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Colofon:
Redactie
Marisca Kasper, tel. (0529) 40 10 66 / 06 14 56 57 69
Rosanne Wassens, tel. 06 37 31 90 81
e-mail: dorpsblad@hoonhorst.nl
Contactpersoon bezorging
Ria Melenhorst, tel. (0529) 40 15 49
Correspondentieadres secretariaat
Martine Haverkate, Koelmansstraat 70, 7722 LZ Hoonhorst tel. 06 83 63 04 77
Penningmeester/prijsopgaaf plaatsingskosten, commerciële krummels en
plaatsing teksten
Steven Akse, tel. (0529) 75 02 19
Bankrekeningnummer Rabobank NL 82 RABO 0383 8106 04
Inleveren kopij
11 mei
8 juni
6 juli

Gemaakt door
Rosanne
Marisca
Marisca

Verschijning
21 mei
18 juni
16 juli

Beste dorpsgenoten,
En dan is het april en het is bekend dat deze doet wat ie wil…. Regen, hagel,
sneeuw maar ook een mooi aprilzonnetje, dat ons toch naar buiten lokt. In de tuin
aan het werk of zelfs even op een beschut plekje uit de wind in een luie stoel.
Naast het kerkelijk nieuws is er vooral vraag en aanbod van diverse zaken en
wellicht kun je nog iets betekenen voor je mede dorpsgenoten.
Een zonnig voorjaar gewenst!
Stichting Dorpsblad Hoonhorst
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Kerkelijk nieuws
Communicantjes 2021
Vraag en aanbod
o Huishoudelijke hulp
o Tweedehands tuingereedschap
o Collectanten in oktober
o Abraham en Sarah poppen te huur
o Informatie over een boerderijtje
DNA Dalfsen
SAMS kledingactie
Anjerpunt; Fietsroute van de oranje vereniging op 27 april
Op zoek naar het perfecte plaatje
Landgoed Den Berg over reekalfjes
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KERKELIJK NIEUWS
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.
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
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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: 25 april t/m 23 mei
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, maar deze is ook te 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.
e

Zondag 25 april
09.00 uur
: Eucharistieviering
Voorganger : Pastor Wenker
Lector
: Silvo Broeks
Koster
: H.v.d. Vegt

4 zondag van Pasen

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, Dien Bovenmars- Meulman
Ommen

: zondag

25 april

11.00 uur

Eucharistieviering

Maandag 26 april
19.00 uur
: Rozenkransgebed
Lectrix
: Tonnie Veltmaat
Donderdag 29 april
19.00 uur
: Eucharistieviering
Voorganger : Pastoor Monninkhof
Intentie:
: Voor alle overleden parochianen
Zaterdag 1 mei
19.00 uur
: Eucharistieviering
Voorganger : Pastor Wenker
Lectrix
: Anneke Jansen
Koster
: A. Braam
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Intenties 1 mei:
Bernard en Marie Diepman- Reimert, ouders Damman- Heerink, Herman Nijboer,
Gradus Damman, Johan Kortstee, Bernard Nijhout, Dieks Meulman en kinderen,
Gerard Overgoor, Dien Bovenmars- Meulman
Ommen

: zondag

2 mei

11.00 uur

Eucharistieviering

Maandag 3 mei
19.00 uur
: Rozenkransgebed
Lector
: Frans Eilert
Donderdag 6 mei
19.00 uur
: Eucharistieviering
Voorganger : Pastoor Monninkhof
Intentie
: Voor slachtoffers van oorlog en geweld
e

Zaterdag 8 mei
6 zondag van Pasen
19.00 uur
: Presentatieviering Eerste Heilige Communie
Voorganger : Pastoraal werker klein Overmeen
Lectrix
: Helga Baars
Koster
: G. Holterman
Intenties 8 mei:
Bernard en Marie Diepman- Reimert, overl. ouders van der Vechte- Rientjes,
overl. ouders Grooteschaars- Bruggeman, overl. ouders Overgoor- Grooteschaars,
fam. Wolthaar- Jutten, overl. ouders Schrijver- Langenkamp, overl.
ouders Sterenbosch- Luttenberg, Dieks Meulman en kinderen, Joop Koerhuis,
Fam. Huitink, Dien Bovenmars- Meulman,

Ommen

: zondag

9 mei

11.00 uur

Eucharistieviering

Maandag 10 mei
19.00 uur
: Rozenkransgebed
Lectrix
: Tonnie Veltmaat
Donderdag 13 mei
07.00 uur
: Communieviering
Voorganger : Pastoraal werker klein Overmeen

Hemelvaart

Intentie
Gradus Damman, Jan Diepman en Ingrid Rosink- Diepman, Dieks Meulman en kinderen
Ommen

: donderdag 13 mei
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Zaterdag 15 mei
19.00 uur
: Eucharistieviering
Voorganger : Pastoor Monninkhof
Lector
: Leon Diepman
Koster
: H.v.d. Vegt
Intenties 15 mei:
Jaarged. Hein Kievitsbosch Bernard en Marie Diepman- Reimert,
jaarged. Maria Antonia Meijerink-Groote Stroek, Theodora Lugtenberg- Kappers,
Dieks Meulman en kinderen, Diny Koerhuis- Seisveld

Zondag 16 mei
19.00 uur
: H.Lof
Voorganger : Pastoor Monninkhof
Koster
: H. v.d. Vegt
Ommen

: zondag

16 mei

11.00 uur

Eucharistieviering

Maandag 17 mei
19.00 uur
: Rozenkransgebed
Lector
: Frans Eilert
Donderdag 20 mei
19.00 uur
: Eucharistieviering
Voorganger : Pastoor Monninkhof
Intentie
: Voor de slachtoffers en nabestaanden van het corona virus
Zondag 23 mei
met schaalcollecte voor het werk van de missionarissen
09.00 uur
: Communieviering
Voorganger : Pastoraal werker klein Overmeen
Lector
: Martin Broeks
Koster
: A. Braam

e

1 Pinksterdag

Intenties 23 mei
overl. ouders van der Vechte- Rientjes Bernard en Marie Diepman- Reimert, overl. ouders
Grooteschaars- Bruggeman, Herman Wolthaar, Gerda Kroes- Holterman,
overleden ouders Kroes- Klein Herenbrink, ouders Damman- Heerink, Herman Nijboer,
overl. ouders Hollewand, overl. fam. Damman- Pot, Pastoor Wielens,
Mien Schuurman- Zijsveld, overl. ouders van Straaten- Meulman,
Dieks Meulman en kinderen, Wilhelmus Holterman, Marcel Diepman,
Johanna Albertha Vosman, overl. ouders Eilert- Kinds, overl. fam. Veldman- Ogink,

Ommen

: zondag
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Op dinsdag 23 maart is overleden te Zwolle:
Everarda Teresia Bovenmars - Meulman
Dien
in de leeftijd van 95 jaar
sinds 5 mei 1985 weduwe van Gerrit Bovenmars
Laatst wonende in woonzorgcentrum Berkumstede te
Berkum,
voorheen woonde zij aan de Zandwijkerallee.
Laten wij haar in onze gebeden gedenken.

Je leven in één herinnering
Elke zondagmorgen, op weg naar de viering van negen uur luister ik in de auto
naar het programma “Hoogtij” van RTV Oost. Zaken over kerk, religie en
samenleving komen daar aan de orde. Altijd in de vorm van een interview. Zo ook
een tijdje geleden schakelde ik in, en hoorde vanuit het niets de zin:
“Stel dat je na je dood één herinnering mee mag nemen naar het hiernamaals,
welke kies je dan?”
Een interview met iemand die deze vraag gesteld had aan inmiddels honderden
mensen van hele verschillende pluimage. Aan bejaarden en studenten, aan
directeuren en daklozen, aan christenen, moslims en atheïsten. Wat een mooie,
prikkelende vraag vond ik dat. En ik werd meteen heel nieuwsgierig naar de
antwoorden die de mensen daarop gegeven hadden. Heel divers, zo bleek uit het
interview. Ten eerste bleek uit de antwoorden, dat niemand de herinnering aan
zijn of haar carrière wilde meenemen. Ook de herinnering aan financiële
meevallers in het leven werden het niet waard bevonden om mee te nemen.
Blijkbaar zijn de dingen waar we ons doorgaans druk om maken, niet de dingen
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waar het werkelijk om gaat. Zelfs lang niet alle antwoorden hadden te maken met
geluk, of met gelukkig zijn. Sommige herinneringen waren zelfs die aan een
moeilijke periode in het leven, maar blijkbaar had zo`n periode dan toch zin
gehad; was men ‘gelouterd’ eruit gekomen.
Een voorbeeld: een man had verteld dat zijn dochtertje gestorven was in zijn
armen. Vreselijk, dat gun je niemand. Maar hij had er toch voor gekozen om die
herinnering mee te nemen. Hij had het leven langzaam uit haar weg voelen
glijden, en juist in dat moment had hij zich meer dan ooit verbonden met haar
gevoeld. Verbonden met haar en met het leven.
Je verbonden voelen met de ander, met de mensen om je heen, dat was waar de
vele antwoorden op neer kwamen. En als er dan één gemene deler was, dan was
het, dat alle herinneringen te maken hadden met zingeving. Je verbonden voelen
met de Ander of met anderen, dat is waar het blijkbaar om gaat. Dat geeft zin aan
het leven. En heel vaak waren het geen herinneringen aan hele grote
gebeurtenissen, maar werd er iets uit het dagelijks leven genoemd. Juist omdat
mensen zich daar verbonden voelen met de ander. Een tijdje terug werd ik
geroepen bij een stervende parochiaan. Bijna te moe was ze, om te praten, aan
het eind van haar krachten. Aan de wand in haar kamer hingen nogal wat foto’s;
man, kinderen en kleinkinderen. Ik wees een foto aan, en zij vertelde kort wie het
was en waarom diegene zo bijzonder voor haar was. ‘Dat ik ga sterven, vind ik
niet zo erg, zei ze, maar dat ik hen moet loslaten, dat doet me zo zeer’ zei ze.
Over verbondenheid gesproken…..
Marga klein Overmeen, pastoraal werker

Missionarissen en missionair werkers zijn er altijd voor de ander.
De WNM steunt missionarissen en missionair werkers in hun persoonlijk welzijn.
Ze bieden hen financiële steun, zodat zij hun werk zorgeloos kunnen doen.
Verdere informatie kunt u vinden in bijgevoegde folder. In het pinkster weekend
wordt er een schaalcollecte gehouden op zondag 23 mei in de viering van 9 uur.
De Vastenaktie is bijna afgerond allen hartelijke dank voor uw giften.
MOV werkgroep
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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 hun 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.
Vorige keer heeft u
hier informatie
kunnen lezen over
de actie van groep
3 /4 van de Sint
Cyriacusschool
voor het goede
doel om op 9 april
statiegeldflessen in
te gaan zamelen
voor het Ronald
Mc Donaldhuis.
Toen we de actie optuigden, was de verwachting dat er versoepelingen van de
coronabeperkingen zouden komen na Pasen. Helaas bleek uit de persconferentie
van 23 maart dat dit niet zou gebeuren. Omdat we de actie wel op een veilige
manier voor een ieders gezondheid willen laten plaatsvinden, hebben we
besloten de lege-flessen-actie uit te stellen naar een nader te bepalen
datum. Houdt u hiervoor het dorpsblad in de gaten.
We hebben geprobeerd door middel van briefjes in de brievenbus, mond op
mond en whatsapp groepen mensen hierover te informeren. Mocht u echter toch
voor niets op ons gewacht hebben, dan spijt dat ons en hopen we dat u uw lege
flessen voor ons wil bewaren voor de volgende keer!
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GEVRAAGD
Huishoudelijke hulp gevraagd
1 x in de 2 weken
Tijd en uren in overleg
0529-401884

Wie heeft tweedehands tuingereedschap ter overname. Ik denk aan bv een
kruiwagen / tuinhark of bladerhark / schoffel etc.
Eventueel een kasje kan ook welkom zijn. Prijs nader overeen te komen.
Addy Korteweg - 06 420 36 660
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Collectanten gezocht
Brandwondenstichting is op zoek naar collectanten die 1x per jaar in Oktober een
collecte willen lopen in het dorp.
Er zijn nu collectanten die zich al jaren ingezet hebben voor dit goede doel en die
graag willen stoppen.
Heb je interesse?
Neem contact op via : 06 42 68 08 84
Ciska vd Vechte

PLAATSELIJK NIEUWS
Te Huur

Abraham of Sarah.

Etalagepoppen voor een
€ 15,00 per keer (max. 1 wk.)
André Damman
Tel. 06 – 81 66 97 14

Goed nieuws!
De nieuwe website www.dnavandalfsen.nl is
online! Een digitale schatkamer vol met
verhalen die samen een beeld geven van de
geschiedenis van de gemeente Dalfsen. De
website is gevuld met prachtig foto- en
filmmateriaal, een podcast en wandel- en
fietsroutes die langs alle schatten leiden.
Bezoek de schatkamer en ontdek het DNA van
Dalfsen!
https://youtu.be/ctuRshg4tL8
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Maak kennis met onze behandelingen
ACNETHERAPIE
HUIDONEFFENHEDEN VERWIJDEREN
LASERONTHAREN
LASERBEHANDELING VAATJES
LITTEKENTHERAPIE
MICRONEEDLING
OEDEEMTHERAPIE
PIGMENTVLEKKEN VERWIJDEREN
ELEKTRISCH EPILEREN
SCHOONHEIDSBEHANDELINGEN
Wij hebben contracten met alle zorgverzekeraars en zijn
aangemeld bij het Kwaliteitsregister Paramedici en de

Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten.
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WELKOM
Zolang CRZ Kappers nog gesloten moet blijven is de noaberbieb ook beperkt
open. Op maandag- en woensdagmiddag van 14.00-16.00 kun je er terecht voor
het halen en brengen van boeken.
De komende weken zullen we ook op vrijdagmiddag open zijn (14.00-16.00 u) én
op dinsdag 27 april van 10.00 tot 12.00 u, omdat we veel belangstelling
verwachten voor de fietsroute van de Oranjevereniging, die bij het Anjerpunt
kan worden afgehaald.
Houd de facebookpagina in de gaten voor onze openingstijden de komende
weken.
Het spreekuur van het Infopunt gaat voorlopig ook nog niet door. Het infopunt is
wel telefonisch bereikbaar op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur op
telefoonnummer 0529 793013. Bij het Infopunt kunt u terecht voor allerlei vragen
over wonen, werk, zorg, welzijn en nog veel meer. Op www.bibliotheekdalfsen.nl
vindt u een filmpje over het infopunt.
NIEUW IN HET BESTUUR: RESY
Sinds begin van dit jaar ben ik, Resy Wouters, penningmeester bij het Anjerpunt
Hoonhorst. Vanaf 2015 wonen mijn man Cees en ik in Hoonhorst en hebben ons
gaandeweg in het verenigingsleven gemengd. Via bardienst bij de Oranjefeesten
naar penningmeesterschap van het Sproeifeest; lesgeven in Tai Chi bij de Potstal
en nu ook penningmeester bij het Anjerpunt Hoonhorst. Je kunt hier in Hoonhorst
alle kanten op, de meeste verenigingen kunnen wel wat vrijwilligers gebruiken.
Penningmeester bij het Anjerpunt Hoonhorst leek me wel een leuke bezigheid. Ik
had geen idee wat er gebeurde in dat Anjerpunt. Nou, dat is behoorlijk veel! Om
maar iets te noemen: de Noaberbieb, uitleen van puzzels, sinds kort uitleen van
een buitenschaakspel, uitzetten van wandelroutes (al dan niet met behulp van
Tezz), verkoop van streekproducten, het faciliteren van het brei- en haakcafé,
Infopunt en ik vergeet vast nog veel meer, maar dat staat geregeld in het
Dorpsblad. Het is fijn, dat ik mag meedenken over de mogelijkheden van het
Anjerpunt; er zijn ideeën genoeg. We zijn nu druk bezig om dat te verwezenlijken;
als je ziet wat we samen met de enthousiaste vrijwilligers allemaal doen, geeft mij
dat veel energie. Wil je meer weten, of heb je zelf ideeën, hoor ik dat graag; we
komen elkaar vast een keer tegen.
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Hartelijke groet, Resy Wouters.
En voor degen(n) die enthousiast worden van dit verhaal: lijkt het je ook wel wat
om mee te helpen bij het Anjerpunt, als vrijwilliger of bestuurder of….? Laat het
ons weten.
SCHAKEN IN HET GROOT
Het is er eindelijk weer voor: het grote
schaakspel voor buiten! 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
ergens anders wilt spelen. Daar zijn wel kosten aan verbonden (10 euro 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.
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. 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.
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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…
INFORMATIE OVER ANJERPUNT HOONHORST
Via info@anjerpunthoonhorst.nl en je kunt terecht bij Karin
Huitink (Kappers), Yvonne te Woerd (06)54795800, Antje
Kingma (Boerhoes). Anjerpunt Hoonhorst is ook op facebook te
vinden!

Landgoed Den Berg Arie van der Mee van
Landgoed Den Berg is al volop bezig met zijn
taak. Prachtig herkenbaar gestoken in een
mooi uniform, met logo van Landgoed Den
Berg, is hij al volop op het Landgoed bezig.
Hij gaat zijn gasten die in het bos van dit
landgoed gaan wandelen, wijzen op wat
spelregels; hoe om te gaan met reekalfjes.
Dat doet hij door middel van het ophangen
van posters. Laat ree wild zo veel mogelijk
met rust, of beter gezegd, kom daar gewoon
niet aan. Want dat is juist funest. Maar ook
honden moeten zeker nu, aangelijnd blijven
om o.a. het ree wild te sparen.
Het ophangen van de poster gaat hij
combineren met niet alleen de omgeving te
verkennen, maar ook maakt hij graag een
praatje met de mensen die daar wonen. Dat
doet hij heel goed. Al snel merk je dat hij heel
benaderbaar is, dat voelt heel prettig ook
voor de mensen die hij ongetwijfeld zal moeten aanspreken op bepaald gedrag.
Hij geeft zijn gasten dan ook uitleg waarom er bepaalde regels gelden. Op deze
manier zal er ook veel meer begrip zijn voor zijn optreden.
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Het perfecte plaatje
Wellicht heeft u het programma eens op tv gezien. Hobby fotografen die na tips
van professionals aan de slag gaan om de mooiste foto’s te maken. Nu is het in
ons mooie dorp en omgeving niet moeilijk een mooi plaatje te schieten want de
keuze is reuze! We willen u allen daarom uitdagen! Maak een mooie zwart/wit
foto en stuur deze naar dorpsblad@hoonhorst.nl. De winnende foto komt in het
volgende dorpsblad! Het mag van alles zijn! We kijken er naar uit!
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SAM Kledinginzamelactie
zaterdag 1 Mei 8-12 uur.
Ook nu weer de halfjaarlijkse
Kledinginzamelingsactie van Sam’s
Kledingactie voor Mensen in Nood.
U kunt uw herdraagbare kleding en
schoenen inleveren bij de
RK kerk te Hoonhorst
De opbrengst van deze kleding is voor de
schoolkinderen in de democratische
republiek Congo.
Kapotte en vuile kleding, speelgoed en knuffels, handdoeken, kussens en
dekbedden kunnen we helaas niet aannemen. Op de website
www.samskledingactie.nl leest u meer over de gesteunde projecten. We hopen
op een goede opbrengst en danken u alvast voor uw inzet en bijdrage.
Caritas Hoonhorst

Namens de Historische Werkgroep Hoonhorst.
Wie kan ons informatie verstrekken over dit boerderijtje?
Mogelijk is het inmiddels afgebroken of vervangen door een nieuw pand.
hoonhorst@historischekringdalfsen.nl
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