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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
Contactpersoonbezorging
Ria Melenhorst, tel. (0529) 40 15 49
Correspondentieadres secretariaat
Martine Haverkate, Koelmansstraat 70, 7722 LZ Hoonhorsttel. 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
29 december
26 januari
23 februari

Gemaakt door
Rosanne
Rosanne
Marisca

Verschijning
8 januari
5 februari
5 maart

Beste dorpsgenoten,
Het lijkt erop dat het steeds stiller wordt in Hoonhorst in de donkere dagen voor
Kerst maar de vele stukjes in dit dorpsblad bewijzen het tegendeel. Voor zover
het mogelijk is worden de bekende jaarlijkse activiteiten gewoon georganiseerd,
soms in iets aangepaste vorm. Lees ook even het stukje van Plaatselijk Belang
met leuke ideeën om het voor jezelf én de ander rond de Kerst (nog) leuker te
maken.
We wensen ieder gezellige kerstdagen en een gezond 2021!

Stichting Dorpsblad Hoonhorst
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Agenda
11-12-13 december
27 december
28 december

Inzamelingsactie Voedselbank
Autopuzzelrit
Workshop voor kinderen v.a. 8 jaar in het Anjerpunt

In dit nummer o.a.:
Kerkelijk nieuws
Cyriacuskerk 1770-2020 deel 14
Ideeën rondom Kerst
Potgrondverkoop in iets andere vorm
Bootcamp gaat gewoon door!
Hoonhorst 250 jaar organiseert een autopuzzelrit
Oliebollen drive in
Info Tai Chi
Cultuurfestival St. Cyriacus
KWF Zalmactie
Inzamelingsactie Voedselbank
Nieuws van de Molen
Workshop voor kinderen in het Anjerpunt
Verslag van de berging van het vliegtuigwrak bij Hoonhorst
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DANKBETUIGING
Wij bedanken iedereen die heeft meegeleefd in de
periode rond het overlijden van
Antonie Pot
* Hoonhorst, 2 september 1937-Heino, 9 november 2020†
De vele kaarten, bloemen en telefoontjes hebben ons
goed gedaan.
Riek Pot-Nijboer, kinderen, kleinkinderen & achterkleinkind

KERKELIJK
Pastoraal team Emmanuelparochie

NIEUWS

Contactpastores voor geloofsgemeenschap Hoonhorst:
A.G.M. (André) Monninkhof, pastoor, monninkhof@hetnet.nl; 06 22 78 61 51
Hans de Vries, parochievicaris, prhansdevries2020@gmail.com; 06 45 29 02 66
Joop Butti, butti@ziggo.nl; 06 22 23 98 28
Marga klein Overmeen, m.kleinovermeen@emmanuelparochie.nl; 06 18 27 64 84
Vrije dagen pastoresteam:
Maandag: pastores de Vries, Butti en klein Overmeen
Dinsdagavond en zaterdag tot 16.00 uur: pastoor Monninkhof
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
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Werkgroep Heilig Doopsel
Voor aanmeldingen dopelingen:
Mascha Hulsman tel. (0529) 85 08 89 of Esther Damman 06 81 99 86 33
Ziekenbezoekgroep
Heeft u behoefte aan bezoek bij ziekte, bent u aan huis gebonden of anderszins,
neem dan contact op met Sientje Veneboer. Zij is de contactpersoon van de
bezoekgroep in onze parochie. Haar telefoonnummer is (0529) 40 18 28.
Misintenties:
Opgave misintenties bij het locatiesecretariaat (rkkerkhoonhorst@gmail.com),
uiterlijk vrijdags vóór datum inleveren kopij dorpsblad. Het locatiesecretariaat (in
de dorpshuiskamer) is geopend iedere vrijdagmorgen van 10.00 uur tot 11.30 uur
en is dan ook telefonisch bereikbaar (0529) 4012 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.
Kerkberichten: 12 december tot en met 10 januari
Het volgende schema is onder voorbehoud. Alleen de vieringen van Hoonhorst
en Ommen staan vermeld. In Hoonhorst kunt u daadwerkelijk aanwezig zijn bij
een viering en de vieringen in Ommen kunt u thuis volgen.
Er wordt een maximum van 30 personen toegelaten en per familie 3 personen.
Graag aanmelden op vrijdagmorgen van 10 tot half 12 per telefoon
(0529) 40 12 23 of per email rkkerkhoonhorst@gmail.com
Zaterdag 12 december 3e zondag van Advent
19.00 uur : Communieviering
Voorganger : Pastoraal werker Butti
Lector
: Martin Broeks
Koster
: H. v.d. Vegt
Intenties:
overl. ouders Grooteschaars-Bruggeman, Bernard en Marie Diepman-Reimert,
Harry Veltmaat, ouders Damman-Heerink, Hendrikus Schrijver, Herman Wolthaar.

En de misintenties opgegeven voor 13 juni en wegens corona niet afgelezen:
overl. ouders Grooteschaars-Bruggeman, ouders Damman-Heerink, jaargedachtenis
Gerardus Marinus Meijerink, Bernard en Marie Diepman-Reimert,
overl. ouders Overgoor- Grooteschaars, Johan Kortstee, Anton Kroes, overl. ouders
Eijkelkamp-Huitink, Jaargedachtenis Pastoor Berntsen.

Ommen

: zondag 13 december 11.00 uur
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Maandag 14 december
19.00 uur : Rozenkransgebed
Lectrix
: Tonnie Veltmaat
Donderdag 17 december
19.00 uur : Eucharistieviering
Voorganger : Pastoor Monninkhof
Intentie
: Voor de zieken en gehandicapten
Zondag 20 december 4e zondag van Advent
09.00 uur : Gebedsviering
Voorganger : Werkgroep
Koster
: G. Holterman
Intenties:
Bernard en Marie Diepman-Reimert, fam. Wolthaar-Jutten

En de misintenties van 21 juni; Vaderdag en wegens corona niet afgelezen
overl. ouders van der Vechte-Rientjes, Anton Grooteschaars, Bernard en Marie DiepmanReimert, Gezina Broeks-Splinter, Jan Diepman en Ingrid Rosink-Diepman, Gradus
Damman, Bernard Nijhout, Harry Veltmaat, overl. ouders Hagen-Keizer, Martin en Willy,
Hendricus Schrijver, Antoon Damman, Joop Koerhuis, overl. ouders Braam-Nijentap,
Herman Nijboer.

Ommen

: zondag 20 december 11.00 uur

Eucharistieviering

Maandag 21 december
19.00 uur : Rozenkransgebed
Lector
: Frans Eilert
Voor de kerstvieringen wordt u vriendelijk verzocht u op te geven i.v.m. de
30 personen die toegelaten kunnen worden.
De kerk is elke dag geopend vanaf 9 uur tot s-middags 5 uur. U kunt dus
overdag de kerk bezoeken om de kerststal te bekijken of om een kaarsje
aan te steken.
Donderdag 24 december Kerstavond Deurcollecte voor de caritas
19.00 uur : Communieviering
Voorganger : Pastoraal medewerker Klein Overmeen
Lectrix
: Anneke Jansen
Koster
: Annie Braam
Intenties:
Marinus en Diny Mars-Diepman, Bernard en Marie Diepman-Reimert, Anton Kroes, overl.
ouders Schrijver-Bosch, overl. ouders Hollewand, overl. ouders Eilert-Kinds, pastoor
Wielens, ouders Damman-Heerink, overl. ouders Hagen-Keizer, Martin en Willy, overl.
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ouders Poppe-Hoogland, overl. fam. Damman-Pot, Gradus Damman, Bertus Kappers,
Gerard Overgoor, fam. Wolthaar-Jutten, overl. ouders Damman-Tijs, Gerard Damman,
Cor Peek, overl. ouders Koerhuis-Kogelman en Annie Koerhuis.

Ommen

: donderdag 24 december 18.00 uur Gebedsviering
21.00 uur Eucharistieviering

Vrijdag 25 december 1e Kerstdag Deurcollecte voor de caritas
09.00 uur : Eucharistieviering
Voorganger : Pastoor Monnikhof
Lectrix
: Miny Holterman
Koster
: H. v.d. Vegt
Intenties:
overl. ouders van der Vechte-Rientjes, overl. ouders Grooteschaars-Bruggeman, overl.
ouders Meijerink-Groote Stroek, overl. ouders Overgoor-Grooteschaars, Johan Kortstee,
Herman Mars, overl. ouders Sterenbosch-Luttenberg, overl. ouders van StraatenMeulman, Antoon Damman, overl. ouders Nijensteen-Ten Have, Jan Huitink, Jan Diepman
en Ingrid Rosink-Diepman, Mien Schuurman-Zijsveld, overl. ouders GrooteschaarsGunneman, Anton Grooteschaars, Wilhelmus Holterman, Gerda Kroes-Holterman, overl.
ouders Kroes-Klein Herenbrink, overl. fam. Veldman-Ogink, Hendrikus Schrijver, Herman
Wolthaar, Marcel Diepman, overl. ouders Diepman-Fakkert, ouders Smook, ouders
Meulman en kinderen Meulman.

Ommen

: vrijdag 25 december 11.00 uur

Eucharistieviering

Zaterdag 26 december 2e kerstdag
Ommen
: zaterdag 26 december 10.00 uur
Heino
: zaterdag 26 december 10.00 uur

Eucharistieviering
Gebedsviering

Maandag 28 december
19.00 uur : Rozenkransgebed
Lectrix
: Tonnie Veltmaat
Donderdag 31 december Oudjaarsdag
19.00 uur : Communieviering
Voorganger : Pastoraal medewerker klein Overmeen
Lectrix
: Helga Baars
Koster
: G. Holterman
Intenties: Pastoor Wielens, ouders Damman-Heerink, overl. fam Damman-Pot, Herman
Wolthaar, overl. ouders Grooteschaars-Bruggeman, Bernard en Marie Diepman-Reimert.

Vrijdag 1 januari Nieuwjaarsdag
Ommen
: vrijdag 1 januari
Heino
: vrijdag 1 januari
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Zaterdag 2 januari Openbaring des Heren
19.00 uur : Eucharistieviering
Voorganger : Pastoor Monninkhof
Lector
: Martin Broeks
Misdienaar : Ivor Smook, Maud Rienties
Koster
: A. Braam
Intenties:
Gerard Overgoor fam. Wolthaar Jutten, Bernard en Marie Diepman- Reimert

Ommen

: zondag 3 januari

11.00 uur

Eucharistieviering

Maandag 4 januari
19.00 uur : Rozenkransgebed
Lector
: Frans Eilert
Donderdag 7 januari
19.00 uur : Eucharistieviering
Voorganger : Pastoor Monninkhof
Intentie
: Voor de corona slachtoffers
Zondag 10 januari Doop van de Heer
09.00 uur : Eucharistieviering
Voorganger : Pastor Wenker
Lectrix
: Miny Holterman
Misdienaar : Frans Eilert, Sem Jansen
Koster
: G. Holterman
Intenties:
Dinie Koerhuis- Seisveld, Bernard en Marie Diepman- Reimert

Ommen

: zondag 10 januari

11.00 uur

Eucharistieviering’

Komend Weekend (11-13 december) is er weer een
voedselbankactie en helaas nog hard nodig.
U kunt uw goederen achterin de kerk komen brengen.
(Zie bericht achterin dorpsblad)
Tevens zal er ook dit jaar, na de kerstvieringen, een kerkdeurcollecte gehouden
worden voor het werk van de Caritas.
In deze tijden heel graag want meer dan anders zijn er mensen in nood.
Dank alvast voor uw bijdrage en medeleven.
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!Ver-geef! ?vergeet? !ver-zoen!
Op de 3e zondag van de Advent, in het weekend van 12 en
13 december, zal in de vieringen aandacht zijn voor het
thema ‘vergeving en verzoening’.
Jezus zegt ons: ”vergeef altijd”. Als ik wil leven met Hem
aan mijn zijde dan moet ik de vraag stellen: Hoe kan ik
vergeven?
Iemand vergeven die jou kwaad heeft gedaan, of dat nu
om iets kleins gaat of een daad die jou echt heeft
beschadigd, kan soms een onoverkomelijke opdracht
lijken. Soms is het een proces dat echt tijd neemt. Toch is
de Bijbel heel duidelijk over de noodzaak van vergeven. Er
zijn geen kanttekeningen als “tenzij”, “als”, of “maar”. In alle
dingen moeten we onze blik richten op onze Voorloper, Aanvoerder en Meester:
Jezus.
Christus leed onrecht; zelfs op wrede wijze werd Hem onrecht aangedaan.
Niemand heeft meer onrecht geleden dan Christus. En een van de laatste
uitspraken die Hij deed was: “Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze
doen.” Is het makkelijk? Nee. Is het onmogelijk? “Alle dingen zijn mogelijk voor
wie gelooft”, zei Jezus.
En wanneer jij de kracht niet hebt, wanneer je weet dat je het niet in je hebt om te
vergeven, dan moet je die kracht vinden in Christus. “Ik vermag alle dingen in
Hem, die mij kracht geeft,” zegt Paulus. Zal het vergeven van de ander de pijn die
je hebt geleden tenietdoen? Zal het de dingen die jou zijn aangedaan
terugdraaien? Betekent het dat de persoon die jou kwaad heeft gedaan geen
verantwoordelijkheid hoeft te nemen voor zijn of haar daden? Nee, maar je zult
vrij worden van de gedachten van haat en bitterheid en de last die ze met zich
meebrengen. Vergeving schenken doe je niet slechts omwille van degene die je
vergeeft, maar omwille van jezelf, zodat je niet met die zware last hoeft te leven.
Het feit dat je iemand vergeeft, vergoelijkt niet wat die ander heeft gedaan, en
maakt dat op geen enkele manier “oké”. Vergeven betekent niet dat je de ander
nu moet vertrouwen, en het te vergeten is evenmin verplicht. “Vergeven en
vergeten” is geen Bijbels citaat. Het is één ding om op je hoede te zijn en je
bewust te zijn van wat er is gebeurd, en een ander ding om te haten en wrok te
koesteren.
In het ideale geval zullen degenen die jou hebben gekwetst ook berouw tonen en
hun fouten proberen goed te maken. Maar zorg ervoor dat jouw genezing
daarvan niet afhankelijk is. Je behoort te vergeven ongeacht hun houding. Hun
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zonden zijn tussen hen en God. Het is goed dat mensen de consequenties van
hun daden onder ogen zien, en dat ze verantwoording afleggen in
overeenstemming met aardse wetten en autoriteiten. En op een dag zullen ze
ook voor Gods aangezicht staan en rekenschap afleggen voor hun daden, en
God is bovenal rechtvaardig. Maar oordeel en wraak behoort slechts God toe.
Het is belangrijk om te beseffen dat vergeving geen gevoel is; het is een keuze.
Kiezen voor vergeving betekent dat je naar God gaat, en Hem op je knieën
vraagt om de kracht om te vergeven. Het is de keuze om geen gedachten van
haat te laten regeren in je hart. Het is de keuze om tot God te naderen voor hulp
en troost in plaats van te blijven hangen in het verleden, zelfs als je gevoelens
liever iets anders willen. De kracht die we hiervoor nodig hebben, ontvangen we
van de heilige Geest. Denk aan Jezus, “die, als Hij gescholden werd, niet
terugschold en als Hij leed, niet dreigde, maar het overgaf aan Hem, die
rechtvaardig oordeelt.”
Nader tot God, en in Zijn liefde zal je alles vinden wat je nodig hebt.
- Pastor Hans de Vries Kerstmis in Coronatijd
Dit wordt ongetwijfeld de meest bijzondere kerst die ik ooit heb meegemaakt. Het
Coronavirus heeft de wereld stevig in de greep en hangt als een doem over ons
dagelijks leven. Sociaal isolement in schaars verlichte dagen zijn goede
ingrediënten voor een portie somberheid. Of voor met een boekje in een hoekje.
Advent lijkt vooral afwachten op betere tijden dit jaar. Vertwijfeld vragen we ons
af hoelang dit nog gaat duren. Niemand die het weet: het duurt zo lang als het
duurt. In een maakbare wereld hebben we moeite met die onmacht. We hebben
er niets over te zeggen. Alleen ons gedrag heeft invloed: wat we vandaag doen
en laten, bepaalt mede wat er morgen zal zijn.
Jozef moest op tocht toen hij zich in Bethlehem moest laten inschrijven, samen
met Maria, zijn verloofde, die zwanger was. (Lucas 2,1-5). Het waren duistere
tijden toen Quirinius gouverneur van Syrië was en Israël zuchtte onder de
Romeinse bezetter. “Hoe lang gaat dit nog duren?” zullen de Joden toen ook wel
gevraagd hebben. Het was een uitzichtloze tijd van leed en van somberheid.
Maar Maria droeg het levenslicht al in zich mee, zwanger als ze was van de
Emmanuël, van ´God-met-ons´. Nú groeit in haar al wat morgen wil zijn. Het
Koninkrijk Gods komt ons in haar nabij en breekt aan onder het tegendeel:
midden in de donkere winternacht gaat een heldere ster stralen aan de donkere
hemel, als een steekvlam in de nacht, als de belofte van een nieuw begin van
leven tegen een doodse hemel aangeschreven.
Het paar zoekt naar onderdak, want in het gastenverblijf is geen plaats voor hen,
zo vertelt Lucas. Midden in de winternacht gaat de hemel open. Maria wikkelt
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haar pasgeboren zoon in doeken en legt hem in een voerbak. De doem is
verbroken: hoop op leven is geboren.
- Joop Butti –

Activiteiten Inzicht & Uitzicht
Hierbij deel ik jullie mede dat het organisatiecomité heeft besloten om alle
activiteiten in het kader van Inzicht & Uitzicht tot het eind van dit jaar te
schrappen of uit te stellen. Dit natuurlijk als gevolg van de huidige corona-crisis.
Bericht van het gemengd koor Pro-Musica
Zoals u wellicht ook al in andere media heeft kunnen
lezen riep pastor Marga Klein Overmeen tijdens de Woord
en Communieviering op zondag 22 november na het
slotgebed Tineke Huizing en Jo Diepman naar voren. De
reden daarvan was dat ze 25 jaar bij het koor in
Hoonhorst hebben gezongen.
Hiervoor werden de onderscheidingen in zilver en een
oorkonde uitgereikt. Ook kregen ze uit handen van de
voorzitster een mooie bos bloemen. In verband met de
coronamaatregelen bleef het bij deze feestelijke viering.

Vieringen volgen via kerkdienstgemist.nl
Zoals u waarschijnlijk al weet worden de vieringen in de Cyriacuskerk in
Hoonhorst ook uitgezonden via internet. Via de website www.kerkdienstgemist.nl
en dan de keuze Hoonhorst, kunt u de vieringen live meeluisteren of
terugluisteren. Niet alleen de vieringen in Hoonhorst zijn te beluisteren, ook de
wekelijkse eucharistievieringen in de Brigittakerk in Ommen, het eucharistisch
centrum van onze Emmanuelparochie, worden uitgezonden via
www.kerkdienstgemist.nl. We raden u aan om ook hier eens naar te gaan
luisteren.
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Kerk TV in Hoonhorst
We hebben besloten om in Hoonhorst Kerk TV te gaan installeren. We hopen de
installatie in december te kunnen afronden zodat we met de kerstdagen de
vieringen niet alleen mee kunnen luisteren, maar ook mee kunnen kijken. Via een
Livestream op YouTube zijn de vieringen dan Live te volgen of terug te
kijken/luisteren. We zijn van plan om een knop met KERK TV op onze website te
plaatsen die rechtstreeks doorlinkt naar het YouTube kanaal. We houden u op de
hoogte over de ontwikkelingen.
Hebt u hierover vragen, dan kunt u zich richten tot Jeroen Meijerink van de
Locatieraad.

Kerstnieuws van het Podium van kerken
Ga je mee op reis?
In de week voor kerst wordt er in Dalfsen een advent activiteit georganiseerd.
Van 18-24 december zal er elke dag een tuin geopend worden met een deel van
het verhaal van kerst. Wat houdt kerst in en wat betekent dit voor jouw leven? Ga
je mee op reis?
In zeven tuinen in de woonwijken van Dalfsen willen we door middel van
schilderijen, schaduwdoeken of grote objecten de kijkers meenemen op reis naar
kerst en op reis naar `meer`. Elke dag wordt in een andere tuin op het
kerstverhaal voort geborduurd. Daarnaast is er een stukje verhaal, een vraag om
over na te denken en is elke tuin voorzien van QR code(s), waardoor het mogelijk
is om bij het thema passende liederen, verhalen of informatie te geven.
De tuinen kun je prima overdag bewonderen, maar zullen ook `s avonds verlicht
zijn. Ze blijven allemaal staan en verlicht t/m zondag 27 december.
Het is de bedoeling dat iedereen op een eigen gekozen tijdstip mag kijken naar
de verhaaldelen. De een kiest er voor om elke avond bij een tuin langs te
wandelen, een ander gezin fietst op 2de kerstdag in het zonnetje langs alle
tuinen, nog een ander doet het in twee etappes. Hierdoor kunnen we namelijk
voorkomen dat heel Dalfsen zich op één dag verzamelt op een paar plekken, en
zijn we er van overtuigd dat we dit adventsevent coronaproef kunnen houden.
Op de laatste plek van het verhaal zal een kerststalletje staan en willen we graag
een brievenbus (met QR-code) ophangen, waar mensen een reactie, wens of
hulpvraag kunnen achter laten.
We hopen en bidden dat zoveel mogelijk mensen afzonderlijk van elkaar ‘mee
gaan op reis’. De route wordt bekend gemaakt via de lokale media.
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Hoe nu verder:
Wil je graag actief meehelpen bij deze activiteit, lees dan het volgende:
We zoeken hulp:
- meerdere mensen die helpen met de creatieve uitwerking van de decor stukken
(schilderen, figuren zagen, maken van 3D figuren zo als engel, schaapjes…)
- aangeleverde filmpjes monteren (en evt. maken)
- QR codes koppelen aan muziek en informatie
- 7 teams (2-3pers) die de taferelen opbouwen in de tuinen (op de dag vóór dat
de betreffende tuin open gaat)
- 7 teams (2-3pers) die de enkele taferelen op (of vanaf) 28 december afbouwen
bij de tuinen
- hulp voor logistieke uitvoering
- hulp voor verzamelen van materialen
Aanmelden bij het volgende emailadres: mail@roswiss.nl
Cyriacuskerk Hoonhorst 1770 - 2020
Deel 14
In vogelvlucht nemen twee kerkuilen u via het Dorpsblad in
het jaar 2020 mee door de geschiedenis van 250 jaar kerk
in Hoonhorst.
Pastoors tot en met het derde priesterloze tijdperk
Het eerste priesterloze tijdperk heeft maar enkele
maanden geduurd van 8 april 1976 tot 1 juli 1976. Tijdens
deze periode nam pastoor Steenkamp de verantwoordelijkheid voor de parochie
Hoonhorst op zich.
Pastoor Wielens. 1976 – 1985
Door zijn komst kwam er een einde aan dit priesterloze tijdperk. Tijdens zijn
pastoraat ijverde hij voor zelfredzaamheid binnen de parochie en werd een aantal
werkgroepen, zoals de Liturgiegroep, lectoren en lectrices, de Katechesegroep,
de werkgroep Gebedsdienst, het MOV en de Ziekenbezoekgroep, opgericht. Ook
het Armbestuur werd na bijna 100 jaar vervangen door het Caritas-bestuur. Dit
was nog niet alles. Ook het schoolbestuur maakte een ingrijpende verandering
mee. Er werd een nieuw schoolbestuur gevormd, dat onafhankelijk van het
kerkbestuur moest gaan functioneren.
Ook deze pastoor is verantwoordelijk voor bouwactiviteiten. Na een gezellig
St. Nicolaasfeest brandde in 1978 het gebouw van de jeugdsoos af. Dit
gebouwtje heeft eerst jarenlang dienstgedaan als kleuterschool. Toen in 1973 de
nieuwe kleuterschool in gebruik werd genomen, werd het gebouwtje beschikbaar
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gesteld aan de jeugdsoos. Na een jaar werd een nieuw gebouw in gebruik
genomen.
In 1984 werd het initiatief genomen voor de bouw van een aula. Op 16 februari
1985 werd deze aanwinst voor de parochiegemeenschap door pastoor Wielens
ingewijd. Enkele maanden later gaat hij op zeventigjarige leeftijd genieten van
zijn welverdiende rust. Hij blijft in Hoonhorst wonen.
Het tweede priesterloze tijdperk
Van 3 juni 1985 tot en met 4 september 1987 heeft Hoonhorst geen eigen
pastoor. Dit heeft veel extra inspanningen gekost van parochiebestuur,
parochievergadering en de verschillende werkgroepen. De liturgische vieringen
werden verzorgd door een groot aantal priesters o.a. em. pastoor Steenkamp
(net zoals in het eerste priesterloze tijdperk), em. pastoor Wielens, pastoor
Schrijver, de pastoors van Ommen en Dalfsen en nog enkele anderen.
Pastoor Berntsen. 1987 – 1995
De komst van pastoor Berntsen, in de volksmond ook wel ‘de vliegende herder ‘
genoemd, maakte een einde aan het tweede priesterloze tijdperk. (Wie herinnert
zich niet zijn rode sportwagen !?) Tijdens zijn pastoraat was er extra aandacht
voor kinderen. Schoolgaande kinderen waren tijdens een viering welkom voor
een kinderwoorddienst in de pastorie en voor de allerkleinsten kwam er een
kindercrèche. Ook kwam er een kinderkoor met de naam “Kinderklanken”.
Pastoor Berntsen heeft geen nieuwbouwactiviteiten op zijn naam staan, maar wel
enkele ingrijpende restauraties o.a. de kerk, de pastorie en het verbouwen van de
Bernadette-kleuterschool tot het huidige parochiecentrum. Het oude parochiehuis
werd afgebroken.
Op die plaats, hoek Lage Weide – Tempelhof, zijn huizen gebouwd. Op 26 maart
1995 werd na de openingsviering van het jubileumjaar het nieuwe
parochiecentrum ingezegend door de ernstig zieke pastoor Berntsen en pater
Lotgerink. Enkele activiteiten uit het jubileumjaar: sport- en survival dag voor de
jeugd, feestelijke dag voor de basisschool, autorodeo, expositie van de parochie,
feestavonden voor en door de parochianen en een afsluitende viering door
kardinaal Simonis. Pastoor Berntsen heeft dit niet allemaal mee mogen maken.
Hij is kort voor zijn 40-jarig priesterfeest na een langdurige ziekte overleden op 14
juni overleden.
Het derde priesterloze tijdperk
Na pastoor Berntsen heeft Hoonhorst geen eigen pastoor meer gehad. Op
pastoor Steenkamp (de grote invaller) kon geen beroep meer gedaan worden. Hij
was inmiddels overleden. Deken van Doorn heeft de verantwoordelijkheid voor
de parochie op zich genomen. Pastoor Schrijver nam als emeritus pastoor de
priesterlijke taken voor de H. Cyriacusparochie waar. Samen met zuster
Anstrudius bewoonde hij de pastorie. Deken van Doorn bleef verantwoordelijk tot
de benoeming van een clusterpastoor voor Hoonhorst, Dalfsen en Ommen.
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Wordt vervolgd.
Bron: Geschiedenis van de Sint Cyriacusparochie Hoonhorst- Dalfsen
Kerstgroet Pastor Thomas
Beste mensen van de Emmanuel parochie, hartelijke groeten van pastor Thomas
vanuit India.
Kerstmis komt dichtbij. Ik wil u allen een zalig kerstfeest toewensen. Vanwege de
verspreiding van het coronavirus zal kerstmis dit jaar anders zijn in de hele
wereld, anders als dat wij gewend waren.
Het evangelie vertelt ons dat Jezus’ geboorte licht bracht voor alle mensen die in
het donker zijn gebleven. Daarom hopen wij dat kerstmis dit jaar licht zal brengen
vanuit het donker dat corona brengt.
Ik ben nu werkzaam bij een parochie niet ver van mijn familie. Mijn broer Paulus
is 3 weken geleden overleden, na een ziekte van anderhalf jaar. Hij werd
behandeld voor een hersentumor.
Corona ziekte en de afsluiting van het leven maakt alles anders hier. Het normale
leven is moeilijker geworden voor vele mensen. Vele mensen hebben problemen
met eten, drinken en andere behoeften van het leven. Zoals jullie weten is er in
de Emmanuel parochie het Pastor Thomas Fonds dat wordt gesteund door een
groot aantal mensen. Vanuit de opbrengsten van het fonds heb ik een aantal
ouders met hun kinderen geld gegeven om eten te kunnen kopen. Dat wil ik
graag blijven doen en ik hoop dat de crisis snel over zal zijn. Ik dank alle mensen
die mij financieel steunen om dit waar te kunnen maken.
Ook dank ik de leden van het Pastor Thomas Fonds voor het organiseren van
activiteiten zoals de verkoop van kerstbomen, erwtensoep en rookworsten enz. Ik
dank jullie allemaal namens de kinderen en hun ouders die hulp hebben mogen
ontvangen van het fonds waar jullie voor gegeven hebben.
Ik wens u allen een gezegend kerstfeest toe.
Vriendelijke groeten, Pastor Thomas
Indien u het Pastor Thomas Fonds wilt steunen, dan kunt u uw bijdrage storten
op bankrekeningnummer: NL13RABO0138641242
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PLAATSELIJK NIEUWS
Beste dorpsgenoten,
Helaas zijn de vooruitzichten om weer volop leuke dingen te gaan doen, feestjes
te houden en elkaar eens een klopje op de schouder te geven, niet erg positief.
Er is wel één en ander te doen, maar het houdt allemaal niet over. Zeker niet als
je verdrietig, bedroefd of ziek bent, of je af en toe alleen voelt, kan deze tijd best
lastig zijn. Vooral in deze donkere dagen rondom kerst en oud & nieuw is het
belangrijk om oog voor elkaar te hebben.
Eigenlijk kunnen wij elkaar het beste helpen, door een extra beroep te doen op
onze eigen creativiteit en onze netwerken om ons heen, om leuke dingen te
bedenken waardoor we toch het plezier en de saamhorigheid die bij het leven
horen, kunnen beleven.
Enkele mooie voorbeelden zijn voorbijgekomen, zoals het organiseren van een
(whisky)proeverij en er werden bosexcursies georganiseerd. Maar helaas is ook
dat op dit moment niet mogelijk. Gelukkig kun je nog steeds naar buiten om te
wandelen, fietsen, hardlopen of gewoon even een klein rondje keuvelen of
hangen op de stoep om een praatje te maken met een buur, vriend(in) of
voorbijganger. Vooral dat praatje, dat is belangrijker dan je denkt, zeker als dat
een van de weinige praatjes is die jij of je gesprekspartner op een dag maakt.
Wij willen een oproep doen aan alle inwoners van Hoonhorst en omgeving om de
tijd te nemen om even een praatje te maken en op het moment dat de
“coronaregels” weer wat meer toelaten, binnen de verantwoordelijkheden die
Covid19 met zich meebrengt, iets voor anderen te organiseren. Misschien kun je
eens de boer op, een onverwachte open tuindag organiseren, een kijkje nemen in
de keuken van….., een lekker potje jeu de boules op een veldje, een puzzeltocht
of fietsroute organiseren. Laat je niet kisten door de bewegings- en
afstandsbeperkingen die gelden, maar neem ze op in je activiteit en zie het als
een hobbeltje dat is weg te nemen, om toch aandacht voor elkaar te kunnen
hebben en die leuke dingen te doen die je graag wilt doen.
De dorpsquiz is uitgesteld, maar niemand houdt je tegen om een buurtpuzzel bij
elkaar in de bus te stoppen. Laat je fantasie de vrij loop, wellicht hoe gekker hoe
beter, want dat is ontzettend goed voor de lachspieren en ook nog eens gezond!!
En hoe maak je nu lokaal bekend dat je iets wilt doen? Het Dorpsblad misschien,
of anders even het Plaatselijk Belang benaderen, zodat die het (volgens uw
wens) via social media en website kunnen bekendmaken.
Zorg goed voor jezelf en voor elkaar!
Fijne kerstdagen en een gezond nieuwjaar!
Plaatselijk Belang Hoonhorst e.o.
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Potgrond-actie Oranjevereniging

De Oranjevereniging organiseert inmiddels al weer vele jaren een potgrondactie
om de financiën op peil te houden. In de regel gaan we in januari de deuren langs
en, indien gewenst, wordt eind februari de potgrond uitgeleverd. In verband met
de huidige coronaregels en de verwachtingen lijkt het ons geen goed idee om de
potgrondactie op de gebruikelijke wijze te houden.
Wij hebben toch besloten om ook in 2021 onze potgrondactie, zij het in een
gewijzigde vorm, te houden. Dit doen wij niet alleen ten bate van onszelf, maar
met name als service naar eenieder die er belang bij heeft om tegen een
schappelijke prijs kwalitatief goede potgrond (of tuinaarde, of meststof) thuis
afgeleverd te krijgen.
Hoe werkt deze actie?
In het volgende dorpsblad zit een bestelformulier. Op dit formulier staat vermeld
welke producten wij leveren en wat de prijs is. Als u er belang bij heeft om in
2021 potgrond (of tuinaarde, of meststof) geleverd te krijgen kunt u op het
formulier aangeven voor hoeveel zakken u belangstelling heeft. De formulieren
kunt u op meerdere adressen inleveren. U kunt betalen door het geld contant bij
het bestelformulier te voegen of het verschuldigde bedrag over te maken.
Uiteraard kan de bestelling ook per email worden doorgegeven.
De bestelling wordt naar verwachting eind februari uitgeleverd.
In het volgende dorpsblad sturen wij een inlegvel mee met aanvullende
informatie.
De Oranjevereniging Hoonhorst

Corona stopt niet alles, Bootcamp Hoonhorst gaat door!
Bootcamp Hoonhorst bestaat al een tijdje en heeft de laatste tijd niet stil gezeten!
Ons doel is om het sporten op een leuke en afwisselende manier aan te bieden.
Het animo om buiten te sporten stijgt nog steeds, ook in de winterperiode.
Blijf gezond, blijf fit en kom alleen of samen met je maatje of buurman(vrouw) bij
ons bootcampen!
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Niet alleen onze locatie is gewijzigd, we hebben meer trainingsmomenten en
inmiddels zijn we met 3 bootcamp instructeurs te weten: Helen Rienties, Robert
de Vries en Claudia Lubberts.
Bootcampveld
We beschikken sinds kort over een geweldige unieke locatie waar we ontzettend
veel mogelijkheden hebben om verschillende trainingen aan te bieden. Deze
locatie is het veld achter de tennisbaan wat de komende maanden meer en meer
ingericht zal worden als bootcamp locatie. Natuurlijk bedenken we elke maand
een nieuwe effectieve training voor jullie om de afwisseling en uitdaging erin te
houden. Je hoeft dus niet meer je eigen circuit te verzinnen! De instructeurs
zullen je begeleiden tijdens de oefeningen en staan altijd open voor vragen.
Bootcamp voor jong en oud, mannen en vrouwen!
Als jij denkt "ik kan dit niet", dan dagen wij je uit om juist wel te komen en te
ervaren wat Bootcamp is! Bootcamp Hoonhorst is er voor alle leeftijden vanaf 12
jaar en ook beginners kunnen prima bij ons trainen. Nieuwsgierig geworden of
denk je "ik wil dit wel eens proberen"?
Gratis Try-out maand
De gehele maand DECEMBER 2020 kun je GRATIS op onderstaande
Bootcampuren komen proberen! I.v.m. de geldende corona-maatregelen vragen
we je van te voren via ons e-mailadres anyfitnesshoonhorst@gmail.com je aan te
melden voor de dag (ochtend/avond) dat je wilt komen trainen. We gaan les
geven op de dagen waar het meest animo voor blijkt te zijn!
Je kunt kiezen uit onderstaande dagen/tijden. Dus laat je horen!
Bootcamplessen:
Woensdag 8:30-09:30 uur (Helen)
Woensdag 19:30-20:30 uur (Robert)
Donderdag 19:30-20:30 uur (Claudia)
Zaterdag 8:30-9:30 uur (Robert)
Zondag 11-12 uur (Claudia)
Zien wij je snel?
Sportieve groeten,
Helen Rienties - Robert de Vries - Claudia Lubberts
Bootcamp Hoonhorst is een onderdeel van Anyfitness Hoonhorst
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Wij, als organisatie van alle activiteiten rondom Hoonhorst 250 jaar, vinden het
erg jammer dat de meeste activiteiten helaas geen doorgang hebben kunnen
vinden. Maar zoals u in het vorige dorpsblad heeft kunnen lezen geven wij niet op
en zullen de meeste activiteiten worden verplaatst naar andere data.

Om dit jaar toch “samen” af te sluiten hebben wij nog wat leuks voor jullie
bedacht!
Een autopuzzelrit
Volledig coronaproof, deze zal plaatsvinden op “3de kerstdag”, 27 december.
Wat houdt het in? Jullie zullen tussen 10.00 en 12.00 uur (exacte tijd krijg je na
inschrijving) vanuit het dorpscentrum met je eigen auto vertrekken. We hebben
een leuke route uitgestippeld, deze wordt dan aangereikt. Je kunt gewoon in de
auto blijven zitten.
De hele rit zal ongeveer 2 uur duren. De rit is geschikt voor jong en oud, de
puzzel is zo gemaakt dat iedereen zijn bijdrage hieraan kan leveren.
Wij vragen wel een kleine bijdrage om de kosten te dekken. Het kost € 10,= per
auto, maar hiervoor krijgen jullie een snackpakket voor onderweg, een
routebeschrijving en een onvergetelijke middag!
Opgave kan via mail, deze kun je sturen naar hoonhorst250@pbhoonhorst.nl. We
willen graag je naam, met hoeveel mensen je in de auto zit en je mobiele
nummer. Deze gebruiken we om een groep te maken, voor aanwijzingen
onderweg en de prijsuitreiking. Na de 27e verwijderen wij de groep weer!
Opgeven kan tot 20 december!
Aan het eind van de puzzelrit kun je je antwoorden in de rode brievenbus bij het
Anjerpunt doen. Daarna gaan wij als organisatie aan de slag om uit te vogelen
wie er winnaar is. Dit wordt dezelfde avond nog bekend gemaakt via de
groepsapp. Wat er te winnen valt, houden we nog even voor ons, maar de prijzen
zijn zeker de moeite waard!
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Stichting Jeugdsoos Hoonhorst organiseert ook dit jaar weer haar grote
oliebollenactie.
Het zal vanwege de corona maatregelen anders gaan dan u van ons gewend
bent.
Het vieren van oud en nieuw zal vooral in huiselijke kring plaatsvinden. Om 24.00
uur niet samen met je buurtgenoten proosten en genieten van een mooi
dorpsvuurwerk.
Gelukkig wel overheerlijke oliebollen van de warme brood- en banketbakker
Jolink uit Wijhe.
De oliebollen worden per zak van 8 stuks verkocht. De kosten zijn € 5,= per zak.
Je kunt de oliebollen zowel met als zonder krenten bestellen.
Hoe kunt u deze overheerlijke oliebollen bestellen??
Stuur een mail met uw bestelling naar
jeugdsooshoonhorst@gmail.com
Dit kan tot uiterlijk 20 december.
Kun u niet mailen? Lever dan een briefje met uw
bestelling in bij De Horst 17.
Let op! We komen de bestelling niet huis aan huis bezorgen.
Op maandag 30 december kunnen de bestellingen vanaf 14.30 tot 17.00 uur
afgehaald worden bij de oliebollen drive in, op de parkeerplaats van de
Potstal.
U kunt bij de ingang contant afrekenen waarna u de lekkere verse oliebollen kan
meenemen.

Cultuurfestival St. Cyriacus
In oktober was het Cyriacus Cultuurfestival 2020. De
kinderen van de St. Cyriacusschool in Hoonhorst konden
genieten van diverse workshops en activiteiten rondom
het thema duurzaamheid.
Het festival werd voor de 3e keer georganiseerd. Helaas stopt de gemeentelijke
subsidie, maar is er via de Rabobank Clubsupport een bijdrage van € 348,50
ontvangen om het festival volgend jaar wederom te kunnen organiseren.
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Iedereen die op ons heeft gestemd willen we daarvoor hartelijk bedanken.
Hieronder een kort verslag van het cultuurfestival van dit jaar.
De cultuurdag werd geopend in samenwerking met
Duurzaam Hoonhorst. De zonnepanelen op het dak
van de school hebben sinds de installatie 100.000 kWh
aan opbrengst gehaald en dat was reden voor een
bescheiden Coronaproof feestje met traktatie.
De activiteiten stonden in het
teken van duurzaamheid. Daarom was er bijvoorbeeld
aandacht voor hergebruik van materialen. De
onderbouw maakte hun eigen muziekinstrument van
kosteloos materiaal. De bovenbouwleerlingen gingen
molens bouwen, die werkten op zonne-energie. Dit was
mogelijk gemaakt door een bijdrage van Duurzaam
Hoonhorst. Andere workshops deze dag waren onder
andere een upcycle mode-workshop, dans, fotograferen en pompoen snijden.
Andere jaren mochten de ouders aan het eind van
de dag komen kijken naar de eindpresentatie. Dit
jaar is er een aftermovie gemaakt. Daardoor konden
ouders thuis bekijken hoe hun kind zijn of haar
talenten heeft ingezet.
Het was ondanks de beperkingen een leuke en
leerzame dag!
Zo vlak voor de Kerst willen we van deze gelegenheid ook gebruik maken
iedereen fijne feestdagen te wensen en een gelukkig 2021.

Weet je waarom ik Tai Chi doe?
Eigenlijk komt dat door Cees, mijn man. Hij is linkszijdig verlamd sinds 2005. Hij
probeert zoveel mogelijk te bewegen door te fietsen en te wandelen, maar het is
erg lastig om genoeg te bewegen als het je zoveel energie kost.
Na lang zoeken vond hij een vorm die hij makkelijk kon doen: Tai Chi.
Kennissen deden dit al jaren en brachten ons ermee in aanraking. “Er is een 5daagse Tai Chi workshop, speciaal voor mensen met een zorgvraag” zeiden ze.
(5 dagen? Dat is wel erg lang, dacht ik) “Daar komen zelfs mensen in een
rolstoel; ze komen uit alle delen van de wereld, alleen voor die workshop”. “Jullie
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overnachten bij ons en ik ga elke dag met Cees mee”, vervolgde hij. Die
kennissen wonen in Landgraaf, de workshop was in Helmond, dat is 1u rijden.
Cees wilde het wel proberen; ik dacht, dat houdt hij één dag vol en dan is zijn
energie “kats” op! Elke avond (laat) kwam hij enthousiast terug met heel veel
verhalen; viel als een blok in slaap en stond de volgende dag weer vroeg (en fit)
op om vóór 10 u in Helmond weer present te zijn.
Tijdens die workshop sprak de Chinese Tai Chi instructeur hem aan en wilde
weten wat hem mankeerde. Toentertijd kon hij zijn arm niet bewegen; die stond in
een hoek van 90 graden strak voor zijn lichaam, geen beweging in te krijgen.
Behalve die instructeur! Door bepaalde oefeningen was zijn arm na 5 dagen weer
recht en kon hij zijn arm zelfs optillen. Tot de dag van vandaag (het was zo’n 10
jaar geleden) tilt hij zijn arm op en kan hij zijn arm (met behulp van zijn andere
arm) strekken.
En ikzelf? Ik had “nergens last van” toen ik
ook met Tai Chi begon; ja een beetje
rugpijn, maar dat hebben veel mensen. Na
de tweede 5-daagse workshop merkte ik,
dat ik mijn hoofd veel verder naar links en
naar rechts kon bewegen, dat was dus
voorheen ook stijf geweest. Mijn hele lijf
voelde trouwens soepeler aan. Dus deed
Tai Chi ook veel voor mij.
Als je gaat “googelen” wat Tai Chi voor jou kan doen vind je o.a.:
• Het voorkomt dat je spiermassa verliest. Dit verlies begint na je veertigste
sneller op te treden.
• Een uitstekende manier om je ademhalingssysteem en je cardiovasculaire
systeem te versterken
• De houdingen die je in Tai Chi gebruikt, helpen om je houding in je dagelijkse
leven te verbeteren en je spieren te ontspannen
• Kleiner risico op vallen en blessures. Je lichaam wordt sterker en dit bevordert
je evenwicht.
• Onderzoek heeft zelfs aangetoond dat mensen met een hoge bloeddruk een
verbetering merken als ze Tai Chi doen.
• Onderzoek heeft ook aangetoond dat mensen met fibromyalgie minder pijn
hebben.
Misschien herken je je ook in dit verhaal en wil je wat aan beweging doen, in een
rustige sfeer, met veel aandacht voor jouw persoonlijke lichaamsgesteldheid.
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Zonder te springen of op de grond te liggen. Wel met diverse rek- en
strekoefeningen, staand of zittend, al naar gelang jouw gesteldheid.
Wil je weten of Tai Chi iets voor jou is? Kom dan naar de
gratis introductie les op woensdag 6 januari om 10.00 uur in de Poststal,
ruimte V3
(1e verdieping, in de fitnessruimte).
Daarna is er wekelijks Tai Chi op de woensdagochtend van 10.00-11.00 uur
in de Poststal, ruimte V3 (1e verdieping, in de fitnessruimte).
De 1e les is gratis, daarna betaal je € 5,= per keer. Je kunt op elk moment
starten.
Bel of mail me gerust voor meer informatie. Ik zou het fijn vinden jou te mogen
helpen om je gezondheid te verbeteren.
Tot dan, blijf gezond!
Hartelijke groet, Resy Wouters
resy.wouters@gmail.com
Tel: 06 27 16 10 75

Voedselbank inzamelingactie weekend 11-12-13 december
Laten we juist nu 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
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ZALMACTIE
Dit jaar geen Samenloop voor Hoop in de
gemeente Dalfsen en ook de jaarlijkse
collecte voor KWF Kankerbestrijding heeft dit
jaar een ander jasje gekregen. Toch willen we dit jaar vanuit de gemeente
Dalfsen nog een mooi bedrag op de rekening van KWF laten bijschrijven.
Daarom ook dit jaar weer de zalmactie.
Zalm is een heerlijke en gezonde traktatie voor uzelf of uw bezoek tijdens de
komende feestdagen (het aantal mogelijke gasten is nog niet bekend maar de
zalm komt hoe dan ook wel op
), maar ook leuk om als (kerst-)cadeau te
geven.
Voor de levering van de zalm is, net als vorig jaar, een samenwerking aangegaan
met Jongens van de Fant op Urk. De Jongens van de Fant verkopen alleen
producten van de beste kwaliteit. Opgegroeid in de vis, weten ze wat goed is. In
de loop der jaren is een vertrouwde kring van toeleveranciers opgebouwd. De
Jongens van de Fant verkopen geen producten die ze zelf niet zouden eten. Ook
Urkers kopen massaal hun vis bij de Jongens van de Fant. Hét ultieme bewijs
van de beste kwaliteit, want... Urkers hebben verstand van vis.
De zalm wordt gekoeld en in een vacuüm
verpakking geleverd en de grote zalmzijdes zijn
zelfs in geschenkverpakking verkrijgbaar.
Daarnaast kunt u de zalm prima tot Oud en
Nieuw in de diepvries bewaren. Voor zover
binnen een acceptabele afstand en tegen
bezorgkosten is bezorging mogelijk; dit gaat in
overleg.
U kunt kiezen uit de volgende zalmproducten:
1.gerookte zalm zijdes in een geschenkverpakking (plm. 1 kilo) € 25,=
2.gerookte halve zalm zijdes (plm. 450 gr.) € 14,=
Wilt u KWF ook steunen met deze actie? En tijdens de Kerstdagen en/of Oud en
Nieuw genieten van deze heerlijke zalm? Geef dan voor maandag 21 december
uw bestelling door via schaapman1@hetnet.nl of app naar 06 12 90 04 33.
Eet smakelijk!
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Molen van Fakkert
In een eerder bericht eind oktober hebben we al gemeld dat de kerstmarkt rond
de molen dit jaar niet door gaat vanwege de huidige maatregelen. Het bestuur
had toen het voornemen om wel enkele wandeltochten te organiseren op 20
december. Op basis van de laatste inzichten hebben we besloten om deze
wandelingen niet door te laten gaan. We willen geen verplaatsingen en
ontmoetingen stimuleren die niet noodzakelijk zijn.
De molenschuur blijft tot nader bericht nog gesloten. Gelukkig hebben we wel
elke zaterdag een draaiende molen, alleen momenteel zonder bezichtigingen.
Meelproducten zijn wel gewoon verkrijgbaar op de begane grond van de molen
op de zaterdagen tussen 13.30 en 16.00 uur.
Bij de actie van RABO-Clubsupport heeft de stichting
het mooie bedrag van € 342,85 mogen ophalen. We
gaan het gebruiken om komend jaar de molentuin op te
knappen. Hartelijk dank aan alle mensen die op ons
gestemd hebben.

OPEN
De Coronamaatregelen veranderen sneller dan het weer, maar
zolang het kan en mag, is het Anjerpunt sinds 19 november weer
open op de aangepaste tijden: ma t/m vr 13.30 tot 16.30 u. Wel
gelden er natuurlijk wat regels: maximaal twee bezoekers tegelijk,
altijd anderhalve meter afstand en nu ook met mondkapje. Kom gerust langs voor
de bieb en/of (o.a. toeristische) info en voor streekproductenverkoop. Welkom!
En mocht je tips hebben voor aan te schaffen boeken: vertel het aan onze noaber
die dienst heeft wanneer je in het Anjerpunt bent! Wie weet, zie je het dan een
volgende keer in het schap liggen!
WORKSHOP VOOR KINDEREN IN DE KERSTVAKANTIE
In de kerstvakantie organiseert de bibliotheek op 28 december voor
kinderen vanaf 8 jaar een workshop “programmeren met Lego WeDo
en Ozobot” in het Anjerpunt. Tijdens deze Makerkar workshops leren
kinderen omgaan met nieuwe technologie. De workshops vinden
plaats tussen 14.00 en 15.00 uur. Hiervoor kun je je aanmelden via
het aanmeldformulier op de website www.bibliotheekdalfsen.nl. De workshop is te
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vinden bij ‘Activiteiten’. Er is i.v.m. corona beperkt plek. Voor meer informatie:
Annet Meems, (0529) 43 24 13, a.meems@bibliotheekdalfsen.nl
ANJERPUNT OP FACEBOOK
Regelmatig verschijnen er op de facebookpagina van Anjerpunt
Hoonhorst berichten over activiteiten van de bieb, die ook interessant
zijn voor Hoonhorsters, o.a. voorleestips en activiteiten in Hoonhorst.
En op de facebookpagina van Bibliotheek Dalfsen staan diverse
activiteiten die in de Spil of in de Trefkoele+ plaatsvinden. Daarnaast plaatsen wij
bijzonderheden die op korte termijn plaats vinden op Facebook.
DANK AAN ALLE RABO CLUBKAS STEMMERS
Alle leden van de Rabobank, die op ons hebben gestemd bij de Clubkas
Campagne: hartelijk dank! Het heeft het mooie bedrag van € 231,33
opgeleverd en daar zijn wij heel blij mee!
KERSTKADO!
Op zoek naar een leuke kerstattentie voor familie, bekenden, relaties of
personeel? Mogelijkheden te over om bekenden, personeel of
anderszins mensen blij mee te maken: het klakkelaartje, een
klapmutsje, het boek Vechtverhalen, producten van de molen,
Vechtdalbier en… als je geluk hebt het Hoonhorster biertje, maar
daarvoor geldt: op is op.
We denken graag mee. Informeer bij ons naar de vele, leuke mogelijkheden.
BESTUUR ANJERPUNT HOONHORST
Naast dat we op zoek zijn naar een penningmeester, kunnen we altijd
versterking van ons bestuur gebruiken! Eind 2021 ontstaat er in ieder
geval een vacature, waarvoor we nu al graag lijntjes uitgooien.
Dus lijkt het je leuk een bijdrage te leveren aan het voortbestaan van
de Hoonhorster bieb, aan de vele leuke activiteiten voor jong en oud in het
Anjerpunt, aan het geven van informatie over het Anjerpunt en over Hoonhorst en
werk je graag mee aan het toeristisch op de kaart zetten van Hoonhorst en
omstreken, laat het ons weten (info@anjerpunthoonhorst.nl).
Het Anjerpunt is als onderdeel van het kulturhus een belangrijke ontmoetingsplek
voor iedereen, met gemotiveerde en enthousiaste vrijwilligers, onze noabers! Een
voorziening in en voor het dorp Hoonhorst, voor alle leeftijden, iedereen is hier
welkom!
Wat we bieden: een prettig en gastvrij ingerichte werkomgeving, de ruimte om je
eigen ideeën vorm te geven om het Anjerpunt beter te laten functioneren en
onderdeel te laten zijn van de Hoonhorster gemeenschap én bijeenkomsten met
onze noabers, waarin je met de noabers praat over de gang van zaken in het
Anjerpunt en waarin inhoudelijke onderwerpen aan de orde komen. Daarnaast
natuurlijk: veel gezelligheid en altijd een helpende hand.
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INFORMATIE OVER ANJERPUNT HOONHORST
Via info@anjerpunthoonhorst.nl en je kunt terecht bij Karin Huitink
(Kappers), Yvonne te Woerd 06 54 79 58 00, Antje Kingma
(Boerhoes). Anjerpunt Hoonhorst is ook op facebook te vinden!

Vliegtuigwrak Millingen bij Hoonhorst geborgen
Maandag 3 november is de berging begonnen van het op 30 januari 1944
neergestorte Duitse gevechtsvliegtuig, een Messerschmitt Bf109 G6 door Bodac
uit Schijndel, samen met Defensie. Aan deze werkzaamheden ging heel wat
vooraf. Zo was er in 1993 al een vooronderzoek gepleegd door Defensie en dit
werd vorig jaar herhaald om de exacte plaats vast te stellen. Vanmiddag werd de
pers in de gelegenheid gesteld de locatie op de aangegeven tijd kort te bezoeken
(vooraf aanmelding) en Dalfsennet was met een verslaggever en een fotograaf
ter plaatse.
De pers werd welkom geheten door de burgemeester van de gemeente Dalfsen,
Erica van Lente. Zij gaf al aan dat de beging erg voorspoedig ging en dat
inmiddels het stoffelijk overschot van de vlieger was geborgen en zeker gesteld
voor nader laboratorium onderzoek bij de BIDKL in Soesterberg. Erica gaf aan
dat het in de eerste plaats is om recht te doen aan de wens van de nabestaanden
van het omgekomen bemanningslid. De Duitse autoriteiten zijn op de hoogte
gebracht van de vondst.
Nu, 77 jaar na het neerstorten zijn er nog steeds vliegers vermist, dus wie deze
vlieger is geweest is nog niet bekend zolang het juiste identificatienummer van
het vliegtuig nog niet is gevonden, of van persoonlijke eigendommen. Opvallend
veel restanten van het vliegtuig zijn er gevonden, zoals propellers en het
staartwiel, waarvan de band nog intact was. Het was bekend dat de vleugels na
het neerstorten door de Duitsers zijn afgevoerd.
Het blijft heel bijzonder voor de gemeente Dalfsen, zeker omdat dit het eerste
Duits vliegtuig is wat geborgen is. Naar verwachting brengt Dorus Broeks, die het
vliegtuig heeft zien neerstorten vrijdag een locatiebezoek.
Door Sergeant Robert Jan van de EOD werd uitleg gegeven aan het
wapenarsenaal waarmee de Messerschmitt was uitgerust. Alles was goed
herkenbaar en goed uit de grond tevoorschijn gekomen. Honderden granaten
voor twee machinegeweren, type MG132 13 mm die boven op het vliegtuig
zaten. Dit waren de kleinste mitrailleurs die de Duitsers hadden. Een motorkanon
type MG151 die de vlieger vanuit de cockpit kon bedienen en waarvan de loop zo
is gebouwd dat die in de lengte dwars door het motorblok loopt en aan de
voorkant uit het vliegtuig komt. Hiermee werden 20 mm granaten afgevuurd,
duidelijk om vijandige vliegtuigen uit te schakelen. Verder veel wapenonderdelen
en een handpistool dat aan de koppel van de vlieger zat. Tijdens het bergen
kwam ook veel olie en benzine vrij, zodat er met maskers gewerkt moest worden.
DORPSBLAD HOONHORST NR 6

32

Dorpsblad Hoonhorst

DORPSBLAD HOONHORST NR 6

33

Dorpsblad Hoonhorst

DORPSBLAD HOONHORST NR 6

34

Dorpsblad Hoonhorst
Op het terrein en in containers liggen een enorme hoeveelheid metaalbrokken,
het motorblok, machine onderdelen van het geschut, de propellers en dergelijke.
Het gat is nu leeg en alle grond wordt nog gezeefd en daarna het materiaal
vervoerd naar Soesterberg om ook bv. het vliegtuignummer proberen te vinden.
Op alle geschut onderdelen waren de merkplaatjes nog goed leesbaar.
Kapitein Geert Jonker van de BIDKL, die gaat over het bergen van de vlieger,
geeft aan dat dit gistermiddag al is uitgevoerd en nu niet denken dat er veel van
over is.
Het vliegtuig stort met een snelheid van 4 à 500 km per uur naar beneden en
drukt daar met zijn gewicht van 3400 kg diep in de ondergrond. Eerst komt de
motor en daar komt met een geweldige klap de vlieger tegenaan, waar daarna
eigenlijk al weinig meer van over is. Toch blijkt het mogelijk door
laboratoriumonderzoek zelfs de lengte van de vlieger vast te stellen, maar ook de
resten van de kleding kunnen veel informatie verstrekken. Ook het
registratienummer van het vliegtuig is nog niet bekend . Dit onderzoek zal de
komende maanden worden gestart en kan zo 1 ½ jaar duren. Het stoffelijk
overschot (de 20-jarige duitse piloot Unteroffizier Otto Tillack) zal te zijner tijd
worden begraven op de Duitse begraafplaats van oorlogsslachtoffers in
IJsselstein.
Bergingsofficier Majoor Bart Aalberts gaf uitleg over het opgraven. Er was een
bronbemaling geïnstalleerd. Vier enorme pompen en buizen die 15 meter de
grond in gingen, moesten het grondwater van min 70 cm naar min 585 cm
brengen met een snelheid van 750 m3 per uur. Aanvankelijk was men van
mening dat de ondergrond uit klei zou bestaan, maar dat was alleen de
bovenlaag (aan de rand van de Emmertochtsloot en de vroegere loop van de
Vecht). Maar juist aan de zuidkant hiervan is de ondergrond gewoon zandgrond.
Het vliegtuig is vanaf de zuidelijke richting schuin de grond in geboord.
De put is 4 ½ tot 5 meter diep en vanaf 2 meter van de bovenlaag wordt alle
grond gezeefd. Alles is uit de grond verwijderd en opvallend goed geconserveerd
in de grond, maar boven de grond beginnen delen al binnen een dag te roesten.
Het onderzoek is ter plaatse afgerond en alle munitie hier ter plaatse onschadelijk
gemaakt.
Indrukwekkend hoe de berging is uitgevoerd en hoe de restanten met de nodige
zorg zijn geborgen en toonbaar zijn gemaakt.
Verslag WvdV
Voor Dorus Broeks was het een
bijzonder moment, want hiermee is het
verhaal van de neergestorte
Messerschmitt voor hem rond.
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