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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) 401549
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
15 september
6 oktober
3 november

Gemaakt door
Rosanne
Rosanne
Marisca

Verschijning
25 september
16 oktober
13 november

In dit nummer o.a:










Kerkelijk Nieuws met o.a. deel 10 over de geschiedenis van de
Cyriacuskerk
Zij aan Zij gaat niet door
Open atelier op 5 en 6 september
Dorpsquiz – inschrijven vanaf 1 september!
Ledenvergadering PB
Overdracht schuilhut aan Landschap Overijssel
Einde papierinzameling Poppenallee
Sponsornieuws VVH
Kleurplaat voor de paardenmeisjes
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Agenda
15 september

16 september
22 september
25 september

Jeugdsoos Halfjaarvergadering voor bestuur,
jeugdraadsleden en jeugd (19.30 u Potstal,
bestuurskamer)
Bingo Zaal Kappers
Jaarvergadering Plaatselijk Belang
Jeugdsoos Maïsdoolhof

Het blijft iedere keer weer afwachten wat er wel en niet door kan gaan. Toch
plaatsen we met optimisme de geplande activiteiten. Fijn dat de jeugd wat op het
programma heeft staan, maar voor alle generaties staat ook de Dorpsquiz
binnenkort op de agenda. Begin maar vast met het ronselen van ouders, opa’s en
oma’s, kinderen, buren, vrienden etc etc
Stichting Het Dorpsblad
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KERKELIJK NIEUWS
Pastoraal team Emmanuelparochie
Contactpastores voor geloofsgemeenschap Hoonhorst:
Pastoor A.Monninkhof, monninkhof@hetnet.nl;0622786151
Hans de Vries, parochievicaris, prhansdevries2020@gmail.com; 06 45 29 02 66
GerardNoordink, g.noordink@hetnet.nl; (0572) 391262
Joop Butti, butti@ziggo.nl; 0622239828
Marga klein Overmeen, m.kleinovermeen@emmanuelparochie.nl; 0618276484
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) 401318
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
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) 401223. Misintenties kunnen per
kalenderjaar worden opgegeven onder vermelding van de data waarop men de
misintentie gelezen wil hebben. Bijdrage: misintentie € 8,=.
Betaling via bankrekeningnr. NL55RABO0312 8258 11 t.n.v. R.K. Parochie H.
Cyriacus Hoonhorst.
DORPSBLAD HOONHORST NR 1

3

Dorpsblad Hoonhorst
Kerkberichten: 6 september tot en met 27 september
Het volgende schema is onder voorbehoud.
Met ingang van het weekend 5-6 september wordt in alle parochiekerken de H.
Communie weer uitgereikt in de Eucharistievieringen.
U kunt zonder u aan te melden naar de viering in Hoonhorst komen.
Voor vieringen en aanmelding in de buurtdorpen zie de website:
www.emmanuelparochie.nl
Vanaf nu worden in de komende weken ook de misintenties gelezen die vanwege
het vervallen van de vieringen in de corona periode niet gelezen zijn.
Zaterdag 5 september
19.00 uur
: Eucharistieviering
Voorganger
: Pastor Wenker
Lector
: Martin Broeks
Koster
: G. Holterman
Intenties 5 september:
overl. ouders Grooteschaars- Bruggeman, Marinus en Diny Mars- Diepman,
Bernard en Marie Diepman- Reimert, overl. ouders Kappers van de Kolk,
Albertus Antonius Middelkamp, Marinus Zijsveld, overl. ouders Seisveld- Butink en familie,
Marcel Diepman

Misintenties opgegeven voor zondag 15 maart jl.
Bernard en Marie Diepman - Reimert, Johan Kortstee, Anton Kroes, Hendricus Schrijver,
Gerard Overgoor,

Ommen

: zondag 6 september 11.00 uur

Eucharistieviering

Maandag 7 september
19.00 uur
: Rozenkransgebed
Lectrix
: TonnieVeltmaat
Donderdag 10 september
19.00 uur
: Eucharistieviering
Voorganger
: Pastoor Monninkhof
Misintenties opgegeven voor donderdag 19 maart jl.
Uit dankbaarheid, overl. fam. Van de Vegt - Brandwacht, Bertus Kappers,
Truus Fakkert- Schlepers
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Zondag 13 september
09.00 uur
: Eucharistieviering
Voorganger
: Pastoor Monninkhof
Lector
: Silvo Broeks
Koster
: A. Braam
Intenties 13 september:
overl. ouders Meijerink- Grootestroek, Bernard en Marie Diepman - Reimert,
Johan Kortstee, ouders Damman - Heerink, Albertus Antonius Middelkamp,
Jan Diepman en Ingrid Rosink- Diepman

Misintenties opgegeven voor zaterdag 21 maart jl.
overl. ouders Grooteschaars - Bruggeman, Bernard en Marie Diepman - Reimert,
Anton Grooteschaars, ouders Damman - Heerink,
overleden ouders Meijerink - Groote Stroek, Herman Nijboer, Gezina Broeks - Splinter,
Jan Diepman en Ingrid Rosink - Diepman, Gradus Damman,
overl. ouders Overgoor - Grooteschaars, overl. ouders Hollewand, Antoon Damman,
Jaargedachtenis Marinus en Ben Veltmaat, Gerard Overgoor,

Ommen

: zondag 13 september 11.00 uur

Eucharistieviering

Maandag 14 september
19.00 uur
: Rozenkransgebed
Lector
: Frans Eilert
Donderdag 17 september
19.00 uur
: Eucharistieviering
Voorganger
: Pastoor Monninkhof
Misintentie opgegeven voor donderdag 26 maart jl.
Jaarged. Wilhelmina Johanna Klein Herenbrink - Elsman

Zaterdag 19 september
19.00 uur
: Communieviering
Voorganger
: Pastoraal medewerker Noordink
Lectrix
: Miny Holterman
Koster
: G. Holterman
Intenties 19 september:
overl. ouders Grooteschaars - Bruggeman, Dien Kievitsbosch - Reimert,
overl. ouders Schrijver - Langenkamp, Bernard en Marie Diepman - Reimert,
overl. ouders Overgoor - Grooteschaars, Herman Mars,
overl. ouders Sterenbosch - Luttenberg, overl. ouders Schrijver - Bosch,
overl. ouders Eijkelkamp - Huitink, fam. Huitink, overl. ouders Braam - Nijentap,
overl. ouders Hagen - Keizer, Martin en Willy, Joop Koerhuis
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Misintenties opgegeven voor zondag 29 maart jl.
overleden ouders van der Vechte - Rientjes, Bernard en Marie Diepman - Reimert,
Gerard Overgoor,

Ommen

: zondag 20 september 11.00 uur

Eucharistieviering

Maandag 21 september
19.00 uur
: Rozenkransgebed
Lectrix
: Tonnie Veltmaat
Donderdag 24 september
19.00 uur
: Eucharistieviering
Voorganger
: Pastoor Monninkhof
Misintentie opgegeven voor donderdag 2 april jl.
Jan Huitink

Zondag 27 september
11.00 uur
: Afscheidsviering pastor G. Noordink in Heino
De misintenties van 27 september worden doorgeschoven naar zaterdag 3 oktober.

Ommen

: zondag 27 september

11.00 uur

Eucharistieviering

Op 1 augustus is overleden
Albertus Antonius Middelkamp Tibbensteeg 4
Bertus - in de leeftijd van 92 jaar
sinds 8 januari 1984 weduwnaar van Dinie Middelkamp - de Ruiter
Laten we Bertus in onze gebeden gedenken.
“Ik zal er zijn”
Bij een uitvaart werd onlangs gezongen het lied: “Ik zal er zijn”. Het eerste
couplet van dit lied is als volgt:
“Als je eenzaam bent of in het duister
Roep dan mijn naam, ik zal er zijn.
Als geen mens je kent of niemand luistert
Zelfs als je fluistert, zal ik je stem verstaan.
Als een vriend, zal ik je dragen, alle dagen zal ik er zijn.
Als een ster in donk’re nachten, zal ik wachten, zal ik er zijn.
Wees niet bang voor de stilte om je heen
Wees niet bang, ik laat je nooit alleen
Als een vriend zal ik je dragen, alle dagen, zal ik er zijn.”
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Bij dit lied denkt de familie van de overledene ongetwijfeld aan hun lieve en
zorgzame vader. Hij was er altijd, steeds stond hij voor hen klaar. Misschien roept
dit lied ook bij ons wel herkenning op. Hebben ook wij in deze bijzondere periode
niet (soms) het gevoel, dat heel de wereld drukt op onze schouders? We leven in
wankele tijden, zoveel is wel zeker. We bevinden ons in een onveilige wereld.
Coronabesmettingen nemen hand over hand toe. En wat te denken van die
enorme explosie in Beiroet? In één klap werd het leven van ontelbaar velen
verwoest. Zorgen spoken door ons hoofd. Want hoe zal het straks, in de herfst,
verder gaan? Allerlei steunmaatregelen van de overheid lopen af, de pot met
meel zal toch niet leeg raken? Hoe houden we in vredesnaam het hoofd boven
water? In het Katholiek Nieuwsblad las ik deze week (vrijdag 7 augustus) een
verhaal van een voedselbank in de Verenigde Staten. Op het plein voor de kerk
deelt de caritas eerste levensbehoeften uit. Is dit ook ons voorland? Hoe dan ook:
we zitten allemaal in hetzelfde schuitje. Want het virus ontziet niemand. Hoe
hiermee om te gaan?
Het lied: “Ik zal zijn”, en ook het evangelie van afgelopen zondag (9 augustus)
over de boot met de leerlingen van Jezus erin, die in een hevige storm op het
meer dreigt te vergaan, maken me duidelijk, dat we het samen zullen moeten
doen. Jezus reikt de stoere, maar ook bange Petrus, die over het water naar Hem
toe was komen lopen, de hand. Zo gaat hij (Petrus) niet kopje onder. Wellicht
kunnen ook wij ons door dit verhaal laten inspireren. Want we kunnen elkaar
helpen, om niet in onze neerslachtigheid te verdrinken. Wat een ‘handreiking’ aan
elkaar kan doen, merkte ik deze week nog, na afloop van de uitvaart, waarmee ik
dit artikel begon. Tot mijn verrassing hoorde ik bij de ‘nazit’ op het boerenerf, dat
bij de voorbereiding van dit afscheid, de naaste buren met heel veel dingen
hadden geholpen. “Aanzeggen”, een erehaag vormen, na de kerkdienst
koffiezetten voor de familie en de genodigden; het is een vorm van noaberhulp,
die ik van vroeger ken uit mijn geboortestreek. Heel fijn om dit hier ook weer te
mogen zien! Elkaar steunen zit ons in het bloed!
“Hier ben ik”. Deze woorden heb ik gezegd bij mijn priesterwijding. Bij die
gelegenheid heb ik beloofd: “ik zal er zijn”. Niet omdat ik zo’n durfal ben,
integendeel zelfs. Maar wel omdat ik vertrouw op Gods genade. Dit vertrouwen
wil ik ook u toewensen. Dat ook wij dit woord mogen horen van Christus Zelf: “Ik
ben het”. Dat ook wij Zijn Aanwezigheid mogen ervaren, en hieruit de kracht en
de moed putten om – ook in deze stormachtige tijd – elkaar op handen te dragen.
Dat we – samen in dezelfde boot – er zijn voor elkaar.
Pastoor André Monninkhof
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Bedevaart Lourdes
Onlangs zijn de contactpersonen van het Lourdeswerk in de Emmanuelparochie
bij elkaar geweest om de huidige situatie ten aanzien van de coronacrises te
bespreken. Allereerst zijn we ons ervan bewust dat het een grote tegenvaller is
voor die pelgrims die in september dit jaar met Heino/Liederholthuis op bedevaart
naar Lourdes zouden gaan. Gezien de grote risico’s is het een verstandig besluit
geweest om niet op bedevaart te gaan.
Met de pelgrims is contact geweest hoe nu te handelen al naar de status van de
aanmelding bij de bedevaartorganisatie VNB. De toekomst is nog heel onzeker
en de vraag wanneer er wel weer op bedevaart gegaan kan worden kan op dit
moment niet beantwoord worden. Wij als contactpersonen houden veelvuldig
contact met de VNB over een mogelijke hervatting, eventueel met een kleinere
groep in het najaar van 2021? De Aartsbisdombedevaart die gepland stond in de
meivakantie 2021 gaat ook niet door. Beste (toekomstige) pelgrims, blijf gezond
en wij houden hoop voor de toekomst, mogelijk in het najaar van 2021?
Hartelijke Lourdesgroet namens alle contactpersonen van de Emmanuelparochie,
Gerard Hollak
Cyriacuskerk Hoonhorst 1770 - 2020
Deel 10
In vogelvlucht nemen twee kerkuilen u via
het Dorpsblad in het jaar 2020 mee door de
geschiedenis van 250 jaar kerk in
Hoonhorst.
De oorlogsjaren
Nog voor de oorlog ging pastoor Simons in
1935 met emeritaat. Hij is dan 25 jaar
werkzaam geweest op Hoonhorst. Hij heeft
niet lang van zijn emeritaat kunnen
genieten. Hij overleed datzelfde jaar en is
op het kerkhof alhier begraven. Hij werd
opgevolgd door pastoor Bloemen.
Ondanks de invasie van de Duitsers op 10 mei 1940 ging het leven met enige
aanpassingen gewoon verder. Een aantal onderduikers vond hier hulp waardoor
er af en toe een razzia werd gehouden. Het clandestien slachten van vee kon
een gevangenisstraf opleveren. Dat was dus gevaarlijk. En vele mannen uit het
dorp wisten zich aan de gedwongen tewerkstelling te onttrekken. Toch liet de
oorlog in de kerk sporen na. Op 9 april 1943 haalden de Duitsers de klok uit de
kerktoren. Dit gebeurde ’s middags tussen 13.00 en 16.00 uur. De voorman was
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J. Jonkman en de opdrachtgever was J. Wouda uit Almelo. De klok is later wel
teruggekomen, maar was zodanig beschadigd dat hij onbruikbaar was geworden.
(In 1948 kreeg de kerktoren weer een nieuwe klok)
De eerste inkwartiering van de Duitse Wehrmacht vond plaats van 21 juni 1944
tot 20 december 1944. De school en het verenigingsgebouw boden plaats aan 40
tot 70 soldaten. Van 15 oktober tot 18 oktober werden er tweemaal per dag H.
Missen gelezen voor de soldaten. Op 30 januari 1945 kreeg zowel de school als
de pastorie inkwartiering van de S.S.. Deze inkwartiering was voor de V2, een
hels wapen dat opgesteld was in de bossen van het landgoed Mataram om
Londen en Antwerpen te kunnen beschieten. Volgens de Duitsers had dit wapen
een snelheid van 1250 km per uur en woog het 10.000 kilo. Voor de pastoor
betekende het dat hij de pastorie moest verlaten. Hij vond een onderkomen bij
bakker Schrijver. Na zijn terugkeer op 7 maart trof hij een heilloze bende aan.
Veel was vernield en vervuild. Hij kon niet voorkomen dat er op 5 april opnieuw
inkwartiering plaats vond. Ditmaal ging het om slechts drie personen en mocht hij
in de pastorie blijven wonen. Op 10 april vertrok het groepje weer. De volgende
dag wilden gevechtstroepen opnieuw beslag leggen op de pastorie, maar door
krachtdadig optreden van de pastoor werd dit verhinderd.
In april waren de Canadezen reeds in aantocht. In de avonduren van 11 april
vonden enige gevechtshandelingen plaats. Een dag later begon de slag. Deze
nam vanaf 06.00 uur in heftigheid toe tot 22.00 uur ’s avonds. De Duitsers
trokken zich terug richting Zwolle. Een aantal boerderijen werden geheel of
gedeeltelijk vernield. Zo werd de boerderij van Damman moedwillig in de brand
gestoken. Met name boerderijen langs het kanaal moesten het ontgelden tijdens
de opmars van de Canadezen vanaf Heino.
Op 13 april kwam met hun komst ’s morgens de bevrijding “van het gehate juk
der Duitschers”. Pater Grollen uit Zwolle van de Dominicanen kwam om half 11
een stille mis opdragen uit dankbaarheid, omdat pastoor Bloemen door een
oogziekte verhinderd was. In de buurt van de kerk was wel veel glas - en
dakschade en het parochiehuis had een voltreffer op de achtergevel gehad. Alle
parochianen hadden het er wonderlijk genoeg fysiek goed afgebracht. Alleen
weduwe Stigt - Spijkerman had een verwonde rechterhand. De Canadezen
bleven slechts enkele dagen. Ze hadden hun eigen priesters bij zich om de mis te
lezen. Zowel voor het herstel van de pastorie, het parochiehuis en de kerk kreeg
de parochie een schadevergoeding uit het schadefonds voor het herstel van
geestelijke goederen. Dit schadefonds viel onder het na de oorlog opgerichte
Ministerie van Wederopbouw
Wordt vervolgd.
Bron: Geschiedenis van de Sint Cyriacusparochie Hoonhorst- Dalfsen
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Oogstdankfeest H. Alphonsus de Liguori-kerk te Slagharen
De jaarlijkse oogst inspireert de bloemengroep en andere vrijwilligers van de H.
Alphonsus de Liguori-kerk te Slagharen ieder jaar weer. Het prachtige resultaat is
van zaterdag 26 september t/m zaterdag 3 oktober te bewonderen. De kerk is
open op zaterdag 26 en zondag 27 september en op zaterdag 3 oktober van
14.00 uur tot 16.00 uur. Van maandag 28 september t/m vrijdag 2 oktober is de
kerk geopend tussen 10.00 uur en 16.30 uur. Uit dankbaarheid voor de oogst
vinden in het laatste weekend van september feestelijke Oogstdankvieringen
plaats, zie hiervoor de website van de Emmanuelparochie.
De geloofsgemeenschap van Slagharen hoopt van harte dat u, samen met vele
anderen de versierde kerk komt bezichtigen. Vanwege de Corona maatregelen is
er een registratieplicht. Groepen moeten zich vooraf aanmelden bij: mevr.
GradyMecklenfeld, tel. 0523-682848 of bij het secretariaat, tel.: 0523-681331.
Vredesdienst 27 september 2020 in de Grote Kerk in
Dalfsen.
Het Podium van Kerken staat op 27 september a.s. stil
bij de Vredesweek met een oecumenische viering om
10.00 uur in de Grote Kerk in Dalfsen. Het thema voor
deze viering is: Vrede verbindt verschil. In deze viering
staat de brief van Paulus aan de inwoners van Filippi
centraal. Daarin zegt Paulus o.a.: ” Jullie moeten jezelf
niet beter vinden dan een ander of opscheppen over
jezelf. Nee, jullie moeten bescheiden zijn en een ander
belangrijker vinden dan jezelf. Denk niet alleen aan
jezelf, maar zorg juist voor elkaar ”.
Als je dit alles doet naar het voorbeeld van Christus heeft dit nogal
consequenties. Zorgen voor elkaar betekent allereerst de ander zien als
medemens en niet als bedreiging. Juist in de zorg voor de ander kan ieder van
ons het verschil maken. De hele wereld is de gemeente, die door Paulus wordt
aangesproken. De vraag naar vrede is niet het probleem van anderen. De ander
behoort namelijk tot dezelfde wereldgemeenschap. We worden zelf
aangesproken om mee te werken. Vrede betekent verbinding zoeken. Zo maak je
het verschil en kun je zeggen Vrede verbindt verschil. In deze viering gaan
ds. Nederveen en ds. Tol voor.
U en jullie worden van harte uitgenodigd deze viering bij te wonen. In de kerk is
door het coronavirus het aantal plekken voor aanwezigen beperkt. De viering kan
uiteraard gevolgd worden via de kerktelefoon, www.kerkdienstgemist.nl en
www.kerkomroep.nl.
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Ommen

: zondag 6 september 11.00 uur

Eucharistieviering

Maandag 7 september
19.00 uur
: Rozenkransgebed
Lectrix
: Tonnie Veltmaat
Donderdag 10 september
19.00 uur
: Eucharistieviering
Voorganger
: Pastoor Monninkhof
Zondag 13 september
09.00 uur
: Eucharistieviering
Voorganger
: Pastoor Monninkhof
Lector
: Silvo Broeks
Koster
: A. Braam
Intenties 13 september:
overl. ouders Meijerink - Grootestroek, Bernard en Marie Diepman - Reimert,
Johan Kortstee, ouders Damman - Heerink, Albertus Antonius Middelkamp,
Jan Diepman en Ingrid Rosink - Diepman

Ommen

: zondag 13 september 11.00 uur

Eucharistieviering

Maandag 14 september
19.00 uur
: Rozenkransgebed
Lector
: Frans Eilert
Donderdag 17 september
19.00 uur
: Eucharistieviering
Voorganger
: Pastoor Monninkhof
Zaterdag 19 september
19.00 uur
: Communieviering
Voorganger
: Pastoraal medewerker Noordink
Lectrix
: Miny Holterman
Koster
: G. Holterman
Intenties 19 september:
overl. ouders Grooteschaars - Bruggeman, Dien Kievitsbosch - Reimert, overl. ouders
Schrijver - Langenkamp, Bernard en Marie Diepman - Reimert, overl. ouders OvergoorGrooteschaars, Herman Mars, overl. ouders Sterenbosch - Luttenberg, overl. ouders
Schrijver - Bosch, overl. ouders Eijkelkamp - Huitink, fam. Huitink, overl. ouders BraamNijentap, overl. ouders Hagen - Keizer, Martin en Willy, Joop Koerhuis
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Ommen

: zondag 20 september

11.00 uur Eucharistieviering

Maandag 21 september
19.00 uur
: Rozenkransgebed
Lectrix
: Tonnie Veltmaat
Donderdag 24 september
19.00 uur
: Eucharistieviering
Voorganger
: Pastoor Monninkhof
Zondag 27 september
11.00 uur
: Afscheidsviering pastor G. Noordink in Heino
Intenties 27 september:
Ommen

: zondag 27 september 11.00 uur

Eucharistieviering

Dankbetuiging
Iedereen bedankt die het afgelopen jaar er voor ons was,
ons steunde en met ons meeleefde.
Zowel tijdens de ziekte van Antal als na zijn overlijden.
Namens ons allen hartelijk dank,
dat jullie er op de momenten waren wanneer het nodig was,
op wat voor wijze dan ook.
Anita, familie Hulsman en familie Boon.
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PLAATSELIJK NIEUWS
Zij aan Zij
De bijeenkomst, gepland op 21 september, kan helaas niet doorgaan ivm de
corona maatregelen.
Wij hopen elkaar gauw weer te mogen ontmoeten.
Vriendelijke groet: de dames van de septembergroep.

OPEN ATELIER
5 en 6 september van 10.00-17.00 uur
Tijdens de open dagen in atelier I'M aan de Emmerweg 7 kun je naast een
expositie van eigen werk ook informatie over een cursus of workshop krijgen.
De workshop waarbij je een kopie van een eigen foto verwerkt in een schilderij is
erg populair, je maakt dan iets unieks.
Maar ook voor beginnende of gevorderde kunstenaars is er alle ( op veilige
afstand) ruimte om te werken met acrylverf en daarin wat les of coaching
ontvangen.
Kijk ook eens op de site: www.ingridmertens.nl of kom gewoon lekker kijken
tijdens de open dagen.
DORPSBLAD HOONHORST NR 1
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De eerste echte Dorpsquiz Hoonhorst op 15 november 2020
Misschien heb je al wel eens van het fenomeen Dorpsquiz gehoord, misschien
ook niet. Het is over komen waaien uit het zuiden van het land. Daar wordt al
jaren achtereen een flinke strijd geleverd tussen families, vriendengroepen,
verenigingen en buurtschappen. Ook ons Hoonhorst gaat in november van dit
jaar kennismaken met hun eerste echte Hoonhorster Dorpsquiz en wel op
zondagmiddag 15 november 2020.
Wat kun je verwachten?
Maak een team van enthousiaste dwarsdenkers en friskijkers. Zorg voor een
goede mix van jong en oud, slimmeriken en sportievelingen. Denk hierbij ook aan
de generatiebonus die is te verdienen, wanneer jouw team samengesteld is uit
verschillende generaties.
Bereid je voor!
Meedoen aan de Dorpsquiz Hoonhorst in november betekent scherp zijn vanaf
vandaag! Vertrouw niemand en verwacht alles. Haal de dikke Van Dale van
zolder en bewaar alle kranten. Verdiep je in de Hoonhorster historie en check de
actualiteiten.
Hoe het werkt
De captain van jouw team haalt op 15 november a.s. om 14.00 uur op een nog te
bepalen locatie het quizboek op. Hierin staan vragen en opdrachten uit
verschillende categorieën, met veelal een Hoonhorster insteek. Je speelt de quiz
op een zelf te bepalen locatie, bijvoorbeeld bij één van jullie thuis, in de
(sport)kantine of in het café. Het enige vereiste is dat het in Hoonhorst is. Je mag
gebruik maken van alle bronnen die je voorhanden hebt en af en toe zal het
nodig zijn om het dorp in te gaan. Elk team heeft vier uur voor het maken van
deze dorpsquiz.
Inschrijven
Op 1 september 2020 opent de inschrijving voor de Dorpsquiz Hoonhorst. Je kunt
je inschrijven door het formulier op
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https://dorpsquizhoonhorst.com/inschrijfformulier/ in te vullen en het inschrijfgeld
van € 25 per team over te maken naar NL34 RABO 0329 7057 41.
Let op: De inschrijving is pas definitief als de organisatie van Dorpsquiz
Hoonhorst het inschrijfgeld heeft ontvangen op hun rekening. U ontvangt dan een
bevestiging. Restitutie van het inschrijfgeld is vanwege de gemaakte kosten niet
mogelijk.
Als gevolg van corona is de datum waarop de Dorpsquiz Hoonhorst wordt
gehouden uiteraard onder voorbehoud. Mocht het niet mogelijk zijn om de
dorpsquiz op 15 november a.s. te houden, dan zal een nieuwe datum worden
gepland.
Voor vragen en meer informatie houdt de
website www.dorpsquizhoonhorst.com in de gaten.
Ledenvergadering Plaatselijk Belang
Hoonhorst e.o.
Op dinsdag 22 september a.s. wordt de
ledenvergadering van het Plaatselijk Belang
gehouden. We nodigen de leden van harte uit hierbij aanwezig te zijn. In verband
met corona zijn er een beperkt aantal plaatsen. We willen u verzoeken om bij
klachten thuis te blijven. Wanneer u klachtenvrij bent, ontvangen wij u graag. Wel
verzoeken wij u vooraf om u aan te melden voor de ledenvergadering door
middel van een e-mail met uw naam, adres en telefoonnummer naar:
secretaris@pbhoonhorst.nl . Graag ontvangen wij vóór 15 september a.s. uw
aanmelding.
Mocht u niet willen komen en wel input willen geven voor de vergadering, dan
kunt u die eveneens per e-mail sturen naar secretaris@pbhoonhorst.nl.
Bent u nog geen lid van de grootste vereniging van het dorp en wilt u graag
betrokken zijn bij de ontwikkelingen in het dorp? Dan bent u van harte welkom
om eens te horen waar het Plaatselijk Belang zich mee bezig houdt. Lid worden
kan ter plekke voor het bedrag van € 7,50 per jaar.
Agenda ledenvergadering Plaatselijk Belang Hoonhorst e.o.

Datum:
Tijdstip:
Locatie:

dinsdag 22 september 2020
20:00
Zaal Kappers
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Agenda
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Opening
Notulen ledenvergadering 9 april 2019
Financieel jaarverslag 2019
Verslag kascommissie
Benoeming kascommissie
Terugblik april 2019 – september 2020
Vooruitblik 2020 – 2021
Cadeau aan het dorp
Bestuurswisseling
Aftredend: Myrthe Mijsters-Assink (secretaris)
Aftredend en herkiersbaar: Bas Rienties
Het bestuur stelt voor om Hendrik Jan Lindenhovius
(Tempelhof) te benoemen als nieuw bestuurslid. Huidig
bestuurslid Saskia Diepman wordt benoemd tot secretaris.
Tegenkandidaten kunnen zich melden tot 1 uur voor aanvang
van de vergadering bij secretaris Myrthe Assink, Esakkers 45 te
Hoonhorst.

10. Rondvraag
11. Pauze
Voorlichting over het leven met een beperking door Sido van Eck en Wilko
Braam.
Overdacht schuilhut Hoonhorst aan het Landschap Overijssel
Op 19 augustus vond de officiële overdracht plaats van de schuilhut aan
Landschap Overijssel. Deze schuilhut, gebouwd in het project “DNA van
Hoonhorst’, bij de kruising van een voormalige koningsweg (940) met de
historische Twentseweg (1270). Nu is dit de Koelmansstraat en de
Molenhoekweg. Met Landschap Overijssel is een overeenkomst gesloten dat de
schuilhut in hun bezit komt en daarmee ook de verplichting van minimaal 25 jaar
het onderhoud. Namens de werkgroep Hoonhorst gaf Wim Schrijver de
geschiedenis weer van het DNA project dat in september 2017 is begonnen. In
Hoonhorst zijn er verschillende besprekingen geweest en voorstellen over tafel
gekomen. Iets wat met de geschiedenis van de omgeving te maken moet hebben
en iets blijvends was niet eenvoudig. Hieruit kwam de schuilhut naar voren en de
nog lopende plannen oude boerderijnamen weer zichtbaar te maken op
boerderijen.
Plannen en een begroting voor de schuilhut werden gemaakt en bijgesteld,
waaruit een historisch bouwwerk naar voren is gekomen. Al in november 2018
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heeft overleg plaatsgevonden met Landschap Overijssel over de locatie. Een
schuilhut aan deze twee belangrijke wegen werd werkelijkheid. In het voorjaar
van 2019 zijn de plannen gepresenteerd en getracht een bouwvergunning te
verkrijgen. Maar het zat niet mee, het bleek belangrijke archeologische grond te
zijn waarop niet gebouwd mocht worden. Na herhaald overleg voorgesteld de
grond niet te roeren maar gebruik te maken van kleine 6 boorgaten, ongeveer
60cm diep en 20 cm rond en hierin gewapend beton aan te brengen. Dit voorstel
werd door de archeologische dienst goed ontvangen en de bouwaanvraag kon
beginnen.
Ruim voor de bouwvakvakantie vorig jaar werd het beton gestort, zodat eind
september de constructie kon worden geplaatst door Hartkamp Bos en
Landschap. In de periode daarna werd de bouw voltooid en voorzien van een
sedumdak. In de schuilhut zijn borden waarop de informatie van de genoemde
wegen en van de Bentheimer zandsteen worden vermeld. Door een vrijwilliger is
de naamtekst in een van de balken gebeiteld, wat vandaag voor het eerst
zichtbaar is. Alles was er op gericht om op 20 maart de schuilhut officieel te
openen, maar corona gooide roet in het eten. Helaas is nog niet duidelijk
wanneer dit kan gebeuren.
Nu stond er een mooi gebouw waar de werkgroep nog voor verantwoordelijk is.
Daarom is besloten om met een klein comité de schuilhut officieel over te dragen.
De voorzitter van de Historische Vereniging Dalfsen de heer Jan Sibelt en de
rentmeester Hans Gerritzen van Landschap Overijssel hebben het
overnamedocument ondertekend en daarmee is het eigendom van Landschap
Overijssel. Hans Gerritzen gaf aan trots te zijn op dit prachtig bouwwerk en vooral
op het vakmanschap waarmee hier is gewerkt. Zware eiken staanders rustend
op Bentheimer zandsteen blokken. Bij de schuilhut staat nog een Bentheimer
steen waarop de historische bewegwijzering is aan gebracht van de Ierthe naar
Essen en van Kampen naar Osnabrück.
Jan Sibelt dankte de werkgroep Hoonhorst voor het resultaat en de gemeente,
die vanmiddag vertegenwoordigd was door Jan Uitslag, voor de beschikbaar
gestelde budgetten.
Wij wensen Landschap Overijssel veel succes en hopen dat die er over 50 jaar
nog staat. De middag werd officieel afgesloten met een hapje en alcoholvrije
champagne. Een dag later kregen we een reactie van Landschap Overijssel dat
het 25 jaar beheer door hun is omgezet naar “Eeuwig beheer”.
Een geweldig compliment voor de bouwers.
Werkgroep DNA Hoonhorst
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VOETBALNIEUWS
Bouwtektuur nieuwe tassensponsor Hoonhorst 2 en
verlengd contract Hoonhorst 1
Bouwtektuur uit Dalfsen wordt de nieuwe tassensponsor voor het voetbalelftal
Hoonhorst 2.
Afgelopen maandagochtend tekenden de uitbaters Bas Rienties en compagnon
Johnny Boxebeld een nieuw contract voor 4 jaar. Bouwtektuur verzorgt complete
projecten, van de allereerste schets tot en met de bouwbegeleiding en alle
tussenliggende onderdelen daarvan. Ook richten zij zich naast woningbouw en
utiliteitsbouw op de agrarische sector en zijn in deze sectoren zeer ervaren en
gespecialiseerd. Bouwtektuur was afgelopen jaren al tassensponsor van het 1e
elftal, en omdat er veel raakvlakken zijn met het 2e elftal heeft men zich bereid
gevonden om ook dit team te voorzien van tassen. Bovendien is het contract met
Hoonhorst 1 ook nog eens met 4 jaar verlengd.
Voetbalvereniging Hoonhorst heeft de
afgelopen periode al meer diverse mooie
contracten afgesloten met bedrijven met
een knipoog naar de voetbalsport, aldus
Wim van Lenthe, bestuurslid en belast
met de sponsorzaken van deze mooie
bloeiende vereniging.

Links: Johnny Boxebeld
Rechts: Bas Rienties

Einde papiercontainer bij familie Pierik Poppenallee
Per 1 september stoppen we met de Rova papiercontainer bij familie Pierik aan
de Poppenallee.
De kosten van deze papiercontainer kunnen niet meer uit ten opzichte van de
opbrengsten van het oud papier.
Wij bedanken familie Pierik voor het beschikbaar stellen van de ruimte de
afgelopen jaren.
U kunt uw oud papier nog wel gewoon brengen (graag zelfs) naar de container bij
de familie Weijdeman aan de Diezerstraat 7 (tegenover kasteel Rechteren, over
het spoor en dan de eerste weg rechts).
A. Baron van Dedemschool
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Kleurplaat Spirit
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