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Gemaakt door
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Verschijning
12 november
10 december
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Beste dorpsgenoten,
We zitten alweer middenin de herfst maar ook weer in het actieve leven van
Hoonhorst: alles komt weer op gang en we zien dus een volle agenda. Alsof het
niet anders is geweest. Heb je ook activiteiten die je graag geplaatst ziet in de
agenda of op Hoonhorst.nl dan graag even een mail met details naar
agenda@anjerpunthoonhorst.nl
Veel verenigingen vragen in deze uitgave om steun via de Raboclubkas
Campagne of Vul de Kas actie bij de Jumbo. Maak uw keuze en doe mee!
Stichting Het Dorpsblad
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Kerkelijk nieuws
De Hoonhakkers komen weer aan de deur met koeken
En De Bergruiters met worsten
Plaatselijk Belang: verslag van de ledenvergadering
St. Cyriacus school gaat voor een groen schoolplein
John: onze oliebollenbakker!
Dorpsquiz: inschrijven kan nog net
VV Hoonhorst met nieuwe sponsoren
Nieuws van de Sint (commissie)
De Molen van Fakkert

Agenda
Vr 15 oktober
Zo 24 oktober
Do 4 november
Vr 5 november
Do 11 november
Zo 14 november
Vr 26 november

Pizza bakken Jeugdsoos
Balkenbrijwandeltocht Vilsteren
Jeugdactiviteit in het Anjerpunt
Zwemmen met de Jeugdsoos
Energiespel Duurzaam Hoonhorst
Dorpsquiz
Worstenactie De Bergruiters

Elke dinsdag van 11 – 12 u het digitale vragenuurtje in het Anjerpunt
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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
en is dan ook telefonisch bereikbaar (0529) 40 12 23. Misintenties kunnen per
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kalenderjaar worden opgegeven onder vermelding van de data waarop men de
misintentie gelezen wil hebben. Bijdrage: misintentie € 8,=.
Betaling via bankrekeningnr. NL55RABO0312 8258 11 t.n.v. R.K. Parochie H.
Cyriacus Hoonhorst.
Kerkberichten:
16 oktober tot en met 14 november. Het volgende schema is onder voorbehoud.
Alleen de vieringen van Hoonhorst staan vermeld. In het Eucharistisch Centrum
in Ommen is er elke zondag om 11.00 uur een Eucharistieviering.
Zaterdag 16 oktober
19.00 uur
: Woord- en Gebedsviering
Voorganger : Werkgroep
Koor
: Pro Musica
Koster
: A. Braam
Misintenties: 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,
Anton Grooteschaars

Maandag 18 oktober
19.00 uur
: Rozenkransgebed
Lectrix
: Tonnie Veltmaat
Donderdag 21 oktober
19.00 uur
: Eucharistieviering
Voorganger : Pastoor Monninkhof
Misintentie

: Voor de zieken en gehandicapten

Zondag 24 oktober
09.00 uur
: Communieviering collecte voor Missiezondag
Voorganger : Pastoraal medewerker Butti
Koor
: Pro Musica
Lectrix
: Anneke Jansen
Koster
: G. Holterman
Misintenties: overl. ouders Grooteschaars- Bruggeman,
Bernard en Marie Diepman- Reimert,overl. ouders Meijerink- Groote Stroek,
Dieks Meulman en kinderen, Henk Aalders namens de KBO, Anton Groteschaars
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Maandag 25 oktober
19.00 uur
: Rozenkransgebed
Lector
: Frans Eilert
Donderdag 28 oktober
19.00 uur
: Eucharistieviering
Voorganger : Pastoor Monninkhof
Misintentie

: Voor vrede in de wereld

Zaterdag 30 oktober
19.00 uur
: Communieviering
Voorganger : Pastoraal medewerker klein Overmeen
Koor
: Pro Musica
Lectrix
: Martin Broeks
Koster
: H. v.d. Vegt
Misintenties: Bernard en Marie Diepman- Reimert, pastoor Wielens,
Dieks Meulman en kinderen

Maandag 1 november
19.00 uur
: Rozenkransgebed
Lectrix
: Tonnie Veltmaat
Dinsdag 2 november
19.00 uur
: Allerzielenviering
Voorganger : Werkgroep
Intenties: overl. ouders van der Vechte- Rientjes, Bernard en Marie Diepman- Reimert,
overl. ouders Grooteschaars- Bruggeman, Marinus en Diny Mars- Diepman,
overl. ouders Wolthaar- Jutten, Herman Wolthaar, overl. ouders Overgoor- Grooteschaars,
overl. ouders Sterenbosch- Luttenberg, overl. ouders Hollewand,
overl. ouders Nijensteen- ten Have, overl. ouders van Straaten- Meulman, Jan Huitink,
overl. ouders Meijerink- Groote Stroek, overl. ouders Schrijver- Langenkamp,
Johan Kortstee, Gerard Overgoor, overl. ouders Eilert- Kinds, Mien Schuurman- Zijsveld,
Herman Nijboer, overl. ouders Hagen- Keizer, Martin en Willy,
overl. ouders Poppe- Hoogland, Jan Diepman en Ingrid Rosink- Diepman,
Gradus Damman en overleden familie, Dieks Meulman en kinderen,
overleden ouders Vosman- Hendriks, overleden ouders Braam- Nijentap, Bernard Nijhout,
Bertus Kappers, Jan en Truus Fakkert- Schlepers, overl. fam. Fakkert- Schlepers,
Joop Koerhuis, Herman, Mies, Jan en Liesbeth de Ruiter, Anton en To Flierman,
Gerda Kroes- Holterman, overl. ouders Kroes- Klein Herenbrink, Wilhelmus Holterman,
Marcel Diepman, ouders Diepman- Fakkert, Anton Grooteschaars, Cor Peek
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Donderdag 4 november
19.00 uur
: Eucharistieviering
Voorganger : Pastoor Monninkhof
Misintentie : Herman Wolthaar, overl. fam. Kappers- van de Kolk
Zondag 7 november ( Opening overzicht 200 jaar Kerkhof in Hoonhorst )
09.00 uur
: Eucharistieviering
collecte: zondag voor de Oecumene
Voorganger : Pastoor Monninkhof
Koor
: Pro Musica
Lector
: Silvo Broeks
Koster
: G. Holterman
Misintenties: overl. ouders Grooteschaars- Bruggeman, Bernard en Marie Reimert,
overl. ouders Meijerink- Groote Stroek, jaarged. Dina Damman- Heerink,
Dieks Meulman en kinderen, Wilhelmus Holterman, Anton Grooteschaars

Maandag 8 november
19.00 uur
: Rozenkransgebed
Lector
: Frans Eilert
Donderdag 11 november
19.00 uur
: Eucharistieviering
Voorganger : Pastoor Monninkhof
Intentie

: voor alle overledenen in onze parochie

Zaterdag 13 november
19.00 uur
: Woord- en Gebedsviering
Voorganger : Werkgroep
Koor
: Pro Musica
Koster
: H.v.d. Vegt
Intenties: Jaarged. Gerardus Johannes Grooteschaars,
Bernard en Marie Diepman- Reimert, Johan Kortstee, overl. fam. Damman- Heerink,
Dieks Meulman en kinderen

Gelijkwaardigheid
Er was een programma op de tv: mensen die diep in de schulden zaten, werden
gekoppeld aan een helper, aan iemand die grote rijkdom had vergaard in zijn
leven.
Arm en rijk maakten kennis; beide partijen vol goede moed tegenover elkaar aan
tafel bij de presentator.
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Rijk, een groot ondernemer, wreef in zijn handen: wat een leuke uitdaging zou
dat worden. En wat mooi om mensen zo te kunnen helpen.
Arm, een stel dat bijna kopje onder ging, keek vooral verwachtingsvol.
Voedselbank, kringloopwinkel en weggeefhoek, daar waren ze vaste klant.
Rijk had er zin in: de dag na de kennismaking zou hij een huisbezoek brengen bij
arm. En daar de financiële boekhouding bekijken en vervolgens een plan maken
hoe arm het beste te helpen. Fluitje van een cent!
Tijdens dat huisbezoek werd er ingezoomd op de keuken. Schimmel op de muur
achter het fornuis, het aanrecht vol met vuile kopjes, borden en pannen. En in die
puinhoop stond de vrouw des huizes, zij maakte een grote pot thee van één
theezakje. Thee is immers veel goedkoper dan koffie.
Vol goede moed spitte rijk alle aanmaningen, bonnetjes en andere nota`s door. Al
snel zag hij wat er aan schortte. Gelukkig! Het was niet moeilijk: ze rookten
beiden, en dat moest afgelopen zijn. Veel te dure hobby.
En zo kwamen er nog vele dingen aan bod die wellicht anders zouden kunnen.
Pinpas, weg ermee. Hond, weg ermee. Tatoeage, nooit meer doen.
En die vieze keuken, die moest schoonmaakt en opgeruimd, zo wilde rijk niet
weer ontvangen worden.
De keuken was bij het volgende bezoek een beetje schoner, het aanrechtblad
een beetje opgeruimd, ze waren een beetje gestopt met roken. De hond was er
nog.
Hoe dat nou kon, vroeg rijk zich af.
Tja.. ze hadden echt hun best gedaan. Meer zat er blijkbaar op dat moment niet
in.
En zo ging dat een tijdje door: twee partijen tegenover elkaar die elkaar niet
bereikten, niet begrepen.
Tot na een aantal bezoeken rijk ermee stopte, hij vond dat er niets gedaan werd
met zijn adviezen, zo zou het nooit wat worden.
Tja… er valt iets voor te zeggen, rijk wist hoe je geld moest maken en arm was
niet voor niks zo arm.
Maar bij schulden is er meer aan de hand dan alleen een tekort aan geld.
Altijd maar weer die zorgen om rond te komen, de hete adem in je nek voelen
van de deurwaarder, dat brengt zoveel angst en stress mee, je staat constant in
de overlevingsmodus. Het ene gat met het andere moeten dichten, dat vergt
meer energie dan een mens redelijkerwijs op kan brengen.
Iedereen kan door pech, onwetendheid of onhandigheid maar zo in zo`n situatie
terecht komen.
Wat mij vooral trof, en altijd treft in dit soort situaties, is de ongelijkwaardigheid.
De één zo machtig, de ander zo machteloos.
Rijk wist het zo goed, arm moest gewoon doen wat hij zei.
Er was geen ruimte voor de mens achter de geldzorgen, geen oor voor hun
verhaal.
Dat zorgde voor steeds meer stress.
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En ja, het is heel moeilijk om telkens weer geconfronteerd te worden met iets wat
niet lukt.
Maar, hoeveel iemand ook is ontnomen, ieder heeft het recht om met
waardigheid en respect tegemoet getreden te worden.
Mensen zijn niet gelijk, maar wel gelijkwaardig aan elkaar.
En gelijkwaardigheid was in die uitzending toch ver te zoeken. Jammer..
Pastor Marga klein Overmeen
Lourdesreis 10 t/m 16 september 2021
Met een groepje van vijf personen uit de Emmanuelparochie zijn we zeven dagen
naar Lourdes geweest.
“Verspieders in het beloofde land” noemde pastoor Monninkhof ons.
Het was een oriëntatiereis naar deze geliefde bedevaartsplaats waar al vele van
onze parochianen zijn geweest. Helaas was dit de laatste twee jaar niet mogelijk
vanwege de Coronapandemie. Het doel van de reis was om te onderzoeken of
het alweer mogelijk is om op een veilige manier, wellicht volgend jaar, met een
groep Lourdes te bezoeken.
Tot onze grote opluchting is dit zeer positief uitgepakt, ervan uitgaande dat de
pelgrims gevaccineerd zijn. Ook hebben we een aantal goede gesprekken
kunnen voeren met o.a. ‘Het huis voor de Pelgrims’. De organisatie waar we in
de toekomst mee zullen reizen.
Voor vertrek is het noodzakelijk de nodige formulieren in te vullen. Ook hierin
hebben we veel geleerd. Het belangrijkste is hierbij de corona-check-app of een
papieren bewijs. De vliegreis vanaf Schiphol verliep perfect. Op de luchthaven, in
het vliegtuig en ook in Lourdes is een mondkapje verplicht. In Lourdes werd de
Corona-check-app regelmatig gecontroleerd. Dit zorgde nooit voor problemen.
Ook het samen vieren was prima geregeld. Velen van jullie hebben waarschijnlijk
de viering bij de grot gezien op 12 september. Hierbij wordt wel zoveel mogelijk
de 1,5 meter afstand in acht genomen, wat niet altijd lukt. Het is overigens nog
steeds niet druk in Lourdes. Een prettige bijkomstigheid. Het maakt het rekening
houden met elkaar gemakkelijker. Dit komt m.n. doordat pelgrims van buiten
Europa Lourdes nog niet kunnen bezoeken.
Als de Coronavoorschriften blijven zoals ze nu zijn dan kunnen we in 2022 met
een gerust hart weer op bedevaart. Binnenkort zullen we hiervoor weer plannen
gaan maken.
Wij houden u op de hoogte!
Janny Horstman. Namens de groep:
Pastoor Monninkhof, Hermien Schoorlemmer, Jos Ramakers en Wim Heitbrink.
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Wisseling
Een opmerkzame lezer heeft gezien dat er geen Beheerder Kerkhof met de naam
van Hein Hulsman in de inleiding staat van het Kerkelijk Nieuws. Inderdaad Hein
Hulsman stopt met het beheer van het kerkhof. Als je dit ruim 40 jaar hebt
gedaan is het mooi geweest en mag een ander het stokje overnemen. Op 8 juli
hebben we binnen de onderhoudsgroep van het kerkhof Hein in het zonnetje
gezet. Hein heeft onvoorstelbaar veel voor onze locatie gedaan: bescheiden
zoals hij is meestal op de achtergrond. Door zijn jarenlange ervaring kent hij het
kerkhof als zijn broekzak. We zullen nog regelmatig met vragen bij hem langs
komen. Hein ook langs deze weg hartelijk dank voor je inzet voor ons.
Hoe nu verder? Als Locatieraad gaan we op zoek naar een nieuwe beheerder.
Mocht u iemand weten, meld het ons of meld jezelf aan.
In de tussentijd neemt Herman Veneboer de taken van Hein over op het kerkhof.
De contacten over de begraafplaats gaan lopen via de secretaris van de
Locatieraad: mw. A. van Leeuwen.
Kerkhof Hoonhorst 1821 – 2021.
Op zondag 7 november schenken we na de eucharistieviering aandacht aan het
bijzondere feit, dat Hoonhorst al 200 jaar een kerkhof heeft. In maart was er geen
gelegenheid voor door corona om er uitgebreid bij stil te staan. Middels enkele
tentoonstellingsborden achterin de kerk kunnen belangstellenden kennis nemen
van de geschiedenis van het kerkhof en het baarhuisje. De borden blijven enkele
weken staan. Via de vernieuwde paden kan er gewandeld worden naar het
baarhuisje om dit te bezichtigen. De kerkuilen hebben vorig jaar het eerste
kerkhof beschreven. U kunt het nog terug lezen op onze site:
www.parochiehoonhorst.nl.
Balkenbrijwandeltocht in Vilsteren
De stichting “Vilsteren Samen Actief” organiseert
op zondag 24 oktober 2021 wederom haar
traditionele balkenbrijwandeltocht.
Deze wandeling rond het dorp Vilsteren leidt je
zowel door uitgestrekte bossen, als langs de heide
en door het boeren buitengebied.
Dit jaar is er keuze uit 3 verschillende wandelingen van ongeveer 5, 10 of 15 km
voor de wat meer geoefende sportieveling. Tussen 10.00 en 13.00 uur kun je
starten vanaf de parkeerplaats naast de kerk. Tegen betaling van € 3.00 pp
(kinderen t/m 12 jaar € 1.50 ) krijg je een omschrijving van de
bezienswaardigheden die je onderweg tegen komt.
Op het eind van de wandeling kun je naast koffie, thee en frisdrank genieten van
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een kom dampende soep en heerlijk vers gebakken balkenbrij met brood in de
vernieuwde Vilsterij .
De opbrengst van deze activiteit komt geheel ten goede aan het restauratiefonds
van het Parochiehuis
De wandeling gaat door, zelfs als het weer tegen zit. De wandeling gaat
grotendeels over zandpaden, dus trek goede
schoenen aan en warme (regen)kleding. Iedereen
die zin heeft in een herfstwandeling is van harte
welkom. We hopen op een goede opkomst!
Voor vragen kunt terecht op info@devilsterij.nl
U kunt ook de website vinden www De Vilsterij .
Ook zijn wij via Facebook te volgen.
Viering van de H. Eucharistie op Willibrorduszondag in Vilsteren
Clemens Willibrord, ook Willibrordus genoemd is een christelijke heilige. Hij was
aartsbisschop en missionaris. Willibrord staat ook bekend als de "apostel der
Friezen", soms ook als "apostel van de Lage Landen".
Hij kwam eind 690 in navolging van Christus naar Nederland om ook hier het
geloof te verkondigen. Van daaruit bezocht Willibrord een groot gebied dat zich
uitstrekt tot België en Luxemburg toe.
Willibrordus stierf op 7 november 739 in Echternach.
Velen bezoeken hier zijn laatste rustplaats en ook gaan hier jaarlijks bedevaarten
naar toe.
Op zondag 7 november zal Bisschop mgr. Woorts naar Vilsteren komen om in de
kerk die de naam van de Heilige Willibrordus heeft gekregen, voor te gaan in de
H. Eucharistieviering.
U bent van harte welkom om op de sterfdag van Willibrordus deze viering bij te
wonen. De aanvang is 11.00 uur

Herdenkingsbijeenkomst
Op zondag 31 oktober 2021 wordt om 15.00 uur een herdenkingsbijeenkomst
gehouden voor Leny van Eck - Hagedoorn. De bijeenkomst vindt plaats in de St.
Cyriacuskerk, Kerkstraat 16 te Hoonhorst. Als u de bijeenkomst wilt bijwonen,
stuur dan vóór 20 oktober een e-mail aan sido.vaneck@xs4all.nl. Vermeld daarbij
uw voor- en achternaam en het aantal personen.
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PLAATSELIJK NIEUWS
Gezocht hulp in de huishouding
Beste dorpsgenoten,
Wij zijn op zoek naar hulp in de huishouding. Het gaat om 2 gezinnen aan de
Esakkers voor circa 3 uur om de week per huishouden.
Heb jij interesse of ken je iemand die interesse heeft dan kan er contact
opgenomen worden met Linda : Linda-vdberg@hotmail.com
Of met Janine 06-23579030
Groetjes,
Linda en Janine

Daar zijn we weer!
Na een jaar stil te hebben gezeten zijn de Hoonhakkers achter de schermen druk
aan het werk om de komende feestelijkheden weer op te pakken want.... de
voetjes mogen weer van de vloer!
Zo komen we op 1 november weer bij u aan de deur met onze bekende lekkere
koeken voor de jaarlijkse Koekactie. Op 6 november komen we aan de deuren in
het buitengebied van Hoonhorst.
1 pak koeken €2.50
2 pakken koeken €4,50
3 pakken koeken €6.Daarnaast is 2021 een feestelijk jaar! Carnavalsvereniging de Hoonhakkers
bestaat namelijk 44 jaar en we willen dit samen met u vieren. De datum is nog
niet bekend maar volgt snel! Hoe het programma eruit ziet houden we ook nog
even geheim. Houdt onze website www.hoonhakkers.nl
in de gaten en volg ons op Facebook & Instagram!
C.V. de Hoonhakkers doet ook dit jaar weer mee met de
Rabo ClubSupport van de Rabobank. Van 4 tot 25
oktober kunt u uw stem uitbrengen. De opbrengst die wij
ontvangen wordt besteed aan ons komende jubileum.
Steunt u ons? Alvast hartelijk dank.
Tot snel! Carnavaleske groeten,
Bestuur C.V. de Hoonhakker
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Ledenvergadering Plaatselijk Belang
Op 28 september j.l. was de ledenvergadering van het Plaatselijk Belang.
De opkomst deze avond was enorm. Wonen op Koele 2 was deze avond het
onderwerp waar veel jongeren voor kwamen. Fijn om te zien dat de jongeren
graag in Hoonhorst willen wonen. Met het behoud van de jeugd in ons dorp
houden we het levendig en jong. Als de planning loopt zoals verwacht zouden de
eerste woningen in 2023 in de Koele gebouwd kunnen worden.
Na een periode van jaren praten over bouwen, zal er eindelijk weer daad bij het
woord gevoegd worden in Hoonhorst. Het plan is dat er in 2022 gestart gaat
worden met de bouw van appartementen in de Pastorietuin. Voor de locatie
Achter de Molen zijn en worden er onderzoeken gedaan hoe de bomen om het
veld, behorend bij landgoed de Berkenhorst, geen schade ondervinden van
eventuele woningbouw.
Tijdens de vergadering is er afscheid genomen van de bestuursleden Leon
Adegeest en Roy Schuurman. Robert Nijhout is aangetreden als nieuw
bestuurslid. Eline Elshof is afgetreden als voorzitter en heeft het voorzitterschap
overgedragen aan Judith Snepvangers. Eline blijft nog aan als bestuurslid.
Na de pauze hebben Rolien Philips van Dedem en Frederik Hendrik Sloet ons
meegenomen in de geschiedenis van Den Aalshorst en het ontstaan van het
boek : ‘Den Aalshorst – Levensverhaal van een landgoed’. Zij wisten aan de hand
van anekdotes de aanwezigen in een boeiend verhaal mee te nemen in de
geschiedenis van het landgoed.
Heeft u interesse in een appartement in de Pastorietuin? Neem dan contact op
met makelaar Goudzwaard.
Heeft u interesse in Koele 2? Meldt u dan bij Plaatselijk Belang d.m.v. een mail
aan: secretariaat@pbhoonhorst.nl
Bestuur Plaatselijk Belang Hoonhorst e.o.
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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
bijdragen!
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!
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. Cyriacus VierKeerWijzerschool
Kerkstraat 11
7722 LR Hoonhorst
tel. 0529 401 495
cyriacus@mijnplein.nl
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Nieuw in Hoonhorst:
‘John de oliebollenbakker’
Tussen Kerst en Oud en Nieuw bak ik overheerlijke oliebollen.
De kwaliteit die u van mij gewend bent maar nu een hele periode te verkrijgen.
Dit voor zowel particulieren als bedrijven.
Op Oudejaarsdag verkoop aan huis vanaf 11:00 uur.
John Elshof
Dammans-Es 14
7722LL Hoonhorst
Mobiel: 06-12218447
Email: johndeoliebollenbakker@hotmail.com

Facebook: John de oliebollenbakker

WORSTENACTIE BERGRUITERS
HOONHORST
VRIJDAG 26 NOVEMBER 2021
De koude wintermaanden komen er weer aan.
Tijd voor onze jaarlijkse worstenactie.
Op vrijdagavond 26 november komen de
Bergruiters bij u aan de deur met de
overheerlijke worsten.
Noteer het alvast in uw agenda!
BERGRUITERS HOONHORST

Laatste kans om jouw team aan te melden
voor de Dorpsquiz Hoonhorst!
Over een kleine maand is het dan zover! Op
zondagmiddag 14 november 2021 zal de eerste
Dorpsquiz Hoonhorst plaatsvinden.
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De inschrijving is geopend
Heb je je nog niet ingeschreven? Stel dan een team samen van minimaal 8 en
maximaal 15 personen met je buren, vrienden of familie. Zorg hierbij voor een
goede mix van jong en oud, slimmeriken en sportievelingen en meld je voor 17
oktober 2021 14.00 uur aan via het inschrijfformulier op
www.dorpsquizhoonhorst.com.
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.
Clubsupport en Vul de Kas Acties
Stichting Hoonhorst 250 doet dit jaar weer mee aan de Rabo Clubsupport actie.
Met de opbrengst van deze actie hopen we een gezellige prijsuitreiking te kunnen
organiseren voor alle deelnemende teams. Je kunt nog tot 25 oktober 2021 jouw
stem uitbrengen.
Vanaf 20 oktober 2021 start de Vul de Kas actie weer bij Jumbo Kamphuis. Vanaf
20 oktober tot en met 14 december a.s. ontvang je bij elke € 10 aan
boodschappen een unieke code t.w.v. € 0,10. Deze code is online toe te kennen
aan onder andere Stichting Hoonhorst 250 of kan in de inleverbox van Stichting
Hoonhorst 250 in de winkel worden gedeponeerd. De opbrengst van deze actie
zal gedeeltelijk worden gebruikt voor de prijsuitreiking en gedeeltelijk voor de
Historische Dag.
Ook nog belangrijk!
このテキストを翻訳すれば、あなたは優れた研究者であり、日本語であることを
知っています。そして、参加チームには、来週末に追加のジョーカーを獲得する
チャンスがまだあることがわかります。
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Kono tekisuto o hon'yaku sureba, anata wa sugureta kenkyūshadeari,
nihongodearu koto o shitte imasu. Soshite, sanka chīmu ni wa, raishū-sue ni
tsuika no jōkā o kakutoku suru chansu ga mada aru koto ga wakarimasu.

VOETBAL NIEUWS
Albert Heijn Dalfsen sponsort nieuwe kleding Hoonhorst 2
Zondag 3 oktober j.l werd in de ochtend uit handen van Albert Huisjes
de nieuwe kleding van Albert Heijn Dalfsen persoonlijk overgedragen
aan het voetbalteam van Hoonhorst 2. De supermarktketen Albert Heijn
uit Dalfsen is voor VV Hoonhorst al een trouwe sponsor met maar liefst
3 reclameborden en waar nu ook nog eens een overeenkomst werd getekend
voor kledingsponsor. Wij willen Albert Huisjes hiervoor hartelijk bedanken
en hij werd daarna zelf nog in de bloemetjes gezet door Wim van Lenthe
namens het bestuur van VV Hoonhorst.

Mars Infratechniek sponsort trainingspakken Hoonhorst 2
Zondagochtend 3 oktober j.l werd het voetballende team van Hoonhorst 2
verrast met nieuwe trainingspakken van Mars Infratechniek eveneens
uit Hoonhorst. Daniel Reusken overhandigde namens Mars Infratechniek de
nieuwe trainingspakken aan de spelers van het 2e elftal van VV Hoonhorst.
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Mars Infratechniek is door de jaren heen al een vertrouwde sponsor bij
VV Hoonhorst. Na afloop werd door Wim van Lenthe, namens het bestuur
van VV Hoonhorst, Mars infratechniek nog in de bloemetjes gezet.
Wij willen Alfons Mars hartelijk bedanken voor het beschikbaar stellen van
de mooie trainingspakken.
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OPENINGSTIJDEN
Het Anjerpunt is op maandag tot en met vrijdag van
13.30-16.30 uur open en zoals voor de meesten wel
bekend: te vinden op Kerstraat 7 (aan het Kerkplein).
Iedereen is van harte welkom in het Anjerpunt. Voor de
noaberbieb geldt geen “coronacheck”, maar we stellen
het wel op prijs als bezoekers de anderhalve meter in
acht nemen en handen ontsmetten voor binnenkomst.
Activiteiten zijn ook weer mogelijk. Of hiervoor extra
maatregelen nodig zijn bij toegang wordt per activiteit
bepaald. Houdt onze facebookpagina in de gaten voor de meest actuele zaken,
zowel over oude en nieuwe activiteiten als eventuele coronamaatregelen.
STREEKPRODUCTEN MET EEN MOOI VERHAAL
KOOP JE NATUURLIJK LOKAAL…
Voor een leuk kadootje uit de streek:
kom eens in het Anjerpunt kijken!
We hebben o.a.:
 Eieren van Decohof
 Diverse Vechtdal biertjes;
 Klakkelaartjes (Hoonhorster
koekjes)
 Hoonhorster broodje
 Klapmutsje (Hoonhorster
likeurtje)
 Pannenkoek- en kruidkoekmeel van Molen Fakkert
 Het boek Vechtverhalen
Onze Noabers kunnen dit voor u in een mooie geschenkverpakking verpakken.
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NIEUW:
Nu ook producten van atelier Aventurijn uit Raalte. Atelier Aventurijn is een
kleinschalige creatieve werkplek voor mensen met een beperking.
EN:
Vanaf 18 oktober a.s.: Het prachtige prentenboek inclusief
online luisterboek Assepoester is dan bij ons te koop!
Het luister-prentenboek is gemaakt door Melissa Siemonsma,
Jurrie Meulman en door Ingrid ten Koppel uit Hoonhorst! Het
boek bevat 44 pagina's vol prachtige illustraties van Ingrid en
vertelt een moderne versie van het sprookje Assepoester. Het
geeft toegang tot een online luisterboek met prachtige piano
muziek, gespeeld door Melissa en brengt kinderen zo op een
unieke, leerzame, maar vooral ook leuke manier in aanraking
met klassieke muziek. Als bonus zitten er ook nog 3 kinder-popliedjes bij het
boek die speciaal voor dit verhaal geschreven zijn. Kijk, luister en zing mee!
Een leuk sinterklaascadeau!
Ons assortiment wordt steeds uitgebreid, dus kom langs en neem een kijkje!
(DIGITAAL) VRAGENUURTJE EN INFOPUNT
Elke dinsdag van 11 tot 12 uur: het digitaal vragenuurtje, voor
iedereen die vragen heeft over gebruik van laptop, pc, tablet,
mobiele telefoon, enz. 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.
Bij het Infopunt kun je terecht met allerlei vragen over zorg,
gezondheid, welzijn, wonen en nog veel meer. Aarzel niet, kom
langs en stel je vraag.
RABO CLUBKAS CAMPAGNE
Rabobank Vaart en Vechtstreek organiseert ook in 2021 voor verenigingen en
stichtingen de sponsoractie Rabo ClubSupport 2021. Als Rabobank-lid mag je
meebepalen hoe het beschikbare sponsorbedrag van de Rabobank VVS over
de deelnemende verenigingen en stichtingen wordt verdeeld door je stem uit te
brengen. Dit kan van 5 t/m 25 oktober 2021 via de Rabo app of via de Rabo
website. Anjerpunt Hoonhorst doet ook mee en kan je stem goed gebruiken!
“VUL DE KAS ACTIE” VAN JUMBO
Woensdag 20 oktober gaat de Vul De Kas actie van Jumbo Kamphuis van start.
Elke vereniging/stichting kan wel een steuntje in de rug gebruiken, zeker in deze
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tijd. Heel fijn dat Jumbo voor deze actie een te verdelen budget beschikbaar stelt
voor verenigingen en stichtingen.
Hoe kun je sparen voor het Anjerpunt?
Tijdens de actieperiode ontvang je bij iedere € 10,- aan boodschappen een
voucher ter waarde van € 0,10. Er zijn weer brievenbusjes bij de Jumbo, waar je
deze voucher in kunt stoppen. Anjerpunt Hoonhorst heeft brievenbus nr. 12. Hoe
meer vouchers het Anjerpunt verzamelt, hoe groter het bedrag dat wij straks
kunnen besteden in onze noaberbieb aan lees-, spel- en leermaterialen. De actie
duurt tot dinsdag 14 december. Wij zouden het heel fijn vinden als je het
Anjerpunt steunt!
NOABERBIEB EN BIBLIOTHEEKACTIVITEITEN
Komt je kleinkind logeren? Haal een voorleesboek op,
zodat je haar/hem een verhaaltje (voor het slapen gaan)
kunt voorlezen. Veel Hoonhorsters weten de weg naar
de noaberbieb te vinden, zowel kinderen, jeugd als
volwassenen. Iedereen mag gratis boeken lenen, ook
als je geen biebpas hebt van de bibliotheek Dalfsen/Nieuwleusen.
Op donderdag 4 november is er na schooltijd een activiteit voor de jeugd in
Hoonhorst, georganiseerd door de Bibliotheek Dalfsen. Het gaat over de Gorgels.
Kijk voor verdere informatie op de website van de bibliotheek:
www.bibliotheekdalfsen.nl.
DORPSAGENDA
Door de coronamaatregelen was het helaas lastig om iets te organiseren.
Eindelijk zie je steeds meer initiatieven ontstaan door verenigingen of stichtingen.
Om ervoor te zorgen, dat niemand een activiteit hoeft te missen én om te
voorkomen dat er meerdere interessante activiteiten op dezelfde dag
plaatsvinden: meld het aan voor de Dorpsagenda via
agenda@anjerpunthoonhorst.nl dan komt jouw activiteit op de website
www.hoonhorst.nl te staan. Kijk daar regelmatig op als je iets wilt organiseren,
misschien is het zelfs mogelijk om combinaties te zoeken, waardoor de een de
ander kan versterken en wie weet tot welke leuke gezamenlijke activiteiten dit
kan leiden.
Voor meer informatie over het Anjerpunt of wil je graag Noaber worden,
stuur dan een mail naar: info@anjerpunthoonhorst.nl of bel (0529) 793010
Ook kun je terecht bij Karin Huitink (Kappers), Yvonne te Woerd
(06)54795800, Antje Kingma (Boerhoes), Resy Wouters (06) 27161075
Kijk ook eens op: http://www.anjerpunthoonhorst.nl
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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.
Wisten jullie dat Hoonhorst beschikt
over een heuse Dorps Duo-fiets?
Inwoners van Hoonhorst kunnen er
gebruik van maken. Gezellig samen
naast elkaar toeren door onze prachtige
omgeving…hoe mooi is dat?
Deze elektrische ondersteunde duofiets
staat bij Zorgboerderij De Damhoeve. Zo
kunnen de gasten van de zorgboerderij
er gebruik van maken als niemand heeft
gereserveerd. Hoonhorsters kunnen de
fiets gratis gebruiken. Andere gebruikers
buiten Hoonhorst rekenen we een
bescheiden bijdrage (7,50 per dagdeel;
12,50 per dag).
Wil je meer weten over reserveren of
gebruik maken van de duofiets? Neem
dan contact op met Ina Brinkhuis van
Zorgboerderij Damhoeve, Ganzepanweg
2a, 7722 MG Dalfsen, (0529) - 40 10 05,
(06) 46 06 16 97, damhoeve@hetnet.nl.

DORPSBLAD HOONHORST NR 4

30

Dorpsblad Hoonhorst
Energieke spelavond
Op donderdag 11 november organiseert Duurzaam Hoonhorst een energieke
spelavond. Samen met de andere
duurzame dorpen van Dalfsen; de dorpen
van morgen, is er een leuk en informatief
spel ontwikkeld dat iedereen inzicht geeft
in wat nou eigenlijk de energietransitie
betekent. De plannen voor windmolen,
regionale energiestratiegieeen, zon op
veld en dak en andere vormen van
duurzame energie-opwekking vliegen ons
om de oren, maar wat houdt het nou
eigenlijk in? Wat kan wel, wat kan niet en
wat komt er allemaal bij kijken?
Speel het spel en leer dat elke keuze z’n
voor en nadelen heeft. En heb veel
plezier, want het is ook nog eens een erg
leuk spel. Samen met anderen bepaal jij of
en waar er een zonnepark komt op de kaart van Dalfsen en Hoonhorst, of er wel
of geen windturbine bij moet om het doel te halen: een energieneutraal
Hoonhorst.
Wat kun je winnen? Een leuke avond met elkaar, meer inzicht in de vele zaken
die bij een energietransitie komt kijken, ook dicht bij huis. We zullen zorgen voor
een leuke prijs, terwijl er voor eenieder een leuke attentie klaar ligt.
De spelavond is op donderdag 11 november en begint om 20.00 uur in zaal
Kappers. Je kunt je opgeven via info@duurzaamhoonhorst.nl of bel met één van
ons.
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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Najaarsactie:
Wordt nu ‘Vriend van onze molen’
dan ontvangt u van ons als welkomstgeschenk het boek ‘150 jaar Molen van
Fakkert’ en een meelproduct naar keuze!
Opgave via e-mail info@molenvanfakkert.nl of bij bezoek aan de molenschuur.
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 vóór 25 oktober je stem uit te brengen
op de Molen van Fakkert.
Alvast bedankt!

Muggenvanger
Welke hond houdt muggen tegen?
Antwoord: Een labrahor
Gebak
Welk gebak kun je niet eten?
Antwoord: Een koeienvlaai
Groetendenies
Wat niest en zegt gedag tegelijk?
Antwoord: Hoikoorts
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