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Dorpsblad Hoonhorst 26 maart – 22 april 25e jaargang nr. 10 

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 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 Gemaakt door Verschijning 
 13 april Rosanne 23 april  
 11 mei Rosanne 21 mei 
   8 juni Marisca 18 juni 
 
   

 
Beste dorpsgenoten, 
 
Het komend weekend kunnen we de klok weer een uurtje vooruit zetten (niet 
vergeten..) en kunnen we het voorjaar weer begroeten. De avonden zijn ineens 
een stuk langer en hopelijk behoort de avondklok dan tot het verleden. Toch is 
het nog oppassen geblazen, we zijn er helaas nog niet met alle 
coronamaatregelen. 
Toch voldoende plannen en nieuwtjes in dit dorpsblad, de moeite waard om even 
te lezen! 
 
 
Stichting Dorpsblad Hoonhorst  

mailto:dorpsblad@hoonhorst.nl
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In dit nummer o.a.: 
Vacature oppas en schoonmaakhulp 
Kerkelijk Nieuws 
Het schoolplein van St. Cyriacus wordt nóg mooier! 
Hoonhorst bloeit (weer..) 
Step 2 gether pakt de draad weer op 
Het Anjerpunt zet het schaakspel buiten 
Duurzaam Hoonhorst verlengt de kortingsactie 
Meert – dialectmaand – zeukplate 
Afval – waar het niet en wel hoort 
Nieuwe paal ooievaarsnest 
Paastrifle 
 
Op vrijdag 9 april vanaf ‘s avonds 18.00 uur komen kinderen van groep 3/4 
langs voor het ophalen van lege flessen. De opbrengst gaat naar het Ronald 
McDonaldhuis. 
Alle flessen verzamelen dus! 
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DANKBETUIGING 

 
Niet meer in ons midden, 

maar voor ons Altijd in ons hart.  
 

Via deze weg willen wij u hartelijk bedanken voor uw medeleven, 
aanwezigheid, lieve woorden, kaarten en bloemen die wij hebben mogen 

ontvangen na het overlijden van Erik. 
 

Het heeft ons diep ontroerd dat er tijdens Erik zijn laatste rit door Hoonhorst 
zoveel belangstelling was in het dorp. 

En de lange erehaag van zijn collega’s bij het crematorium ‘Kranenburg’.  
 

Hartelijk dank. 
 

Familie Rienties 
Familie Houtsma 

 

 

 
Schoonmaakster gezocht 

 
Wij zijn per direct op zoek naar een schoonmaakster 

voor één ochtend per week.  
 

Heb je interesse? Bel me op 06-55846359. 
Nienke Stout - Verheijden 

 

 
 

 
Oppas gezocht 

 
Wij zijn voor na de zomervakantie op zoek naar een oppas 

voor onze kinderen van 9 en 7 jaar  
voor één a twee middagen (15.00-17.15 uur) per week bij ons thuis.  

 
Heb je interesse? Bel me op 06-55846359. 

Nienke Stout - Verheijden 
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Pastoraal team Emmanuelparochie 
 
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 
 
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. 
 
  

KERKELIJK NIEUWS 

mailto:monninkhof@hetnet.nl
http://www.parochiehoonhorst.nl/
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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.  
 
Kerkberichten: 28 maart t/m 25 april 
Het volgende schema is onder voorbehoud. Alleen de vieringen van 
Hoonhorst en Ommen staan vermeld.  
De  vieringen in Hoonhorst kunt u volgen via Kerk TV. Ga daarvoor naar de 
website www.emmanuelparochie.nl/hoonhorst  
Met de knop Kerk TV komt u op ons eigen Youtube kanaal 
 
Bij de inleverdatum van deze kopij worden de vieringen gehouden zonder 
kerkgangers. Vanaf Pasen worden er weer 30 kerkgangers (onder 
voorbehoud) toegelaten. Aanmelden kan per telefoon 0529 40 12 23 of per 
mail: rkkerkhoonhorst@gmail.com 
 
Zondag 28 maart Palmpasen 
09.00 uur : Eucharistieviering 
Voorganger : Pastoor Monninkhof 
Lectrix : Helga Baars 
Koster          : A. Braam 
Intenties 28 maart 
overleden ouders van der Vechte-Rientjes, Bernard en Marie Diepman-Reimert, overl. 
ouders Grooteschaars-Bruggeman, overl. ouders Meijerink-Groote Stroek, Pastoor 
Wielens, Dieks Meulman en kinderen, Cilia Eijkelkamp-Broeks 

 
Ommen      : zondag 28 maart 11.00 uur  Eucharistieviering 
 
Maandag 29 maart 
19.00 uur : Rozenkransgebed 
Lector : Frans Eilert 
 
Witte Donderdag 1 april 
Ommen : 19.00 uur Eucharistieviering 
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Goede Vrijdag 2 april 
15.00 uur : Kruisweg 
Koster : H.v.d.Vegt 
 
Ommen : 19.00 uur Eucharistieviering 
  
Zaterdag 3 april 
Ommen : 21.30 uur Paaswake 
 
Zondag 4 april: Eerste Paasdag    
(voor deze viering graag aanmelden) 
11.00 uur : Communieviering 
Voorganger : Pastoraal werker klein Overmeen 
Lector : Leon Diepman 
Koster         : G. Holterman 
Intenties 4 april:  
overl. ouders van der Vechte-Rientjes, overl. ouders Grooteschaars-Bruggeman, Bernard 
en Marie Diepman-Reimert, overl. ouders Wolthaar-Jutten, Gerda Kroes-Holterman en 
overl. ouders Kroes-Klein Herenbrink, ouders Damman-Heerink, overl. ouders Overgoor- 
Grooteschaars, Herman Nijboer, overl. ouders Sterenbosch-Luttenberg, Johan Kortstee, 
Mien Schuurman-Zijsveld, overl. ouders Nijensteen-ten Have, Bernard Nijhout, overl. 
ouders Nijhout-Eijkelkamp, overl. ouders van Straaten-Meulman, Dieks Meulman en 
kinderen, Marcel Diepman, Cilia Eijkelkamp-Broeks, Leny van Eck, Gerard Overgoor 

 
Ommen : zondag 4 april 11.00 uur Eucharistieviering 
 
Maandag 5 april: Tweede Paasdag (Emmanuelviering) 
(voor deze viering graag aanmelden) 
10.00 uur : Eucharistieviering 
Voorganger : Pastoor Monninkhof 
Lector : Martin Broeks 
Koster         : H. v.d. Vegt  
Intenties 5 april:  
Gradus Damman, Jan Diepman en Ingrid Rosink-Diepman, Pastoor Wielens, Wilhelmus 
Holterman 

 
Donderdag 8 april 
19.00 uur : Eucharistieviering  
Voorganger : Pastoor Monninkhof 
Misintentie   : Jan Huitink 
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Zondag 11 april 2e zondag van Pasen 
09.00 uur : Eucharistieviering 
Voorganger : Pastoor Monninkhof 
Lectrix : Miny Holterman 
Koster          : A. Braam 
Intenties 11 april:  
overl. ouders Grooteschaars-Bruggeman, Marinus en Diny Mars-Diepman, Bernard en 
Marie Diepman-Reimert, Pastoor Wielens, Dieks Meulman en kinderen, Joop Koerhuis, 
Cilia Eijkelkamp-Broeks 
 

Ommen : zondag 11 april 11.00 uur  Eucharistieviering 
 
Maandag 12 april 
19.00 uur : Rozenkransgebed 
Lectrix : Tonnie Veltmaat 
 
Donderdag 15 april 
19.00 uur : Eucharistieviering  
Voorganger : Pastoor Monninkhof 
Intentie         : Voor slachtoffers van oorlog en geweld 
 
Zaterdag 17 april 3e zondag van Pasen 
19.00 uur : Woord en Gebedsviering  
Voorganger : Werkgroep  
Koster : G. Holterman 
Intenties 17 april:  
Bernard en Marie Diepman-Reimert, ouders Damman-Heerink, overl. ouders Meijerink- 
Groote Stroek, Herman Nijboer, Dieks Meulman en kinderen  
 

Ommen : zondag 18 april 11.00 uur  Eucharistieviering 
 
Maandag 19 april 
19.00 uur : Rozenkransgebed 
Lector     : Frans Eilert 
 
Donderdag 22 april 
19.00 uur : Eucharistieviering  
Voorganger : Pastoor Monninkhof 
Intentie: Voor de corona slachtoffers 
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Zondag 25 april 4e zondag van Pasen 
09.00 uur : Eucharistieviering 
Voorganger  : Pastor de Vries 
Lector : Silvo Broeks 
Koster          : H.v.d.Vegt 
Intenties 25 april 
overl. ouders Grooteschaars-Bruggeman, Bernard en Marie Diepman-Reimert, Herman 
Wolthaar, overl. ouders Hollewand, Jan Diepman en Ingrid Diepman-Rosink, Dieks 
Meulman en kinderen 
 

Ommen: zondag 25 april 11.00 uur Eucharistieviering 
 

 

Allen broeders en zusters  
Zoals u ongetwijfeld hebt gehoord, heeft onze paus Franciscus onlangs een 
moedige reis ondernomen naar Irak. De reden van zijn tocht is, dat in dit land de 
bakermat ligt van ons christelijk geloof, maar ook van andere religies, namelijk 
jodendom en de islam. Ooit is Abraham, die door alle drie deze religies wordt 
beschouwd als grondlegger van hun geloof, vanuit Ur, een oude stad in het 
huidige Irak, op pad gegaan, een hem onbekende toekomst tegemoet. 
 
De reis van onze paus was niet zonder risico’s, vanwege het coronavirus, wat 
ook daar woekert, en vanwege de gespannen situatie in deze regio. Maar toch 
mogen we zeggen, dat de reis van onze paus volkomen geslaagd is en volledig 
aan haar doel heeft beantwoord. Franciscus kwam als ‘pelgrim van vrede’. 
Uiteraard wilde hij de christelijke gemeenschappen in Irak, die het in al het 
strijdgewoel zwaar te verduren hebben gehad, een hart onder de riem steken.  
  

Op zondag 28 februari is overleden: 
 

Cecilia Theodora Maria Eijkelkamp – Broeks 
 

Cilia 
 

in de leeftijd van 77 jaar 
echtgenote van Anton Eijkelkamp 

 
Dammans Es 10 

 
Laten we Cilia in onze gebeden gedenken. 
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Maar ook wilde hij als ‘verbinder’ de verschillende religies en andere groepen, die 
met elkaar in de clinch liggen, hoop op verzoening bieden. Dit vanuit de 
gedachte, dat we als mensen van goede wil, toch allemaal uit zijn op vrede. 
 
Deze inspiratie heeft onze paus onlangs nog uitgewerkt in een baanbrekend 
document, dat heet: “Fratelli tutti”, ‘allen broeders en zusters’. Hierin pleit hij voor 
het wereldwijd zoeken naar gemeenschappelijke noemers, dit ook om de 
toekomst van komende generaties, veilig te stellen. Het gaat om thema’s als 
beëindiging van alle vormen van geweld, een einde aan verspilling en vervuiling 
van ons milieu, en ook het doorbreken van de veel te oude kloof tussen arm en 
rijk. 
 
Dat onze paus hiervoor de aandacht vraagt, lijkt me broodnodig. Want, zoals ik 
onlangs nog zag in een voorlichtingscampagne van het Wereld Natuur Fonds 
(WNF): onze generatie is de eerste die weet heeft van klimaatrisico’s, maar is 
ook de laatste die nog iets kan doen om de teloorgang van Gods goede 
schepping te voorkomen. 
Dat op deze manier ‘onze generatie’ op deze en andere brandende kwesties 
wordt aangesproken, brengt de zaak natuurlijk dicht bij onze eigen leefwereld. 
Het is vijf voor twaalf, maar het is nog niet te laat. Aan ons adres klinkt er een 
ernstige waarschuwing, maar er ligt ook een ‘schone uitdaging.’ 
 
Naar mijn mening mogen wij ons ook hier, in ons werkgebied, aangesproken 
voelen. Ook bij ons in Salland en het Vechtdal, gaat het, zeker in deze 
ingewikkelde tijd, om het zoeken naar verbinding. Want alleen samen komen we 
door deze huidige crisis. 
Als voorbeeld noem ik u de situatie van onze jongeren. Hoe kunnen we hen een 
perspectief blijven bieden op toekomst? Nu, in deze coronatijd, staan, door 
(noodzakelijke) beperkingen, hun opleidingsmogelijkheden, maar ook hun sociale 
contacten, onder immens zware druk. Maar dit is niet het enige gevaar, dat voor 
hen op de loer ligt. Want door de erfenis van onze welvaartsmaatschappij, staan 
ook natuur en milieu op het spel. Juist onder deze leeftijdsgroep lijkt 
moedeloosheid steeds grotere vormen aan te nemen. En dit lijkt me geen goede 
ontwikkeling! Het is mijn vaste overtuiging, dat we hieraan alleen iets kunnen 
doen, door, ook als kerk, over onze eigen grenzen heen te kijken en – in 
samenwerking met andere kerken, maatschappelijke groeperingen en 
overheidsinstanties – als ‘broeders en zusters’ de handen ineen te slaan, en te 
kijken, hoe we onze kinderen en kleinkinderen, een ‘stip aan de horizon’ kunnen 
bieden. 
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De noodzaak van deze gezamenlijke aanpak geldt volgens mij op veel meer 
gebieden. Ook als het gaat om hoe we bijvoorbeeld onze lokale kerken kunnen 
behouden als plek van samenkomst en ontmoeting voor de plaatselijke 
gemeenschap, zullen we mijns inziens, ter plekke de handen ineen moeten 
slaan. Van harte hoop ik, dat ook de komende verkiezingen een aanzet mogen 
bieden om verder te kijken dan alleen het eigen belang en samen de schouders 
te zetten onder onze gemeenschappelijke toekomst. We weten nog niet wat die 
toekomst ons brengen gaat, maar in de geest van ‘fratelli tutti’ (‘allen broeders en 
zusters’) mogen we deze – in het voetspoor van onze aartsvader Abraham – 
hoopvol tegemoet gaan. - Pastoor André Monninkhof 
 
Informatie en mededelingen van het Parochiebestuur 
Toekomst Emmanuelparochie 
Als pastoraal team en parochiebestuur hebben ons de nodige vragen bereikt over 
de toekomst van de Emmanuelparochie, en haar geloofsgemeenschappen. Dit in 
het licht van besluiten van buurparochie (onder meer in Deventer en omgeving en 
in Raalte en omgeving) om op termijn (binnen 5 jaar of nog eerder) enkele 
plaatselijke kerken te sluiten.  
 
Naar aanleiding van deze vragen, laten wij (pastoraal team en parochiebestuur) u 
het volgende weten: ook in onze Emmanuelparochie denken wij na over de 
toekomst van onze parochie en haar geloofsgemeenschappen. In dat kader 
hebben wij als pastoraal team en parochie recent een brief gestuurd aan de 
locatieraden en pastoraatsgroepen in onze geloofsgemeenschappen. In deze 
brief geven wij als bestuur en team een denkrichting aan over de toekomst van 
onze parochie. 
 
Deze denkrichting is als volgt: 

a. Onder meer omdat het pastoraal team voor onze Emmanuelparochie 
naar verwachting, in de toekomst zal bestaan uit drie pastores, kunnen 
wij als pastoraal team – tot onze spijt – niet meer in alle elf de locaties 
van onze parochie het pastoraat in volle omvang aanbieden. Daarom 
streven wij als pastoraal team en parochiebestuur ernaar om het 
pastoraat te gaan clusteren.  

 
Dit clusteren van pastoraat zal betekenen: 
- Dat er drie clusters komen: 

o het cluster Ommen, met de locaties Ommen, Lemelerveld en 
Vilsteren 

o het cluster Dedemsvaart, met de locaties Dedemsvaart, 
Slagharen, Hardenberg en De Belte 

o het cluster Heino, met de locaties Heino, Dalfsen, Hoonhorst 
en Lierderholthuis 



Dorpsblad Hoonhorst 
 

DORPSBLAD HOONHORST NR 10 

 
15 

  



Dorpsblad Hoonhorst 
 

DORPSBLAD HOONHORST NR 10 

 
16 

  



Dorpsblad Hoonhorst 
 

DORPSBLAD HOONHORST NR 10 

 
17 

- Dat het pastoraat in volle omvang zal worden aangeboden op drie 
plekken, te weten: Ommen, Dedemsvaart en Heino. Dit pastorale 
aanbod omvat de pastorale kerntaken: liturgie, catechese, diaconie 
en gemeenschapsopbouw 

- Dat er binnen deze clusters zal worden samengewerkt, als het gaat 
om de uitvoering van deze pastorale kerntaken. Voorbeeld hiervan: 
de sacramentenvoorbereiding (zoals de voorbereiding van doop, 
eerste heilige communie en vormsel) zal voor de locaties Ommen, 
Lemelerveld en Vilsteren gaan plaatsvinden in Ommen. Op dezelfde 
wijze zal dit ook in de andere beide clusters gaan gebeuren. 

 
b. Als team en bestuur streven wij ernaar om in al onze locaties pastoraal 

aanwezig te blijven en pastorale nabijheid te handhaven. Deze nabijheid, 
zoals het bezoekwerk en andere vormen van pastorale aandacht, zal 
echter vormgegeven moeten worden door deze locaties zelf. 
Afscheidsvieringen kunnen in al onze locaties blijven plaatsvinden, onder 
leiding van een lid van het pastoraal team of van een daartoe opgeleide 
voorganger uit de eigen geloofsgemeenschap. 

 
c. Omdat wij voor alle elf de locaties een plaats van samenkomst en 

ontmoeting van de geloofsgemeenschap willen behouden, streven wij als 
team en bestuur ernaar, om – zo lang dit kan – al onze parochiekerken 
open te houden. 

 
Deze denkrichting zullen wij als team en bestuur zo spoedig als de huidige 
omstandigheden dit toelaten, bespreken met de locatieraden en 
pastoraatsgroepen in onze Emmanuelparochie. Hiermee hopen wij als team en 
bestuur u een indruk te hebben gegeven van onze plannen over de toekomst van 
onze Emmanuelparochie en haar geloofsgemeenschappen. 
 
Aanvulling parochiebestuur Emmanuelparochie 
In de parochiebladen van oktober jl. en ook op de website van onze parochie, 
deelden wij als bestuur en pastoraal team van onze parochie met u onze zorgen 
over de continuïteit van het bestuur van onze Emmanuelparochie. 
 
Omdat binnenkort de maximale benoemingstermijn van acht jaar van enkele 
bestuursleden zal verstrijken, zijn wij dringend op zoek naar aanvulling van ons 
parochiebestuur. Daar komt bij, dat de bestuursleden, wier benoemingstermijn 
binnenkort zal eindigen, gedurende aanzienlijke tijd hun beste krachten hebben 
gegeven aan onze parochie en hun geloofsgemeenschappen. Hier zijn wij hen 
zeer erkentelijk voor. Dan lijkt het ook goed, dat het bestuurlijke ‘estafettestokje’ 
kan worden doorgegeven en dat nieuwe krachten onze bestuurlijke gelederen 
komen versterken. 



Dorpsblad Hoonhorst 
 

DORPSBLAD HOONHORST NR 10 

 
18 

Daarom zijn wij blij om u te kunnen laten weten, dat wij voor ons parochiebestuur 
een nieuwe, aankomend, vicevoorzitter hebben gevonden. Het betreft de heer 
Gerard Boekel uit Hoonhorst. Op dit moment zit hij in de 
locatieraad/pastoraatsgroep van de Cyriacus-geloofsgemeenschap in Hoonhorst, 
en behartigt daar de portefeuille gemeenschapsopbouw. In de tijd die komen 
gaat, zal hij deelnemen aan onze bestuursvergaderingen en in zijn nieuwe functie 
worden ingewerkt door de huidige vicevoorzitter, mevrouw Hermien 
Schoorlemmer. Als parochiebestuur en pastoraal team zijn we blij, dat de heer 
Gerard Boekel het vicevoorzitterschap van onze Emmanuelparochie wil gaan 
vervullen. Te zijner tijd zullen we hem voor benoeming voordragen bij onze 
Aartsbisschop, Kardinaal Eijk. 
 
Voor ons parochiebestuur zijn we nog op zoek naar een nieuwe secretaris en een 
nieuwe penningmeester. Hierover lopen nog gesprekken. Al met al hebben we 
goede hoop dat het parochiebestuur van onze Emmanuelparochie binnenkort 
weer op sterkte zal zijn, om haar werk ten dienste van de parochie met haar elf 
geloofsgemeenschappen en u als parochianen, goed te kunnen vervullen. 
Vastenactie “Werken aan je toekomst 
Elke dag gaan onze kinderen naar school, dat vinden wij de gewoonste zaak van 
de wereld. Helaas is dat in grote delen van de wereld minder goed geregeld. Ook 
de basisschool sr.Lucille in Olusentu Kenya heeft onze hulp nodig om goed 
onderwijs te kunnen en blijven geven. Daarom, steun de Vastenactie! 
 
Achter in de kerk staat een informatietafel en de bekende Vastenbus om uw 
Vastenenveloppe in te doen. Deze blijft gedurende de 40 dagentijd t/m het 
weekend van 10/11 april staan. Ook is het mogelijk per bank mee te doen met 
deze collecte: Vastenactie Lucia Kroes Sr. Lucille fund NL68RABO0114095663.  
 
Wij wensen u een goede vastentijd toe, MOV Werkgroep 

 

ZOMERKAMP VOOR UW KIND, indien nodig 
helpt de PCI  
In 2021 organiseert het Aartsbisdom Utrecht weer een 
kinder- en tienerkamp. Beide zomerkampen vinden plaats 

op Kampeerboerderij De Heidebloem in Haarle van 31 juli t/m 5 augustus. 

Uiteraard zijn hier kosten mee gemoeid, maar als dat nodig is kan en wil de 

parochiële caritasinstelling (PCI) in deze graag de helpende hand bieden. Voor 

groot en klein is het afgelopen jaar een zwaar jaar geweest. Misschien kwam u 

op financieel gebied plotsklaps in zwaar weer; door de gevolgen van de crisis, de 

toeslagenaffaire of om een andere reden. Kinderen konden langere tijd niet naar  
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school, wat voor hen ook zwaar was. Wat zou het dan mooi zijn, om uw 

kind(eren) tijdens de zomervakantie toch iets extra`s te kunnen geven.  

Op de website van onze geloofsgemeenschap vindt u meer informatie over de 
opzet, kosten en opgavemogelijkheden.  

 
Bericht van de communicantjes 2021 
Nog een beetje onzeker als gevolg van de coronamaatregelen, maar mocht het 
mogelijk zijn, dan doen op zondag 30 mei om 9.00 uur de volgende kinderen uit 
groep 3 en 4 van de St. Cyriacusschool Hoonhorst Eerste Heilige Communie: 
Thomas Reusken, Nick Rienties, Noor Vosman, Tygo Schrijver, Jurre Lankhorst, 
Sylvain en Madelon Borgonje 
 
Op zaterdag 8 mei 19.00 uur zullen deze kinderen zich voorstellen in een 
presentatieviering.  
Houdt u goed de kerkelijke mededelingen in het dorpsblad en de website van de 
Emmanuelparochie in de gaten, voor mededelingen over het doorgaan en de 
mogelijkheid van wel of niet bijwonen van deze diensten. We willen niets liever 
dan u van harte welkom heten bij deze diensten, maar dit is afhankelijk van de 
coronamaatregelen tegen die tijd, waarbij de gezondheid van iedereen natuurlijk 
voorop staat.  
 
Onderwijl zitten de kinderen van groep 3 en 4 niet stil: 
 
Lege flessen actie voor het Ronald McDonaldhuis! 
Ook dit jaar hebben de kinderen van groep 3 en 4 gekozen om geld in te zamelen 
en te doneren aan een goed doel, namelijk het Ronald McDonaldhuis. Als actie 
is gekozen voor de lege flessenactie, waarbij de volledige opbrengst gedoneerd 
gaat worden aan het Ronald McDonaldhuis.  
 
Alle kinderen uit groep 3 en 4 doen mee aan deze actie en zullen op  
vrijdagavond 9 april vanaf 18.00 uur bij u langskomen om lege petflessen en/of 
bierflesjes op te halen voor dit zo belangrijke doel. 
 
Gezien de Corona maatregelen zullen de kinderen wel aanbellen, maar vragen 
we ze wel om afstand bewaren. De ouder die met de auto meegaat, blijft sowieso 
op afstand.  
U mag ook de flessen buiten zetten wanneer u dit niet prettig vind of niet thuis 
bent.  
 
Spaart u er al vast een paar voor ons op????? 
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Zieke kinderen voelen zich beter met hun 
ouders, broertjes en zusjes in de buurt. Ouders 
houden de zorg beter vol met een rustplek 
dicht bij hun zieke kind. Want als je hele 
wereld op de kop staat door ziekte of zorg, is 
als familie bij elkaar zijn het belangrijkst. 
 
Groetjes van de goede doelen commissie en 
de communicantjes van groep 3 en 4. 
 
 
Oud ijzer St. Cyriacusschool Hoonhorst 
 

Groene schoolplein 

De Cyriacusschool heeft plannen om het schoolplein 
nog uitdagender en groener te maken. De leerlingen 
hebben al mooie ideeën bedacht, zoals een 
speelheuvel, beweegparcours of een boomhut. 

Op de bijgevoegde foto's zie je hoe het aangepaste schoolplein volgens de 
maquettes van de kinderen eruit zou moeten zien. 

 

Met hulp van onze ouders en een subsidie van de provincie komen we een heel 
eind, maar dat is lang niet genoeg om alle ideeën te verwezenlijken. Hulp en 
donaties zijn van harte welkom. 

Misschien wilt u (of uw bedrijf) wel sponsoren? Of bent of kent u een 
boseigenaar, die een boomstam (eik of robinia) wil doneren. 

  

PLAATSELIJK NIEUWS 
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Als u iets kunt betekenen voor de school kunt u via mail of telefoon contact 
opnemen met ons. Namens de kinderen alvast bedankt! 

Met vriendelijke groet, 
Eric Arends 
Directeur St. Cyriacus 
 

Door de Coronamaatregelen is de ouderraad van de St. Cyriacusschool 
genoodzaakt om de traditionele oud ijzer actie af te blazen. De oud ijzer actie 
stond na verzetting gepland in april 2021. Volgend schooljaar wordt de oud ijzer 
actie volgens traditie op de eerste zaterdag van november gehouden!!  

Mocht u in de tussenliggende tijd toch graag van uw oud ijzer af willen, dan staat 
de vertrouwde oud ijzerbak nog altijd bij de boerderij van Marcel Mars, Marsweg 
1A . Let wel, geen koelkasten en diepvriezers. Dit kost de ouderraad geld i.p.v. 
dat het wat oplevert. Mocht het zo zijn dat u beschikt over veel oud ijzer, maar u 
kunt het niet zelf afvoeren naar Marsweg 1A, dan kunt u contact opnemen met 
het onderstaande telefoonnummer. 
 
Namens de ouderraad van de St. Cyriacusschool  
Manfred Veneboer 06 38 07 62 85 

 
 
 

 
Nieuw Bootcamp veld  
 
Step2gether, waar Any Fitness onder valt, heeft niet 
stil gestaan in Corona tijd. Daar we elke keer weer 
de deuren moesten sluiten hebben we gekeken hoe 
we het sporten toch op een op ander manier konden 
voortzetten! Coronaproof!! 

Helen heeft vanaf 2017 al steeds een groep bootcampers op de 
woensdagmorgen en we wilden de bootcamplessen uitbreiden naar meerdere 
uren. Hiervoor hebben we Robert de Vries gevraagd om ons te helpen 
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bootcamplessen te verzorgen. We zijn heel blij om te kunnen zeggen dat hij ons 
team Bootcamp Hoonhorst komt versterken. Sommigen van jullie hebben in 
december al kennis met hem kunnen maken en zijn militaire discipline. Helaas 
halverwege december moesten we ook deze bootcamplessen annuleren i.v.m. 
strengere coronamaatregelen. Maar Yes, ……we mogen weer vanaf 16 maart 
groepen van 4 personen trainen en zullen per 7 april de bootcamplessen weer 
voortzetten. 
Vanaf vorig jaar zomer zijn we al bezig om een eigen veldje op het sportpark als 
een bootcampveld te kunnen inrichten. De plannen zijn al ver gevorderd. We 
hebben een stuk land gevonden dat perfect is voor onze bootcamptrainingen. We 
zijn daarom super blij om te zeggen dat we het veldje achter de tennisbanen in 
bruikleen mogen nemen!! 
Het veld wordt eerst geëgaliseerd en doorgezaaid en daarna kunnen we het veld 
gaan inrichten met allerlei trainingsstellages. Doordat het veld voor iedereen vrij 
toegankelijk is, is deze ook te  gebruiken door iedereen die buiten de 
bootcamplessen er wil gaan trainen. Totdat het nieuwe gras opkomt kunnen we 
er helaas de eerste maanden nog niet op trainen, maar zullen we gebruik gaan 
maken van het multiveld. Vanaf 7 april geven we weer op de volgende dagen 
bootcamplessen: 
Woensdagmorgen  8:30 -   9:30 uur (Trainer = Helen) 
Woensdagavond19:30 - 20:30 uur (Trainer = Robert) 
Donderdagavond19:30 - 20:30 uur (Trainer = Claudia) 
Zaterdagmorgen  8:30 -   9:30 uur (Trainer = Robert) 
Zondagmorgen 11:00 - 12:00 uur (Trainer = Claudia) 
 
De bootcampers die in december gratis een les hebben kunnen bijwonen, 
worden als eerste weer ingedeeld in de dagen waarop ze willen komen trainen. 
Dan zijn er nog enkele plekken over op de donderdagavond, zaterdagmorgen en 
zondagmorgen (max 12 personen) 
Dus.. wil je ook bootcamplessen volgen, geef je dan op via  een mail naar 
anyfitnesshoonhorst@gmail.com,   
En kijk voor tarieven van de bootcamplessen op www.step2gether.jouwweb.nl 

              
 

Helen Rienties 
Robert de Vries 

Claudia Lubberts 
 
 

 

mailto:anyfitnesshoonhorst@gmail.com
http://www.step2gether.jouwweb.nl/
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HOONHORST BLOEIT ! 
 
Heb je ze weer met die bloempies!? 
 
Maar weinig mensen die 
“bloempies” niet mooi vinden. Het 
inzaaien van de bloemetjes waar 
Hoonhorst Bloeit zich al een aantal 
jaar voor inzet zijn ook ontzettend 
nuttig.  
Ze zorgen voor meer biodiversiteit. 
Biodiversiteit is een term die u vast 
wel eens gehoord of gezien heeft. 

Waarom moeten we ons daar druk voor maken? 
Biodiversiteit staat voor gezond leven, de balans van vele soorten insecten, 
vogels, planten, dieren en mensen. Gaat het met de natuur  goed dan gaat het 
met ons ook goed. 
 
Simpel gezegd, als we wat voor de natuur doen dan doen we dat voor onszelf. 
Aangezien we zelfs in Hoonhorst de wereldproblematiek op dit gebied niet op 
kunnen lossen kunnen we wel wat doen. Zaaien! 
 
We zijn al een aantal jaar bezig, met wisselend resultaat, om meer 
bloemenstroken voor de bijen en de insecten te realiseren. De laatste proeven bij 
een leverancier toonden aan dat voor een goed resultaat je eigenlijk in het najaar 
moet zaaien. Daarom willen we nu alvast inventariseren wie mee wil doen.  En 
misschien is naast het zaaien nog wel meer mogelijk. We denken dan aan 
planten van bomen en struiken.  
Geef je op hoonhorstbloeit@gmail.com en we houden je op de hoogte. 
Graag voor 1 april (geen grap).  
 
Met vriendelijk groet, 
 
Hoonhorst bloeit! 
Ans Wijnen en Vincent Overgoor  

 

 
Nieuwe paal voor ooievaarsnest 
 
Het omgewaaide ooivaarsnest aan de Zwarteweg is weer 
vervangen d oor een nieuwe paal met. De ooievaars zijn er maar 
weer wat blij mee. 
  

mailto:hoonhorstbloeit@gmail.com
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NIEUW! TEN AANVAL! 
 

 
 
Het grote schaakspel voor buiten is gearriveerd! Piet Geurts heeft de eer gehad 
de eerste zetten over het veld te mogen doen. Als meester op de St. 
Cyriacusschool heeft hij hele generaties in het dorp schaken geleerd. En hij bleek 
het zelf, 10 jaar na zijn pensionering, nog niet verleerd. Schaken kan iedereen, 
jong en oud. Het schept de geest en traint je “grijze cellen”. Schaken is niet alleen 
voor de mensen met een hoge IQ, het kan op elk niveau gespeeld worden. En 
het formaat van het spel maakt coronaproof spelen mogelijk en makkelijk. 
Voor de absolute leken is er een boekje met eenvoudige uitleg beschikbaar.  
Het schaakspel kan op het voorplein van het Anjerpunt worden gespeeld. Vraag 
er naar bij het Anjerpunt. Ook is het mogelijk het spel te huren als je het eens  
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ergens anders wilt spelen. Daar zijn wel kosten aan verbonden (€ 10,= per keer), 
zodat we op termijn het spel kunnen vervangen of iets anders leuks kunnen 
aanschaffen. 
 

HANDEL 
Op het Hoonhorster biertje en het Klapmutsje na zijn de 
schappen met streekproducten inmiddels bijna leeg. Op dit 
moment zijn we druk bezig om weer een nieuwe invulling te 
bedenken. Naast de succesnummers uit het oude assortiment 
gaan we de soorten streekproducten uitbreiden. Daarnaast is er 
de mogelijkheid voor Hoonhorsters die iets moois in de 
aanbieding hebben om wat ruimte in de schappen te reserveren. 

Bij deze een oproep: maak je iets en/of produceer je eetbare en houdbare waar, 
neem dan contact met ons op. Ook ontvangen we graag tips over wat we zouden 
kunnen verkopen. Laat het weten via info@anjerpunthoonhorst.nl. 
Zodra de coronamaatregelen het toelaten, willen we er klaar voor zijn: een mooi 
nieuw assortiment streekproducten en (cadeau)artikelen voor de verkoop, voor 
en door Hoonhorsters. En uiteraard voor de vele passanten die dan ook weer ons 
Anjerpunt kunnen en zullen aandoen. 

 
AANBIEDINGEN  

Het Anjerpunt is nog steeds beperkt open, alleen voor het halen en 
brengen van boeken, op maandag en op woensdag van 14.00 tot 
16.00 u. Toch is het mogelijk om streekproducten te kopen en deze 
af te halen. We hebben, tot we weer echt open mogen/kunnen, nog 
twee streekproducten in de aanbieding, voor een speciale prijs: het 

Hoonhorster biertje voor € 2,= euro én het klapmutsje (Hoonhorster 
vlierbloesemlikeur) voor € 9,50! 
Bestellen kan via info@anjerpunthoonhorst.nl en we spreken af wanneer het af te 
halen is!  
   

NOABERBIEB   
Veel Hoonhorsters weten de weg naar de noaberbieb te 
vinden, zowel kinderen, jeugd als volwassenen. Iedereen 
mag boeken lenen, ook als je geen biebpas hebt van de 
bibliotheek Dalfsen/Nieuwleusen! En daar wordt goed gebruik 
van gemaakt, vooral in deze tijd! We hebben een aantal 
nieuwe boeken in de schappen staan… Daarnaast hebben 

we een aantal naslagwerken (o.a. over landen, over natuur, over tropisch 
regenwoud, over dieren), die gratis af te halen zijn tot 15 april, boeken die 
interessant kunnen zijn voor bijvoorbeeld een spreekbeurt. 

mailto:info@anjerpunthoonhorst.nl
mailto:info@anjerpunthoonhorst.nl
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Wisten jullie trouwens dat, als je lid bent van de bibliotheek in Dalfsen, je digitaal 
tijdschriften kunt inzien? Zie de website van de bibliotheek 
www.bibliotheekdalfsen.nl. Daar staat welke app je dan kunt downloaden. 

TEZZ en de Tijdgeest 

Weten jullie het nog? Het Anjerpunt heeft een bijzonder 
buitenspel! Met een iPad, lopend door het buitengebied van 
Hoonhorst doe je kennis op over het verleden, heden en 
misschien de toekomst van Hoonhorst. Een leuke wandeling 
van ca 2,5 km, ongeveer 1,5 uur waarin je tijdens het spel 
vast bekende stemmen zult horen! Het is een activiteit die 

heel goed - en heel leuk - in deze coronatijd gedaan worden… 

Voor meer informatie over het Anjerpunt of wil je graag naober worden, 
stuur dan een mail naar: info@anjerpunthoonhorst.nl of bel (0529) 79 30 10 

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!  

 

 

  

 

 

HEJ ’T AL HEURD? 
Het nieuws dat je € 75,= terug krijgt op de aanschaf van 
energiezuinige materialen om het huis nog duurzamer te maken 
ging natuurlijk als een lopend vuurtje. En ja, het is echt waar. Nog 
mooier: de actie wordt verlengd!  
Hoe werkt het? 
Koop duurzame producten; zoals ledlampen of isolatie of laat 
zonnepanelen of een warmtepomp plaatsen. Het is belangrijk dat 

je de kassabon goed bewaard. Op de site www.dorpenvanmorgen.nl staan nog 
veel meer suggesties en informatie over deze actie. Dat is ook de site waar met 
kopie van de kassabon de € 75,= verzilverd kan worden. Even je gegevens 
invullen en het geld wordt op je rekeningnummer gestort. Heel eenvoudig. En 
naast de besparing op energie ook direct een mooie besparing in de 
portemonnee. 

 
 

 

http://www.bibliotheekdalfsen.nl/
http://www.dorpenvanmorgen.nl/
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NIEUWE DORPSDEELAUTO: ER OP UIT! 
Allang gespot natuurlijk: Hoonhorst heeft een nieuwe 
dorpsdeelauto: een mooie Kia E-Soul. Elektrisch, hip en 
comfortabel. Met een actieradius van rond de 450 
kilometer 
De auto wordt door de week veel ingezet voor het vervoer 
van cliënten naar de dagopvang. 

Op de vrijdag, zaterdag en zondag is de auto voor alle Hoonhorsters 
beschikbaar. Eindje toeren voor de lol, als je eigen auto je onverwacht in de steek 
laat, weekendje weg, voelen hoe mooi elektrisch rijden is…wat de reden ook is; 
de dorpsauto staat klaar voor jullie.  
Download de app en je stapt zo in en rijdt er mee weg. Hoe het werkt, lees je op 
https://dorpenvanmorgen.nl/. Onder het kopje Hoonhorst /mobiliteit vind je de 
uitleg. 

Voor een leuk bedragje heb je hem een dagje       

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. 
 

 

Afval – waar het niet en wel hoort 
 
Je ziet het niet vaak... Dit is toch niet voor de glasbak? 
Zijn we niet gewend in Hoonhorst.  
En wie moet het opruimen? 

Wist je dat: 

•theezakjes niet bij het GFT horen maar 
losse theebladeren wel? 

•dit ook geldt voor koffiepads en losse 
koffie? 

•een drinkglas niet bij het glasafval hoort 
maar bij het restafval? 

•lege glazen flessen en potten mogen 
mét deksel in de glasbak, dat scheelt een 
hoop geknoei! 

Bij twijfel: op de app of website afvalscheidingswijzer kun je gemakkelijk mét 
trefwoord zoeken. 

 

 

https://dorpenvanmorgen.nl/
mailto:info@duurzaamhoonhorst.nl
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Meert – dialectmaand - zeukplate 

 
Bastern 
Bokspringen 
Bommelen 
Daansen 
Dammen 
Glieden 
Hupken 

Klootscheten 
Meskepikken 
Natte veute kriegen 
Opgoan 
Peerdrieden 
Schaatsrieden 
Skieleren 

Toafeltennis 
Vangspöllen 
Vealdrieden 
Verstöpperken 
Vleegeren 
Zwemmen 
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Paas tiramisu 
 
Ingrediënten 
250 gram mascarpone 
100 ml advocaat 
250 ml slagroom 
1 zakje vanillesuiker 
2 kopjes espresso 
18 lange vingers 
2  chocolade eitjes 
 
Benodigdheden: 
4 glaasjes 
 
Bereiding: 
Klop de mascarpone en de slagroom met het zakje vanillesuiker en 75 ml 
advocaat met een mixer romig. Verdeel een beetje van het mengsel over de 
bodem van de glaasjes. Als de koffie is afgekoeld schenk je deze op een diep 
bord. 

Breek de lange vingers in tweeën en doop deze één voor één een paar seconden 
in de koffie en verdeel dan een paar stukjes over het romige mengsel in de 
glaasjes. Druppel hier een klein beetje van de overige advocaat over en maak 
weer een nieuwe laag met het roommengsel, lange vingers gedoopt in espresso 
en een beetje advocaat. 

Eindig met een laag van het roommengsel en besprenkel met wat extra 
advocaat. Breek 2 lange vingers in tweeën en steek deze bovenin het mengsel. 
Snijd of sla de chocolade paaseitjes in stukjes en kruimel deze over de 
paastiramisu. 

Je kunt deze tiramisu direct serveren of een dag in de koelkast bewaren. Let op, 
deze tiramisu is niet geschikt voor kinderen i.v.m. de alcohol in de advocaat.  
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