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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: dorpsbladhoonhorst@gmail.com
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
14 september
5 oktober
2 november

Gemaakt door
Rosanne
Rosanne
Marisca

Verschijning
24 september
15 oktober
12 november

Beste dorpsgenoten,
Wie van een gematigde zomer met temperaturen van 20-25 graden houdt, zat dit
jaar goed in Nederland. En dankzij de regen hebben we kunnen genieten van de
prachtige natuur in en om Hoonhorst en daarbuiten. Nu gaan de kinderen weer
naar school en is menigeen weer op zijn werkplek belandt, thuis of op locatie.
Wat zijn we dan ook weer blij om daarnaast onze agenda met leuke dingen te
vullen! Voor ieder wat wils en een mooie manier om weer meer mensen te
ontmoeten.
We wensen ieder nog een mooie nazomer toe!

Stichting Dorpsblad Hoonhorst
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Kerkelijk nieuws
Vraag en aanbod
o Trespaplaten – gratis!
o Kaartmaatje gezocht
Plantenactie Volleybalvereniging
De Bingoballen gaan weer rollen!
Foto’s uit de oude doos in de etalage
Kunst om Dalfsen
Plaatselijk belang houdt weer een ledenvergadering
KWF collecteert
Voetbalnieuws
o Alles is weer schoon
o Nieuwe reclameborden
‘t Keerpunt in Dalfsen: over dyslexie
Anjerpunt
o Ook eieren van Decohof
o Joris bezorgt
o Digitaal vragenuurtje en Infopunt
Duurzaam Hoonhorst
o Bon voor een ton
o Chauffeurs gevraagd voor vervoer cliënten zorgboerderij!
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Agenda
Vrijdag 3 september

Jeugdsoos
Start BBQ en jaarvergadering

Woensdag 8 september

Plantenactie Volleybalvereniging

Vrijdag 10 en zaterdag 11 september

Concours Bergruiters

Donderdag 16 september

Bingo Zaal Kappers

Zaterdag 18 en zondag 19 september

Kunst om Dalfsen

Vrijdag 24 september

Jeugdsoos Maïsdoolhof

Dinsdag 28 september

Ledenvergadering Plaatselijk Belang
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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, 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
DORPSBLAD HOONHORST NR 2
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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. NL55RABO0312 8258 11 t.n.v. R.K. Parochie H.
Cyriacus Hoonhorst.
Kerkberichten: 4 september tot en met 26 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.
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.
Kappers- van de Kolk, Johan Kortstee, Marinus Zijsveld, Gerard Overgoor, Marcel
Diepman, Dieks Meulman en kinderen, Dorus Broeks namens de KBO
Ommen

: zondag

5 september 11.00 uur

Eucharistieviering

Maandag 6 september
19.00 uur
: Rozenkransgebed
Lectrix
: Tonnie Veltmaat
Dinsdag 7 september
8.45 uur
: Openingsviering van de school
Donderdag 9 september
19.00 uur
: Eucharistieviering
Voorganger : Pastoor Monninkhof
Intentie
: Voor vrede in de wereld
Zondag 12 september
09.00 uur
: Eucharistieviering ( Oogstdankviering )
Voorganger : Pastoor Monninkhof
Lector
: Silvo Broeks
Koster
: A. Braam
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Intenties 12 september:
overl. ouders Grooteschaars- Bruggeman, Bernard en Marie Diepman- Reimert, overl.
ouders Wolthaar- Jutten, Herman Nijboer, Dieks Meulman en kinderen
Ommen

: zondag

12 september 11.00 uur

Eucharistieviering

Maandag 13 september
19.00 uur
: Rozenkransgebed
Lector
: Frans Eilert
Donderdag 16 september
19.00 uur
: Eucharistieviering
Voorganger : Pastoor Monninkhof
Intentie
: Voor de zieken en gehandicapten
Zaterdag 18 september
19.00 uur
: Eucharistieviering
Voorganger : Pastor Wenker
Lectrix
: Miny Holterman
Koster
: G. Holterman
Intenties 18 september:
Bernard- en Marie Diepman- Reimert, overl. ouders Meijerink- Groote Stroek, overl.
ouders Sterenbosch- Luttenberg, fam. Huitink, overl. ouders Schrijver- Langenkamp,
Jaarged. Gerrit Damman, Jaarged. Mien Schuurman- Zijsveld, overl. ouders HagenKeizer, Martin en Willy,
overl. ouders Poppe- Hoogland, Jan Diepman en Ingrid Rosink- Diepman, Dieks Meulman
en kinderen
Ommen

: zondag

19 september 11.00 uur

Eucharistieviering

Maandag 20 september
19.00 uur
: Rozenkransgebed
Lectrix
: Tonnie Veltmaat
Donderdag 23 september
19.00 uur
: Eucharistieviering
Voorganger : Pastoor Monninkhof
Intentie
: Voor onze eenzame medemens
Zondag 26 september
Er is geen viering in Hoonhorst. De misintenties worden een week later
afgelezen.
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8

Dorpsblad Hoonhorst
In Dalfsen is om 10.00 uur een oecumenische viering met medewerking van
pastor klein Overmeen.
En in Ommen is er om 11.00 uur een Eucharistieviering.
Kerk TV stopt per 1 september
Sinds december 2020 is het mogelijk om de viering in onze kerk te volgen via
Livestream. De Kerk TV is gestart om onze parochianen tijdens de restricties
rondom corona de mogelijkheid te geven om de vieringen vanuit huis te volgen.
Nu de restricties voor een groot deel zijn opgeheven en we weer naar de kerk
mogen, stoppen we per 1 september 2021 met het uitzenden van de Kerk TV
vieringen via de Livestream. Alleen bij bijzondere vieringen, zoals avondwake,
uitvaart, jubilea, etc. zal de Kerk TV nog worden gebruikt. We nodigen u van
harte uit om vanaf 1 september de vieringen in onze kerk bij te wonen. Uiteraard
zullen voor de mensen die niet in de mogelijkheid zijn om naar de kerk te komen,
de vieringen te beluisteren zijn via Kerkradio en Kerkdienstgemist.nl

AANGEBODEN/GEVRAAGD
GRATIS AANGEBODEN namens VV Hoonhorst
Reeks trespaplaten, afkomstig van reclameborden VV Hoonhorst.
Mooie platen in goede staat en éénzijdig bedrukt met reclame...
Interesse! Voor informatie kunt u contact opnemen met Herman
Veneboer (0529-401828) of Wim van Lenthe (0529-401991)
OP=OP, WEG=WEG

Kaarten
Wie wil bij mij thuis komen kaarten? Ik zoek drie
personen voor kaartspellen als bijvoorbeeld Pesten,
Jokeren, Klaverjassen. Ik kan op maandag, dinsdag
en vrijdag. In overleg met degene die zich hiervoor
aanmeldt kan een dag en een dagdeel worden
besproken. Ik zorg voor koffie, thee of wat anders
met wat lekkers er bij. Als u hiervoor belangstelling
heeft wilt u dan een bericht sturen naar
lenysido.vaneck@xs4all.nl of een briefje in de
postbus van De Weitjes 12?
Sido van Eck
DORPSBLAD HOONHORST NR 2
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PLAATSELIJK NIEUWS
Beste inwoners van Wijthmen, Hoonhorst en omstreken,
De jaarlijkse plantenactie van
Volleybalvereniging Wijthmen
wordt dit jaar gehouden op:
woensdag 8 september 2021
In verband met corona is onze
plantenactie vorig jaar
geannuleerd en dit voorjaar
uitgesteld. Daarom willen we
heel graag van deze actie een
succes maken! Steunt u onze
plantenactie en daarmee onze
volleybalvereniging?
Leden van de vereniging komen
aan het eind van de middag of
het begin van de avond langs
met diverse kleuren
bolchrysanten. De opbrengst komt onze verenigingskas ten goede.
Graag tot ziens op woensdag 8 september!

Kunst om Dalfsen
Eindelijk .... na anderhalf jaar wachten mag de 15e editie van
“kunst om Dalfsen” doorgang vinden en wel op 18 en 19
september.
Ook in Hoonhorst kun je meerdere kunstpunten bezoeken en
zeer divers werk bewonderen.
Bij Kappers is er een expositie van schildersgroep Bellingeweer en atelier
Aventurijn te zien. In de etalage van Kappers zijn herinneringen uit de oude doos
geëxposeerd. In de Potstal is, zoals gebruikelijk, werk van de schildersgroep van
atelier I’M en Cindy Pot exposeert in de dorpshuuskamer.
Tot slot is er een groepsexpositie met diverse kunstvormen te bezoeken aan de
Emmerweg 7, bij het atelier van Ingrid Mertens (Atelier I’M)
Vanaf vrijdag 30 augustus zijn boekjes van de kunstroute te verkrijgen bij
Kappers, Boerhoes en Ingrid Mertens. Ook in Dalfsen liggen er boekjes op
diverse locaties. We hopen op goed weer en veel belangstelling.
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Hallo iedereen
Het afgelopen seizoen konden we door de omstandigheden (Covid) geen bingo
organiseren.
We hopen dit seizoen wel te kunnen spelen en we roepen iedereen op gezellig
een keertje te komen om bingo te spelen.
Niet de grootste maar wel de gezelligste in de buurt.
Nu nog wel in Kappers op donderdagavond om 20.00 uur
Zaal open vanaf 19.30 uur.
Noteer de data maar vast in de agenda.
Donderdag 16 september 2021
Donderdag 21 oktober 2021
Donderdag 18 november 2021
Donderdag 16 december 2021
Donderdag 20 januari 2022
Donderdag 17 februari 2022
Donderdag 17 maart 2022
Donderdag 21 april 2022
Kom allemaal, we zien jullie graag komen.
De Organisatie van de Tempelhof vereniging

Herinneringen uit de oude doos
In 2020 bestond Hoonhorst 250 jaar. Een aantal creatievelingen hebben oude
foto’s bewerkt en presenteren deze, nu het weer mag, op een bijzondere manier.
Nieuwsgierig geworden? Tijdens de maand september zijn de resultaten te zien
in de etalage van Kappers.
Mariet Broeks, Esther Diepman, Tini Mijsters, Cindy Pot, Gerda Horstman, Eline
Elshof en Ingrid Mertens hebben dit tot stand gebracht.
Voor informatie over aanschaf of werkwijze:
Ingrid Mertens: 06-28302517
Zie op de volgende pagina een mooie oude foto
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Aankondiging
Ledenvergadering
Plaatselijk Belang Hoonhorst e.o.
Dinsdag 28 september 2021 om 20.00 uur wordt de ledenvergadering van het
Plaatselijk Belang gehouden in zaal Kappers. We nodigen de leden van harte uit
hierbij aanwezig te zijn. We willen u verzoeken om u vooraf aan te melden voor
de ledenvergadering door middel van een e-mail naar:
secretariaat@pbhoonhorst.nl . Graag ontvangen wij uw aanmelding voor
26 september. Tijdens de vergadering zullen de coronaregels in acht worden
genomen.
Bent u nog geen lid van de grootste vereniging van het dorp en wilt u graag
betrokken worden bij de ontwikkelingen in het dorp? Dan bent u van harte
welkom om eens te horen waar het Plaatselijk Belang zich mee bezig houdt. Lid
worden kan ter plekke voor het bedrag van €7,50 per jaar.
Tijdens de ledenvergadering zullen o.a. de volgende punten aan de orde komen:
stand van zaken pastorietuin, Achter de Molen en Koele 2, de bestuurswisseling,
een terugblik op het afgelopen jaar en een vooruitblik op het komend jaar. De
definitieve agenda ontvangen alle leden binnenkort in hun mailbox.
Heeft u interesse voor bouwgrond op Koele 2 en/of wilt u actief meedenken over
de inrichting van Koele 2, laat dan van u horen! Dat kan door aanwezig te zijn op
de ledenvergadering of door contact op te nemen met de bestuursleden van het
PB.
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KWF Kankerbestrijding collecteert 5 t/m 11 september in Hoonhorst
Doneren kan contant of via QR-code
Tijdens de nationale collecteweek van KWF Kankerbestrijding (5 tot en met 11
september) wordt in Hoonhorst e.o. weer huis-aan-huis
gecollecteerd. Hoonhorsternaren die iets over hebben voor het goede doel
kunnen op twee manieren doneren: contant, door munt- of briefgeld in de
collectebus te doen. Of met hun telefoon, door een QR-code te scannen.
Het KWF-collecteteam is blij dat er dit jaar weer volop gecollecteerd kan worden.
Door de coronacrisis was de landelijke opbrengst vorig jaar ongeveer een derde
lager dan normaal: € 4,2 miljoen in plaats van € 5,8 miljoen.
1 op de 3 krijgt kanker
“We hopen dit jaar weer meer geld op te halen voor kankeronderzoek en -zorg”.
“Dat is hard nodig, want nog altijd krijgt 1 op de 3 Nederlanders kanker.
Bovendien heeft de kankerzorg flink te lijden gehad onder de coronacrisis. Veel
operaties zijn uitgesteld, diagnoses later geconstateerd. Voor al die patiënten is
het belangrijk dat zorg snel weer op volle sterkte komt.”
Doneren via je mobiel
Hoonhorsternaren kunnen tussen 5 en 11 september een collectant aan de deur
verwachten. Behalve een donatie met contant geld kun je ook contactloos via een
QR-code doneren. Die scan je met je mobiele telefoon. Je betaalt vervolgens
veilig, anoniem en eenmalig via iDEAL.
De verwachting is dat het contante geld binnen een paar jaar helemaal uit de
collecte verdwijnt. Zo doen we vast wat ervaring op.”
Die trend ziet KWF nu al opkomen. In 2019 ontving het fonds landelijk nog €
377.000,= aan digitale donaties, in 2020 was dit maar liefst € 1,5 miljoen.
Collectant gemist? Dan kunt u toch een bijdrage leveren door online te doneren
via kwf.nl/doneer
Collectanten gezocht
Wil je ook helpen om zoveel mogelijk geld op te halen, aan de deur of via je
mobiel? Het collecteteam in Hoonhorst is nog op zoek naar collectanten voor in
de Marshoek. Meld je aan via Marisca Kasper, marisca.kasper@hotmail.com
DORPSBLAD HOONHORST NR 2
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tel. 06 14 56 57 69.
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VOETBAL NIEUWS
Klussenavond VV Hoonhorst wederom een succes
Vrijdag 20 augustus j.l werd er door de commissie weer een klusavond
georganiseerd. Een vaste traditie voor de start van de nieuwe competitie en
aftrap van het nieuwe seizoen. Na een lekker kopje koffie werd er gestart met de
schoonmaak van reclameborden, hekwerk, bestrating en goals. Verder werden
de Dug-outs van veld 1 en 2 en het ballenhok onderhanden genomen. Bij het
hybrideveld moest o.a de bestrating onkruidvrij worden gemaakt. De opkomst
was hoger dan vorig jaar, aldus Wim van Lenthe, die samen met Jeroen Peek en
Jeroen Zwakenberg in de commissie zitten. Na afloop was er een gezellige nazit
met een drankje en lekkere hapjes verzorgd door Café Restaurant Kappers.
Voetbalvereniging Hoonhorst wil graag iedereen bedanken voor alle hand en
spandiensten.
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Nieuwe reclameborden VV Hoonhorst
Afgelopen periode heeft Voetbalvereniging Hoonhorst weer nieuwe sponsors
binnen kunnen halen.
Dit was met name ook nodig na opzegging van een aantal vertrouwde sponsors
die wij alsnog hartelijk willen bedanken voor de samenwerking. We hebben de
volgende bedrijven kunnen contracteren voor een aantal jaren:
Hotel Tesselhof, De koog, Texel

Roelofs, Lemelerveld

Verkouw Consultancy, Emmen

Phone House, Dalfsen

BP Dalfsen/ De Haan Oliën, Oosterhout (NB)

Wildeboer, Nieuwleusen

Mijn Kast op Maat.nl, Hengelo (ov)

Primera Jansen, Dalfsen
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Onlangs heeft de voetbalvereniging een contract afgesloten met
Ger Jansen van Primera Jansen uit Dalfsen. Het betreft een
overeenkomst voor een reclamebord langs het hoofdveld.
De winkel van Primera Jansen bestaat uit alles wat maar uit of
op papier staat, maar ook andere schrijfbenodigdheden, cadeaubonnen,
pakketjes DHL of gewoon je eigen krant of tijdschrift daar halen...
We willen Ger Jansen hiervoor hartelijk bedanken...
Verder heeft Albert Heijn Dalfsen nog
een extra bord geplaatst en worden er
nog 7 borden vernieuwd in verband met
nieuw logo of andere uitstraling. Ook zijn
er verschillende contracten vernieuwd
en tevens verlengd.
Alle nieuwe sponsors welkom bij VV Hoonhorst!
Kind met dyslexie? Spiertesten kunnen helpen
Dyslexie bij kinderen behandelen met behulp van
spiertesten? Voor Gerrie Eikenaar van
Praktijk ’t Keerpunt in Dalfsen is het een logische
aanpak. “Twee of drie korte behandelingen zijn
vaak al genoeg om een significant verschil te ervaren.” Ze merkt dat deze
methode bij veel mensen nog onbekend is, terwijl ze in haar praktijk veel
positieve resultaten ervaart.
Lezen, lezen en nog eens lezen
“Een reguliere dyslexiebehandeling bestaat meestal uit lezen, lezen en nog eens
lezen”, vertelt Gerrie. “Maar daarin schuilt een probleem, want bij kinderen met
dyslexie gaat het lezen moeizaam. Het gevolg is ongemak, onzekerheid en
emotie. Kinderen met dyslexie twijfelen vaak aan hun eigen kunnen. Een
behandeling met spiertesten focust zich juist op dingen die wél goed gaan en dat
levert de mooiste resultaten op.”
Het brein wakker schudden
Bij het toepassen van spiertesten draait het veelal om motorische oefeningen.
“Met verschillende oefeningen spoor je de blokkades op en schud je het brein
wakker. Denk bijvoorbeeld aan simpele oefeningen als duimendraaien, kruisloop
etc. Zo ga je samen op een speelse manier aan de slag. Als kinderen de
oefeningen eenmaal onder de knie hebben verdwijnen de blokkades en krijgen

DORPSBLAD HOONHORST NR 2

22

Dorpsblad Hoonhorst

DORPSBLAD HOONHORST NR 2

23

Dorpsblad Hoonhorst

DORPSBLAD HOONHORST NR 2

24

Dorpsblad Hoonhorst
ze steeds meer zelfvertrouwen. En dat merk je aan het lezen: twee of drie
behandelingen zijn vaak al genoeg voor een grote vooruitgang!”
“Met de behandeling bouwen we samen aan meer zelfvertrouwen. En dat zie je
vervolgens weer terug bij het lezen.”
Onbalans in de kleine hersenen
Maar hoe komt het dat spiertesten zo goed lijken te werken? Gerrie: “De precieze
oorzaak van dyslexie is nog steeds niet definitief vastgesteld, maar de problemen
ontstaan in de hersenen. Soms is er sprake van een onbalans of storing in de
kleine hersenen, ook wel het cerebellum genoemd. Met dit deel van de hersenen
leer je nieuwe dingen zonder er echt bij na te denken, zoals lopen, praten of
fietsen. Kinderen met dyslexie hebben – bewust of onbewust – moeite met deze
natuurlijke manier van leren, waardoor ze naast taalproblemen ook problemen in
de motoriek ervaren. De spiertesten spelen daarop in.”
Positieve ervaringen
Gerrie ziet in haar praktijk veel succesverhalen. Gerrie: “Dyslexie kan veel
verschillende oorzaken hebben en simpelweg oefenen met lezen is niet altijd de
oplossing. Sterker nog: het kan het probleem juist groter maken omdat
onzekerheid op de loer ligt.” Ouders zijn vaak positief verrast door het effect van
de behandelingen. “Ze merken dat een kind met veel meer zelfvertrouwen naar
school gaat en dat lezen en leren weer leuk gevonden wordt. Daar drááit het
natuurlijk allemaal om! Ik hoop dat steeds meer ouders en kinderen zich ervan
bewust worden dat dyslexie geen levenslange last hoeft te zijn. Met de juiste
therapie kun je een heel eind komen!”

Tweede kans: bon voor een ton
Schoon regenwater wil je het liefst opvangen en niet in het
riool laten verdwijnen. Dat kan met een regenton, waarin je
het water kan bewaren voor drogere tijden. Bovendien wordt
zo het riool ontzien en is de kans op overstromingen minder
groot. Om dit te bereiken heeft Dorpen van Morgen de vorig
jaar in Hoonhorst met veel succes gehouden actie “bon voor
een ton” uitgerold in heel Dalfsen. Maximaal 200
huishoudens in onze gemeente kunnen profiteren van de huidige actie, die loopt
tot en met voorjaar 2022.
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De actie van Duurzaam Hoonhorst gemist en toch graag een bon voor een ton?
Kijk op https://dorpenvanmorgen.nl/bon-voor-een-regenton/ voor meer informatie.
Chauffeurs gevraagd.
Naast particulier gebruik wordt onze
dorpsauto van maandag tot en met
donderdag ook ingezet voor het vervoer van
cliënten naar de dagopvang van de
Damhoeve te Hoonhorst en incidenteel naar
dagopvang Kakelbont te Dalfsen.
In verband met tijdelijke uitval van een chauffeur zoeken wij voor de
dinsdagmorgen en dinsdagmiddag een (vrijwillige) chauffeur voor het vervoer en
begeleiding van de cliënten. Tevens zoeken wij een (vrijwillige) chauffeur voor
onbepaalde tijd voor de donderdagmiddag.
De vervoerstijden liggen tussen 08.30 - 10.30 en 14.30 – 16.30.
Verdere informatie is te verkrijgen bij:
Gerard Holterman, telefoon (06) 10 31 98 35, email: gh13068@home.nl
Dorpsdeelauto: eropuit!
Over dorpsdeelauto gesproken: op de vrijdag,
zaterdag en zondag is de auto voor alle
Hoonhorsters beschikbaar. Endje 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) 401878, Anthony Voets
(06)16446348, Cees Veldwijk (0529) 462133,
Jannet Kroes (0529) 427037
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Welkom
Het Anjerpunt is maandag tot en met vrijdag van
13.30-16.30 uur open! Tijdens de openingstijden kun je
boeken halen en brengen, maar ook is er weer ruimte voor andere activiteiten
zoals het haak- en breicafé op de woensdagmiddag. Hiervoor stelt Kappers de
zaal beschikbaar zodat de anderhalve meter ruimschoots gegarandeerd kan
worden.
In het schap
De schappen met streekproducten raken steeds
gevulder. De echte Hoonhorster Klapmutsjes, het
Hoonhorster broodje en het Kwakkelaartje zijn weer
volop verkrijgbaar. En je vindt in het schap onder andere
de bieren van de Vechtdalbrouwerij, eieren van Decohof, meel van de molen,
leuke kadootjes….elke week komen er nieuwe items bij. En nieuw is ook dat er
nu met pin betaald kan worden. Zo reken je ook makkelijk een Hoonhorster
broodje, het pakje heerlijk Kwakkelaartjes en een Klapmutsje af. Kortom: alle
moeite waard om te kijken wat voor moois en lekkers het Anjerpunt biedt.
En heb je zelf wat moois en/of lekkers in de aanbieding, of heb je een tip voor het
vullen van de vakken met lokale producten met een verhaal: laat het ons weten.
info@anjerpunthoonhorst.nl.
Joris bezorgt
Wilt u net zoals vroeger, heerlijk verwend worden met verse
groente, fruit, brood of een heerlijk biertje? Wacht niet langer en
kies voor stichting JorisBezorgt.
Het werkt als volgt: Klanten kunnen verschillende soorten
pakketten afnemen afhankelijk van het aantal personen en voor
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hoeveel dagen per week men een pakket wil ontvangen. Daarbij is er ook nog de
keuze voor een groente pakket met of zonder fruit erbij. Bij het brood kun je
aangeven welk brood je wilt en dan bezorgen we dit, zo simpel!
Joris bezorgt elke donderdag in Hoonhorst. De pakketten kunnen bij het
Anjerpunt worden opgehaald. Alle informatie is te vinden op www.jorisbezorgt.nl
(digitaal) Vragenuurtje
Nieuw in het Anjerpunt: elke dinsdag van
11 tot 12 uur: het digitaal vragenuurtje.
Heb je vragen over het gebruik van je tablet,
computer en mobiel?
Voor iedereen die vragen heeft over digitale
onderwerpen is er het Digitale vragenuurtje.
Je krijgt deskundige hulp en er zijn geen kosten
aan verbonden.
Het Digitale vragenuurtje wordt georganiseerd door SAAM Welzijn en de
Bibliotheek.
Vanaf 14 september is ook het Infopunt weer open op de dinsdagen van 11 tot
12 uur. Het Infopunt is er voor iedereen. Je kunt er terecht met allerlei vragen
over zorg, gezondheid, welzijn, wonen en nog veel meer. Aarzel niet, kom langs
en stel je vraag.
18 en 19 september: Kunst en cultuurweekend - kunstomdalfsen
In 2021 kon het kunst- en cultuurweekend, dat
normaal gesproken wordt georganiseerd in het eerste
weekend van mei, helaas niet doorgaan. Maar... we
organiseren het nu op zaterdag 18 en zondag 19
september. Wij organiseren het weekend in het teken
van kunst en cultuur dan voor de 15e keer. Dus de
vlag mag uit...liefst mét wimpel!
Ook Hoonhorst heeft een groot aantal kunstpunten waar in dit weekend genoten
kan worden van kunst & cultuur, waaronder het Anjerpunt. De brochure met alle
informatie is verkrijgbaar bij het Anjerpunt.

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!
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