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Dorpsblad Hoonhorst 12 november – 9 december 25e jaargang nr. 5 

Colofon: 
Redactie                                                                               
Marisca Kasper, tel. 06 14 56 57 69 
Rosanne Wassens, tel. 06 37 31 90 81 
e-mail: dorpsbladhoonhorst@gmail.com (let op: is gewijzigd!) 
 
Contactpersoon bezorging 
Ria Melenhorst, tel. (0529) 40 15 49 
 
Contactpersoon secretariaat   
Martine Haverkate, tel. 06 83 63 04 77 
 
Penningmeester/prijsopgaaf plaatsingskosten, commerciële krummels en 
plaatsing teksten  
Steven Akse, tel. (0529) 75 02 19 
 
Bankrekeningnummer Rabobank NL 82 RABO 0383 8106 04 

 
 Inleveren kopij Gemaakt door Verschijning 
 30 nov Marisca 10 dec 
 28 dec Rosanne   7 jan 
 25 jan Rosanne   4 feb 
   

 
 
Beste dorpsgenoten, 
 
Middenin de herfst genieten we van alle mooie kleuren om ons heen in de natuur 
en ook weer van de lange avonden in een warme huiskamer. De activiteiten 
daarbuiten zijn weer behoorlijk onzeker en dat is vaak onderwerp van gesprek. 
Achter de schermen worden ze wel voorbereid / uitgewerkt maar misschien 
moeten we ook nog even geduld hebben.  
We wachten in spanning af! 
 
Stichting Het Dorpsblad 
Hoonhorst 
 
 
 
 
 

mailto:dorpsblad@hoonhorst.nl


Dorpsblad Hoonhorst 

 

DORPSBLAD HOONHORST NR 5 

 
2 

Agenda 
Zondag  14 november Eten bij Kappers voor ouderen en 

alleengaanden 
Zondag  14 november Dorpsquiz Hoonhorst 250 

Maandag  15 november Quizavond Zij aan Zij - Potstal 

Woensdag 17 november Voorleesuurtje Anjerpunt 

Donderdag 18 november Bingo Tempelhofvereniging - Kappers 

Zaterdag  19 november Jeugdsoos Arcery Tag in gymzaal Potstal 

Dinsdag  23 november Ouderenochtend Zaal Kappers 

Woensdag  24 november Klaverjassen in de Potstal 

Vrijdag  3 december Jeugdsoos Sinterklaasspel 

Dinsdag  7 december Ouderenochtend Zaal Kappers 

Woensdag  8 december Klaverjassen in de Potstal 

 
Iedere dinsdag: van 11 – 12 uur 
Infopunt en digitaal vragenuurtje in het Anjerpunt 
 
Iedere dinsdagavond vanaf 19.30 uur 
Bordspellen in de kantine Potstal  
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storaal team Emmanuelparochie 
 
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 
 
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 

KERKELIJK NIEUWS 

mailto:monninkhof@hetnet.nl
http://www.parochiehoonhorst.nl/
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en is dan ook telefonisch bereikbaar (0529) 40 12 23. Misintenties kunnen per 
kalenderjaar worden opgegeven onder vermelding van de data waarop men de 
misintentie gelezen wil hebben. Bijdrage: misintentie € 8,=.  
Betaling via bankrekeningnr. NL55 RABO 0312 8258 11 t.n.v. R.K. Parochie H. 
Cyriacus Hoonhorst.  
 
Kerkberichten: 13 november tot en met 12 december. 
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 uur een Eucharistieviering.  
 
Zaterdag 13 november 
19.00 uur : Communieviering 
Voorganger : Werkgroep 
Koster   : H.v.d. Vegt 
Misintenties: 
Jaarged. Gerardus Johannes Grooteschaars, Bernard en Marie Diepman-Reimert, Johan 
Kortstee, overl. fam. Damman-Heerink, Dieks Meulman en kinderen. 

 
Maandag 15 november 
19.00 uur : Rozenkransgebed 
Lectrix     : Tonnie Veltmaat 
 
Donderdag 18 november 
19.00 uur  : Eucharistieviering  
Voorganger : Pastoor Monninkhof 
Intentie         : Voor de slachtoffers van de corona pandemie. 

 
Zondag 21 november  
09.00 uur      : Eucharistieviering - Nationale Jongerencollecte 
Voorganger : Pastoor Monninkhof 
Lectrix  : Miny Holterman 
Koster          : G. Holterman 
Misintenties: 
overl. ouders Bruggeman-Grooteschaars, Bernard en Marie Diepman-Reimert, overl. 
familie Wolthaar-Jutten, Gerard Huitink, Herman Nijboer, Dieks Meulman en kinderen, 
Anton Grooteschaars. 

 
Maandag 22 november 
19.00 uur   : Rozenkransgebed 
Lector : Frans Eilert 
 
Donderdag 25 november 
19.00 uur : Eucharistieviering  
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Voorganger : Pastoor Monninkhof 
Intentie         : Voor de zieken in verzorgings- en verpleeghuizen. 

 
Zaterdag 27 november - 1e Zondag Advent 
19.00 uur  : Communieviering 
Voorganger  : Pastoraal medewerker klein Overmeen 
Lector  : Martin Broeks 
Koster          : A. Braam 
Misintenties  
overl.ouders van der Vechte-Rientjes, Bernard en Marie Diepman-Reimert, Herman 
Wolthaar, overl. ouders Sterenbosch-Luttenberg, overl. fam. Damman-Heerink, Dieks 
Meulman en kinderen. 

 
Maandag 29 november 
19.00 uur  : Rozenkransgebed 
Lectrix     : Tonnie Veltmaat 
 
Donderdag 2 december 
19.00 uur : Eucharistieviering  
Voorganger : Pastoor Monninkhof 
Intentie         : Voor arme en hulpbehoevende medemensen.   

 
Zondag 5 december - 2e Zondag Advent 
09.00 uur     : Communieviering 
Voorganger  : Werkgroep 
Koster          : H.v.d. Vegt 
Misintenties 
overl. ouders Grooteschaars-Bruggeman, Bernard en Marie Diepman-Reimert, Gerard 
Overgoor, Herman Nijboer, overl. ouders Hagen-Keizer, Martin en Willy, Dieks Meulman 
en kinderen. 

 
Maandag 6 december 
19.00 uur  : Rozenkransgebed 
Lector  : Frans Eilert 
 
Donderdag 9 december 
19.00 uur : Eucharistieviering  
Voorganger : Pastoor Monninkhof 
Intentie         : Gerard Damman 

 
Zaterdag 11 december - 3e Zondag Advent 
19.00 uur    : Communieviering 
Voorganger  : Pastoraal medewerker klein Overmeen 
Lector : Silvo Broeks 



Dorpsblad Hoonhorst 

 

DORPSBLAD HOONHORST NR 5 

 
8 

Koster          : A. Braam 
Misintenties 
Bernard en Marie Diepman-Reimert, overl. fam. Damman-Heerink, Dieks Meulman en 
kinderen. 

 
Communiqué 8  oktober 2021 
 
Beste parochianen, 
 
Dit communiqué gaat over: 
- De kerkelijke gevolgen van de versoepelingen van de coronaregels, die met 

ingang van 25 september van kracht zijn geworden 
- Een brief van onze Aartsbisschop Kardinaal Eijk dd. 7 oktober 2021 over het 

communie uitreiken in vieringen onder leiding van parochiële voorgangers 
 
1. Versoepeling coronaregels 
 De Bisschoppen van Nederland hebben ons laten weten, dat de 

versoepelingen van de coronaregels, die op 25 september jl., zijn ingegaan, 
ook kerkelijk tot verruiming van de mogelijkheden leiden. Kort gezegd komen 
deze verruimingen hierop neer: 

- Bij kerkbezoek wordt de anderhalve meter afstandsregel losgelaten, mits het 
kerkgebouw voldoende geventileerd kan worden 

- Vooraf opgeven en registreren is niet meer nodig 
- Volkszang is met ingang van 25 september weer toegestaan 
- Koren mogen weer in volledige samenstelling zingen. Ook zij hoeven de 

anderhalve meter afstandsregel niet meer in acht te nemen.  
Wat wel wordt gehandhaafd, is de dringende vraag om verantwoordelijkheid te 
nemen en thuis te blijven met klachten die kunnen wijzen op corona. Verder 
wordt gelovigen uitdrukkelijk gevraagd om rekening te houden met elkaar bij het 
kiezen van een plaats en het lopen door de kerk. Wat ook blijft, is het uitreiken 
van de heilige communie van achter een ‘hoestscherm’; ook de tongcommunie is 
nog niet mogelijk. 
Voorts hoeven bezoekers van vieringen geen coronatoegangsbewijs te laten 
zien, omdat dit niet past bij het karakter van de kerk. Wel roepen de Nederlandse 
Bisschoppen – in lijn met wat ook paus Franciscus hierover heeft gezegd – 
bedienaren, vrijwilligers en andere gelovigen nadrukkelijk op, zich te laten 
vaccineren. In dit verband merken de Bisschoppen op: “De paus noemt 
vaccineren een daad van liefde: voor jezelf, voor onze families en vrienden en 
voor alle volkeren.” 
Als pastoraal team en parochiebestuur van onze Emmanuelparochie nemen we 
de hiervoor genoemde richtlijnen van onze Bisschoppen in zijn geheel over.  
 
2. Communie uitreiken in vieringen onder leiding van parochiële voorgangers. 
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In een brief dd. 7 oktober 2021 heeft onze Aartsbisschop, Kardinaal Eijk laten 
weten, dat in vieringen onder leiding van parochianen, het uitreiken van de 
communie hervat kan worden.  
Dit geldt ook voor onze Emmanuelparochie. Dit betekent, dat u ook in vieringen 
onder leiding van parochianen weer ter communie kunt gaan. 
 
Met de informatie in dit communiqué hopen wij als pastoraal team en 
parochiebestuur van dienst te zijn geweest. Heeft u naar aanleiding van dit 
communiqué nog vragen, laat ons dit dan s.v.p. weten. Wij danken u van harte 
voor uw betrokkenheid bij onze Emmanuelparochie en haar 
geloofsgemeenschappen. Wij wensen u Gods rijkste zegen en alle goeds. Blijf 
gezond ! 
 

Namens pastoraal team en parochiebestuur,             
Pastoor André Monninkhof 

 
Communie: bron van inspiratie 
 
Kort geleden zag ik in de grote ondergrondse kerk in Lourdes, het beeld van paus 
Pius X. Hij was paus van 1903-1915. Hij is de paus van de veelvuldige 
communie, en ook van de communie voor jonge kinderen. Het is door zijn 
initiatief van toen, dat ook nu nog jonge kinderen, als zij er rijp voor zijn (meestal 
rond hun achtste jaar, in groep 4) hun eerste heilige communie kunnen 
ontvangen.  
De lijn, ingezet door paus Pius X, is later voortgezet door het Tweede Vaticaans 
Concilie. Dit was een belangrijke kerkvergadering van bisschoppen over de hele 
wereld. Deze kerkvergadering vond plaats tussen 1962 en 1965. De bisschoppen 
besloten toen, dat het goed was om dagelijks naar de Mis te gaan en vaak de 
communie te kunnen ontvangen. De ontmoeting met de Heer in de viering van de 
eucharistie zagen zij als een bron van inspiratie, moed en vertrouwen. 
Ook voor mij als priester, is de Eucharistie hoogtepunt en bron. Ik vind het fijn om 
als gewijde te kunnen voorgaan in de viering van de eucharistie. Ook voor mij is 
de eucharistie het kloppend hart van de geloofsgemeenschap. 
Tegelijk zie ik, dat wij (pastor Anton Wenker, pastor Hans de Vries en ik) niet 
overal tegelijk kunnen zijn. Hoe graag wij dit ook zouden willen, het lukt ons niet 
om op zaterdagavond en zondag in elk van onze 11 parochiekerken te zorgen 
voor een eucharistieviering. 
Wat ik ook bespeur, is het verlangen bij velen van u om, zeker de 
weekendvieringen – toch ter communie te kunnen gaan. Ook vind u het fijn, dat 
ook de andere leden van ons pastoraal team (pastor Marga Klein Overmeen en 
pastor Joop Butti) kunnen voorgaan in weekendvieringen. Verder kunt u ook de 
inspiratie, die u in vieringen in onze parochie krijgt van onze parochiële 
voorgangers, waarderen. 



Dorpsblad Hoonhorst 

 

DORPSBLAD HOONHORST NR 5 

 
10 

Daarom is het goed nieuws, dat onze Aartsbisschop, Kardinaal Eijk, onlangs 
weer toestemming heeft gegeven voor het uitreiken van de heilige communie in 
vieringen onder leiding van parochiële voorgangers. Hiermee heeft hij voldaan 
aan een wens van velen van u. 
Wel geeft de Kardinaal aan, dat hij een nieuw beleidsplan voorbereidt. Hiervoor 
wil hij eerst nog overleggen met adviesorganen in ons Aartsbisdom. Naar 
verwachting zal dit beleidsplan in het midden van het volgend jaar (medio 2022) 
verschijnen. Naar ik vermoed, zal hij in dit beleidsplan (mede) aandacht 
schenken aan de vormgeving van de zondagsviering bij afwezigheid van een 
priester, en aan de verhouding van het aantal eucharistievieringen en woord- en 
communievieringen. 
Wat me verder opvalt, is dat bij een uitvaart nabestaanden steeds vaker kiezen 
voor een gebedsviering zonder communie. Als reden hiervoor geven zij aan, dat 
zij niet meer zo vaak in de kerk komen, maar voor hun dierbare wel een mooi 
kerkelijk afscheid wensen. In een gebedsviering kan dit heel goed. Er wordt geen 
communie uitgereikt. Maar er wordt wel gelezen uit de Bijbel; er is een 
overweging, waarin het leven van de overledene in een gelovig perspectief wordt 
geplaatst; er wordt gebeden, gezongen, en aan het eind is er de zegening met 
wijwater en wierook. Ook is er in zo’n gebedsviering de nodige ruimte voor de 
persoonlijke wensen van de overledene en haar of zijn nabestaanden. Willen de 
nabestaanden hun dierbare tevens gedenken in een viering met communie, dan 
kan dit heel goed in een zondagsviering (of doordeweekse viering) met een 
speciale intentie voor de overledene. 
U en mij wens ik toe, dat de ontmoeting met de Heer in de heilige communie, 
voor ons een bron van troost en goede moed mag zijn en blijven. 
 

Pastoor André Monninkhof 
 
Om verder te lezen: “De Eucharistie (weer) beleven als het kloppend hart van ons 
geloofsleven.  
Pastorale brief bij gelegenheid van het ‘Jaar van de Eucharistie’”. Utrecht, 2019. 
Geschreven door onze Aartsbisschop, Kardinaal Eijk. Wenst u een exemplaar, 
dan kunt u dit aanvragen door een mail te sturen aan de secretaresse van ons 
pastoraal team: brigitta.seekles@emmanuelparochie.nl 
 
Vooraankondiging 
 
Door de Pelgrimagegroep ‘Het Zoeken Niet Moe’ wordt er jaarlijks een lezing 
georganiseerd.  
Deze keer verdiepen we ons in het complexe vraagstuk van euthanasie, kerk en 
geloof.  
Hoe verhoudt zich dat tot elkaar?  
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Wanneer is lijden als ondraaglijk te beschouwen? Wat is ‘voltooid leven’; bestaat 
dat? Wat is het standpunt van onze kerk inzake euthanasie?  
Kortom, vele vragen die ongetwijfeld ook wel eens opkomen bij u. 
Kardinaal W. Eijk zal deze lezing komen verzorgen. Als geen ander kan hij 
hierover spreken; hij promoveerde op dit thema.  
Er zal ook gelegenheid zijn om vragen te stellen.  
 
Datum: 9 februari 2022 
Tijd: 13.30 uur inloop met koffie/thee. Start 14.00 uur 
Locatie: parochiecentrum Lemelerveld 
Begeleiding: Kardinaal W. Eijk 
Kosten: € 5,=.  
 
Graag tot dan,     

Pelgrimagegroep “Het Zoeken Niet Moe” 
Marga klein Overmeen, Pastoraal Werker.  

 
Paden kerkhof vernieuwd. 
 
In de afgelopen weken is er keihard gewerkt om de bestrating op het kerkhof te 
vernieuwen. 
Het streven was om dit voor de herdenking van 200 jaar kerkhof op 9 november 
af te hebben. En dat is gelukt. Het kerkhof ligt er weer mooi bij. 
Daar hebben niet alleen professionals aan gewerkt, maar ook vrijwilligers. Zonder 
hen was dit allemaal niet gelukt. Hartelijk dank. 
 

Herman Veneboer 
 

 
Willibrordpennning voor echtpaar Schrijver – Gerritsen 
 
Mw. Jose Gerritsen was in 1981 al begonnen met het schoonmaken van de kerk. 
Op 18 september van dat jaar trouwde ze met Jan Schrijver. Sindsdien en 
mogelijk al eerder heeft Jan mee geholpen bij de schoonmaak. Het echtpaar 
Schrijver was vanaf september 1981 verantwoordelijk voor het schoonmaken van 
de kerk. Bij het schoonmaken hoorde ook de “Kerkewas “. Alles werd mee naar  
huis genomen: altaarkleden, albes, kleding van de misdienaars enz.  Thuis werd 
alles gewassen en nog ouderwets gesteven en gestreken. Tot op de dag van 
vandaag zijn ze nog steeds betrokken bij het schoonmaken van de kerk. Het 
bisdom eert beiden door het verlenen van de Willibrordpenning. 
In de viering van zaterdagavond in de St. Cyriacuskerk hebben ze  de penning 
voor hun jarenlange belangeloze inzet voor de katholieke kerk van Hoonhorst 
gekregen uit handen van pastoraal medewerker mw. M. klein Overmeen. 
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Zij aan Zij 
 
Zij aan Zij organiseren op maandag 15 november om 

19.45 uur een quizavond in de Potstal. 
 
 

 

Zie de maan schijnt door de bomen 



Dorpsblad Hoonhorst 

 

DORPSBLAD HOONHORST NR 5 

 
15 

  



Dorpsblad Hoonhorst 

 

DORPSBLAD HOONHORST NR 5 

 
16 

 
 
 
Grote stukken bruin karton gevraagd 
 
Beste Hoonhorsters, 
Voor mijn moestuin ben ik op zoek naar grote stukken schoon, ongeverfd, niet 
geplastificeerd karton. Er mogen nietjes en/of plakband aanzitten, dat kan ik er 
wel afhalen. Ik ben dol op heel grote dozen, zoals van een fiets of witgoed, maar 
wat kleinere grote dozen kan ik ook gebruiken. Wat ik er mee doe? Ik leg het op 
grasland, waar ik moestuin van wil maken. Door dat in het najaar te doen, scheelt 
me dat in het voorjaar een enorme berg werk. Het gras sterft namelijk af en de 
grond is makkelijker te bewerken. Daarnaast leg ik dit najaar nog een haag aan, 
zoals die er nu al 2 jaar staat in de weide langs het fietspad langs de 
Klapvoortweg en rond de jonge struikjes leg ik ook wat karton, zodat het gras 
direct na aanleg niet teveel concurreert met de aanplant. Ik hou er niet zo van om 
de boel dood te spuiten, bovendien is het karton goed wormenvoer. En die 

wormen zijn weer goed voor de grond . 
Dus heb je nog een grote doos, die je anders bij het oud papier doet, laat het me 
weten via 06 54 69 34 44. 

Roy Schuurman 
 

 

 

 
 
Onze jaarlijkse traditie van oliebollenverkoop gaat ook in 2021 door. 
Heerlijke oliebollen van de warme bakker Jolink uit Wijhe. 
Met de opbrengst kunnen we leuke activiteiten organiseren, voor de jeugd van 12 
tot 16 jaar, zodat de eigen bijdrage bij deelname aan een 
activiteit voor ieder kind betaalbaar is. 
Houd het volgende dorpsblad in de gaten! Daar zal een 
flyer toegevoegd zijn hoe deze heerlijke oliebollen besteld 
kunnen worden. 
 

Namens de Jeugdsoos 

 

PLAATSELIJK NIEUWS 
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Hallo allemaal!                                                                                                
Wij zijn volleybalvereniging Wijthmen en wij stellen ons 
graag aan je voor. 
Onze vereniging bestaat uit een gezellige kleine club 
mensen van 6 tot 80+ jaar met passie voor volleybal. Het 
plezier dat wij hieraan beleven, willen we jou ook graag 

laten ervaren. Kom eens langs! 
Wil je lekker bewegen, samen met leeftijdgenoten? 
Wil je kennismaken met volleybal? 
Wil je leren volleyballen?  
Heb je misschien al eerder gevolleybald en wil je het weer 
oppakken?  
Wil je graag winnen? 

Ben je 6 jaar of ouder? 
Kom een keer kijken bij een training of volg een gratis 
proefles, zo weet je snel of deze sport en onze club 
ook bij jou past.  
Meld je aan via het aanmeldformulier op de website 
www.volleybalwijthmen.nl of meld je bij onze 
secretaris via secretaris@volleybalwijthmen.nl voor 
een gratis proefles! 

Wie weet tot ziens in sporthal De Elshof of de Potstal!  
 

Hartelijke groet van het bestuur,        
Fred, Henk, Martin, Janet, Marietta en Ellen 

 

 
Gouwe ouwe 
Er zijn van die duurzame zaken die voor hen die al langer in Hoonhorst wonen 
vast bekend zijn, maar voor de nieuwe inwoners wellicht onbekend. De komende 
tijd zullen we resultaten uit het verleden voor een mooie toekomst wederom in de 
spotlights zetten. 
In de katholieke kerk in Hoonhorst is het verwarmingssysteem aangepast.  

http://www.volleybalwijthmen.nl/
mailto:secretaris@volleybalwijthmen.nl
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Was het voorheen zo dat de warme lucht op 
ongeveer 2 meter over de hoofden van de 
kerkgangers de kerk werd ingeblazen om 
vervolgens naar boven te stijgen en via het  enkel 
glas de kerk weer grotendeels te verlaten; nu zitten 
de kerkgangers er warmpjes bij. 
De warmte-installatie is geheel vernieuwd en 
aangepast. Warme lucht wordt de kerk ingeblazen 

en vervolgens via een ingenieus rooster- en technisch systeem over de grond 
terug gezogen. Boven in de kerk zijn voorzetramen geplaatst om warmteverlies 
daar te minimaliseren. 
Het geheel is fraai weggewerkt in een object in de vorm van een kelk. Het 
ontwerp en de uitvoering daarvan is gedaan door een Hoonhorster. 
In de nieuwe situatie bespaart de geloofsgemeenschap Hoonhorst ongeveer de 
helft aan energie en dus ook veel kosten. Een bezoek aan de kerk is daardoor 
veel comfortabeler geworden. 

Warmtecameramensen gezocht 
Hoe weet je of je woning goed geïsoleerd is? Een warmtecamera kan dat in beeld 
brengen. De verschillende kleuren op de foto’s met de warmtebeeldcamera, laten 
zien waar de warmtelekken zitten. Dit geeft de bewoner handvatten om gericht 
actie te ondernemen.  

Begin volgend jaar willen we graag met de 
warmtecamera op pad in Hoonhorst en omstreken. 
Voor dit project zijn we nog op zoek naar enkele 
belangstellenden die er eigen energie in willen 
steken. Zo’n warmtecamera is een prachtig ding, 
maar wordt niet zomaar aan iedereen uitgeleend; 

daarvoor is het apparaat te kostbaar en de gebruiksaanwijzing net iets te lastig. 
Er zijn dus een paar mensen nodig die willen leren met zo’n camera te werken en 
ermee op pad willen. 
Dit project organiseren we samen met de andere duurzame dorpen van de 
gemeente Dalfsen, de Dorpen van Morgen. In januari 2022 is er de mogelijkheid 
een paar avonden een workshop ‘werken met de warmtecamera’ te volgen.  
Vind je het leuk om in dit project mee te werken en heb je belangstelling voor 
werken met de warmtecamera, neem dan contact op met één van ons of stuur 
een mail naar info@duuurzaamhoonhorst.nl 
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Wecycle: win-win voor school en natuur 
In de Nationale Recycleweek van 11-17 oktober bezochten we basisschool St. 
Cyriacus in Hoonhorst. Bij de ingang staan twee grote inzamelbakken. Die 
bakken zijn bestemd voor de elektrische apparaten die de leerlingen mee naar 
school hebben genomen omdat ze thuis niet meer gebruikt werden en ergens in 
een verborgen hoekje of kastje stof lagen te vangen. Via Wecycle krijgen die 
apparaten een volgende bestemming. Eric Arends, directeur van de school, 

vertelde dat ieder jaar na de zomervakantie de 
inzamelbakken arriveren en hij een rondje door de 
klassen maakt. Kinderen krijgen te horen waarvoor die 
grote bakken bij de ingang staan en worden 
uitgenodigd mee te denken over de inzamelactie. Maar 
omdat de inzameling zo langzamerhand ook binnen de 
gezinnen een bekende actie is geworden, weten soms 
leerlingen uit groep 1 al mooi te omschrijven wat het 
woord ‘recyclen’ betekent. Dat is leuk om te horen. 
Tot en met november worden de bakken gevuld met 
elektrische tandenborstels, strijkijzers, toetsenborden, 

muizen, radio’s, Cd-spelers, kerstverlichting, krultangen, föhns en meer 
apparaten met een stekker. Daarna haalt de organisatie van Wecycle ze weer op 
en telt het aantal ingezamelde apparaten. Doorgaans levert het wel zo’n 250 
apparaten op waarvoor de school wordt beloond met een boekenpakket. Zo heeft 
de Cyriacusschool haar bibliotheek al kunnen uitbreiden met boeken over 
geschiedenis, dieren en vorig jaar met mooie kindergedichten. En tussentijds 
krijgen leerlingen als dank, of juist ter aanmoediging, een passend cadeautje 
zoals een zoekpuzzel. 
Dus heb je nog oude elektrische apparaten die je niet meer gebruikt? Geef ze 
mee aan de kinderen of lever ze zelf in op school of bij de kringloopwinkel. 

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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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.  
Activiteiten zijn ook weer mogelijk. Natuurlijk zijn de algemene 
coronamaatregelen ook in het Anjerpunt van toepassing, zoals 
het dragen van een mondkapje en we stellen het op prijs als 

bezoekers de anderhalve meter in acht nemen en handen ontsmetten voor 
binnenkomst. 
Neem uw coronatoegangsbewijs mee, er kan naar gevraagd worden bij sommige 
activiteiten en als u gebruik maakt van de horecavoorziening. Houd onze 
facebookpagina in de gaten voor de meest actuele zaken, zowel over oude en 
nieuwe activiteiten als eventuele coronamaatregelen. 
 

ANJERPUNT IS ALTIJD ACTIEF 
In het Anjerpunt bieden we een breed scala aan activiteiten, wekelijks, 
regelmatig, nuttig, gezellig of zo maar iets leuks tussendoor. In dit Dorpsblad vind 
je een flyer met daarop de activiteiten tot eind van het jaar. Tenminste; zover ze 
al bekend zijn, want wie weet wat we nog bedenken... En heb je zelf een leuk 
idee? Laat het ons weten. En natuurlijk kun je bij ons tijdens de reguliere 
openingstijden altijd terecht om een leuk boek te lenen, een tijdschrift te lezen of 
gewoon voor de gezelligheid. 
_________________________________________________________________ 
STREEKPRODUCTEN MET EEN MOOI VERHAAL 

KOOP JE NATUURLIJK LOKAAL… 
 
Kadootjes voor Sinterklaas, kerst of tussendoor, iets 
lekkers voor bij de koffie, drankje voor de 
gezelligheid…..onze schappen zijn mooi, gevarieerd en 
goed gevuld. We pakken het graag leuk voor je in en er 

kan met PIN betaald. 
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(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. 

 

“VUL DE KAS ACTIE” VAN JUMBO  
Van woensdag 20 oktober tot 14 december kun je meehelpen de kas van het 
Anjerpunt te vullen door mee te doen met de Vul De Kas actie van Jumbo 
Kamphuis.  
Hoe kun je sparen voor het Anjerpunt? 
Tijdens de actieperiode ontvang je bij iedere € 10,- aan boodschappen een 
voucher ter waarde van € 0,10. Deze kun je zelf online toekennen aan de 
stichtingen/verenigingen die je wilt steunen via www.vuldekas.nl/jumbokamphuis. 
Je kunt dan zelf de codes van de vouchers scannen of invoeren. Je kunt de 
voucher ook in de brievenbusjes stoppen bij de Jumbo. Anjerpunt Hoonhorst 
heeft brievenbus nr. 51. Hoe meer vouchers het Anjerpunt verzamelt, hoe groter 
het bedrag dat wij straks kunnen besteden in onze noaberbieb aan lees-, spel- en 
leermaterialen, waar je dan zelf weer gebruik van kunt maken! 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.  

 

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 
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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 54 79 
58 00, Antje Kingma (Boerhoes), Resy Wouters 06 27 16 10 75 
Kijk ook eens op: http://www.anjerpunthoonhorst.nl of op de 
FaceBookpagina van het Anjerpunt.  

 
 
 
 
 
 
ROOKWORSTENACTIE BERGRUITERS HOONHORST 
 

Vrijdagavond 26 november komen wij weer bij u aan 
de deur met onze bekende rookworsten. 
 
3 rookworsten voor € 7,50 
 
Woont u in het buitengebied van 
Hoonhorst, dan kunt u de 

rookworsten bestellen. 
Stuur een e-mail naar huttenastrid@gmail.com 
Telefonisch of Whatsapp 06 14 64 48 07 
Dan komen wij het in overleg bij u bezorgen. 
 

Groeten, 
Bergruiters Hoonhorst 

 

 
 

 

BERGRUITERS NIEUWS 

mailto:agenda@anjerpunthoonhorst.nl
http://www.hoonhorst.nl/
http://www.anjerpunthoonhorst.nl/
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Ingezonden ‘weer’bericht: 
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Wist je dat… 
Er nu ook gebouwd wordt op de laatste kavel van Koele fase 1? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
uit Hakkersdonk (oftewel Hoonhorst) viert 
deze maand zijn 44e jubileum. 
 
Van harte gefelicteerd namens alle lezers 
van het dorpsblad! 
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