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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
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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: 26 september t/m 17 oktober. Het volgende schema is onder
voorbehoud.
In het Eucharistisch centrum van de Emmanuelparochie te Ommen is er
elke zondag om 11.00 uur een Eucharistieviering
Zondag 26 september
Geen viering! Vredesweek. Oecumenische viering in de Grote Kerk in
Dalfsen om 10.00 uur.
Te volgen via een live stream. Info op www. Podiumvankerkendalfsen.nl
De opgegeven misintenties worden een week later afgelezen.
Maandag 27 september
19.00 uur
: Rozenkransgebed
Lector
: Frans Eilert
Donderdag 30 september
19.00 uur
: Eucharistieviering
Voorganger : Pastoor Monninkhof
Intentie
: Voor alle overledenen in onze parochie
Zaterdag 2 oktober
19.00 uur
: Communieviering:de collecte is bestemd voor de
Wereldmissiedag voor de kinderen
Voorganger : Pastoraal medewerker Butti
Lectrix
: Anneke Jansen
Koster
: G. Holterman
Intenties 2 oktober:
Herman Wolthaar, Bernard en Marie Diepman- Reimert, Gerard Overgoor,
Jaarged. Gerard Tijssen, Herman Nijboer,Dieks Meulman en kinderen, Bernard Nijhout,
Bertus Middelkamp, namens de KBO

Intenties van vorige week: 26 september
0verl. ouders Grooteschaars- Bruggeman, Bernard en Marie Diepman- Reimert,
Jaarged. Dien Kievitsbosch- Reimert, fam. Wolthaar- Jutten, overl. ouders Hollewand,
Dieks Meulman en kinderen,
Leny van Eck- Hagedoorn namens de KBO
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Maandag 4 oktober
19.00 uur
: Rozenkransgebed
Lectrix
: Tonnie Veltmaat
Donderdag 7 oktober
19.00 uur
: Eucharistieviering
Voorganger : Pastoor Monninkhof
Intentie:
: voor slachtoffers van oorlog en geweld
Zondag 10 oktober
09.00 uur
: Eucharistieviering
Voorganger : Pastoor Monninkhof
Lector
: Silvo Broeks
Koster
: H. v.d. Vegt

Caritasviering

Intenties10 oktober
overl. ouders Grooteschaars- Bruggeman, Bernard en Marie Diepman- Reimert,
Dieks Meulman en kinderen, overl. fam. Damman- Pot,
Suze Damman- Beltman namens de KBO

Maandag 11 oktober
19.00 uur
: Rozenkransgebed
Lector
: Frans Eilert
Donderdag 14 oktober
19.00 uur
: Eucharistieviering
Voorganger : Pastoor Monninkhof
Intentie
: Voor vrede in de wereld
Zaterdag 16 oktober
19.00 uur
: Woord- en Gebedsviering
Voorganger : Werkgroep
Koster
: A. Braam
Intenties 16 oktober
Marinus en Diny Mars- Diepman, Bernard en Marie Diepman- Reimert,
Herman Wolthaar, overl. ouders Sterenbosch- Luttenberg,
overl. fam. Kappers- van de Kolk, overl. fam. Damman-Heerink, Herman Nijboer,
Gradus Damman, Dieks Meulman en kinderen, Gerard Overgoor namens de KBO

‘Bezint eer gij bemint’
‘U zult uw naaste liefhebben als uzelf’ (Mattheüs 22,37-39) – wie heeft er nooit
gehoord van dit tweede lid van het dubbele hoofdgebod van Jezus? Het gebod
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om je naaste lief te hebben is reeds te vinden in de Thora (Leviticus 19,18) en het
wordt door Jezus geciteerd als het tweede grootste gebod, gelijk aan het eerste
hoofdgebod: “U zult de Heere, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw
ziel, met heel uw kracht en met heel uw verstand.” De boodschap van Jezus
draait in de kern om liefde tot God en medemens. Die kern is ook de kern van de
Blijde Boodschap en de verkondiging daarvan. Maar als het dan gaat om de
liefde, waar hebben we het dan over? De vraag wat liefde is, kan uit verschillende
hoeken worden benaderd: cultureel, historisch, literair, psychologisch,
theologisch. Want het antwoord op deze vraag is afhankelijk van plaats en tijd,
ook al zijn er misschien constanten aan te wijzen die altijd en overal gelden. Of
die constanten ons méér zeggen dan wat tijd en plaats ons leren, is de vraag.
Sommige waarheden verschijnen slechts in de particuliere context en zijn niet in
algemene termen te vatten.
Tegenwoordig hoor je de term ´narcisme´ nog weleens langskomen en meestal in
een negatieve zin als een overmatige en eenzijdige aandacht en nadruk op het
eigen belang dat vaak ten koste van anderen gaat. Narcist is een scheldwoord
geworden. En er bestaat zeker een ´ziekelijke´ zelfliefde, naast een ´gezonde´
zelfliefde. Iemand herinnerde mij aan het gebod om je naaste lief te hebben ´als
uzelf´. “Maar dan moet je wel jezelf liefhebben!”, voegde zij eraan toe. Inderdaad
is de christelijke boodschap wel wat eenzijdig gericht geweest op de liefde voor
de ander en jezelf wegcijferen werd als een deugd beschouwd. Zelfliefde werd
afgewezen als egoïsme en strijdig met de kern van het Evangelie. Maar zelfliefde
is óók liefde…
Zelfliefde is in de kern overlevingsliefde: je moet zelf aan je trekken komen,
ervoor zorgen dat je krijgt wat je nodig hebt. Dit leren we al vroeg in onze
kindertijd. We internaliseren de externe moederlijke liefde tot interne zelfliefde en
die zelfliefde geeft ons een goed gevoel over onszelf. Zonder zelfliefde blijven we
immers afhankelijk van aandacht en bevestiging ´van buiten´ en blijven we
rusteloos op zoek naar de liefde van God of van een ander. Eerst zelfliefde maakt
welbevinden mogelijk. Zelfliefde vergroot het positieve zelfgevoel. In deze zin kan
je over een ´gezond´ narcisme spreken: een gezonde eigenliefde.
De psycholoog Sigmund Freud (1856-1939) merkte op dat het liefhebben van
een ander het positieve zelfgevoel niet vergroot, maar juist verkleint. De
eigenliefde wordt dan niet langer op zichzelf gericht, maar op de ander. Dit leidt
volgens hem tot een afhankelijkheid van de beminde ander (het liefdesobject) en
DORPSBLAD HOONHORST NR 3
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tot een verlaging van het zelfgevoel. We willen of kunnen niet meer zonder die
ander bij onszelf zijn. We ´missen´ hem of haar. Wie liefheeft, gééft zichzelf, maar
wordt daar in eerste instantie zelf niet rijker van! Daarom is er ook een gezonde
weerstand om te beminnen. Wie de ander liefheeft, kan zichzelf in die liefde
verliezen en dit is strijdig met het narcistisch zelfbehoud. Eigenlijk zouden we dus
liever helemaal niet liefhebben: we worden er alleen maar armer van. Weg
zelfliefde, weg positief zelfgevoel! We richten onze liefde op God en de ander en
daarmee niet of niet langer op onszelf, met als gevolg dat we zelf niet (meer) aan
onze trekken komen. Wat drijft ons tot dit merkwaardige gedrag? Is het enkel een
regressie naar vóór de internalisering van de ouderliefde?
De ervaring leert dat we er niet aan ontkomen om te beminnen: we moeten eraan
geloven. We hebben het nodig om te beminnen, ook en zelfs als dit ten koste
gaat van onszelf: ´it is better to have loved and lost, than to have never loved at
all´ (vert. ´Het is beter om bemind en verloren te hebben, dan om nooit bemind te
hebben´) – Alfred Lord Tennyson, 1849. Beminnen zit als verlangen in onze
natuur (´desiderium naturalis´). Ten diepste zoeken we God en de ander lief te
hebben; we zijn onszelf niet genoeg. Onze afhankelijkheid en de verlaging van
ons zelfgevoel worden gecompenseerd en overboden wanneer de liefde
wederkerig blijkt te zijn, dit wil zeggen: als we minstens in dezelfde mate door de
beminde worden terug-bemind dan we diegene zelf beminnen. Bemind worden
door de beminde brengt ons in een staat van tweezaam welbevinden.
Liefde zondert uit: zoals mijn beminde is er geen tweede. Liefde leidt in eerste
instantie tot zelfverlies, want of ik door mijn beminde bemind zal worden, moet ik
nog maar afwachten. Beminnen houdt een risico in, een noodzakelijk en
onvermijdelijk risico. Want of de liefde beantwoord wordt door wederliefde is
allerminst zeker en zonder wederliefde leidt liefde slechts tot verarming,
zelfverwijt en zelfs minachting. Toch motiveert de mogelijke wederliefde ons tot
een investering van onszelf in deze speculatieve onderneming en nemen we het
risico van een radicaal zelfverlies. Je kunt niet een beetje liefhebben, net zomin
als een beetje zwanger zijn. De gedachte aan dit radicaal zelfverlies roept een
verlammende angst op: als de beminde ander mijn liefde niet beantwoordt of mij
verlaat, dan blijf ik achter in pijn en onmacht en leer ik mijn eigen haat en verdriet
kennen.
Interessant is de vraag wat de bovenstaande freudiaanse visie op liefde betekent
voor het christelijk geloof. Het gebod om je naaste lief te hebben, is niet
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vanzelfsprekend, maar een waagstuk. Het kruis wordt dan het teken van de
onbeantwoorde liefde en van verwerping. Wat betekent het dat God Liefde Is? Is
het God Zelf die mij en de ander en de ander en mij tezamen in liefde verbindt?
Dus: waar bemind wordt, gebeurt God? God is Geest en de Geest is dan
relationeel, vooral tussen mensen. God als intermediair. Wat betekent eigenliefde
dan? De internalisering van God? Of is God juist de externalisering van de
zelfliefde? Houden wij van God, opdat we niet van anderen hoeven te houden?
God als excuustruus? Wie angstig is en een laag zelfgevoel heeft, loopt minder
risico te houden van God dan van een medemens. Maakt en houdt God ons niet
van Hem afhankelijk door Zijn Liefde als antwoord te ervaren op onze rusteloze
zoeken om te worden bemind? Is onze liefde voor God dan teken en uitdrukking
van onvolwassenheid? Voer voor theologen en voor een volgende keer.
Ondertussen geldt: ´Bezint eer gij bemint´…Pastor Joop Butti
Inzicht & Uitzicht
Hij is er weer!
Het nieuwe activiteitenprogramma van de
Emmanuelparochie.
De prachtige groene brochure staat boordevol leuke
activiteiten verspreid over de 11
geloofsgemeenschappen. Er zijn cursussen,
lezingen, doe activiteiten en dagtripjes, voor elk wat
wils.
Aanmelden is niet moeilijk, gebruik hiervoor het
opgaveformulier of stuur een mailtje naar:
InzichtenUitzicht@emmanuelparochie.nl.
De brochure is ook te vinden op de website van de
Emmanuelparochie waar ook het opgave formulier
te downloaden is.
We hopen elkaar te mogen ontmoeten, tot dan!
Blik in de (pastorale) keuken
Van 5 tot en met 20 augustus was James Keuben, priesterstudent van het
Ariënsinstituut (priesteropleiding van ons Aartsbisdom Utrecht) in onze
Emmauelparochie voor een zomerstage.
Doel van zijn stage was: kennismaking met de praktijk van het pastorale werk;
kijken wat er zoal in het leven van een parochiepriester te pas komt.
DORPSBLAD HOONHORST NR 3
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Hiertoe heeft James twee weken gedeeld in alle facetten van mijn pastoraat. Zo
is hij mee geweest naar een tweetal uitvaartgesprekken, en heeft hij geassisteerd
in de uitvaartdienst, die daarop volgde. Ook was hij bij een doopviering. Twee
huisbezoeken aan parochianen heeft hij zelfstandig gebracht. Aan een
regelmatige bezoeker van één van onze parochiekerken, die katholiek wil
worden, heeft James uitleg gegeven over de sacramenten. In doordeweekse
vieringen is hij specialist in de duiding van heiligenlevens geworden. Naar mijn
gevoel was het hoogtepunt het getuigenis, dat James rond het feest van Maria
Tenhemelopneming (14/15 augustus) in drie weekendvieringen heeft gegeven
over wat Maria in zijn leven betekent. In dit gevoel sta ik niet alleen; want ook de
andere aanwezigen in de kerk waren er stil van, zo mooi was zijn getuigenis.
Naar hij aangeeft, was het voor James een leerzame stage. Met name de beide
gesprekken ter voorbereiding van een uitvaart en ook het meemaken van een
bediening (sacrament van de zieken) waren voor hem nieuw.
Omdat ook de Lionsclub Ommen/Dalfsen en de scheidsrechtersvereniging
Enschede bij mijn leven horen, is James ook mee geweest daar naar toe. Bij de
Lionsclub voelde hij zich snel thuis, en bij de training van de scheidsrechters,
bleek zijn goede conditie (als atleet). Ook zag ik bij het partijtje voetbal al een
paar schijnbewegingen.
Ook voor mij was deze stage van James een leerzame tijd. Van hem heb ik
geleerd om bij de boodschappen nog beter ‘op de kleintjes te letten.’ Verder
leerde hij mij het gemak van een vaatwasser.
Bij een blik in de pastorale keuken, hoort ook het bereiden van een maaltijd. Met
behulp van een recept, aangereikt door zijn moeder, maakte hij een smakelijk
gerecht van snoeptomaatjes, die bij de Midsummer bijeenkomst van de Lionsclub
overgebleven waren. Dit recept is op de website bijgevoegd, zodat u er ook van
kunt genieten.
Mede namens James, eet smakelijk !

Pastoor André Monninkhof

Afscheid en aantreden
Afscheid Jeroen Wibier als penningmeester Emmanuelparochie; aantreden van
Leo Broeks als nieuwe penningmeester van onze parochie.
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Per 1 juli jl. heeft Jeroen Wibier (Dedemsvaart) afscheid genomen als
penningmeester van onze overkoepelende Emmanuelparochie. Zijn opvolger is
Leo Broeks uit Lemelerveld.
Gedurende twee bestuurstermijnen is Jeroen dienstbaar geweest aan het
financieel beheer, beleid en bestuur van onze parochie. Acht jaar geleden trad hij
toe tot het parochiebestuur, in de functie van tweede penningmeester. Vanuit zijn
deskundigheid als accountant, zorgde hij – samen met eerste penningmeester
Herman Soepenberg – voor begroting, jaarrekening, verzekeringen en andere
financiële zaken van onze parochie. Samen met de andere bestuursleden droeg
hij de uiteindelijke verantwoordelijkheid voor een goede besteding van het geld
van onze parochie en haar geloofsgemeenschappen. Na het afscheid van
Herman Soepenberg uit ons parochiebestuur, werd Jeroen eerste
penningmeester.
Als pastoor ben ik diep onder de indruk van de manier, waarop Jeroen de
vervulling van deze functie heeft volgehouden. Naast de zorg voor zijn gezin, een
verhuizing, en een nieuwe baan, blééf hij als penningmeester beschikbaar voor
ons parochiebestuur. Voor alle aandacht en toewijding, besteed aan het
financieel gezond houden van onze parochie, en voor de plezierige en loyale
samenwerking in ons parochiebestuur, willen we Jeroen bij deze hartelijk dank
zeggen. Voor de tijd die komen gaat, wensen we hem van harte Gods zegen en
alle goeds.
We zijn blij, dat onze Aartsbisschop Kardinaal Eijk per 1 juli jl. Leo Broeks heeft
benoemd als nieuwe penningmeester van onze parochie. Als financieel
beheerder binnen de locatieraad van Lemelerveld, kan Leo bogen op een
ervaring van maar liefst 15 jaar; en is hij dus ‘gepokt en gemazeld’ in de
parochiefinanciën. Als parochiebestuur van onze Emmanuelparochie hebben we
alle vertrouwen in een goede samenwerking met Leo. We wensen hem veel
succes in de uitoefening van zijn nieuwe functie.
Pastoor André Monninkhof
Bericht van Locatieraad en Pastoraatsgroep.
De samenstelling van LR en PG is veranderd. In het voorjaar is afscheid
genomen van onze penningmeester Johnny Blankvoort. Zijn functie is
overgenomen door Maurits Schilt.
DORPSBLAD HOONHORST NR 3
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Gerard Boekel gaat naar het Emmanuel parochiebestuur. Voor zijn taak,
gemeenschapsbouw, hebben we Herman v.d. Vegt bereid gevonden om dit op
zich te nemen.

We wensen beiden succes toe met hun werk als leden van LR en PG.

Caritasweekend 9-10 Oktober.
Ik zie jou
In dit weekend besteden we extra aandacht aan het werk van de Caritas met dit
jaar het thema: Ik zie jou.
Zondagmorgen om 9 uur zal de bijzondere viering plaatsvinden waarin ieder na
de viering een leuk presentje kan meenemen voor iemand waar haar/zijn
gedachten naar uitgaan. Een zieke, arme, of gewoon een lief persoon.
De collecte tijdens de dienst zal zijn voor het werk van de caritas.
Tevens zal het hele weekend weer een voedselbankactie zijn waarbij u houdbare
boodschappen achterin de kerk kunt brengen en/of het werk financieel wilt
ondersteunen. Dank alvast voor uw komst en/of bijdrage
Hartelijk dank alvast,
Werkgroep Caritas
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Voedselbank inzamelingactie weekend 8-10 oktober
Laten we juist nu de minder bedeelden blijven helpen Laten we dit samen
doen zodat we met elkaar bewust en betrokken blijven voor de mens in nood.
Wij nodigen iedereen uit om achter in de kerk voedsel te komen brengen dit
weekend of een geldelijke bijdrage in de collectebus als dat voor u gemakkelijker
is.
Wij zullen dan zorg dragen dat het bij de voedselbank terecht komt.
Wat mogen we meenemen ?
Soep – koeken – thee – koffie – vruchtendrank – rijst – pasta - mix/saus
houdbare zuivel - crackers - groente in pot of blik – borrelnootjes - chips.
wasmiddel - mayonaise of ketchup.
broodbeleg (jam – hagelslag – pindakaas – appelstroop - pasta)
olie - zeep/toiletartikelen – toiletpapier – keukenrol – shampoo – tandpasta.
Geen: alcohol, producten die gekoeld moeten worden, slecht houdbare
producten.
Of kijk anders op de website van de Voedselbank.
www.voedselbankdalfsennieuwleusen.nl
Heel hartelijk dank alvast voor uw bijdrage.
Caritas Hoonhorst
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PLAATSELIJK NIEUWS
Beste inwoners van Hoonhorst, Wijthmen en buitengebied,
Helaas hebben we de Plantenactie die op woensdag 8 september gepland stond
moeten annuleren i.v.m. een andere lokale actie met bolchrysanten.
Komend voorjaar zullen we
weer de Plantenactie in de
gebruikelijke vorm
organiseren. Hopelijk treffen
we u dan!
Bestuur volleybalvereniging
Wijthmen

We zijn blij dat deze zomer de molen en molenschuur weer gewoon geopend
konden worden. We hopen dat er dit najaar geen veranderingen komen en dat de
gehele cultuursector mag opstarten.
We hebben afgelopen tijd niet stilgezeten, hieronder de laatste ontwikkelingen:
 Dit voorjaar zijn er door dorpsgenoot Ronald van den Berg filmopnames
gemaakt in en rond de molen. Deze zijn verwerkt in een 8 min durende film
over de werking van de molen. Het is een prachtige film geworden, die nu elke
zaterdagmiddag te bekijken is op de begane grond van de molen.

DORPSBLAD HOONHORST NR 3

19

Dorpsblad Hoonhorst


Rond de zomer is gestart
met de herinrichting van de
molentuin. We hopen
komende maanden de tuin
van nieuwe beplanting te
voorzien, zodat bezoekers
er volgend voorjaar van
kunnen gaan genieten.



Ook dit najaar doen we mee met de Rabo ClubSupport actie. We willen graag
een bedrag ophalen voor de nieuwe beplanting van de molentuin. Wanneer je
Rabo-lid bent, kun je ons steunen door vanaf 4 oktober je stem uit te brengen
op de Molen van Fakkert!

De Cyriacusschool gaat aan de slag met het groene schoolplein en kan nog
support gebruiken!
Voor de zomervakantie heeft de St. Cyriacus plannen gemaakt voor een groener
en uitdagender schoolplein.
De sponsorloop en bijdrages uit het dorp maken het mogelijk om samen met de
subsidies van de provincie en het waterschap te kunnen starten.
De sponsorloop heeft ruim 2800 euro opgebracht. Ontzettend bedankt voor alle
bijdrages!
Het realiseren van het groene schoolplein is natuurlijk een hele klus.
Maar we gaan sowieso dit schooljaar aan de slag.
We hebben nog steeds meer plannen dan geld beschikbaar.
Alle hulp in natura of via een geldbedrag is daarom nog steeds van harte welkom
DORPSBLAD HOONHORST NR 3
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Iedereen met een Rabobank lidmaatschap kan ons helpen.
Stem op ons bij de Rabo Clubsupport-actie 2021.
Via de app of op www.rabo.nl/clubsupport kunt u stemmen op
de oudervereniging St. Cyriacus.
Stemmen kan tussen 4 en 24 oktober en de opbrengst gaat naar ons groene
schoolplein.
Namens alle kinderen alvast van harte bedankt!
Wilt u op een andere manier bijdragen aan ons plein dan kunt u ons natuurlijk
altijd benaderen.
We zoeken specifiek nog naar grote keien en boomstammen.

Bel, mail of loop eens binnen! Ons plan hangt op het leer-werkplein.
N.B. De QR-code werkt nog steeds voor losse financiële bijdrages.

St. CyriacusVierKeerWijzerschool
Kerkstraat 11
7722 LR Hoonhorst
tel. 0529 401 495
cyriacus@mijnplein.nl

Je kunt jouw team nog aanmelden voor de Dorpsquiz Hoonhorst!
Helaas moesten we de Dorpsquiz Hoonhorst van 2020 een jaar uitstellen, maar
over een paar maanden is het dan zover! Op zondagmiddag 14 november 2021
zal de eerste Dorpsquiz Hoonhorst plaatsvinden.
De inschrijving is geopend
Had je je al ingeschreven? Deze inschrijving blijft
gewoon staan. Heb je je nog niet ingeschreven? Stel dan een team samen van
minimaal 8 en maximaal 15 personen met je buren, vrienden of familie.
DORPSBLAD HOONHORST NR 3

21

Dorpsblad Hoonhorst
Zorg hierbij voor een goede mix van jong en oud,
slimmeriken en sportievelingen en meld je aan via
het inschrijfformulier op
www.dorpsquizhoonhorst.com.
Tot 17 oktober 2021 14.00 uur is het mogelijk
om jouw team in te schrijven.

Bereid je voor!
Meedoen aan de Dorpsquiz Hoonhorst in november betekent scherp zijn vanaf
vandaag! Houd de kranten en socials in de gaten. Haal de dikke Van Dale van
zolder en bewaar alle kranten. Verdiep je in de Hoonhorster historie en check de
actualiteiten.
Hoe het werkt
De captain van jouw team haalt op een nog te bepalen tijdstip en locatie in
Hoonhorst 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, in de (sport)kantine of in het
café. 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.
Voor vragen en meer informatie houdt de website www.dorpsquizhoonhorst.com
in de gaten.
tel. 06 14 56 57 69.

VOETBAL NIEUWS
NIEUWE KLEDING VV HOONHORST 1
Zondag 5 september j.l zijn de nieuwe tenues voor het 1e elftal in gebruik
genomen. De kleding werd persoonlijk overhandigd door onze trouwe sponsor:
Van Lenthe Dalfsen.
Het bedrijf is al jaren het boegbeeld van VV Hoonhorst en werd vandaag in het
zonnetje gezet met een mooie bos bloemen. Direct daarna werd de KNVB beker
wedstrijd gespeeld tegen Vilsteren en met 2-0 gewonnen. Een goede start van
het nieuwe voetbalseizoen.
Wij danken Van Lenthe Dalfsen wederom voor het beschikbaar stellen van de
kleding.
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Links: Wim van Lenthe (sponsorzaken) en Patrick Wijsman (trainer)
Rechts: Erik van Dam (leider), Henk-Jan en Herman Van Lenthe (sponsor)
Jonge ondernemers steken Hoonhorst 3 in de kleding
Voetbalvereniging Hoonhorst heeft 2 jonge actieve ondernemers kunnen
contracteren voor nieuwe kleding voor Hoonhorst 3. De kleding werd zondag 12
september officieel in gebruik genomen waarbij beide sponsors: Guido Braam
van Braam Hovenier en Jordi van der Vechte van Van der Vechte Autotechniek,
beiden uit Hoonhorst, de kleding officieel overhandigde aan de spelersgroep.
Beide heren werden tijdens de fotoshoot tevens in de bloemetjes gezet en
Voetbalvereniging Hoonhorst bedankt Guido en Jordi voor het beschikbaar
stellen van deze mooie tenues.
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Welkom
Het Anjerpunt is maandag tot en met vrijdag van 13.3016.30 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.
De coronamaatregelen veranderen. De ruimte met de noaberbieb is gewoon voor
iedereen toegankelijk. Ook het aanschaffen van de mooie en lekkere waar is voor
iedereen mogelijk. Wel stellen we het op prijs als de bezoekers de anderhalve
meter in acht houden en handen ontsmetten voor binnenkomst.
Het veranderen van de coronamaatregelen maakt ook het weer opstarten van
oude en nieuwe activiteiten weer mogelijk. Of hiervoor extra maatregelen bij
toegang worden gevraagd, wordt per activiteit bepaald. Een deel van de
activiteiten vindt immers in een horecagelegenheid plaats en/of valt wellicht onder
een andere categorie waar extra eisen voor gesteld worden. We zullen er zo
helder mogelijk over communiceren. Houd onze facebook pagina in de gaten
voor de meest actuele zaken, zowel over oude en nieuwe activiteiten als
eventuele coronamaatregelen.
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(DIGITAAL) VRAGENUURTJE
In het Anjerpunt: elke dinsdag van 11 tot 12 uur:
het digitaal vragenuurtje. Heb je vragen over het
gebruik van je tablet, computer en/of 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.
Ook het Infopunt is 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.
IN HET BESTUUR
Inmiddels bestaat het Anjerpunt 5 jaar! Omdat niet alle bestuursleden de ambitie
hebben om eindeloos bestuurslid te zijn van dit mooie initiatief en deze mooie
voorziening zijn we op zoek naar nieuwe mensen. Nieuwe inbreng, een frisse
blik, nog meer gezelligheid…we weten wel wat we zoeken. 😊 Wat we bieden?
Een plek in een gedreven, gezellig en enthousiast bestuur met een te overziene
hoeveelheid bestuurswerk waar we gezamenlijk de schouders onderzetten. De
vrijwilligers, de waren in het schap, de bieb, activiteiten voor de inwoners en
bezoekers van Hoonhorst, samenwerking met de andere Anjerpunten…de
onderwerpen die voorbij komen zijn legio. Wat je oppakt bepaal je zelf samen
met ons. Mocht het je wellicht wat lijken, laat het ons weten:
info@anjerpunthoonhorst.nl of neem contact op met één van ons. Dan hebben
we het er uitgebreid over…
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!

GOUWE OUWE
Er zijn van die duurzame zaken die voor hen- die
al langer in Hoonhorst wonen- vast bekend zijn,
maar de nieuwe inwoners wellicht onbekend. De
komende tijd zullen we resultaten uit het verleden voor een mooie toekomst
wederom in de spotlights zetten.
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Wisten jullie dat Hoonhorst beschikt over een heuse Dorpsaanhanger? Inwoners
van Hoonhorst kunnen er gebruik van maken. Een aanhanger heb je immers niet
dagelijks nodig, maar is af en toe wel handig. De prachtige dorpsaanhangwagen
kan tegen een geringe vergoeding worden gebruikt.
Via het online reserveringssysteem kun je direct de aanhanger reserveren. Bent
u een nieuwe gebruiker, maak dan eerst een account aan.
De aanhanger staat gestald bij autobedrijf B. v.d. Vegt aan de Zwarteweg in
Hoonhorst. Wanneer je de aanhanger hebt gereserveerd kan de sleutel tijdens
openingstijden aan de balie worden afgehaald en ingeleverd.
Om onderhoud en vervanging op termijn te kunnen bekostigen vragen we een
kleine vergoeding voor het gebruik van de dorpsaanhanger.
Dagdeel 4:00 uur
Dag 9:00 uur
Weekend ( za+zo)
Week (5 dagen)

€ 7,50
€ 12,50
€ 20,00
€ 45,00

Meer informatie en een directe link naar het
reserveringssysteem is te vinden op
https://dorpenvanmorgen.nl/dorpsdeelaanhanger/
Dorpsdeelauto: eropuit!
Over dorpsdelen gesproken: op de vrijdag, zaterdag en zondag is de enige echte
elektrische dorpsdeelauto voor alle Hoonhorsters
beschikbaar. Eindje 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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