hun leven hier hebben doorgebracht.
’t Is Tibbensteeg, Dammans Es en Koelmansstraat
zo beschikte de Dalfser raad.
Dan van de Lage Weide tot de Blauwedijk,
Ja Hoonhorst is vele straten rijk.
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’n Boerenleenbank is hier om te sparen
en uw lieve centjes te bewaren.
De heer Fakkert alhier
werd in 1912 aangesteld als kassier.
Nu over afstand gesproken
was men vroeger van alle gemak verstoken.
Want van ’n auto, brommer of fiets
wist men nog helemaal niets.
Wie een beetje goed bedeeld was op aard,
had ’n tentwagen en ’n paard.
Dat was ook van groot gewicht,
bij ’t volbrengen van de zondagsplicht.
’t Was vroeger in de kerk voor jong en oud
soms verschrikkelijk koud.
Oude mensen hadden een stoof met wat vuur,
om zich iets te verwarmen in dat koude uur.
Bij de kruidenier stond daarna de koffie klaar,
en zondags winkelen was ook helemaal niet raar.
Daarna werd door de knecht naar de oude trant
het paard weer aan gespand.
Was er een of ander hoogtijfeest,
zoals Pasen of Pinksteren in die geest.
Dan had men de hoed over de muts naar oud Sallands gebruik,
Ja, ’t stond voor die tijd mooier dan een pruik.
Zo is er nog heel veel wat ons is bijgebleven,
als ook de processies van ’t echte roomse leven.
Dat is allemaal voorbije tijd,
en de betekenis daarvan raakt men kwijt.
Werd in de loop van de jaren iets feestelijks herdacht,
dan was ’t de eigen muziekvereniging die ’n serenade bracht.
Maar deze had waarschijnlijk geen bestaan
want is jammer genoeg al lang van de baan.
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’t Was in 1963 als ik mij niet vergis,
dat hier de nieuwe kerk ingezegend is.
De oude stond toen voor de sloop paraat,
dat was onder Pastoor Nieuwstad z’n pastoraat.
Om ’t verenigingsleven zo eens na te gaan,
staat de K.P.O. met z’n ledental wel bovenaan.
Ook ’n voetbalclub is er voor dames zowel als heren,
en ’n gymnastiekzaal om de sport te leren.
’t Is Pro Musica en ’t zangkoor altijd,
die bij vreugd en droefheid
verzorgt al vele jaren lang,
gezamenlijk de kerkelijke zang.
Voor wie van lezen houdt,
is ook nog ’n bibliotheekzaal gebouwd.
Geschieden, romans en studieboeken
staan er voor u om uit te zoeken.
Ook is al menig beker gewonnen door de tafeltennisvereniging,
enkele jaren geleden begonnen.
En de paardensport bovendien
is hier aan de bergruiters te zien.
Bij ’t jaarlijks terugkerende stoppelhaenefeest
is ’t vaak de Hoonhorst geweest,
die had dan met de praalwagen de eerste prijs,
de panelen in de kerk zijn hiervan nog ’t bewijs.
’t Is een aanbouw van de laatste tijd,
de naam is Tempelhof gewijd.
De woningen zijn voor de bejaarden alleen,
maar de bank op ’t plein is voor iedereen.
Wel hebben we al heel wat verteld.
Nu nog iets over de school, die kostte veel geld.
Hij werd helemaal hernieuwd en in orde gebracht,
toen werd tevens ‘t 50-jarig bestaan herdacht.
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En als u ’t buitenland niet bekoord,
is hier ook nog een vakantieoord.
Wat verderop tussen bos, hei en zandwegen,
is de camping “Het Boskamp” gelegen.
Zo zag u dan in vogelvlucht,
het wel en wee van dit gehucht.
Ja “Hoonhorst door de jaren heen”, de tijd van toen en nu.
Dan voor uw aandacht, dank ik U.

Pluktuin De Dolle Deel in juni weer open!
Eind juni gaat de bloemen pluktuin aan de Molenhoekweg 8 weer open! We zijn
op dit moment druk bezig met alle voorbereidingen. Ook dit jaar zijn er weer ruim
60 perken met verschillende mooie bloemen. Kom je je eigen boeket
samenstellen deze zomer? De pluktuin bevindt zich aan de weg en is dagelijks
geopend. Het is selfservice, kom dus gerust wanneer het jou uitkomt; overdag of
in de avond. Geen probleem! Pluk instructies vind je in de pluktuin.
Dit jaar bied ik een aantal nieuwe diensten aan:

Strippenkaart
Het is mogelijk om een strippenkaart aan te schaffen.
Leuk om cadeau te geven (bijvoorbeeld voor moederdag!).
De voordelen van een strippenkaart:
♥ Altijd betaalbare, verse bloemen in huis van een lokale ondernemer.
♥ Leuk uitje; kom plukken wanneer het jou uitkomt. 7 dagen per week.
♥ Geen gedoe met contant of wisselgeld.
♥ Leuk om cadeau te geven of te krijgen! Alleen even een subtiele hint
geven aan iemand.;)
Een strippenkaart bevat 5 of 10 strippen met elk een waarde van €5,-.
Halve strippenkaart: 5 strippen €25,Hele strippenkaart: 10 strippen €47,50
Kies zelf per keer of je gaat voor een grote bos of liever een iets kleiner
boeket.
Mocht je interesse hebben in een strippenkaart laat het me gerust weten.
Ik zorg dat hij (vrolijk ingepakt) bij je aan komt!
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Wekelijkse bezorgservice
Geen zin of tijd om zelf te komen plukken?
Ik doe het graag voor je en kom de bloemen bij je brengen! Kosten voor een
groot boeket inclusief bezorgen zijn €15,-. Wekelijks, om de week; de keus is
aan jou!
Mocht je interesse hebben in een mooie verse bos bloemen bij je
thuisbezorgd? Of misschien wil je iemand verrassen met een mooie bos
bloemen? Stuur me een mailtje: info@dedolledeel.nl.
(Ik bezorg op een vast nader te bepalen moment in de week, in een straal van
maximaal 12 km van De Dolle Deel)

Houd mijn website of social media kanalen in de gaten voor de exacte
openingsdatum van de pluktuin. De verwachting is half juni. Plukken kan t/m
september.
Heel graag tot ziens in de pluktuin of bij je aan de
voordeur als ik een bos kom afleveren.
Voor vragen mag je me altijd even bellen of mailen.
Groeten,
Marleen Schrijver
www.dedolledeel.nl
Tel: 06-28794425
Mail: info@dedolledeel.nl
Instagram: @dedolledeel
Facebook: De Dolle Deel

Oplossing 4 en 5 mei -letterbrij puzzel
De oplossing van de 4-5 mei letterbrij puzzel was:
Vier je vrijheid
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HOU VOL…
De deuren van het Anjerpunt zijn nog steeds gesloten en wanneer
we ze weer enthousiast kunnen openen weten we niet. Op de
facebookpagina van Anjerpunt Hoonhorst staan af en toe ideeën
om de tijd thuis te veraangenamen en de laatste informatie.
Zoals jullie wellicht gezien hebben zetten we – bij mooi weer- de
boeken buiten. Voor het Anjerpunt staat een rek buiten met boeken en
tijdschriften om mee te nemen. Deze hoeven niet te worden ingeleverd. Meer
leesplezier is te vinden op www.thuisbieb.nl, een site van de bibliotheken waar
ook niet-leden E-books kunnen vinden. Of kijk op www.bibliotheekdalfsen.nl voor
wat er mogelijk is binnen Dalfsen.
VOORLEESUURTJE
Het voorleesuurtje voor de kleintjes wordt niet georganiseerd,
maar we hebben een leuke tip. Op www.wepboek.nl vind je
een aantal geanimeerde voorleesboeken -met filmpje en tipsvoor peuters.
LEKKER LOKAAL
Mocht u producten van het Anjerpunt nodig hebben,
bijvoorbeeld dat lekkere Hoonhorster jubileumbier 1770 of het
Hoonhorsterpakket voor € 11,95 (met 2 flesjes jubileumbier,
een pakje klakkelaartjes en een doosje Vecht K-Anjers), dan
is dat bij Kappers te bestellen. CRZ Kappers is op donderdag
t/m zondag vanaf 15.00 u open voor bestellingen en afhalen
(ingang slijterij).
En we maken graag reclame voor onze onderdakgevers Karin en Jean in deze
ook voor hen lastige tijd. Kijk zeker eens op de site www.kappers-horeca.nl of
facebookpagina van Kappers: op donderdag tot en met zondag zijn er telefonisch
(0529 401281) vanaf 15.00 uur heerlijke dagschotels en soep te bestellen.
Desgewenst worden ze thuisbezorgd.
Voor informatie: info@anjerpunthoonhorst.nl en/of Karin Huitink
(Kappers), Yvonne te Woerd (06)54795800, Antje Kingma
(Boerhoes). Anjerpunt Hoonhorst is ook op facebook te vinden!
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Voor Hemelvaart: een luchtig toetje
Staren naar de lucht, witte wolken die in het oneindige verdwijnen, woorden over
een levensadem, geestkracht. Deze beelden vormen de ingrediënten voor dit
Hemelvaart dessert: een luchtig toetje. Mei, de eerste aardbeien zijn er, vruchten
met de rode kleur van de liefdevolle Geest, die verwarmt en mensen in beweging
zet.
Ingrediënten
200 gr witte chocolade (fair-trade)
7 eiwitten
-verwerk het eigeel bijvoorbeeld in een omelet met groene kruiden
200 ml slagroom
aardbeien ter versiering
of rode vruchtensaus

Bereiding
Smelt de chocolade au bain marie – niet koken!!
en laat afkoelen tot het warm aanvoelt, ca. 35 graden.
De chocolade kan ook vermengd worden met fijn geprakte aardbeien,
dan wordt alles roze, of met een of twee eetlepels room om het beter vloeibaar te
maken.
Klop het eiwit tot het zeer stevig is; een schone, vetvrije kom gebruiken!.
Klop de slagroom half stijf. Spatel de vloeibare chocolade,
door de room en tot slot door het luchtige eiwit.
Doe de mousse in kommetjes en laat het enkele uren opstijven in de koelkast.
Voeg bij het serveren de aardbeien ter versiering toe.
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