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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
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) 75 02 19
Bankrekeningnummer Rabobank NL 82 RABO 0383 8106 04
Inleveren kopij
6 oktober
3 november
1 december

Gemaakt door
Rosanne
Marisca
Marisca

Verschijning
16 oktober
13 november
11 december

In dit nummer o.a:











Kerkelijk Nieuws (met o.a. deel 11 over de geschiedenis van de Cyriacuskerk)
Zij aan Zij even op non-actief
Pro Musica neemt afscheid van mevr. Schrijver
Woningbouw Pastorietuin
Voedselbank inzamelingsactie en SAM kledinginzameling
Mevrouw Schrijver 100 jaar: bedankje en interview met haar
Klusavond VV Hoonhorst en nieuwe sponsor trainingspakken HH2
Binnenkort een nieuwe dorpsdeelauto in Hoonhorst
Anjerpunt zoekt een penningmeester!
En nog even puzzelen…
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Agenda voor de komende maand (onder voorbehoud)
15 september
16 september
25 september
26 september
2-3-4 oktober
7 oktober

Jeugdsoos Halfjaarvergadering
Bingo
Jeugdsoos Maïsdoolhof
Inzamelingsactie kleding bij de kerk
Inzamelingsactie voedsel bij de kerk
Presentatie nieuwbouw pastorietuin

30 september tot 11 oktober Kinderboekenweek
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KERKELIJK NIEUWS
Pastoraal team Emmanuelparochie
Contactpastores voor geloofsgemeenschap Hoonhorst:
Pastoor A. Monninkhof, monninkhof@hetnet.nl; 06 22 78 61 51
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 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) 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. NL55RABO0312 8258 11 t.n.v. R.K. Parochie H.
Cyriacus Hoonhorst.
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Kerkberichten: 27 september tot en met 18 oktober
Het volgende schema is onder voorbehoud.
In de Eucharistievieringen wordt in alle parochiekerken de H. Communie
uitgereikt.
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
De misintenties die wegens de corona periode niet afgelezen zijn, worden
per week toegevoegd.
Zondag 27 september
11.00 uur
: Afscheidsviering G. Noordink in Heino
De misintenties van 27 september worden een week later afgelezen.
Maandag 28 september
19.00 uur
: Rozenkransgebed
Lector
: Frans Eilert
Donderdag 1 oktober
19.00 uur
: Eucharistieviering
Voorganger : Pastoor Monninkhof
Intentie
: Voor mensen die getroffen zijn door het corona virus
Zaterdag 3 oktober Caritasviering (de collecte is voor het werk van de
Caritas)
19.00 uur
: Communieviering
Voorganger : Pastoraal medewerker klein Overmeen
Lector
: Leon Diepman
Koster
: A. Braam
Intenties 3 oktober:
overl. ouders Grooteschaars- Bruggeman, Bernard en Marie Diepman- Reimert,
Jaarged. Gerard Tijssen, Mien Schuurman- Zijsveld,
overl. ouders Grooteschaars- Gunneman, Anton Grooteschaars

Intenties van vorige weekend
Bernard- en Marie Diepman- Reimert, overl. ouders Hollewand,
overl. Ouders Eijkelkamp- Huitink
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Misintenties die opgegeven zijn voor zondag 5 april jl. en niet afgelezen zijn
door de corona
overl. ouders Grooteschaars- Bruggeman, Bernard en Marie Diepman- Reimert,
Joop Koerhuis, Jan Huitink, Gerard Overgoor,

Ommen

: zondag 4 oktober

11.00 uur

Eucharistieviering

Maandag 5 oktober
19.00 uur
: Rozenkransgebed
Lectrix
: Tonnie Veltmaat
Donderdag 8 oktober
19.00 uur
: Eucharistieviering
Voorganger : Pastoor Monninkhof
Intentie
: Voor alle overleden parochianen
Zondag 11 oktober
09.00 uur
: Eucharistieviering
Voorganger : Pastor Wenker
Lectrix
: Anneke Jansen
Koster
: H. v.d. Vegt
Intenties 11 oktober:
Bernard en Marie Diepman- Reimert, overl. ouders Overgoor- Grooteschaars,
Jan Diepman en Ingrid Rosink- Diepman, Gradus Damman

Misintenties die opgegeven zijn met Pasen: 12 april jl. en niet afgelezen zijn
door de corona
overl. ouders van der Vechte- Rientjes, overl. ouders Grooteschaars- Bruggeman,
Marinus en Diny Mars- Diepman, Gerda Kroes- Holterman,
overl ouders Kroes- Klein Herenbrink, Anton Grooteschaars, ouders Damman- Heerink,
overl. ouders Meijerink- Groote Stroek, Bernard en Marie Diepman- Reimert,
Pastoor Wielens, Gezina Broeks- Splinter, Herman Nijboer, Jan Diepman en
Ingrid Rosink- Diepman, Gradus Damman, Bernard Nijhout, Harry Veltmaat, overl. ouders
Overgoor- Grooteschaars, Johan Kortstee, overl. ouders Sterenbosch- Luttenberg, overl.
ouders Hagen- Keizer, Martin en Willy, overl. ouders van Straaten- Meulman, overl.
ouders Schrijver- Bosch, Hendricus Schrijver, Hein en Henk Diepman, Wilhelmus
Holterman, overl. ouders Nijensteen- ten Have, Anna en Marinus Veltmaat, Jan Veltmaat,
overl. fam. Kamphuis- Wijnberg, pastoor Berntsen,

Ommen

: zondag 11 oktober

11.00 uur

Eucharistieviering

Maandag 12 oktober
19.00 uur
: Rozenkransgebed
Lector
: Frans Eilert
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Donderdag 15 oktober
19.00 uur
: Eucharistieviering
Voorganger : Pastoor Monninkhof
Intentie
: Voor onze zieke en gehandicapte medemensen
Zaterdag 17 oktober
19.00 uur
: Communieviering
Voorganger : Pastoraal medewerker Butti
Lectrix
: Helga Baars
Koster
: G. Holterman
Intenties 17 oktober:
overl. ouders Grooteschaars- Bruggeman, Marinus en Diny Mars- Diepman,
overl. ouders Meijerink- Groote Stroek, Bernard en Marie Diepman- Reimert,
Johan Kortstee, overl. ouders Kappers- van de Kolk,
overl. ouders Sterenbosch- Luttenberg, ouders Damman- Heerink

Misintenties die opgegeven zijn voor zaterdag 18 april jl. en niet afgelezen
zijn door de corona
overl. ouders Grooteschaars- Bruggeman, Bernard en Marie Diepman- Reimert,
Ommen

: zondag 18 oktober

11.00 uur

Eucharistieviering

Op 1 augustus is overleden
Albertus Antonius Middelkamp
Bertus
in de leeftijd van 92 jaar
sinds 8 januari 1984 weduwnaar van Dinie Middelkamp - de Ruiter
Tibbensteeg 4
Laten we Bertus in onze gebeden gedenken.
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De Noodklok luiden
Een doodgewone doordeweekse donderdagmorgen. Ik zit achter mijn computer
in mijn werkkamer op de zolderverdieping van mijn woonhuis. Uit het raam
kijkend zie ik ‘mijn’ kerktoren. De klokken luiden: er is een uitvaart. Het geluid van
die klokken herken ik uit duizenden; ik ben immers opgegroeid onder de rook van
die kerktoren. Altijd hebben ze het ritme van mijn leven bepaald. En niet alleen
van mij, van heel het dorp. Bij alle bijzondere gelegenheden lieten en laten de
klokken zich horen. Inmiddels weet ik dat deze klokken nog luiden tot 2025. In dat
jaar wordt de kerk gesloten. Vanaf dan zullen ze de lokale gemeenschap niet
langer oproepen op zondag.
Mensen klampen me aan in het dorp: “Marga, hoe kan het dat in jouw parochie
de kerken openblijven en dat hier de deuren dichtgaan? “ Aan een antwoord
hebben de meeste mensen geen boodschap. Ze zijn vooral verongelijkt, boos: dit
laten we toch niet gebeuren in óns dorp met ónze kerk?
De spreekwoordelijke noodklok luidt in mijn dorp: de kerk moet behouden blijven,
zo hoor ik overal.
Maar wat moet er dan blijven? Moet alleen het kerkgebouw blijven? Gaan de
kerkdeuren na 2025 open als museumdeuren? Als de draaideuren van een
woonboulevard? Als de deuren van een appartementencomplex?
En dit gaat alleen nog maar over het gebouw. Dat is voor mij de buitenkant. Er is
gelukkig ook een binnenkant. En daar gaat het voor mij vooral om. Want
daarbinnen klopt het hart van de kerk, daarbinnen gebeurt het! Als gemeenschap
van mensen mogen we in die kerk elkaar ontmoeten, telkens weer. Daarbinnen
mogen we ons leven vieren, ons leven dat verbonden is met God en met elkaar.
Daarbinnen mogen we ons leven inhoud en betekenis geven, ons laten voeden
door de verhalen van toen en nu. Die Kerk van mensen, die binnenkant, dat
kloppende hart is mij dierbaar!
Jezus heeft gezegd tegen Simon: ‘jij bent Petrus (Rots) en op jou bouw ik mijn
Kerk. En de machten van het bederf zullen die kerk niet aantasten.” Zou die
uitspraak betrekking hebben op onze gebouwen? Dat denk ik niet. Jezus bedoelt
met ‘Kerk” de verzameling van gelovigen. De Kerk, dat zijn de mensen die
geloven in barmhartigheid en in de vrede. Beste mensen, Hij heeft het over U,
over jou en over mij! Wij zijn die Kerk van mensen, wij zijn het kloppende hart.
Die binnenkant, die zal niet aangetast worden door de machten van het bederf.
Moge ons dat bemoedigen!
Pastor Marga klein Overmeen
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Viering 40-jarig ambtsjubileum en afscheid
pastor Gerard Noordink
Weekend 26 en 27 september aanstaande

Beste parochianen van de Emmanuelparochie,
Op 1 augustus jl. was het 40 jaar geleden, dat pastor Gerard Noordink begon in
zijn eerste pastorale functie. In deze periode is hij onder meer werkzaam geweest
in de parochie in Twello, Bussloo en De Vecht; in het psychiatrisch ziekenhuis St.
Franciscushof te Raalte, en sinds 1997 als pastor in de geloofsgemeenschappen
van Lierderholthuis en Heino. In de loop van de tijd is er een samenwerking
gegroeid van deze geloofsgemeenschappen met andere parochies in Noord Oost
Salland. Dit resulteerde in 2011 in de oprichting van de Emmanuelparochie,
waarin 11 geloofsgemeenschappen zijn samengegaan. Pastor Gerard Noordink
maakt deel uit van het pastoraal team van onze Emmanuelparochie.
Als pastoraal team, parochiebestuur en geloofsgemeenschappen zijn we Gerard
dankbaar voor 40 jaar pastoraal werk, waarvan meer dan 20 jaar in ons midden.
‘Van de wieg tot het graf’: bij doop, eerste heilige communie, vormsel, huwelijk,
uitvaart, en in pastorale begeleiding, heeft Gerard de geloofsgemeenschappen
van Liederholthuis en Heino en van andere locaties binnen onze
Emmanuelparochie, heel wat ‘goede diensten bewezen’. Ook heeft Gerard
binnen het pastoraal team de eerste negen jaren als teamleider van het
pastoresteam en later als profielhouder gemeenschapsopbouw een grote
bijdrage geleverd aan de opbouw, verdere ontwikkeling en toekomst van onze
Emmanuelparochie en haar elf geloofsgemeenschappen in Katholiek Noord Oost
Salland. Hiervoor zijn wij hem als pastoraal team, parochiebestuur, en
geloofsgemeenschappen, veel dank verschuldigd. Wij feliciteren Gerard dan ook
van harte met zijn 40-jarig ambtsjubileum. In deze felicitaties willen we ook zijn
vrouw Cor en dochter Marianne betrekken, en allen die hem lief zijn. Zij hebben
zijn pastorale werk mede gedragen. Zonder hen had Gerard niet kunnen doen,
wat hij in 40 jaar voor velen heeft mogen betekenen.
Als pastoraal team, parochiebestuur en geloofsgemeenschappen van onze
Emmanuelparochie hadden we Gerard graag een uitgebreide viering van zijn 40jarig ambtsjubileum en een groots afscheid van onze Emmanuelparochie gegund.
Door de huidige omstandigheden (coronacrisis) en de beperkingen, die hiervan
het gevolg zijn, zit dit er helaas niet in.
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Toch willen wij als Emmanuelparochie doen wat wij kunnen, om op een mooie en
passende wijze stil te staan bij het 40-jarig ambtsjubileum en het afscheid van
Gerard als pastor in ons midden. Hiertoe zijn er de volgende activiteiten:
Op zaterdagavond 26 september zal er om 19.00 uur in de RK Kerk “Onze Lieve
Vrouw Tenhemelopneming” in Heino, een gebedsviering worden gehouden,
waarvoor vooral groepen en personen uit de geloofsgemeenschap van Heino
zullen worden uitgenodigd, met wie Gerard in de afgelopen twee decennia
intensief heeft samengewerkt. Door de corona-omstandigheden zal deze viering
moeten plaatsvinden in besloten kring. Deze viering zal worden gelivestreamed,
zodat u thuis deze viering kunt meebeleven.
Op zondagmorgen 27 september zal er om 11.00 uur in de RK Kerk “Onze Lieve
Vrouw Tenhemelopneming” in Heino een feestelijke eucharistieviering worden
gehouden. In deze viering zal het complete pastorale team van de
Emmanuelparochie voorgaan met pastor Gerard Noordink in ons midden. Voor
deze eucharistieviering zullen per locatie van onze Emmanuelparochie vier
vertegenwoordigers worden uitgenodigd. Verder zal Gerard zelf nog familie en
vrienden van hem uitnodigen. Door de beperkingen, die het gevolg zijn van de
coronacrisis, zal ook deze eucharistieviering in besloten kring gehouden moeten
worden. Ook deze viering zal worden gelivestreamed, zodat u thuis ook deze
viering kunt volgen.
Pastor Gerard Noordink heeft te kennen gegeven, dat hij als geschenk voor zijn
ambtsjubileum, tevens afscheid van onze Emmanuelparochie, graag een
financiële bijdrage zou willen ontvangen voor een ‘denk’beeld, dat zo mogelijk zal
worden geplaatst naast de RK Kerk in Heino, zodat we hier allemaal van kunnen
genieten. En voor een beeldje bij zijn huis. Om aan deze wens van Gerard te
kunnen voldoen, zullen we een ‘crowdfunding’ starten. Uw gift voor het
afscheidscadeau voor pastor Gerard Noordink, kunt u storten op
rekeningnummer: NL 20 RABO 0378 9453 27 ten name van onze Rooms
Katholieke Emmanuelparochie, onder vermelding van ‘Gerard’. Bij voorbaat dank
voor al uw goede gaven voor dit sympathieke doel.
Als pastoraal team, parochiebestuur en geloofsgemeenschappen van onze
Emmanuelparochie, wensen we pastor Gerard Noordink, zijn vrouw Cor en allen
die hem lief zijn, Gods zegen en een goede toekomst. Dat zij samen van hun
welverdiende pensioen mogen gaan genieten.
Namens pastoraal team, parochiebestuur en geloofsgemeenschappen van de
Emmanuelparochie,
Pastoor A.G.M. Monninkhof
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Inzicht & Uitzicht: Activiteitenprogramma
Emmanuelparochie
De tweede uitgave van ‘Inzicht & Uitzicht” vindt
u dit jaar weer als bijlage van het Dorpsblad.
Gidion van Tongeren, Helga Baars en pastor
Noordink hebben weer een zeer gevarieerd
programma samengesteld.
In oktober zijn de eerste activiteiten reeds
gepland (voor meer informatie zie de brochure
en de website van onze parochie:
www.emmanuelparochie.nl).
Om e.e.a. in goede banen te leiden, vragen wij u
om u van tevoren aan te melden bij het
secretariaat van uw locatie of via het mailadres:
InzichtenUitzicht@emmanuelparcochie.nl

Activiteiten in en om de parochie
26 september t/m. 3 oktober Oogstdankfeest H.Alphonus-kerk Slagharen
27 september Vredesdienst Podium van Kerken, Grote kerk Dalfsen
Kijk voor meer informatie op de website van de Emmanuelparochie,
www.parochiehoonhorst.nl
Caritasweekend 3-4 Oktober Doorbreek de eenzaamheid
In dit weekend besteden we extra aandacht aan het werk van de Caritas met dit
jaar het thema: Doorbreek de eenzaamheid.
Zaterdagavond 3 oktober om 19 uur zal de bijzondere viering plaatsvinden
waarin ieder na de viering een leuk presentje kan meenemen voor iemand waar
haar/zijn gedachten naar uitgaan. Een zieke, arme, of gewoon een lief persoon.
Houd daarbij wel de corona maatregelen in acht.
De collecte tijdens de dienst zal zijn voor het werk van de Caritas. Ook zal het
hele weekend weer een Voedselbankactie zijn waarbij u
houdbare boodschappen achterin de kerk kunt brengen en/of het werk financieel
wilt ondersteunen.
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Collecte Kerk in Actie
Voor het eerst in de geschiedenis organiseert Kerk in Actie een landelijke huisaan-huiscollecte. De collecte wordt gehouden in de week van
29 november - 5 december. Doel van de collecte is hulp aan
vluchtelingenkinderen in Griekenland. Kerk in Actie zoekt nog collectanten.
Doet u mee in Dalfsen en Oudleusen?
In Griekse vluchtelingenkampen verblijven duizenden kinderen. Ze zijn hier, soms
helemaal alleen, aangekomen vanuit het Midden-Oosten en Afrika, op zoek naar
een veilige plek. Kerk in Actie helpt met voedsel, kleding en onderwijs en
probeert deze kinderen op een betere plek te krijgen. Door het organiseren van
een landelijke huis-aan-huiscollecte hoopt Kerk in Actie dat meer mensen
betrokken raken bij haar werk. Kerk in Actie heeft inmiddels voor ruim 600
plaatsen in Nederland collecte-coördinatoren en collectanten geworven, maar is
nog op zoek naar collectanten. Wilt u zich inzetten voor vluchtelingenkinderen?
Meld u dan aan als collectant bij de plaatselijke collectecoördinatoren: Bernard
Smid en Els van Veen, telefoonnummer (0529) 43 36 83, e-mail
ebvanveen@kpnplanet.nl
U kunt zich ook opgeven bij het landelijk collecteteam van Kerk in Actie:
030 - 8801510, collecte@kerkinactie.nl of via kerkinactie.n/huisaanhuiscollecte.
Dan komen uw gegevens vanzelf bij Bernard en Els terecht. Ook mensen uit
andere kerken in Dalfsen, of mensen die niet bij een kerk zijn aangesloten
kunnen gewoon meedoen. Graag zelfs!
Kerk in Actie is het diaconale programma van de Protestantse Kerk in Nederland.
De organisatie zet zich wereldwijd in tegen armoede en onrecht. De projecten
van Kerk in Actie richten zich op mensen die slachtoffer zijn van rampen en
conflicten, mensen die niet in vrijheid kunnen geloven en mensen die leven in
armoede. Een belangrijk deel van het werk van Kerk in Actie richt zich op
kinderen die in de knel zitten door oorlog, armoede of uitbuiting. Kijk ook op
kerkactie.nl.
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Cyriacuskerk Hoonhorst
Deel 11

1770 - 2020

Verenigingsleven
Voor we hier verder op ingaan eerst nog even
dit: Pastoor Bloemen heeft maar kort van de
vredestijd kunnen genieten. Op 13 december
1945 komt hij te vallen en breekt twee ribben.
e
In het ziekenhuis krijgt hij op 1 Kerstdag een
hartaanval en komt op Nieuwjaarsdag te
overlijden.
Tot zijn opvolger wordt benoemd pastoor van
Dijk. Op 25 januari 1946 wordt hij feestelijk
ingehaald door de ruiterij. Vier brikken met
daarin het kerkbestuur en de voorzitters van de
parochiële verenigingen brengen hem getooid met een wit-gele sjerp naar de
kerk. Er waren dus nogal wat verenigingen. Hoe ging dat in die tijd?
De oprichting van de R.K. Staatspartij, de wettelijke gelijkschakeling van
openbaar onderwijs en bijzonder onderwijs en de oprichting van katholieke
vakverenigingen heeft de roomse identiteit ongetwijfeld in de beginjaren van de
vorige eeuw een impuls gegeven. De landelijke trend voor rooms- katholieke
belangenbehartiging op het gebied van cultuur, politiek, dienst, sport en
ontspanning sijpelde ook langzamerhand in Hoonhorst door. Vaak waren de
pastoor, als initiatiefnemer en geestelijk adviseur, en het hoofd van de school
medeoprichters van clubs. Stond de vereniging eenmaal redelijk op de rails dan
groeide die uit tot een hechte katholieke club. Liefst 15 clubs/verenigingen
vervulden langdurig een vaste plaats in de parochie. Er waren er meer, maar niet
alle initiatieven hielden het lang vol. Aparte damesclubs en herenclubs gingen
over in nieuwe organisaties of gingen door ontzuiling op in nieuwe organisaties.
Hieronder volgt een opsomming van clubs/ verenigingen en het jaartal van
oprichting. Sommige clubs/ verenigingen bestaan anno 2020 nog steeds:
In 1912 de Boerenleenbank. Door fusies is de latere Rabobank ontstaan.
In 1917 de R.K. Landarbeidersbond “St. Deus Dedit”. Via KAB en NVV opgegaan
in het FNV.
In 1917 ABTB.
In 1926 R.K. Herentoneelvereniging UNI (Uitspanning na inspanning) Een van de
spelers van het eerste uur was Dieks Diepman, die evenals andere spelers in de
crisisjaren met brandhout op de fiets naar de repetitie ging om de kachel in het
gebouw goed op te stoken.
In 1928 R.K. Damestoneelvereniging
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In 1928 RK JBB (Jonge Boeren Bond)
In 1930 R.K. Boerinnenbond/KPO
In 1935 R.K. Rijvereniging Bergruiters. (De eerste sportvereniging in Hoonhorst)
Tegenwoordig is het geen rooms-katholieke vereniging meer maar een landelijke
vereniging.
In 1937 Katholieke Actie. Hulp bij het Sinterklaasfeest, moederdagviering,
uitvoering kerstspel, hulp bij de processie enz. zaten o.a. in het pakket.
In 1937 Plaatselijk Belang. (De club kende geen rooms-katholiek statuut)
In 1939 Wit Gele Kruis/EHBO
In 1945 Muziekvereniging c.q. Harmoniecorps “Sursum Corda”. Begin jaren 50
alweer uitgespeeld.
In 1947 Sint Cecilea Zangvereniging. Allereerst een dameskoor en vanaf 1951
een gemengd koor.
In 1947 K.V.P. Later opgegaan in het CDA.
In 1947 Katholieke Arbeid Jongeren
In 1948 Katholiek Thuisfront
In1948 R.K. Voetbalvereniging Hoonhorst
In 1948 R.K. Bibliotheek
In 1955 Muziekclub Vrij en Blij.
In 1959 Jongerenclub M.B.A.
In 1964 R.K. Jeugdraad/ Club Akolieten. De Jeugdraad vormde in de zestiger
jaren een soort overkoepeling van clubs om de katholieke identiteit voor de jeugd
goed vorm te geven. Ook de club van Akolieten voorzag in een behoefte. 1969
gold als een topjaar met maar liefst 121 misdienaars.
In 1968 Tafeltennisvereniging Hoonhorst. (Geen religieuze doelstellingen, maar
in de beginjaren wel veel steun van de kerk)
1969 Bejaardenbond/ KBO
1975 Jeugdsoos
Wordt vervolgd.
Bron: Geschiedenis van de Sint Cyriacusparochie Hoonhorst- Dalfsen
Bedevaarten naar Banneux afgelast
Vanwege het coronavirus zijn de bedevaarten naar Banneux afgelast, zowel de
tweedaagse (zaterdag 5 tot en met zondag 6 september) als de vijfdaagse
(vrijdag 9 oktober tot en met dinsdag 13 oktober).
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PLAATSELIJK NIEUWS
Beste deelnemers “Zij aan Zij”
Wij hopen dat iedereen ongeschonden de coronacrisis doorstaat en dat willen we
graag zo houden.
In overleg met de organiserende teams voor de samenkomsten voor de rest van
dit jaar is besloten deze te annuleren om geen enkel risico van besmetting op te
lopen.
Wij vinden dit heel jammer maar gezondheid staat voorop.
Als aan het eind van het jaar blijkt dat activiteiten weer doorgang kunnen vinden
is het de bedoeling om in januari weer samen te komen.
Dan zal uitleg worden gegeven hoe verder te gaan in 2021.
Of alles ook werkelijk door kan gaan ligt aan het verloop van de crisis.
Wij houden jullie op de hoogte.
Namens het communicatieteam
Riemke Bakker
Trudi Nijland
Ans Voss

Bericht van het koor Pro-Musica
Na zesenvijftig jaar actief koorlid te zijn geweest, eerst bij het dameskoor en
daarna bij Pro-Musica. heeft Marie Schrijver-Niens besloten om te stoppen als
koorlid in verband met haar hoge leeftijd van 100 jaar. Wij betreuren haar besluit,
omdat ze altijd van de partij was bij de sopranen zowel bij de repetities als bij de
vieringen in de kerk. Marie hartelijk dank voor je tijd en inzet. We zullen je
missen, maar we blijven je zien als ere lid. Marie blijf gezond en gelukkig.
Het bestuur.
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PRESENTATIE WONINGBOUW “PASTORIETUIN” IN HOONHORST
De plannen om woningbouw in de “Pastorietuin” te realiseren zijn de afgelopen
periode verder verfijnd.
Dit heeft mede naar aanleiding van de inspraakprocedure geresulteerd in de
keuze voor de uitwerking van variant C, tot een ontwerp stedenbouwkundig plan
en bouwplan dat inmiddels al de goedkeuring van de Monumentencommissie. en
Welstand heeft gekregen.
Op 2 maart 2020 hebben de omwonenden van de “Pastorietuin” al informatie
gekregen. Mede door de corona perikelen is het er nog niet van gekomen om de
plannen aan de bevolking van heel Hoonhorst toe te lichten.
Dit zal nu gebeuren op woensdag 7 oktober 2020 in zaal Kappers van 19.30
tot 21.00 uur.
Omdat er niet meer dan 30 personen in zaal Kappers aanwezig mogen zijn, is het
noodzakelijk dat u zich aanmeldt voor die avond, zodat we eventueel kunnen
rouleren.
Dit kan d.m.v. het sturen van een mail naar info@bouwvanpijkeren.nl of
telefonisch (0529) – 43 22 33.
In zaal Kappers wordt de planvorming toegelicht en het ontwerpplan getoond.
Het betreft de voorgenomen bouw
van 9 appartementen.
We hopen op een goede en
constructieve avond.
Van Pijkeren Woningbouw BV.

BEDANKT!!!
Op 25 augustus heeft onze moeder haar 100ste verjaardag mogen beleven.
Door het coronavirus is dit in aangepaste vorm gevierd.
Ze heeft enorm veel felicitaties in de vorm van kaarten, berichten en bloemen
mogen ontvangen. We willen iedereen hiervoor hartelijk bedanken!
Ze heeft een geweldige verjaardag gehad!
Hartelijke groet van Marie en familie Schrijver

DORPSBLAD HOONHORST NR 1

22

Dorpsblad Hoonhorst
Voedselbank inzamelingsactie weekend 2-3-4 oktober
Laten we de minder bedeelden blijven helpen Laten we dit samen doen zodat we
met elkaar bewust en betrokken blijven voor de mens in nood. Wij nodigen
iedereen uit om achter in de kerk voedsel te komen brengen dit weekend of een
geldelijke bijdrage in de collectebus als dat voor u gemakkelijker is.
Wij zullen dan zorg dragen dat het bij de voedselbank terecht komt.
Wat mogen we meenemen ?
Soep – koeken – thee – koffie – vruchtendrank – rijst – pasta - mix/saus
Houdbare zuivel - crackers - groente in pot of blik – borrelnootjes - chips.
Wasmiddel - Mayonaise of ketchup.
broodbeleg (jam – hagelslag – pindakaas – appelstroop - pasta)
olie - zeep/toiletartikelen – toiletpapier – keukenrol –
shampoo – tandpasta.
Geen: alcohol, producten die gekoeld moeten worden,
slecht houdbare producten.
Of kijk anders op de website van de Voedselbank.
www.voedselbankdalfsennieuwleusen.nl
Heel hartelijk dank alvast voor uw bijdrage.
Caritas Hoonhorst
SAM Kledinginzamelactie

zaterdag 26 september 8-12 uur.

Halfjaarlijkse Kledinginzamelingsactie van Sam's Kledingactie voor Mensen in
Nood.
Er wordt dan kleding, schoenen en huishoudtextiel ingezameld.
De opbrengst van deze kleding gaat naar de noodhulp-, wederopbouw- en
preventieprojecten van Cordaid Mensen in Nood.
Op de website www.samskledingactie.nl leest u meer over de gesteunde
projecten.
U kunt uw bijdrage deponeren in gesloten vuilniszakken bij de kerktoren.
We hopen op een goede opbrengst en danken u alvast voor uw inzet en bijdrage.
Caritas Hoonhorst
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100 jarige NIEUWS
Mevrouw Schrijver is 100 jaar geworden!! Is het niet fantastisch!! Ze verdient het
dan ook om eens uitgebreid geïnterviewd te worden! Maar we kennen haar
natuurlijk allemaal, o.a. waar ze gewoond heeft, wie haar ouders, broers en
zussen en kinderen zijn want tja, in die 100 jaar zijn we haar allen wel een keer
tegen gekomen in ons leven. Toen de koffie ingeschonken werd en ik haar
vertelde dat ik wat ‘’andere grappige vragen had’’ reageerde ze enthousiast dat
het ook allemaal niet zo serieus moet! Wellicht weet u deze dingen dus nog
niet…
We hebben een kop koffie en de kletspot erbij gepakt en de eerste vraag kwam
ter tafel….
 Wat is uw leukste herinnering uit uw lagere schooltijd?
Vroeger moesten we lopend naar school via het bos. Wel een uur lopen en
onderweg namen we van alles mee. Niks mocht de school binnen maar toch
namen we stiekem eikeltjes mee en die verstopten we dan in de laatjes onder
ons bureau. Als de meester even niet oplette vlogen de eikels door de klas! Hij
had natuurlijk geen idee wie het deed en wij hadden de grootste lol!
 Welk instrument zou u willen bespelen of heeft u bespeeld?
Ik heb orgel gespeeld. Ik kreeg les van Bloo en had thuis in de woonkamer een
elektrische orgel staan.
 Wat vind u hoogst irritant?
Te laat komen! Zeker als iemand me op komt halen of als ik iemand op haal die
dan nog niet klaar is. Tijd is tijd! Dit was overigens de snelst beantwoorde vraag
 Wat is/was uw droomreis?
Ik zou graag nog een keer naar Canada gaan naar mijn 3 zoons,
11 kleinkinderen en achterkleinkind. Er zijn er zelfs nog 2 op komst! Ik zou graag
nog eens gaan om bij hun allen te kijken. De kleinkinderen daar hebben ook
boerderijen en ik zou graag zien hoe ze erbij zitten.
 Wat is het belangrijkste wat u van uw moeder hebt geleerd?
Altijd schoon ondergoed aan als je weg gaat!
 Wat zou u doen met 1 miljoen?
Weggeven.. alles
Dochterlief vindt dat de kinderen wel een goed doel zijn
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 Wat is het slechtste cadeau dat u ooit hebt gekregen?
Daar heeft mevrouw Schrijver zo geen antwoord op. Er worden niet veel cadeaus
gegeven. En vroeger als je jarig was kreeg je alleen een glas chocolademelk als
je verjaardag dan niet per ongeluk werd vergeten.
 Wat is uw favoriete snoep?
Nu chocolade en Wilhelmina pepermuntjes. Vroeger was er nooit snoep in huis.
Alleen als de venters langs kwamen kregen we nog wel eens een handje snoep.
Ik kocht het eigenlijk nooit. Mijn kinderen wisten de vensters dus ook te vinden.
Vooral die een heel (jaja een heel..) rolletje Stimorol gaf was favoriet.
 Op wie was u voor de eerste keer verliefd?
De man waar mevrouw Schrijver het eerst op verliefd werd was volgens haar
ouders geen goede keus. De naam zeg ik maar niet, zegt ze
Hij kwam me
veel later nog eens opzoeken maar daar had ik geen oren meer naar!
 Als u uw eigen leeftijd mag bepalen.. hoe oud zou u dan zijn?
Gewoon 100. Maar ik wil er nog wel graag een paar jaar bij!
 Wat is de wijze levensles die u uw kinderen meegeeft?
Trouw er nooit “bij-in” zoals het vroeger vaak ging op de boerderij. Je trouwde
een boerenzoon maar de vader had het voor het zeggen.
Mevrouw Schrijvers heeft haar kinderen ook altijd mee willen geven dat je moet
leven naar wat je hebt. Maar je moet wel durven te ondernemen. En dat advies is
volgens mij goed opgevolgd!
 Wat was het meest TROTSE moment in uw leven?
Ik ben altijd trots. Trots op mijn gezin!
Mevrouw Schrijver, nogmaals van harte gefeliciteerd en nog vele gezonde jaren
gewenst! En dat u nog maar een keer naar Canada mag gaan
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Nieuwe dorpsdeelauto
De laatste puntjes worden op de i gezet, maar het contract is getekend:
Hoonhorst heeft binnenkort een nieuwe dorpsdeelauto: een mooie Kia E-Soul.
Zoals de glossy brochure het omschrijft, een auto met “moderne lijnen, frisse
kleuren en hightech details”. Met een actieradius tot 450 km brengt de volledig
elektrische e-Soul jou overal waar je wilt komen zonder uitstoot. Ontspannen en
voordelig.
De Renault Kangoo bleek met z’n beperkte
actieradius en ouderwets lange oplaadtijd niet
meer optimaal inzetbaar.
Een werkgroep heeft, in overleg met de
gebruikers van dit moment, de vrijwillige
chauffeurs, uiteindelijk voor dit praktische en
goed inzetbare model gekozen. Het is gelukt
een passend contract en verzekering te vinden
zodat de auto als dorpsdeelauto kan worden
ingezet voor het vervoer door de vrijwillige chauffeurs. Daarnaast kan deze auto
in het weekend ook gereserveerd worden voor wie daar belangstelling voor heeft.
Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan zaken als bestickering,
reserveringssysteem en dergelijke.
Ergens in oktober verschijnt de auto in het Hoonhorster straatbeeld is de
verwachting. Natuurlijk laten we dat niet zomaar voorbij gaan…
Blijf op de hoogte
Voor wie groen, gezond, gemeenschappelijk en gezellig aan
de slag wil: neem vooral even contact met één van ons op.
Een plek in het bestuur van de stichting, gewoon meepraten
over projecten en/of een mooi duurzaam idee: je/u bent van
harte welkom!
Mail naar info@duurzaamhoonhorst.nl
of neem contact op met Antje Kingma, (0529) 40 18 78,
Anthony Voets (06) 16 44 63 48,
Cees Veldwijk (0529) 46 21 33,
Jannet Kroes (0529) - 42 70 37
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VOETBALNIEUWS
Klusavond VV Hoonhorst wederom een succes
Afgelopen vrijdagavond werd er door
de commissie weer een klusavond
georganiseerd. Een traditie voor de
start van de nieuwe competitie en
aftrap van het nieuwe seizoen.
Na een lekker kopje koffie werd er o.a.
gestart met schoonmaak
reclameborden, vernieuwen vlaggen,
plaatsen nieuwe Dug-outs op het
nieuwe hybrideveld, opruimen
ballenhok en hogedrukreiniger
klussen.

Echter moesten we uit veiligheid na
een half uur de werkzaamheden
onderbreken voor een onweersbui,
maar daarna ging het gas er weer
op...

DORPSBLAD HOONHORST NR 1

29

Dorpsblad Hoonhorst
Na afloop was er een gezellige nazit,
met natuurlijk de gebruikelijke afstand,
met een drankje en een lekkere warme
snack van Café Restaurant Kappers.

We willen namens bestuur VV Hoonhorst
graag alle ruim 32 vrijwilligers bedanken
voor alle hand en spandiensten.

Nieuwe trainingspakkensponsor Hoonhorst 2
Afgelopen zaterdagmiddag werd de overeenkomst getekend door Alfons Mars,
eigenaar van Mars Infratechniek BV uit Hoonhorst. Mars is voor VV Hoonhorst
geen onbekende want is al jaren een trouwe sponsor. Maar hij is nu voor de
komende 5 jaar de trainingspakkensponsor voor onze 2e elftal van VV
Hoonhorst. Mars Infratechniek BV biedt een groot aantal diensten aan op gebied
van infra. De werkzaamheden bestaan o.a uit aanleggen van netwerken en of
uitvoeren van boor en perswerkzaamheden.
Dus Mars Infratechniek BV
is voor alle diensten in te
zetten. Wij willen namens
VV Hoonhorst Alfons Mars
en Daniel Reusken
bedanken
voor de sponsoring.

links: Daniel Reusken rechts: Alfons Mars
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PENNINGEN
We zijn op zoek naar iemand die de
penningen van het Anjerpunt wil
beheren. De financien betreffen
streekprodukten, betalingen, BTWaangiftes en het jaarlijks verslag….
Op zich niet veel werk maar het moet wel gebeuren. Wat we
bieden: al dan niet een bestuursfunctie, veel gezelligheid en natuurlijk altijd een
helpende hand. Dus lijkt het je leuk met een beetje inzet een bijdrage te leveren
aan het voortbestaan van de Hoonhorster bieb, de vele leuke activiteiten voor
jong en oud in het Anjerpunt en het toeristisch op de kaart zetten van Hoonhorst
en omstreken laat het ons weten (info@anjerpunthoonhorst.nl).
REURING IN DE BIEB
Tijdens de Kinderboekenweek (van woensdag 30 september tot
zondag 11 oktober) ligt er voor de kinderen een doe&leesboek
in het Anjerpunt. En om de 2 maanden is er een leuke
workshop voor kinderen. De eerstvolgende is op 5 november
van 15.15 tot 16.45 u. Kijk op facebook en hou de andere
media in de gaten. Leuk wordt het zeker!
RABO CLUBSUPPORT
Anjerpunt Hoonhorst doet mee met de Rabo ClubSupport! Tussen 5 oktober en
25 oktober kunnen jullie met jullie stem helpen het boekenbestand op te frissen,
want van het geld dat onze kas instroomt willen we nieuwe boeken aanschaffen.
Suggesties voor nieuwe boeken? Laat het ons weten:
info@anjerpunthoonhorst.nl
KERSTKADO!
Op zoek naar een leuke kerstattentie voor familie, bekenden,
relaties of personeel? We denken graag mee. Informeer bij
ons naar de vele, leuke mogelijkheden.
HAKEN EN BREIEN
Het haak- en brei-café op de woensdagmiddag van 14.00 tot 16.00
u is weer open! Neem je eigen werk mee, of ga aan de slag met
materiaal dat in het Anjerpunt verkrijgbaar is. Om de anderhalve
meter te kunnen garanderen wordt er gebruik gemaakt van de
ruimte bij de haard in zaal Kappers.
info@anjerpunthoonhorst.nl en je kunt terecht bij
Karin Huitink (Kappers), Yvonne te Woerd (06)54795800,
Antje Kingma (Boerhoes).
Anjerpunt Hoonhorst is ook op facebook te vinden!
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Zweedse puzzel
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