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Colofon:
Redactie
Marisca Kasper, tel. 06 14 56 57 69
Rosanne Wassens, tel. 06 37 31 90 81
e-mail: dorpsbladhoonhorst@gmail.com (let op: is gewijzigd!)
Contactpersoon bezorging
Ria Melenhorst, tel. (0529) 40 15 49
Contactpersoon secretariaat
Martine Haverkate, 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
24 aug
14 sep
5 okt

Gemaakt door
Rosanne
Rosanne
Marisca

Verschijning
3 sep
24 sep
15 okt

Beste dorpsgenoten,
Nederland is dit jaar weer goed in trek bij vakantie vierenden. Dat merken we ook
in Hoonhorst aan de vele fietsers en in iets mindere mate wandelaars die ons
dorp aandoen. En dat er af en toe een (flinke) bui valt mag de pret niet drukken.
In dit nummer naast het kerkelijk nieuws een verslag van de opening van het
Bootcamp veld, een prachtige opbrengst van de lege flessenactie en de agenda
van de jeugdsoos, die alweer veel leuke dingen op het programma heeft staan
voor de jeugd onder ons.
Verder valt er nog niet veel te plannen, maar als er iets georganiseerd wordt, laat
het weten! We kunnen het dan vermelden in onze agenda.
Stichting Dorpsblad Hoonhorst
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Agenda
Vrijdag 20 augustus
Vrijdag 10 en zaterdag 11 september

Klusavond Voetbalvereniging
Concours Bergruiters

Gezocht Zaterdaghulp(en)
Leergierige (5 jaar ervaring is niet nodig) energieke zaterdaghulp(en)
14-15 jaar voor afwisselende en eenvoudige klussen
op het erf, de kwekerij, de zelfpluktuin en de beestenboel.
Kom eens langs om te kijken of het wat voor je is en vraag naar
Vincent of Fiona.
Met vriendelijke groet,
DECOHOF
Tibbensteeg 12
7722 JS Hoonhorst
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Pastoraal team Emmanuelparochie
KERKELIJK

NIEUWS

Pastoresteam Emmanuelparochie:
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, pastorbutti@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 0161 7062 82
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
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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. NL55 RABO 0312 8258 11 t.n.v. R.K. Parochie H.
Cyriacus Hoonhorst.
Kerkberichten: 15 augustus tot en met 5 september.
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. U kunt de viering ook volgen via Kerk TV. Ga
daarvoor naar www.emmanuelparochie.nl/Hoonhorst.
Met de knop Kerk TV komt u op ons eigen Youtube kanaal.
Zondag 15 augustus
09.00 uur : Woord- en gebedsviering
Voorganger : Werkgroep
Koster
: H. v.d. Vegt
Intenties 15 augustus
overl. ouders Grooteschaars-Bruggeman, Bernard en Marie Diepman-Reimert, overl.
ouders Sterenbosch-Luttenberg, overl. fam. Damman-Heerink, Herman Nijboer, overl.
ouders Hagen-Keizer, Martin en Willy, Dieks Meulman en kinderen, Cilia EijkelkampBroeks namens de KBO.
Ommen

: zondag 15 augustus

11.00 uur

Eucharistieviering

Maandag 16 augustus
19.00 uur : Rozenkransgebed
Lector
: Frans Eilert
Donderdag 19 augustus
19.00 uur : Eucharistieviering
Voorganger : Pastoor Monninkhof
Intentie
: Voor de zieken en gehandicapten.
Zaterdag 21 augustus
19.00 uur : Eucharistieviering
Voorganger : Pastoor Monninkhof
Lectrix
: Anneke Jansen
Koster
: A. Braam
Intenties 21 augustus
fam. Wolthaar-Jutten, Bernard en Marie Diepman-Reimert, overl. ouders Meijerink-Groote
Stroek, Jan Diepman en Ingrid Rosink-Diepman, Dieks Meulman en kinderen, Dina
Bovenmars-Meulman namens de KBO.
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Ommen

: zondag 22 augustus

11.00 uur

Eucharistieviering

Maandag 23 augustus
19.00 uur : Rozenkransgebed
Lectrix
: Tonnie Veltmaat
Donderdag 26 augustus
19.00 uur : Eucharistieviering
Voorganger : Pastoor Monninkhof
Intentie
: Voor alle overledenen in onze parochie.
Zondag 29 augustus: Collecte voor de MIVA
09.00 uur : Communieviering
Voorganger : Pastoraal medewerker Butti
Lector
: Martin Broeks
Koster
: G. Holterman
Intenties 29 augustus
overl. ouders Grooteschaars-Bruggeman, Bernard en Marie Diepman-Reimert, overl. fam.
Damman-Heerink, Herman Nijboer, pastoor Wielens, Dieks Meulman en kinderen, Mies de
Ruiter-Kappert namens de KBO.
Ommen

: zondag 29 augustus

11.00 uur

Eucharistieviering

Maandag 30 augustus
19.00 uur : Rozenkransgebed
Lector
: Frans Eilert
Donderdag 2 september
19.00 uur : Eucharistieviering
Voorganger : Pastoor Monninkhof
Intentie
: overl. fam. Kappers-van de Kolk.
Zaterdag 4 september
19.00 uur : Woord- en Gebedsviering
Voorganger : Werkgroep
Koster
: H. v.d. Vegt
Intenties 4 september
Marinus en Diny Mars-Diepman, Bernard en Marie Diepman-Reimert, overl. fam. Kappersvan de Kolk, Johan Kortstee, Marinus Zijsveld, Gerard Overgoor, Marcel Diepman, Dieks
Meulman en kinderen, Dorus Broeks, namens de KBO.
Ommen

: zondag 5 september
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Tarieven Geloofsgemeenschap Hoonhorst per 1 september 2021
Sinds maart 2018 zijn de tarieven van de Geloofsgemeenschap in Hoonhorst niet
meer gewijzigd. Dit zijn o.a. de tarieven voor een avondwake, uitvaart, gebruik
aula, grafrechten en grafrechtverlenging. We gaan de tarieven per 1 september
2021 aanpassen om enigszins in de pas te blijven lopen met de tarieven in de
omliggende Geloofsgemeenschappen. De nieuwe tarieven zullen binnenkort op
onze website vermeld staan en liggen ook ter inzage in het locatiesecretariaat.
Locatieraad Geloofsgemeenschap Hoonhorst
Beste parochianen van Emmanuel parochie,
Groeten vanuit India. Het is een heel moeilijke tijd voor alle mensen in de wereld
vanwege de Corona pandemie.
Ik las in de krant dat de situatie in Nederland veel beter is geworden.
Ik hoop dat het nog beter gaat worden en het normale leven zo spoedig mogelijk
terug zal komen.
De tweede golf van de coronapandemie is in India heel erg geweest. Vele
mensen overal in India werden getroffen door het coronavirus. Rond 1 miljoen
mensen werden ziek tot nu toe in India. Tot een maand geleden gingen er
dagelijks ongeveer 5000 mensen aan dood. Nu sterven er nog ongeveer 1000
mensen per dag.
In de provincie Kerala waar ik woon en werk, zijn ook veel mensen ziek
geworden in de tweede golf. Gelukkig is het aantal doden veel minder vergeleken
met de andere provincies in India.
Ik schrijf deze brief om u te laten weten dat het geld dat ik krijg van het Pastor
Thomas Fonds, wordt besteed voor het onderwijs van arme kinderen op
verschillende manieren.
Omdat op dit moment de kinderen niet naar school kunnen gaan, volgen ze de
schoollessen online. Maar dat kost veel geld. Vele ouders hebben geen
smartphone om de kinderen online lessen te laten volgen en ook geen geld om
internet data te kopen.
Daarom proberen we arme kinderen te helpen vanuit ons fonds door
smartphones te kopen. Daarvoor geven we € 100 per kind uit en betalen we voor
1 jaar internet data.
Een aantal kinderen hebben wel een smartphone maar geen geld om internet
data te kopen. Voor deze kinderen betalen we voor 1 jaar internet data.
Ik probeer op deze manier arme kinderen tijdens deze moeilijke periode bij te
staan, zodat ze zorgeloos via internet kunnen blijven studeren.
DORPSBLAD HOONHORST NR 1
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Ik dank alle gulle mensen die een bijdrage hebben geschonken aan het
Pastor Thomas Fonds.
Nogmaals hartelijk dank aan allen.
Ik wens u allen het allerbeste en Gods zegen.
Pastor Thomas.
Mocht u dit project willen steunen dan kan dat op bankrekening nummer;
NL13 RABO 0138 6412 42 t.n.v. Pastor Thomas Fonds.
Namens het bestuur
Hartelijk dank voor uw bijdrage.
MIVA
In het weekend 28-29 augustus vindt de jaarlijkse MIVA SCHAALCOLLECTE
plaats in al onze kerken.
Dit jaar vraagt de stichting MIVA aandacht voor de medische zorg van de meest
kwetsbaren in Kenia.
In veel landen zijn basisvoorzieningen als gezondheidszorg en onderwijs
onbereikbaar voor de meest kwetsbaren. Gelukkig zijn er lokale mensen die zich
inzetten om anderen te helpen. MIVA ondersteunt deze mensen met onmisbare
vervoers- en communicatiemiddelen.
Informatie www.miva.nl/collecte-2021.

BERGRUITERS NIEUWS
CONCOURS BERGRUITERS HOONHORST
Vrijdag en zaterdag 10 en 11 september organiseren wij weer
een mooi paarden- en ponyconcours.
Ook hebben we een loterij waar veel mooie prijzen te winnen zijn.
We zien jullie graag op ons concours in Hoonhorst, op het schitterende terrein
aan de Blauwedijk!!
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VOETBAL NIEUWS
Albert Heijn Dalfsen ontvangt eerste seizoenkaart VV Hoonhorst
Halverwege juli heeft voetbalvereniging Hoonhorst de seizoenkaarten 2021/22
aangeboden aan de ruim 150 sponsors. Elk jaar zet de voetbalvereniging één
sponsor in het zonnetje om de allereerste seizoenkaart aan uit te reiken.
Voor dit seizoen was het de eer aan de Dalfser supermarktketen Albert Heijn.
Naast de Dugout bordsponsoring is Albert Heijn Dalfsen ook nog kledingsponsor
in Hoonhorst aldus Wim van Lenthe, bestuurslid VV Hoonhorst en sponsorzaken.
Alle sponsoren hebben inmiddels de seizoenkaarten toegestuurd gekregen en
laten we hopen op een mooi en sportief seizoen!
Links Albert Huisjes en Wim
van Lenthe (VV Hoonhorst)
voorste rij: Lennard Bos en
de medewerkers van Albert
Heijn Dalfsen

PLAATSELIJK NIEUWS
Opbrengst lege flessen actie Ronald McDonaldhuis Zwolle
Donderdag 8 juli 2021 kwam Monique van het Ronald McDonaldhuis Zwolle op
de St. Cyriacusschool de cheque in ontvangst nemen van de opbrengst van de
lege flessenactie die groep 3 en 4 hadden gedaan in het kader van het goede
doelen project van de Eerste Heilige Communie. Dit was een bijzonder moment,
want de opbrengst was wel €1377,95! Echt gigantisch en we willen iedereen
bedanken die hieraan heeft bijgedragen.
Het Ronald McDonaldhuis in Zwolle bestaat inmiddels 17 jaar en de kamers waar
de gasten verblijven zijn verouderd. Het geld dat met de flessenactie is
opgehaald, gaat gebruikt worden om de kamers op te knappen en opnieuw aan
DORPSBLAD HOONHORST NR 1
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te kleden. Groep 3 en 4 heeft direct een eerste nieuw kunstwerk aangeleverd
door middel van een collage van kleine tekeningen van alle leerlingen.
We wensen het Ronald McDonaldhuis in Zwolle veel succes met opknappen van
de kamers en vooral met het mooie werk wat zij doen door het opvangen van
gezinnen van zieke kinderen zodat zij een rustplek hebben in de buurt van hun
kind en of broertje of zusje.
Werkgroep goede doelen project en werkgroep Eerste Heilige Communie.
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Opening 10 juli was grandioos.
Onze sportieve burgemeester Erica van Lente heeft samen
met Myla, de officiële opening van ons bootcampveld
verricht. Na de officiële verrichting ontdeden ze zich van
hun ambtsketting en werden hun jurken uitgedaan waar ze
hun sportkleding tevoorschijn toverden om zo fanatiek mee
te kunnen doen met de Ouder-Kind bootcamp. Mooi was het
om te zien dat er veel belangstellende kwamen om te kijken
maar er waren ook veel ouders die samen met hun kinderen
een half uurtje gingen bootcampen.
We zijn supertrots op wat we in Hoonhorst samen kunnen bereiken. Wij als
Bootcamp Hoonhorst willen iedereen bedanken die het mogelijk heeft gemaakt
om het veldje achter de tennis om te toveren tot een waardig Bootcampveld. Met
name de tennisvereniging ’t Melkhuussie willen we nogmaals bedanken voor het
in gebruik mogen nemen van het veldje achter de tennisbanen. Ook VV
Hoonhorst willen we bedanken voor hun enthousiaste onthaal op de Potkamp.
We willen ook langs deze weg in het bijzonder alle leden van Bootcamp
Hoonhorst bedanken voor hun gulle giften, we zijn hier ontzettend blij mee! En
waren hierdoor enorm verrast!
We gaan ons heel erg inzetten om
binnen een zeer korte termijn het
multipurpose rack te kunnen plaatsen,
waar men met veel personen samen aan
kan gaan trainen. (zie foto)
We willen nogmaals noemen dat het veld
voor iedereen toegankelijk is. Je kan
kiezen tussen lessen van een instructeur
(Helen, Robert of Claudia) of zelfstandig
trainen buiten de lessen om. Voor
mensen die graag les willen krijgen, Bootcamp Hoonhorst geeft op vijf
verschillende momenten in de week les .
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Voor meer informatie stuur een e-mail naar anyfitnesshoonhorst@gmail.com of
bel Claudia Lubberts tel 06 36 26 67 58

Hieronder vindt u het programma dat is samengesteld voor de jeugd van
Hoonhorst en Wythmen van 12 tot circa 16 jaar, die op het voortgezet onderwijs
zitten.
Het programma zal alleen doorgaan als de situatie m.b.t. covid dat toestaat.
Helaas zijn het afgelopen seizoen veel activiteiten niet doorgegaan, maar we
hopen dat het komende jaar deze wel door kunnen gaan.
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Programma Jeugdsoos 2021-2022
Dag

Datum

Activiteit

Vrijdag

03-09-2021

Start BBQ en jaarvergadering
Jeugdsoos voor bestuur,
jeugdraadsleden en jeugd (inclusief
groep 8)

Vrijdag

24-09-2021

Maisdoolhof door Bestuur

Vrijdag

01-10-2021

Karten

Vrijdag

15-10-2021

Pizza bakken

Vrijdag

05-11-2021

Zwemmen

Zaterdag

19-11-2021

Archery Tag in gymzaal Potstal

Vrijdag

03-12-2021

Sinterklaasspel

Vrijdag

17-12-2021

Kerstkaarten maken in de Potstal

Dinsdag
Zaterdag/Dinsdag

14-12-2021
24/31-12-2021

Ophalen bestellijsten oliebollen
Oliebollen uitdelen

Vrijdag

14-01-2022

Bowlen

Vrijdag

04-02-2022

Trampoline springen

Vrijdag

25-02-2022

Carnavalsbingo (incl. groep 8)

Vrijdag

04-03-2022

Bumperballs i.s.m. Saam

Vrijdag

18-03-2022

Levend Stratego

Vrijdag

01-04-2022

Chocolade eitjes verkoop

Vrijdag

21-04-2022

Activiteit Oranjevereniging

Vrijdag

13-05-2022

Vrijdag

27-05-2022

Workshop Kickboksen

Vrijdag

10-06-2022

Waterskien bij de Wijthmenerplas

Vrijdag

17-06-2022

Outdoor Heino (inclusief groep 8)

Zondag

26-06-2022

Opruimen terrein sproeifeest 08.00 u
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