e

Dorpsblad Hoonhorst
Hoonhorst 13
16 maart
oktober
12 november
24 jaargang
Dorpsblad
– 2– april
2009 13e jaargang
nr 10nr. 4

DORPSBLAD HOONHORST NR4

1

e

Dorpsblad Hoonhorst
Hoonhorst 13
16 maart
oktober
12 november
24 jaargang
Dorpsblad
– 2– april
2009 13e jaargang
nr 10nr. 4

DORPSBLAD HOONHORST NR4

1

e

Dorpsblad Hoonhorst
Hoonhorst 13
16 maart
oktober
12 november
24 jaargang
Dorpsblad
– 2– april
2009 13e jaargang
nr 10nr. 4

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
3 november
1 december
29 december

Gemaakt door
Marisca
Marisca
Rosanne

Verschijning
13 november
11 december
8 januari

In dit nummer o.a:








Kerkelijk Nieuws (met o.a. deel 12 over de geschiedenis van de Cyriacuskerk)
Een jaar zonder de carnaval…
Helpers gezocht
Dorpsquiz
Clubsupport
Save the date!
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Agenda voor de komende maand (onder voorbehoud)
21 oktober
23 oktober
6 november
15 november
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Bingo Zaal Kappers
Jeugdsoos: Pizza bakken in de Potstal
Jeugdsoos: Zwemmen
Dorpsquiz
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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: 18 oktober tot en met 15 november
Het volgende schema is onder voorbehoud.
In de vieringen onder leiding van het pastoraal team, zal weer de H.
Communie worden uitgereikt. In vieringen onder leiding van vrijwilligers
mag de H.Communie voorlopig niet worden uitgereikt.
U kunt zonder aanmelding naar de viering in Hoonhorst komen.
Voor aanmelding van de vieringen in de buurtdorpen zie de website
www.emmanuelparochie.nl
Zaterdag 17 oktober In deze missie maand is de collecte bestemd voor het
werk van de Missie
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 DammanHeerink

Misintenties opgegeven voor 18 april en wegens corona niet afgelezen
overl. ouders Grooteschaars- Bruggeman, Bernard en Marie Diepman- Reimert
Ommen

: zondag

18 oktober

11.00 uur

Eucharistieviering

Maandag 19 oktober
19.00 uur
: Rozenkransgebed
Lectrix
: Tonnie Veltmaat
Donderdag 22 oktober
19.00 uur
: Eucharistieviering
Voorganger : Pastoor Monninkhof
Intentie
: Voor mensen die getroffen zijn door het corona virus
Zondag 25 oktober Oogstdankviering
09.00 uur
: Eucharistieviering
Voorganger : Pastoor de Vries
Lector
: Martin Broeks
Koster
: A. Braam
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Intenties 25 oktober:
Bernard en Marie Diepman- Reimert, Antoon Damman

Misintenties opgegeven voor 26 april en wegens corona niet afgelezen
ouders Damman- Heerink, Bernard en Marie Diepman- Reimert, Herman Nijboer,
Anton Kroes, overl. ouders Hollewand, Gerard Overgoor
Ommen

: zondag

25 oktober

11.00 uur

Eucharistieviering

Maandag 26 oktober
19.00 uur
: Rozenkransgebed
Lector
: Frans Eilert
Donderdag 29 oktober
19.00 uur
: Eucharistieviering
Voorganger : Pastoor Monninkhof
Intentie
: Voor de kwetsbare mensen dat zij steun en kracht mogen
ervaren.
Zaterdag 31 oktober
19.00 uur
: Communieviering
Voorganger : Pastoraal medewerkster klein Overmeen
Lector
: Silvo Broeks
Koster
: H. v.d. Vegt

Allerheiligen

Intenties 31 oktober:
overl. ouders Grooteschaars- Bruggeman, Bernard en Marie Diepman- Reimert,
Pastoor Wielens

Misintenties opgegeven voor 2 mei en wegens corona niet afgelezen
overl. ouders Grooteschaars- Bruggeman, Bernard en Marie Diepman- Reimert,
Gezina Broeks- Splinter, Bernard Nijhout, Herman Mars
Ommen

: zondag

1 november 11.00 uur

Eucharistieviering

Maandag 2 november
(het is een besloten viering, zie verderop in de kerkberichten)
19.00 uur
: Gebedsdienst
Voorganger : Werkgroep
Koster
: G. Holterman
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Misintenties:
overl. ouders van der Vechte- Rientjes, overl. ouders Grooteschaars- Bruggeman,
Marinus en Diny Mars- Diepman, overl. ouders Schrijver- Langenkamp, overl. Ouders
Meijerink-Groote Stroek, Bernard en Marie Diepman- Reimert, Harry Veltmaat, overl.
Ouders Overgoor-Grooteschaars, Johan Kortstee, Herman Mars, overl. ouders
Sterenbosch- Luttenberg, Anton Kroes, overl. ouders van Straaten- Meulman, overl.
ouders Schrijver- Bosch, overl. ouders Hollewand, overl. ouders Nijensteen- ten Have,
Jan Huitink, overl. ouders Eilert- Kinds, ouders Damman- Heerink, overl. ouders VosmanHendriks, overl. ouders Braam- Nijentap, overl. ouders Hagen- Keizer, Martin en Willy,
overl. ouders Poppe- Hoogland, Gradus Damman, Mien Schuurman- Zijsveld, overl.
ouders Grooteschaars- Gunneman, Anton Grooteschaars, Wilhelmus Holterman,
Gerda Kroes- Holterman, overl. ouders Kroes- Klein Herenbrink, Herman Rienties,
Bertus Kappers

Donderdag 5 november
19.00 uur
: Eucharistieviering
Voorganger : Pastoor Monninkhof
Misintentie
: overl. ouders Kappers van de Kolk
Zondag 8 november
09.00 uur
: Eucharistieviering
Voorganger : Pastoor de Vries
Lector
: Anneke Jansen
Koster
: H. v.d.Vegt
Intenties:
Bernard en Marie Diepman- Reimert, Jaarged. Dina Damman- Heerink,
Wilhelmus Holterman

Intenties opgegeven voor Allerzielen (zie hier boven)
Ommen

: zondag

8 november 11.00 uur

Eucharistieviering

Maandag 9 november
19.00 uur
: Rozenkransgebed
Lector
: Frans Eilert
Donderdag 12 november
19.00 uur
: Eucharistieviering
Voorganger : Pastoor Monninkhof
Intentie
: Voor alle overledenen in onze parochie
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Zaterdag 14 november
19.00 uur
: Eucharistieviering
Voorganger : Pastoor Monninkhof
Lectrix
: Miny Holterman
Koster
: A. Braam
Intenties 14 november
overl. ouders Grooteschaars- Bruggeman, Bernard en Marie Diepman - Reimert, ouders
Damman- Heerink, Jan Diepman en Ingrid Rosink- Diepman

Misintenties van 9 mei Moederdag en wegens corona niet afgelezen
Jrgd. Maria Antonia Meijerink- Groote Stroek, Bernard en Marie Diepman- Reimert,
overl. ouders van der Vechte- Rientjes, overl. ouders Schrijver- Langenkamp, Jan
Diepman- en Ingrid Rosink- Diepman, overl. fam. Damman- Pot, overl. ouders OvergoorGrooteschaars, Johan Kortstee, overl. ouders Sterenbosch- Luttenberg, overl. ouders
Hagen- Keizer, Martin en Willy, overl. ouders Schrijver- Bosch, Hendricus Schrijver, Hein
en Henk Diepman, Joop Koerhuis, Fam. Huitink

De misintenties opgegeven voor zaterdag 16 mei
Uit dankbaarheid, overl. ouders Grooteschaars- Bruggeman, Hein Kievitsbosch, ouders
Damman- Heerink, Bernard en Marie Diepman- Reimert, Herman Nijboer, Gezina BroeksSplinter, Theodora Lugtenberg- Kappers, overl. ouders Hagen- Keizer, Martin en Willy,
Diny Koerhuis- Seisveld

En de misintenties opgegeven voor Hemelvaart: Herman Nijboer, Hein en Henk
Diepman
Ommen

: zondag
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Emmanuelparochie, de
moeite waard !
-

Bestuursleden gezocht –

Beste parochianen,
Op dinsdag 15 september hebben we als bestuur en pastoraal team onze verlate
voorjaars-bijeenkomst gehouden. En ondanks grote zorgen, hebben we een zeer
geëngageerde en hoopvolle vergadering mogen houden. In onze parochie is er
nog heel wat ‘leven in de brouwerij’.
We hebben u al laten weten, dat we als pastoraal team, bezig zijn met een
toekomstplan. Dit toekomstplan houdt in, dat we onder beperkte
voorwaarden, alle elf kerkgebouwen in onze parochie open willen houden.
Maar dat we het pastoraat wel anders willen gaan organiseren. Dit ook in het licht
van de – door het vertrek van pastor Rutgers en pastor Noordink – veranderde
samenstelling van ons pastoraal team. In de toekomst zullen we meer
voorbereidend pastoraat op bepaalde plaatsen gaan bundelen. Maar overal, op al
onze locaties, zullen vormen van vieren en aandacht blijven.
Onze Emmanuelparochie wordt geleid door een parochiebestuur, bestaande uit
vier bestuursleden. Op dit moment zijn er in dit parochiebestuur vacatures (op
komst) voor de functies van vice-voorzitter, secretaris, eerste penningmeester
en tweede penningmeester. De huidige bestuursleden hebben hun
bestuurswerk gedurende 8 tot 10 jaar met veel liefde, inzet en plezier gedaan.
Maar nu zijn er ‘verse’ bestuurskrachten nodig om hun goede werk voort te
zetten en zo de samenwerking van de elf geloofsgemeenschappen binnen
onze Emmanuelparochie, bestuurlijk te blijven faciliteren.
De nood is hoog. Eerlijk gezegd: heel hoog. En er is veel werk aan de winkel,
dat we graag willen verdelen onder nieuwe bestuursleden, die hier hun
schouders onder willen zetten.
Dat er een nieuw bestuur komt voor onze Emmanuelparochie is ook daarom
belangrijk, omdat we de autonomie van onze afzonderlijke
geloofsgemeenschappen, graag in stand willen houden. Als parochie willen
we niet afhankelijk worden van invloeden ‘van buiten’. Om dit ook in de toekomst
mogelijk te blijven maken, hebben we als Emmanuel-parochie dringend behoefte
aan versterking van ons parochiebestuur. Zonder een goed en betrokken
bestuur, zullen onze plannen niet slagen.
DORPSBLAD HOONHORST NR 4
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Daarom vragen wij – pastoraal team en parochiebestuur – mede namens de
vertegenwoordigers van de locatieraden, u als parochianen om met ons mee te
denken, nu wij op zoek zijn naar geschikte kandidaten voor ons parochiebestuur.
Ons streven is, om uiterlijk op het feest van Allerheiligen van u de namen te
krijgen van geschikte mensen die wij dan kunnen benaderen. Zo hopen we bij het
begin van het nieuwe kerkelijk jaar – rond 1 december – ons parochiebestuur
weer op sterkte te hebben. Kent u mensen, of wilt u kandidaten voordragen,
neemt u dan gerust contact met ons op. Zo kunnen we de parochie blijven die
we graag willen zijn: dichtbij en met een warm hart.
Indien u belangstelling heeft of meer informatie wilt hebben neem dan gerust (en
vrijblijvend) contact op met de leden van de locatieraad of pastoraatsgroep.
Bij voorbaat dank voor uw betrokkenheid en meedenken.
Namens pastoraal team en parochiebestuur, pastoor André Monninkhof
BESLOTEN ALLERZIELENVIERING
Allerzielen is een moment om stil te staan en het leven van onze overleden
mede-parochianen te gedenken. Op maandagavond 2 november herdenken we
de parochianen die sinds 2 november vorig jaar zijn overleden.
Helaas kunnen wij dit jaar i.v.m. de RIVM-maatregelen alleen de nabestaanden
van de overleden parochianen uitnodigen. Zij hebben hiervoor inmiddels
persoonlijk een uitnodiging ontvangen. In de Allerzielenviering willen we ook een
steun zijn voor iedereen die al langer geleden afscheid heeft moeten nemen van
een dierbare. Hoewel u niet bij de viering aanwezig kunt zijn, kunt u wel met ons
meeluisteren via een onlineverbinding. Dit gaat via www.kerkdienstgemist.nl en
dan de RK kerk H. Cyriacus Hoonhorst selecteren of rechtstreeks de volgende
link intypen: https://kerkdienstgemist.nl/stations/1105-RK-Kerk-H-CyriacusHoonhorst
We zijn nog aan het overleggen of we na afloop van de viering naar ons
parochiekerkhof gaan om het licht door te geven. Mochten we besluiten dit te
doen, dan alleen met de nabestaanden van de afgelopen jaar overleden
parochianen en vanzelfsprekend met inachtneming van alle RIVM-maatregelen.
Wij willen de opgegeven misintenties voor Allerzielen aflezen op maandagavond
2 november en op zondagmorgen 8 november weer opnieuw aflezen. We hopen
dat de mensen die er op 2 november niet bij kunnen zijn dan naar de viering
zullen komen. Wij vragen uw begrip voor de genomen maatregelen. Het is helaas
niet anders. Hopelijk volgend jaar beter.
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Cyriacuskerk Hoonhorst
Deel 12

1770 - 2020

In vogelvlucht nemen twee kerkuilen u via het Dorpsblad in
het jaar 2020 mee door de geschiedenis van 250 jaar kerk
in Hoonhorst.
Misdienaars, kapelaans, kloosterlingen en geestelijken
In de vorige editie werd 1969 genoemd als het topjaar voor
het aantal misdienaars. Het waren er maar liefst 121
inclusief de aspirant acolieten en de acolieten. Misdienen was voor jongens vanaf
de bouw van de school heel normaal. Er waren toen ook veel meer misdienaars
nodig in de kerk dan nu. Voor een dagmis waren 2 misdienaars nodig, voor een
zondagse viering 4 en op kerkelijke feestdagen 6 tot 8 inclusief toortsdragers.
Door de week ’s morgens dienden de misdienaars, door de week ’s avonds en de
zaterdagavondviering de aspirant acolieten en op zondag de acolieten. Let wel
op zondag waren er 3 vieringen: om 7.30 uur, 9.00 uur en om 10.30 uur en op
zondagavond was er nog Lof. Dan waren er dus ook veel nodig.
In deze hoogtijdagen van de kerk gingen sommige parochianen om 7.30 uur naar
een stille mis en vervolgens om 10.30 uur naar de Hoogmis. Pastoor Steenkamp
heeft ooit verteld dat er soms 1200 mensen in het weekend naar de kerk
kwamen. En dat voor een dorp met rond de 1000 inwoners!? Dit hoge aantal
kwam mede door het feit dat er in Hoonhorst wel op zaterdagavond een
eucharistieviering was en in Dalfsen nog niet. Dat was na afloop filerijden richting
Dalfsen.
Om terug te komen op de misdienaars. De jongens werden elk jaar beloond met
een plezierige middag en later tot op de dag van vandaag een gezellig dagje uit.
Inmiddels mogen ook meisjes misdienaar zijn. Kapelaans kwamen en gingen. Zij
assisteerden de pastoors bij alle mogelijke taken. Het merendeel was maar een
paar jaar aan de parochie verbonden en vertrok dan weer naar een andere
parochie om vaak zelf pastoor te worden. De kapelaan-loze perioden hadden
vaak dezelfde oorzaak: de kas van de kerk was ontoereikend om een kapelaan te
betalen. Soms moest de kapelaan met de helft van de toelage genoegen nemen,
omdat men op de pastorie amper kon rondkomen.
De samenwerking met de pastoor ging niet altijd van een leien dakje. Soms
richtte de kapelaan een schrijven aan de deken waarin hij de reden van vertrek
meldde: “vanwege het humeur van de pastoor”. Soms verzocht de pastoor om
een overplaatsing. Eén pastoor wenste een rustige kapelaan van het platteland in
plaats van een drukke stadse met eigenzinnig gedrag.
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Voor wat betreft de vrouwelijke kloosterlingen, uit de huidige parochie zijn 23
vrouwen ingetreden. Doorgaans gingen de zusters naar het zuiden, maar ook
naar missieposten in Suriname, Finland, Indonesië. Dat was niet alleen roeping,
maar ook dapper om die route te kiezen naar onbekende oorden ver weg van
familie met gebrekkige communicatie. Bij vertrek was het soms een afscheid van
de familie voor het leven. Het waren zusters met de volgende achternamen in
alfabetische volgorde. Achter de naam staat een getal wat aangeeft hoeveel
zusters met die achternaam het klooster in gingen. ( … en wat zijn het tot op de
dag van vandaag bekende achternamen voor Hoonhorst )
Duteweerd (2), Eilert (1), Grooteschaars (1),Herbrink(1), Horstman (1),
Kleinmeulman (2), Kloppenberg (1), Koerhuis (1), Melenhorst (1), Meulman (1),
Nijenhuis (1), Nijensteen (3) ,Schrijver (4), Sterrenbosch (1)Veneboer (2).
Van de 7 mannelijke geestelijken werden L. Mulder, J. Kievitsbosch en C.
Pikkemaat seculier pastoor. De 4 overige ontvingen de priesterwijding als
kloosterling. H. Herbrink vertrok als missionaris van het H. Hart naar de Filipijnen,
B. Schrijver werd pater bij de orde van Don Bosco, J. Bovenmars vertrok als
missionaris van het H. Hart naar de Filipijnen vervolgens naar Nieuw-Guinea en
Australië en L. Schrijver trad binnen bij de orde van de Minderbroeders. Later
heeft hij nog gewerkt als kapelaan in Leuven.
Wordt vervolgd.
Bron: Geschiedenis van de Sint Cyriacusparochie Hoonhorst- Dalfsen
Missio wereld missie maand STEMMEN VAN HOOP
Te midden van oplaaiende conflicten en problemen als honger en nu ook de
corona pandemie klinken echter ook de stemmen van HOOP. Stemmen van
kerkelijke medewerkers die zich actief inzetten voor vrede tussen christenen en
moslims en etnische groepen. Alleen samen kan men de problemen het hoofd
bieden. In het weekend van 17 oktober wordt er een schaalcollecte gehouden.
Van harte aanbevolen, M.O.V. Werkgroep
Inzicht & Uitzicht: Activiteitenprogramma
Emmanuelparochie
In het vorige Dorpsblad werd de tweede uitgave van Inzicht &
Uitzicht al aangekondigd maar deze keer zit het ook bij het
Dorpsblad.
Deze maand zijn de eerste activiteiten al 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
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tevoren aan te melden bij het secretariaat van uw locatie of via het mailadres:
InzichtenUitzicht@emmanuelparochie.nl
Zondag 25 oktober willen we stilstaan bij de oogst en dat wil zeggen bij
levenskansen.
Oogst betekent dat er eten en drinken is, geen oogst betekent immers
hongersnood.
Bezinnend en dankend stilstaan bij de oogst is daarmee niet zo verwonderlijk. Bij
het danken voor de gave van de oogst zal altijd de vraag moeten doorklinken in
hoeverre wij zelf vrucht hebben gedragen, gerechtigheid hebben gezaaid en de
aarde hebben bewerkt tot een akker waarop leven en vrede in gerechtigheid
mogelijk zijn. Wij nodigen u hierbij van harte uit.

PLAATSELIJK NIEUWS
NIEUWS CV DE HOONHAKKERS
Helaas zullen we dit jaar niet deur aan deur gaan met onze welbekende en
overheerlijke speculaaskoeken. De reden hiervoor is ons iedereen helaas
bekend, COVID-19. Ook hebben wij als Carnavalsvereniging besloten om
Carnaval 2021 vanwege COVID-19 voorbij te laten gaan. Een moeilijk maar
noodzakelijk besluit. We kunnen niet dat feest bieden dat we normaliter in
Hakkersdonk gewend zijn. We hebben eveneens besloten dat de bekendmaking
van de nieuwe Prins of Prinses 2021 nog even uitgesteld wordt. We hopen in
november 2021 ons 44-jarig jubileum met u allemaal te kunnen en mogen vieren
(mits de corona dit toelaat) en zullen dan onze nieuwe Prins of Prinses en
Jeugdprins(es) bekend gaan maken! We
houden u op de hoogte en hopen dat we dit
jubileumjaar nog een mooi en goed feest met
elkaar mogen beleven.
Helpt u ons daarbij?
Als u lid bent van de Rabobank kunt u vanaf
5 oktober ons als Carnavalsvereniging steunen
door op ons te stemmen! Iedere stem is namelijk
geld waard wat we graag willen besteden aan
ons 44-jarig jubileum.
Wij danken u voor uw steun & begrip en hopen
dat 2021 weer een gezellig jaar mag worden!
Groeten,
Carnavalsvereniging de Hoonhakkers
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Helpers gezocht!
Na afloop van de intocht in november nemen wij, als intochtcommissie, afscheid
van een aantal bevlogen commissieleden. Wij zijn dan ook op zoek naar
versterking. Lijkt het je leuk om met een groep enthousiastelingen een intocht te
bedenken en organiseren, laat het ons dan weten, je bent van harte welkom!
Je reactie kun je sturen aan annekevredeveld@gmail.com

Meld je nog snel aan voor de Dorpsquiz
Hoonhorst op 15 november 2020
Heb jij je nog niet met een team aangemeld?!
Doe dat dan nog dit weekend, want op 18 oktober
2020 sluit de inschrijving. 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 minimaal 8 en maximaal 15 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
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nodig zijn om het dorp in te gaan. Elk team heeft vier uur voor het maken van
deze dorpsquiz.
Inschrijven
Je kunt je inschrijven door het formulier op
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 dorspquiz 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.
St. Cyriacusschool clubsupport
Sinds 5 oktober kunnen leden van de Rabobank
stemmen op de oudervereniging van de St. Cyriacus
bij de Clubsupport-actie.
(https://www.rabobank.nl/particulieren/leden/clubsup
port/)
We hebben als doel het in stand houden van het cultuurfestival. De afgelopen
jaren heeft de school de kinderen in aanraking gebracht met diverse
kunstdisciplines, zoals dans, muziek, literatuur en beeldend. Daarbij zocht de
school actief de verbinding met lokale organisaties en kunstenaars. Voor het in
stand houden van dit festival is een bijdrage van de Rabobank actie van harte
welkom.
Stemmen op ons is alleen mogelijk voor leden van de Rabobank, afd. Vaart en
Vechtstreek. Het lidmaatschap kost verder niets maar moet u wel zelf aanvragen.
Zie https://www.rabobank.nl/ particulieren/leden/
Namens de kinderen van onze school hopen we dat we
op uw stem mogen rekenen.
Bij voorbaat dank!
Oudervereniging St. Cyriacusschool
Hoonhorstleden/clubsupport/)
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2020 is voor veel mensen een bijzonder jaar met onaangename kanten. Ook voor
de molenstichting is het een vreemd jaar. We kunnen ineens activiteiten niet
meer organiseren die door de jaren heen vanzelfsprekend waren geworden. De
contacten tussen de mensen die bij de molen betrokken zijn verlopen ook anders,
waardoor we letterlijk en figuurlijk meer afstand ervaren dan ons lief is.
Hierbij de laatste ontwikkelingen vanuit de molen:






Vanwege de Corona-maatregelen hebben we besloten om de kerstmarkt in
2020 niet door te laten gaan. Gezelligheid en elkaar ontmoeten kan onder de
huidige omstandigheden niet zoals we dat graag willen. Wel willen we op
zondagmiddag 20 december enkele leuke wandeltochten organiseren. Je
hoort binnenkort meer hierover!
Wil je digitaal op de hoogte blijven
van onze activiteiten via onze
nieuwsbrief? Stuur een mail naar
info@molenvanfakkert.nl
Ook dit jaar doen we mee met de
Rabo ClubSupport actie. We willen
graag een mooi geldbedrag
ophalen voor het opknappen van
de molentuin. Wanneer je Rabo-lid
bent kun je ons steunen door in
oktober je stem uit te brengen op
de Molen van Fakkert!

Hartelijke groet,
bestuur Stichting Molen van Fakkert
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Nieuws van de Sintcommissie
Dit jaar komen we niet aan de deur
Om iedereen van toiletrollen te voorzien
Buiten het feit dat het niet verstandig is,
Heeft u ze al gehamsterd misschien
Toch zoeken wij naar een mogelijkheid
Om een intocht voor de Sint te verzorgen
Wij gaan dan ook niet over één nacht ijs
Omdat we ieders veiligheid willen borgen
De datum is al wel bekend;
22 november kun je op de kalender schrijven
In welke vorm en hoe laat precies
Dat antwoord moeten we nog schuldig blijven
In het volgende Dorpsblad laten we weten
Hoe de intocht eruit zal gaan zien
Om het uit te voeren vragen wij uw hulp en begrip
En ook wat afstand bovendien
SAVE THE DATE:
22 november 2020
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