e

Dorpsblad Hoonhorst
Hoonhorst 13
8 januari
februari
Dorpsblad
maart –– 24 april
20092513ejaargang
jaargangnr.
nr 710

DORPSBLAD HOONHORST NR 6

1

e

Dorpsblad Hoonhorst
Hoonhorst 13
8 januari
februari
Dorpsblad
maart –– 24 april
20092513ejaargang
jaargangnr.
nr 710

DORPSBLAD HOONHORST NR 6

1

e

Dorpsblad Hoonhorst
Hoonhorst 13
8 januari
februari
Dorpsblad
maart –– 24 april
20092513ejaargang
jaargangnr.
nr 710

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
26 januari
23 februari
16 maart

Gemaakt door
Rosanne
Marisca
Marisca

Verschijning
5 februari
5 maart
26 maart

Beste dorpsgenoten,
Als je dit leest, is het nieuwe jaar alweer een week oud. Het oude jaar ligt achter
ons en had een bijzonder jaar voor Hoonhorst kunnen/moeten zijn. Corona
gooide echter roet in het eten en dat gold voor meer gezamenlijke activiteiten.
Laten we hopen dat 2021 voor ieder gezond mag zijn en dat we weer leuke
dingen kunnen doen samen. Daar is iedereen weer hard aan toe.
De autopuzzelrit was geslaagd en ben je benieuwd naar de antwoorden, kijk dan
snel verder.
Stichting Dorpsblad Hoonhorst
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In dit nummer o.a.:
Kerkelijk nieuws
Cyriacuskerk Hoonhorst 1770 – 2020 deel 15 (slot)
Tai Chi
Antwoorden autopuzzelrit van 28 december
Een schaakspel voor buiten

Het Anjerpunt zoekt boeken, (bord) spellen en puzzels!
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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: 10 januari tot en met 7 februari
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
u kunt nu ook de viering volgen via Kerk TV. Ga daarvoor naar
www.emmanuelparochie.nl/hoonhorst/ Met de knop KERK TV komt u op
ons eigen Youtube.
Zondag 10 januari
09.00 uur
: Eucharistieviering
Voorganger : Pastoor Wenker
Lectrix
: Miny Holterman
Koster
: G. Holterman

Doop van de Heer

Intenties 10 januari:
Diny Koerhuis- Seisveld, Bernard en Marie Diepman- Reimert, ouders Damman- Heerink,
Marcel Diepman, Herman Nijboer, overl. ouders Schrijver- Langenkamp
Ommen

: zondag

10 januari

11.00 uur

Eucharistieviering

Maandag 11 januari
19.00 uur
: Rozenkransgebed
Lectrix
: Tonnie Veltmaat
Donderdag 14 januari
19.00 uur
: Eucharistieviering
Voorganger : Pastoor Monninkhof
Intentie

: Voor sterkte en een goed herstel voor de zieken

Zaterdag 16 januari
19.00 uur
: Oecumenische viering ( Opening van de week van gebed )
Voorganger : Pastoraal medewerkster klein Overmeen en dominee Tol
Koster
: H. v.d. Vegt
De misintenties worden doorgeschoven naar het volgend weekend
Ommen

: zondag
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Op de volgende data en locaties zijn in de week van gebed korte
gebedsbijeenkomsten. Ook hier geldt een maximum van 30 personen. De
bijeenkomsten zijn te volgen via beeldtelevisie. ( Voor meer info zie de
site:www.podiumvankerkendalfsen.nl. )
Datum
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

18 januari
19 januari
20 januari
21 januari
22 januari

Locatie
Kruispunt
Grote Kerk
Cyriacuskerk Dalfsen
Grote Kerk
Kruispunt

Tijd
19.00 uur
19.00 uur
19.00 uur
19.00 uur
19.00 uur

Maandag 18 januari
19.00 uur
: Rozenkransgebed
Lector
: Frans Eilert
Donderdag 21 januari
19.00 uur
: Eucharistieviering
Voorganger : Pastoor Monninkhof
Intentie

: uit dankbaarheid wegens 80ste verjaardag, overl. fam. Kappers

Zondag 24 januari
09.00 uur
: Communieviering
Voorganger : Pastoraal medewerker Butti
Lectrix
: Anneke Jansen
Koster
: A. Braam
Intenties 24 januari
Bernard en Marie Diepman- Reimert, ouders Damman- Heerink, Herman Nijboer

En de misintenties van vorig weekend:
Jaarged. Theodorus van der Vechte, Bernard en Marie Diepman- Reimert,
overl. ouders Grooteschaars- Bruggeman, Pastoor Wielens, Herman Wolthaar,
overl. ouders Meijerink- Groote Stroek
Ommen

: zondag

24 januari

11.00 uur

Eucharistieviering

Maandag 25 januari
19.00 uur
: Rozenkransgebed
Lectrix
: Tonnie Veltmaat
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Donderdag 28 januari
19.00 uur
: Eucharistieviering
Voorganger : Pastoor Monninkhof
Intentie

: voor de slachtoffers van oorlog en geweld

Zaterdag 30 januari
19.00 uur
: Gebedsviering
Voorganger : Werkgroep
Koster
: G. Holterman
Intenties 30 januari:
Bernard en Marie Diepman- Reimert, overl. ouders Grooteschaars- Bruggeman
Ommen

: zondag

31 januari

11.00 uur

Eucharistieviering

Maandag 1 februari
19.00 uur
: Rozenkransgebed
Lector
: Frans Eilert
Donderdag 4 februari
19.00 uur
: Eucharistieviering
Voorganger : Pastoor Monninkhof
Intentie

: voor de corona slachtoffers en hun naasten

Zondag 7 februari
09.00 uur
: Eucharistieviering
Voorganger : Pastoor Monninkhof
Lectrix
: Helga Baars
Koster
: H. v.d. Vegt
Intenties 7 februari:
overl. fam. Wolthaar- Jutten, Bernard en Marie Diepman- Reimert, overl. ouders KroesKlein Herenbrink, ouders Damman- Heerink, Herman Nijboer
Ommen

: zondag
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Mogen allen één zijn
In één van de laatste hoofdstukken van het evangelie volgens Johannes
(Johannes 17), bidt Jezus, dat allen, die in Hem geloven, één mogen zijn. Deze
vurige wens van onze Heer vind ik ook terug in een prachtig lied: “Mogen allen
één zijn, Vader”. Dit lied kunt u onder meer vinden in de liedbundel “Gezangen
voor Liturgie” (GvL) onder nummer 498. Persoonlijk hoor ik dit lied graag zingen.
Dat allen, die in God geloven, één mogen zijn, is dan ook mijn hartenwens. Juist
in deze tijd hebben wij elkaar zo hard nodig. Verbondenheid en solidariteit zijn –
juist in deze omstandigheden – samenbindende krachten. Want we zullen toch
samen door deze coronacrisis moeten heenkomen !
Voor wat betreft de oecumenische contacten in het Vechtdal, prijzen we ons als
pastoraal team van onze parochie gelukkig, dat er met enige regelmaat
oecumenische vieringen kunnen plaatsvinden. Zo was er in Lemelerveld onlangs
nog een gezamenlijke adventsviering; zullen er in de komende Gebedsweek voor
de Eenheid van de Christenen weer gezamenlijke vieringen worden gehouden;
en in Ommen zullen er naar verwachting, ook in de week voor Pasen, weer
gezamenlijke meditaties plaatsvinden waarin wordt stil gestaan bij het lijden en
sterven van onze Heer. Voorts zijn we als RK Emmanuelparochie en haar
geloofsgemeenschappen, betrokken bij tal van gezamenlijke initiatieven op
diaconaal vlak, bijvoorbeeld boodschappenpakketten voor de sociale minima.
Als pastor heb ik de oecumenische samenwerking leren waarderen in mijn eerste
standplaats, Breukelen (1994-1999). Ook hier waren (en zijn) er bloeiende
contacten tussen de verschillende christelijke kerken. Spannend vond ik toen een
huwelijksviering, waarin ik samen met één van de predikanten mocht voorgaan.
Gelukkig werd op deze viering goed gereageerd. Sindsdien ben ik het als
verrijkend gaan ervaren om in geval van een ‘oecumenisch huwelijk’ vanuit
verschillende tradities, toch samen om Gods zegen te mogen vragen voor het
bruidspaar.
Hier, in het Vechtdal, heb ik na mijn komst meteen het contact gezocht met de
voorgangers van de andere christelijke kerken in mijn woonplaats Ommen.
Inmiddels hebben we als Ommer pastores een groepsapp, waarin we elkaar op
de hoogte houden van ontwikkelingen in elkaars kerken, en overleggen over
zaken van oecumenisch belang. Ook het overleg van burgemeesters van de
gemeenten, waarin wij als RK Emmanuelparochie werken (Ommen, Dalfsen,
Hardenberg en Raalte) met ons als pastores en predikanten over samenwerking
tussen burgerlijke gemeente en christelijke kerken, bijvoorbeeld als het gaat om
wat wij als gezamenlijke kerken, juist in deze tijd, voor onze plaatselijke
gemeenschappen kunnen betekenen, vind ik heel inspirerend.
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Voor ons als RK Emmanuelparochie, zal naar mijn inschatting, op oecumenisch
vlak het accent liggen op voortzetting van de bestaande oecumenische
initiatieven. Waar dit binnen onze mogelijkheden ligt, willen wij deze graag
uitbouwen. Want als gezamenlijke kerken blijven we elkaar nodig hebben, om
samen perspectief te scheppen en een ‘stip op de horizon’ te creëren. Laten we –
ook in het nieuwe jaar – ‘samen op weg’ blijven gaan. Mogen allen één zijn. Dat
de Heer ons hiertoe mag zegenen. - Pastoor André Monninkhof
Onlangs is er vanuit de Pauselijke Raad voor de Eenheid van de christenen een
nieuw handboek verschenen voor oecumenische contacten vanuit de katholieke
kerk. Doel van dit handboek is om het heilig vuur van de oecumene opnieuw aan
te wakkeren. Een mooi artikel over dit handboek, staat in een artikel in het
Nederlands Dagblad van 05-12-2020, geschreven door Hendro Munsterman en
Gerald Bruins.

Namens het Pastor Thomas Fonds willen wij u hartelijk danken voor uw bijdrage
aan de kerstactie. Door de verkoop van kerstbomen, erwtensoep, rookworsten en
balkenbrij, mochten wij het prachtige bedrag van € 1540,- overmaken op de
rekening van het Thomas Fonds. Ook mochten wij rechtstreeks op het
bankrekeningnummer en aantal bedragen ontvangen.
Hiervoor allen onze hartelijke dank.
Zoals Pastor Thomas aangaf in het vorige parochieblad, heeft hij een aantal
gezinnen geld kunnen geven voor voedsel. Door de kerstactie en de giften die wij
in contanten en via de bankrekening mochten ontvangen, kan hij hier
gelukkig mee door gaan. Zo hopen wij daar een steentje te kunnen bijdragen
voor onze medemensen. Namen het bestuur van het
Pastor Thomas Fonds en Pastor Thomas nogmaals hartelijk dank.
Ook willen wij u allen een voorspoedig en vooral gezond 2021 wensen.
Bestuur Pastor Thomas Fonds & Pastor Thomas
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Cyriacuskerk Hoonhorst 1770 - 2020
Deel 15
In vogelvlucht nemen twee kerkuilen u via het Dorpsblad in het jaar 2020 mee
door de geschiedenis van 250 jaar kerk in Hoonhorst.
Het derde priesterloze tijdperk tot heden
Pastoor Schrijver nam vanaf 1996 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. De
benoeming van Pastoor Woorts in 1997 tot
clusterpastoor betekende voor deze drie
parochies het definitieve einde van een
tijdperk met een eigen pastoor. Het
betekende ook onderling meer
samenwerken en vieringen afstemmen. Elke
week een eucharistieviering was niet meer
een vanzelfsprekende zaak. Vrijwilligers
werden betrokken om voor te gaan bij
woord- en gebedsdiensten.
Emeritus pastoor Schrijver is voor Hoonhorst actief gebleven tot 2006. Op hoge
leeftijd vertrok hij met zuster Anstrudius naar een nieuwe parochie in NoordDeurningen. Pastoor Woorts vertrok in 2004 naar het parochieverband St.
Maarten op de Utrechtse heuvelrug. In 2010 is hij door kardinaal Simonis tot
bisschop gewijd. Tot op heden is hij hulpbisschop. Het samenwerkingsverband
werd uitgebreid en kreeg in 2003 een officieel tintje met de bedoeling om beter en
efficiënter te gaan samenwerken met meer parochies. Pastoor Swijnenberg
volgde in 2005 pastoor Woorts op. Hij kreeg in datzelfde jaar assistentie van een
gewijde priester uit India. De rollen leken omgedraaid. Nu kwam er een priester
als een soort missionaris naar ons land. Pastoor Thomas was hier tussen 2005
en 2008. De Nederlandse taal had hij zich razendsnel aangeleerd. Inmiddels is hij
weer terug in zijn geliefde India. Pastoor Swijnenberg was hier tot 2012. Onder
zijn pastoraat kwam in 2011 de vorming van de Emmanuelparochie tot stand.
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De belangrijkste uitgangspunten voor de fusie waren:
 Centraal bestuur op afstand met veel verantwoordelijkheden lokaal in de
geloofsgemeenschappen.
 Het behoud van de eigen identiteit van elke geloofsgemeenschap
 De zelfredzaamheid van elke geloofsgemeenschap. Elke
geloofsgemeenschap is verantwoordelijk voor zijn eigen bestuur en zijn
eigen financiële zaken.
Een team van priesters, pastoraal medewerkers onder leiding van een pastoor
was vanaf 2011 verantwoordelijk voor de vieringen in 11
geloofsgemeenschappen. Hier volgen een aantal namen waar eenieder van u
een eigen beeld bij heeft, al dan niet gekoppeld aan een bepaalde viering.
Sommigen zijn nog steeds actief binnen de parochie en anderen zijn vertrokken
of met emeritaat. De pastoors: Anton Wenker, Wim Bosch, Hans Hermens,
Johan Rutgers en André Monninkhof en de pastoraal medewerkers: Lonneke
Gunnink, Gerard Noordink, Joop Butti, Riet Mulder, Clazien Broekhof, Marga
klein Overmeen, Jean Paul Thöni. Naast het verzorgen van vieringen door
bovengenoemde personen worden ook nog steeds vieringen verzorgd door
vrijwilligers.
Pastoor Hermens was van 2013 tot 2018 voorzitter van het parochiebestuur en
van het pastorale team. Hij werd in 2018 opgevolgd door pastoor Monninkhof.
Hij heeft de moeilijke taak om ons als herder te leiden en om de kerken open te
houden.
Dat leiden als herder is moeilijk in deze tijd. Mensen lijken zich minder te willen
binden aan de kerk, maar de kerk moet wel openblijven. Hoe moeilijk en
tegenstrijdig dat is heeft dit Coronajaar ons wel geleerd. De kerken zijn dicht
geweest en weer open, maar mogen een beperkt aantal kerkgangers toelaten.
Ook het programma rond de viering van 250 jaar kerk is door het virus alleen
maar gestart in januari. Het is nooit afgemaakt. Enkele activiteiten zijn verplaatst
naar de komende jaren.
Hoe het met onze Cyriacuskerk verder gaat???? Ook Kerkuilen kunnen niet in de
toekomst kijken.
Dit was de laatste bijdrage van de Kerkuilen.
Bron: Geschiedenis van de Sint Cyriacusparochie Hoonhorst- Dalfsen
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PLAATSELIJK NIEUWS
En alweer: Wel beginnen / toch niet beginnen….
Nu waren de plannen om op 6 januari weer te starten met Tai Chi. Ruimte V3 in
de Potstal was alweer gereserveerd op de woensdagochtend van 10 tot 11 uur.
Maar door de opnieuw aangescherpte coronamaatregelen (die tot zeker 19
januari gelden) moest de Potstal weer sluiten en kunnen ook de Tai Chi lessen
niet doorgaan.
Ik merk dat ik hard aan Tai Chi toe ben. De souplesse van mijn lichaam wordt
minder. Eerder legde ik met gemak beide handen plat voor me op de grond (als
ik rechtop stond, wel te verstaan….) Nu wordt dat al iets lastiger. Hopelijk kan ik
na 19 januari weer starten, mijn lichaam heeft het nodig.

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.
DORPSBLAD HOONHORST NR 7
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 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 hierin en wil je wat aan beweging doen, in een rustige
sfeer, met veel aandacht voor jouw persoonlijke lichaamsgesteldheid. Zonder te
springen of op de grond te liggen. Wel met diverse rek- en strekoefeningen,
staand of zittend, al naar gelang jouw gesteldheid.
Bel of mail me gerust voor meer informatie. Ik zou het fijn vinden jou te mogen
helpen om je gezondheid te verbeteren.
De volgende editie van het Dorpsblad Hoonhorst komt op 5 februari uit; hopelijk
kan ik vóór die tijd al starten. Wil je op de hoogte blijven van de startdatum, stuur
me dan een mail, dan informeer ik je zodra we starten. Of kijk op
http://www.hoonhorst.nl/agenda/. Hierop kun je de dagen vinden waarop Tai Chi
zal worden gegeven.
Hartelijke groet en blijf gezond
Resy Wouters
resy.wouters@gmail.com
Tel: 06 27 161 075

Auto puzzel rit
Op zondag 27 december hebben er 24 auto
mee gedaan aan de auto puzzel rit.
Uit de reacties die we hebben gekregen
kunnen we opmaken dat men het leuk vond.
Aan de ingeleverde antwoorden konden we
zien dat het niet altijd even makkelijk was.
Maar er is maar één auto die alle antwoorden goed had, deze heeft ondertussen
zijn prijs ontvangen. Nu zijn we jullie alleen nog de juiste antwoorden
verschuldigd.
DORPSBLAD HOONHORST NR 7

19

Dorpsblad Hoonhorst

Eerst de foto’s en de bijbehorende nummers;
Tolhekke = 28
Fietspad = 15 (nummer knooppunt)
Schuur = 6
Philipsbord = 16
Beumershof = 14
Paardenhoofd = 12
Klompen = 22
Paddenstoel = 24015
Hek = 67
Melkveebedrijf het Meulmans = 17
Totaal 24212
Dan de vragen die door de route stonden;
1: Wie is de eigenaar van het gemaal aan de Lange slag in Laag Zuthem?
Waterschap Drents Overijsselse Delta. En wat is de totaal capaciteit per minuut
van dit gemaal? 240 m3/ minuut
2: Hoe heet het recent afgebrande café in Lierderholthuis? Olde Wettering
3: Hoeveel clubs en verenigingen maken gebruik van het buurthuis in de Elshof?
14
4: Hoeveel inwoners telt Broekland? 1164
5: Wat wordt er ieder jaar georganiseerd in Heeten, en trekt bezoekers vanuit de
hele regio? Ponymarkt
6: Wat is de bijnaam van de bewoners in Haarle? Droadnagels
7: U rijdt over een stukje van de Luttenbergring, wanneer is hier voor het laatst
een race gereden? 26-9-2020 En hoe heet deze race? Classic Race
8: Wat kosten 10 eieren bij de eierenautomaat van? 1,40 euro
9: Hoe heet het kanaal waar je overheen rijdt? Overijssels kanaal
10: Welke werkgroepen zijn actief voor de stichting Hoonhorst 250?
Werkgroep Historisch behoud Werkgroep Jaaractiviteiten Werkgroep PR
Werkgroep Historische dag
En als laatste het antwoord op de rebus doorloper is…. kerstvakantie.
Deelnemers bedankt.
Iedereen namens het bestuur van
Hoonhorst 250 een fantastisch 2021 gewenst.
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We wensen iedereen een gezond nieuw jaar met veel
ontmoetingen en veel gezamenlijke en gezellige activiteiten!!
OPEN-DICHT-OPEN-DICHT-OPEN
De Coronamaatregelen veranderen voortdurend, maar als het
kan en mag, is het Anjerpunt open op ma t/m vr 13.30 tot 16.30
u. Kom dan gerust langs voor de bieb en/of (o.a. toeristische)
info en voor streekproductenverkoop. Wisten jullie dat er ook
prachtige haakkadootjes in het Anjerpunt te koop zijn? Orgineel
Hoonhorster handwerk. Leuk om los cadeau te geven, maar
ook mooi in combinatie met een bijpassend boek of streekprodukt. Zodra het
weer kan: welkom! Houd ondertussen onze facebookpagina in de gaten voor het
laatste nieuws en dingen die wel kunnen…..
Overigens is op maandag 11 en donderdag 14 januari het Anjerpunt tussen 14.00
u en 16.00 u open voor het afhalen en brengen van boeken.
OPRUIMING
Maken jullie van de gelegenheid van de ‘lockdown’ en
vakantiedagen gebruik door het huis eens op te schonen?
Wellicht komen jullie dan nog een geleend boek van de
Noaberbieb tegen. Er zwerven nog - graag gewilde - boeken
rond in Hoonhorster huizen. Graag zien we die terug op het
Anjerpunt; waar de boekenschappen ongewild langzaam maar
zeker toch steeds leger beginnen te raken…
PUZZELEN
Nieuw in het assortiment: mooie legpuzzels te leen! En hebben
jullie legpuzzels en/of spellen waar je mee uitgespeeld en
gepuzzeld bent: we zijn op zoek naar dergelijke zaken om uit te
kunnen lenen. Voor meer informatie of vragen hierover kunnen
jullie mailen naar info@anjerpunthoonhorst.nl. of contact
opnemen met één van ons.
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SCHAAKSPEL
Van de bijdrages die we in de loop der tijd van deze en gene
hebben gekregen, schaffen we een groot schaakspel voor
buiten aan. Anderhalve meterproof en toch gezellig samen bezig
zijn is het idee. De stukken zijn ongeveer een halve meter groot
en het bord bestaat uit een groot doek.
Schaken kan in principe iedereen. De spelregels zijn eenvoudig
en schaken is stapsgewijs en al spelenderwijs te leren. Het
schaapspel is via het Anjerpunt te leen om buiten rondom Kappers te spelen. En
mocht je er een leuk idee elders mee hebben, informeer dan even naar
de mogelijkheden.
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!
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