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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 en
Inlegvellen (deze uiterlijk 1 week voor verschijning aanmelden)
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
12 juli
9 aug

Gemaakt door
Rosanne
Rosanne

Verschijning
22 juli
19 aug

Beste dorpsgenoten,
In deze editie maken we de winnaars bekend van de woordzoeker en van de
kleurplaten. We hebben prachtig gekleurde en versierde kleurplaten ontvangen,
wat is het dan moeilijk kiezen! Hiermee zijn de feestelijkheden rondom het 25
jarig bestaan van het Dorpsblad afgesloten. We kijken er met plezier op terug.
Nu is het de beurt aan het Sproeifeest om er een feest van te maken, na twee
jaar stilte gaat dat zeker lukken.
We wensen iedereen veel plezier tijdens deze dagen!
Stichting Het Dorpsblad
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In dit nummer:
Agenda:
Zondag
Dinsdag
Dinsdag
Donderdag
t/m zondag
Zaterdag
Zondag
Dinsdag

12 juni
21 juni
21 juni
23 t/m 26 juni

Eten voor ouderen en alleengaanden in de
Potstal
Ouderenochtend in de Potstal
Infopunt en digitale vragenuurtje
Sproeifeest

25 juni
26 juni
5 juli

Open dag Vechterweerd 11.00-15.00
Oecumenische tentviering
Zij aan Zij fietstocht

Op 7 juni en 21 juni van 14-15 uur het Infopunt en Digitale vragenuurtje in het
Anjerpunt. Daarna weer wekelijks.
Voor de actuele agenda en jaarplanning → zie Hoonhorst.nl

Inhoud:
Kerk

Voetbal klusavond

Winnaar woordzoeker
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DANKBETUIGING
Graag willen wij iedereen bedanken voor de overweldigende aandacht en
blijken van medeleven die we mochten ontvangen na het overlijden van onze
moeder, schoonmoeder en oma, Marie Schrijver-Niens.
Familie Schrijver

storaal 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 / 06 13 42 77 90
Contactpersoon voor onze parochie bij overlijden:
Mevr. T. Veltmaat, tel. (0529) 40 17 29 / 06 38 03 01 37
Contactpersoon voor het kerkhof:
mevr. A. van Leeuwen, tel. (0529) 40 20 11 / 06 13 42 77 90
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
DORPSBLAD HOONHORST NR 14
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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
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: 26 juni tot en met 24 juli
Elke zondag is er in het Eucharistisch Centrum in Ommen een
Eucharistieviering.
Zondag 26 juni
10.30 uur : Tentviering
Voorganger : Werkgroep
Intenties 26 juni: De misintenties worden doorgeschoven naar het volgende
weekend.
Maandag 27 juni
19.00 uur : Rozenkransgebed
Lector
: Frans Eilert
Donderdag 30 juni
19.00 uur : Viering
Intentie
: voor de slachtoffers van de oorlog in Oekraine
Zondag 3 juli - 14e zondag d.h. jaar
09.00 uur : Communieviering
Voorganger : Pastoraal medewerker Butti
Koor
: Pro Musica
Lector
: Martin Broeks
Collectanten : Annie Braam, Frans Overgoor
Koster
: Annie Braam
Intenties 3 juli:
Bernard en Marie Diepman-Reimert, Marinus en Diny Mars-Diepman, Dieks Meulman en
kinderen, overleden ouders Hollewand, Marie Schrijver-Niens , Marie Diepman-Noordman,
Gerard Overgoor
DORPSBLAD HOONHORST NR 14
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Maandag 4 juli
19.00 uur : Rozenkransgebed
Lectrix
: Tonnie Veltmaat
Donderdag 7 juli
19.00 uur : Viering
Intentie
: fam. Koenjer-Vosman
Zaterdag 9 juli - 15e zondag d.h. jaar
19.00 uur : Communieviering
Voorganger : Pastoraal medewerker klein Overmeen
Koor
: Pro Musica
Lectrix
: Ankie van Leeuwen
Misdienaars : Rens, Yorinde
Collectanten : Gerard Holterman, Hans Rienties
Koster
: Gerard Holterman
Intenties 9 juli:
Jaarged. Hendrikus Koenjer, Bernard en Marie Diepman-Reimert, Dieks Meulman en
kinderen, overl. ouders Sterenbosch-Luttenberg, Marie Diepman-Noordman, namens de
KBO Marie Schrijver-Niens

Maandag 11 juli
19.00 uur : Rozenkransgebed
Lector
: Frans Eilert
Donderdag 14 juli
19.00 uur : Eucharistieviering
Voorganger : Pastoor Monninkhof
Zondag 17 juli - 16e zondag d.h. jaar
09.00 uur : Eucharistieviering
Voorganger : Pastoor Wenker
Koor
: Pro Musica
Lector
: Silvo Broeks
Misdienaars : Arne, Frans
Collectanten : Herman v.d. Vegt, Jan v.d. Vechte
Koster
: Herman v.d. Vegt,
Intenties 17 juli:
Jaarged. Dina Grooteschaars-Bruggeman, Bernard en Marie Diepman-Reimert,
overl. ouders Meijerink-Groote Stroek, Dieks Meulman en kinderen, Johan Kortstee,
Marinus Zijsveld, Marie Schrijver-Niens
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Maandag 18 juli
19.00 uur : Rozenkransgebed
Lectrix
: Tonnie Veltmaat
Donderdag 21 juli
19.00 uur : Eucharistieviering
Voorganger : Pastoor Monninkhof
Intentie
: Voor vrede in de wereld
Zaterdag 23 juli - 17e zondag d.h. jaar
19.00 uur : Communieviering
Voorganger : Werkgroep
Koor
: Pro Musica
Collectanten : Gerard Holterman, Wim Schrijver
Koster
: Gerard Holterman
Intenties 23 juli:
Bernard en Marie Diepman-Reimert, Dieks Meulman en kinderen, Gradus Damman,
Jan Diepman en Ingrid Rosink-Diepman

Synodaal proces in onze Emmanuelparochie
Enige weken geleden beloofde ik u in mijn parochiebladartikel: “Waar gaat het
heen ? “ een kort verslag van het ‘synodaal proces’ in onze Emmanuelparochie.
Dit verslag geef ik u in dit artikel.
Het ‘synodaal proces’ betreft een kerkvergadering, die door onze paus
Franciscus in gang is gezet in alle katholieke kerken over de hele wereld. Paus
Franciscus wil weten, hoe wij als gelovigen, en ook anderen buiten onze
geloofsgemeenschappen, aan kijken tegen de toekomst van onze katholieke
kerk. Hiertoe houdt hij een raadpleging in alle parochies en hun
geloofsgemeenschappen. Aan alle Bisschoppen gaf hij in het najaar van 2021 de
opdracht, om in hun bisdom in gesprek te gaan over de door hem (de paus)
aangereikte vragen.
Zo kreeg ook onze Aartsbisschop, Kardinaal Eijk, de opdracht, om vóór de
zomervakantie van 2022 een verslag te maken van het synodaal proces in ons
Aartsbisdom Utrecht. Hiertoe stuurde de Kardinaal begin november 2021 aan alle
pastoors in ons bisdom een brief met een toelichting, vragen en materialen voor
het gesprek in de parochie en haar geloofsgemeenschappen.
In het pastoraal team van onze Emmanuelparochie hebben we in de loop van
november overlegd over deze brief c.a. van onze Aartsbisschop. Onze
constatering als pastoraal team was: deze brief en ook het toegestuurde
materiaal zijn te ‘moeilijk’: ze lenen zich onvoldoende voor gesprek met u als
‘gewone parochianen’. Bovendien zagen wij het als pastoraal team als een
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bezwaar dat de uitkomsten van eventueel gesprek in onze parochie door de
huidige hiërachische verhoudingen in onze kerk naar alle waarschijnlijkheid niet
van invloed zouden zijn op de uiteindelijke besluitvorming binnen de kerk.
Door de coronamaatregelen die kort daarop volgenden (periode november 2021
tot en met januari 2022), waren wij als pastoraal team niet in staat om in het
kader van dit synodaal proces gespreksbijeenkomsten te organiseren.
Toen de coronamaatregelen werden versoepeld kwam er begin februari 2022
een ‘reminder’ van onze Kardinaal. Hij verzocht de pastoors in zijn bisdom om in
hun parochie de gesprekken in het kader van het synodaal proces alsnog te doen
plaatsvinden en uiterlijk begin april 2022 een verslag in te leveren van dit
synodaal proces.
Als pastoor van de parochie heb ik – na overleg hierover in het pastoraal team –
geprobeerd om in de korte termijn die nog restte (amper twee maanden), nog
enige gesprekken te laten plaatsvinden. Wegens overvolle vergaderagenda’s in
parochiebestuur en in een door mij geselecteerde locatieraad, is dit maar ten dele
gelukt. Alleen in de jongerengroep “Lumen Christi” van onze parochie hebben we
van gedachten kunnen wisselen over vragen in het kader van het synodaal
proces.
Om de Kardinaal toch een indruk te geven wat er in onze parochie leeft, heb ik in
mijn uiteindelijke verslag van het synodale proces in onze parochie twee dingen
gedaan: verwezen naar een brief van een zeer betrokken parochiaan, die in deze
periode is geschreven en puntsgewijs de resultaten weergegeven van het
gesprek in onze jongerengroep.
In zijn brief (aan de Kardinaal en zijn beide hulpbisschoppen) deelt deze
parochiaan zijn bezwaren tegen de gevolgen van de aanwijzing in 2012 van onze
Brigittakerk in Ommen als het eucharistisch centrum van onze parochie voor de
opbouw in deze geloofsgemeenschap. Door de nadruk, die er werd (en wordt)
gelegd op de viering van de Eucharistie, was er – zo stelt hij - nauwelijks nog
ruimte voor woord - en communievieringen en uitvaartvieringen onder leiding van
parochianen; en dat terwijl in de jaren daarvoor door deze geloofsgemeenschap
ruimschoots was geïnvesteerd in tijd en geld voor de opleiding van deze
vrijwilligers. Verder schrijft deze parochiaan over een aantal ‘mooie aspecten’ van
zijn geloof, maar ook over de grote zorgen, die hij heeft over de houding van ons
als Kerk tegenover een aantal door hem genoemde ‘kwetsbare groepen’. Door
deze houding van de Kerk voelen deze groepen zich – aldus deze parochiaan –
in de kou staan. Naar mijn indruk roepen de gevoelens van deze zeer betrokken
parochiaan bij veel anderen in onze Emmanuelparochie herkenning op.
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Het gesprek in onze jongerengroep “Lumen Christi” over waar het in onze RK
kerk en ook in onze parochie heen zou moeten, leverde andere gezichtspunten
op. Vanuit dit gesprek, noteerde ik onder meer:
Catechese wordt node gemist
Het is van belang dat je weet, waarom je iets doet; daarom is verdieping
van het grootste belang
Liturgie – zo wordt gesteld – behoort ‘God-gericht’ te zijn; “God verdient
het allermooiste van alles”. Doel van de Mis, zo zegt deze groep is:
aanbidden. Daarop pleit deze groep voor eerbied en respect, voor een
‘knielende kerk’.
Onze jongerengroep concludeert: “Een ‘duidelijke’ kerk is een kerk die
toekomst heeft; traditie heeft de toekomst.”
Bovenstaande weergave van het verloop van het synodaal proces in onze
parochie; de verwijzing naar de brief van deze zeer betrokken parochiaan; en ook
de ‘statements’ uit het gesprek in onze jongerengroep, heb ik medio april aan
onze Kardinaal toegestuurd.
Op basis van alle binnengekomen verslagen uit de 50 parochies van ons
Aartsbisdom, en uit de andere parochies in Nederland, zullen de Kardinaal en de
andere Bisschoppen in ons land zorgen voor een document van 10 pagina’s over
het synodaal proces in onze Kerkprovincie. Dit document zullen zij dan over een
paar weken toesturen aan paus Franciscus. In een kerkvergadering (synode) in
Rome in 2023, zullen dan de aanwezige Bisschoppen besluiten nemen over de
toekomst van onze Rooms Katholieke Kerk.
Door dit verslag hoop ik u inzicht te hebben gegeven in het synodale proces in
onze Emmanuelparochie.
Pastoor André Monninkhof
Vieren met lijf en leden
In mijn recente parochieblad artikel “Waar gaat het heen ? “ beloofde ik u nog
een standpunt van ons als pastoraal team over de lichaamshoudingen tijdens
vieringen: knielen, staan en zitten.
Over dit onderwerp is – nog niet zo lang geleden – een vraag gesteld in één van
onze locaties. Een groep parochianen vraagt zich af: tijdens vieringen blijven we
alsmaar zitten. Kunnen we niet wat vaker gaan staan of knielen, op momenten,
waarop dit past bij het moment van de viering ?
Nu hebben deze parochianen wel een punt. In de liturgie is de basishouding
eigenlijk: staan. Blijven staan, is een uitdrukking van actieve betrokkenheid: ‘we
DORPSBLAD HOONHORST NR 14
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staan ergens voor’. Bovendien is staan een verwijzing naar de kern van ons
geloof: ‘opstanding’; ‘verrijzenis’.
Knielen daarentegen is een houding van overgave: je klein maken voor God,
bijvoorbeeld bij een stil gebed na de communie. Zitten is een uitdrukking van
aandachtig luisteren: bijvoorbeeld tijdens de eerste en tweede lezing en
gedurende de overweging.
Misschien bent u wel eens naar de Chrismamis (zegening van de heilige olieën)
vlak voor de Pasen, in Apeldoorn, geweest. Of was u wel eens aanwezig in de
Kathedraal in Utrecht bij een diakenwijding of priesterwijding. Of heeft u wel eens
een plechtige viering meegemaakt in Kevelaer of tijdens een bedevaart naar
Lourdes. Bij deze vieringen is het heel gebruikelijk dat mensen op de zojuist door
mij genoemde momenten gaan staan, zitten of knielen. Het staat dan ook
aangegeven in het boekje; en ook de sfeer waarin deze vieringen plaatsvinden,
lijkt het gemakkelijker te maken om dan deze lichaamshoudingen aan te nemen.
Echter: in de vieringen in de elf kerken van onze Emmanuelparochie is dit minder
vanzelfsprekend. We gaan staan bij binnenkomst van de voorganger en het
openingslied; tijdens het evangelie; bij het eerste deel van het eucharistisch
gebed (tot na de consecratie) en bij zegen en slotlied. Maar voor het overige
blijven we zitten. Tijdens de viering vinden we dit de meest aangename
lichaamshouding: we zijn in rust en kunnen alles goed volgen. Lang moeten
staan ervaren we als vermoeiend. En knielen roept bij velen van ons bezwaren
op, omdat we dit fysiek niet (meer) kunnen, omdat we dit meer gewend zijn, en
omdat het een gevoel oproept van ‘onderworpenheid’, wat minder goed past bij
de manier, waarop wij ons nu in het leven voelen staan. Ook buiten onze
Emmanuelparochie is het in andere plaatselijke kerken tijdens vieringen de
gewoonte om op enkele momenten te gaan staan, maar voor de rest te blijven
zitten.
Als pastoraal team zijn we van mening, dat – met alle respect voor de groep
parochianen, die over dit onderwerp een vraag heeft gesteld – wij in onze
parochie vooralsnog moeten vasthouden aan de huidige praktijk, zoals
beschreven in de vorige alinea. Dus: we gaan staan op de momenten waarop we
dit nu ook doen, voor het overige gaan we zitten. Wie dit wenst, kan knielen,
bijvoorbeeld tijdens de voorbeden en het stil gebed na de communie. Zo bewaren
we het beste de eenheid, die we als geloofsgemeenschappen tijdens vieringen in
onze kerken toch ook willen uitstralen.
We hopen op uw begrip voor ons standpunt. En wensen u tijdens de vieringen in
onze kerken veel devotie. Dat wij ook in onze Emmanuel-parochie, in gebed en
viering, mogen ervaren dat God met ons is.
Pastoor André Monninkhof
DORPSBLAD HOONHORST NR 14
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VOETBAL NIEUWS

Aankondiging Voetbal Klusavond vrijdag 26 augustus 2022
Ook dit jaar wil VV Hoonhorst voorafgaand aan de start van de nieuwe
voetbalcompetitie 2022/2023 graag het Sportpark ”De Potkamp” weer helemaal
tip top in orde maken. Daarvoor organiseren we op vrijdag 26 augustus weer een
gezellige klussenavond.
We beginnen rond 18.00 uur met een kop koffie en zullen daarna in groepjes
gaan starten.
Neem alsjeblieft een emmer en spons/doek mee en eventueel
werkhandschoenen.
Na afloop is er voor de vrijwilligers nog een gezellige nazit met een hapje en een
drankje.
Vele handen maken licht werk, dus senioren, A en B spelers
en ouders van de overige teams worden hierbij van harte (en
met enige nadruk) uitgenodigd om hun steentje bij te
dragen…..
Noteer deze datum vast in je agenda….
Voor vragen kun je met onderstaande contactpersonen aanspreken:
Wim van Lenthe
Jeroen Zwakenberg
Jeroen Peek
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PLAATSELIJK NIEUWS
Noteer 4 september 2022 in je agenda!
Zouden we dan eindelijk de langverwachte Dorpsquiz
Hoonhorst kunnen houden. Wij hebben in ieder geval goede
moed en daarom een nieuwe datum geprikt.
Op 4 september 2022 zal het dan eindelijk zo ver zijn en
wordt de eerste Dorpsquiz Hoonhorst georganiseerd.
Dus noteer de datum in je agenda en bereid je voor!
Vertrouw niemand en verwacht alles. Haal de dikke Van Dale van zolder en
bewaar alle kranten. Verdiep je in de Hoonhorster historie, check de actualiteiten
en let ook op tijdens het Sproeifeest. Met andere woorden bereid je goed voor!
We hebben van verschillende teams al hun aanmelding ontvangen maar er is
nog ruimte voor nieuwe teams! Dus mocht je ook mee willen strijden, geef jouw
team dan op via het inschrijfformulier op www.dorpsquizhoonhorst.com. De
inschrijving blijft open totdat we het maximale aantal teams hebben bereikt en
sluit uiterlijk op 10 juli 2022 om 14.00 uur.
Wat kun je ook alweer verwachten en hoe werkt het?
Maak een team van enthousiaste dwarsdenkers en friskijkers. Zorg voor een
goede mix van jong en oud, slimmeriken en sportievelingen en bereid je voor op
de Dorpsquiz Hoonhorst.
De captain van jouw team haalt op de quiz dag op een nog te bepalen tijdstip en
plek het quizboek op. Hierin staan vragen en opdrachten uit verschillende
categorieën, met veelal een Hoonhorster insteek. Je speelt de quiz op een zelf te
bepalen locatie, bijvoorbeeld bij één van jullie thuis of in de (sport)kantine. Het
enige vereiste is dat het in Hoonhorst is. Je mag gebruik maken van alle bronnen
die je voorhanden hebt en af en toe zal het nodig zijn om het dorp in te gaan. Elk
team heeft circa 3 uur voor het maken van deze dorpsquiz.
Voor meer informatie: houdt de website www.dorpsquizhoonhorst.com in de
gaten én onze facebook en instagrampagina.
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Winnaars van de kleurplaatwedstrijd en puzzel in de dorpsblad
jubileumeditie
De winnaars van de kleurplatenwedstrijd zijn:
0 – 4 jaar
Demi Damman
5 – 8 jaar
Sterre van Lenthe
9 – 12 jaar
Alicia de Ruiter
En de winnnaar van de puzzel in de
jubileumeditie is: Woutie van Duuren
De oplossing was: Wij bezorgen het nieuws tot op de deurmat
Alle prijswinnaars, van harte gefeliciteerd met jullie prijs.

Wadlopen
We moesten om 8.15 verzamelen in Hoonhorst samen met
de kinderen van de Cyriacus school. Na 2 uur in de bus
zijn we er bijna, maar we maken even een tussenstop om
wat te gaan eten. Toen reden we in ongeveer 10 minuten
naar de dijk. Bij de dijk waren er 2 toiletten voor de meisjes
en de sloot voor de jongens.
We moesten eerst op de dijk lopen en vanaf daar gingen
we het wad op. Het was best moeilijk. Maar wel heel
gezellig! Soms moesten we ook door water heen lopen.
Door de drek (het zachte deel van het wad) lopen was heel
zwaar. Er waren een heleboel schelpen op het
wad, grote en kleine, en ook in verschillende
kleuren. We hebben ook veel krabbetjes gezien.
Met een schepnet van de gids konden we in de
stukken met water vissen. Toen zagen we ook
springgarnalen en kleine visjes. Eén van de
moeders die mee was, had een hele rol met
vuilniszakken mee waar we de schelpen in konden
doen om mee te nemen naar huis. Bij een paar
kinderen bleek er thuis ook een krabbetje in de tas
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te zitten. Toen iedereen moe was van het lopen,
moesten we ook nog weer teruglopen. Iedereen was
heel erg vies geworden. Gelukkig konden we dit bij
de dijk een beetje afspoelen. De 2 uur terug in de
bus konden we uitrusten.
We hebben een leuke dag gehad!
Groep 5/6
Bij deze willen wij Duurzaam Hoonhorst bedanken voor dit mooie uitje dat zij
ons hebben aangeboden!
Bezoek van ouder, werkzaam als militair
Vandaag heeft één van de vaders van onze
kinderen samen met een collega onze school
bezocht. Wat was het een informatieve
ochtend. Nadat we met alle kinderen van de
school beide ‘verkenners’ hebben opgewacht,
heeft de vader eerst in de groepen 1-3 vertelt
over het werk van verkenners. Vervolgens
konden de kinderen van groep 5-8 met alle vragen terecht bij
hem en zijn collega. We hebben geleerd dat de rol van een
militair een beschermende functie heeft, door samenwerken
mensen die minder goede bedoelingen hebben afschrikken.
Met als doel een land beschermen. Vol bewondering hebben
de kinderen gekeken naar de uitrusting van een militair
(pfff…je zou maar zo’n rugzak vol spullen moeten mee
sjouwen…). Vol bewondering ervaren op welke manier
verkenners ‘een oogje in zeil houden’ …..zelfs in het donker!
Een dank aan de vader en zijn collega voor deze ochtend.
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NIEUW: ANJERPUNT-TO-GO
Kappers is dicht, het Anjerpunt-to-go is open!
Om de vele wandelaars en fietsers op zoek naar een kop
koffie of iets anders niet te hoeven teleurstellen is er tijdelijk
het Anjerpunt-to-go. Tijdens openingstijden iedereen bij ons
terecht voor koffie, thee en fris. In de hal staat een heuse balie
waar de koffie ingeschonken wordt en de waren over de
toonbank gaan. Er kan contant of per PIN worden afgerekend.
Naast een beperkt aantal dranken hebben we ook heerlijk boerenijs van Rosa’s
Hoeve uit Raalte. Het ijs zit in een bekertje en we hebben 3 smaken:
boerenjongens, aardbei of vanille-roomijs.
Verder kan iedereen als vanouds bij ons terecht voor boeken, een praatje, een
vraag, kadootjes en streekprodukten. Tot 1 januari zijn het bier van de
Vechtdalbrouwerij en het Klapmutsje uit het assortiment: wij verkopen geen
alcohol….
Op 1 januari, na de fikse verbouwing en verduurzaming van het pand, zullen Bas
en Mariska de deuren openen van hun grand café Thuis bij Kappers en kan
iedereen weer bij Kappers terecht voor een hapje en een drankje.
Van harte welkom in het Anjerpunt, van maandag tot en met vrijdag van
13.30-16.30 uur. In het weekend kunnen de bezoekers van ons fraaie
Hoonhorst bij de Potstal terecht.
En net als de Potstal zijn we op zoek naar vrijwilligers die nu en dan het
Anjerpunt willen bemannen om de openingstijden en service te kunnen uitbreiden
nu Kappers gesloten is. (Tijdelijk) belangstelling? Laat het ons weten.
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WANDELROUTES ROND HOONHORST
Ze gaan als warme broodjes: de fraaie papieren
uitgave van de wandelroutes rond Hoonhorst.
Rond Hoonhorst zijn vier prachtige
wandeltochten gemaakt door een werkgroep met
mensen van Hoonhorst 250 en van het
Anjerpunt.
De wandeltochten starten vanaf het Anjerpunt in
Hoonhorst.
Langs de wandelroutes zijn bij bijzondere
plekken houten paaltjes geplaatst met een frisgroene kop en een QR-code,
waarmee verhalen van vroeger over Hoonhorst te beluisteren zijn.
Daarnaast is het mogelijk om de wandelingen te lopen met de app van
Landschap Overijssel: “Wandelen in Overijssel”. De app voorziet u ook van
informatie tijdens de wandeling. De wandelingen heten: “Op weg naar Ierte”,
“Rond de Mataram”, “Ontdek Landgoed Den Berg” en “Rond Den Aalshorst”. De
afstanden variëren van 8 tot 13 km.
Voor meer informatie over het Anjerpunt of wil je graag Noaber worden,
stuur dan een mail naar: info@anjerpunthoonhorst.nl of kom langs tijdens
openingsuren
Kijk ook eens op de FaceBookpagina van het Anjerpunt.

INGEZONDEN NIEUWS

Actie: Dalfsen geeft warmte
Laat niemand in de kou staan de komende winter. Help je mee wat warmte
te delen ? Door de sterke stijging van de energieprijzen en de hoge inflatie
wordt het dagelijkse leven flink duurder.
Dit is vooral slecht nieuws voor de mensen
met een laag inkomen. Hoe ga je dan alles
betalen?
De kerken in de gemeente Dalfsen
organiseren nu via het Noodfonds Dalfsen de
actie: Dalfsen geeft warmte
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Heb je niet te maken met de gestegen energieprijzen vanwege een
meerjarencontract, dan heb je toch het voordeel van de verlaagde
energiebelasting (gemiddeld 400 euro per jaar). Iedereen die om wat voor reden
het goed heeft, kan met deze actie delen met wie het nu moeilijk heeft. Dit omdat
we geloven in de verbondenheid tussen mensen, juist in deze tijd ongekende
problemen.
De opbrengst wordt verdeeld onder de aanvragers en het maakt niet uit of een
aanvrager wel of geen lid is van een kerk. Deel je mee?
Een gift kun je geven via het Noodfonds Dalfsen: NL66ABNA0109944216 tnv
Stichting Noodfonds Dalfsen.
100% van deze actie gaat naar de ontvangers. Looptijd van de actie: tot 1 juli
2022.
info@noodfondsdalfsen.nl

UITJES MET KINDEREN VOOR IN DE ZOMERVAKANTIE
Elke zaterdag van 10.00-13.00 uur organiseren we
een bOEr-gondische markt op ons eigen erf
behalve als de Boerenmarkt in Vilsteren gehouden
wordt. Met behulp van onze kleine foodtruck willen
we graag burgers en buitenlui laten genieten van
voedsel van verschillende boerderijen die hun
producten bij ons bezorgen, regionaal voedsel
met dus een korte keten. Wanneer de mensen
belangstelling hebben zijn ze welkom om even bij
de koeien te kijken en leggen we graag uit wat we
doen.
Familie Kooiker, Marshoekersteeg 7
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