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Colofon:
Redactie
Marisca Kasper, tel. 06 14 56 57 69
Rosanne Wassens, tel. 06 37 31 90 81
e-mail: dorpsbladhoonhorst@gmail.com (let op: is gewijzigd!)
Contactpersoon bezorging en
Inlegvellen (deze uiterlijk 1 week voor verschijning aanmelden)
Ria Melenhorst, tel. (0529) 40 15 49
Contactpersoon secretariaat
Martine Haverkate, tel. 06 83 63 04 77
Penningmeester/prijsopgaaf plaatsingskosten, commerciële krummels en
plaatsing teksten
Steven Akse, tel. (0529) 75 02 19
Bankrekeningnummer Rabobank NL 82 RABO 0383 8106 04
Inleveren kopij
28 dec
25 jan
23 feb

Gemaakt door
Rosanne
Rosanne
Marisca

Verschijning
7 jan
4 feb
4 mrt

Beste dorpsgenoten,
De afgelopen weken was niet alleen corona (en regeltjes) het onderwerp van
gesprek maar ook de toekomst van Kappers werd door velen besproken. U leest
er alles over in dit blad.
We moeten het dit jaar weer zonder kerstmarkt bij de molen stellen maar wensen
ieder een sfeervolle, gezellige kerst thuis en voor 2022 het allerbeste en vooral
een goede gezondheid!
Stichting Het Dorpsblad
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In dit nummer:
Kerkelijk nieuws
Nieuwe sponsor VV Hoonhorst
Dorp Hoonhorst neemt Kappers over?!
In memoriam: Leny van Eck
Potgrond Oranjevereniging
Duurzaam Hoonhorst zoekt ….warmtecameramensen
Anjerpunt
Spel is de taal van het kind
Molen van Fakkert
Iedere dinsdag: van 11 – 12 uur
Infopunt en digitaal vragenuurtje in het Anjerpunt
Agenda:
Zondag 12 december
Dinsdag 14 december
Woensdag 15 december
Vrijdag 17 december
Dinsdag 21 december
Vrijdag 24/31 december
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Eten bij Kappers voor ouderen en alleengaanden
Jeugdsoos haalt bestellijsten oliebollen op
Voorleesuurtje voor de kleintjes in het Anjerpunt
om 11 uur
Jeugdsoos gaat kerstkaarten maken in de Potstal
Ouderenochtend Zaal Kappers
Jeugdsoos deelt de oliebollen uit
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Gratis af te halen
Sinds begin december h eb ik een nieuwe geleidehond.
Eerder had ik voor mijn vorige geleidehond een aantal pakken Denta sticks
gekocht. Mijn nieuwe geleidehond mag ze niet hebben.
Je kunt deze per pak bij mij komen halen. Het kost je niets. Stuur even een
bericht naar sido.vaneck@xs4all.nl
En dan kunnen we een afspraak maken wanneer je de sticks komt ophalen.
storaal team Emmanuelparochie
KERKELIJK

NIEUWS

Pastoresteam Emmanuelparochie:
A.G.M. (André) Monninkhof, pastoor, monninkhof@hetnet.nl; 06 22 78 61 51
Hans de Vries, parochievicaris, prhansdevries2020@gmail.com; 06 45 29 02 66
Joop Butti, pastorbutti@ziggo.nl; 06 22 23 98 28
Marga klein Overmeen, m.kleinovermeen@emmanuelparochie.nl; 06 18 27 64 84
Vrije dagen pastoresteam:
Maandag: pastores de Vries, Butti en klein Overmeen
Dinsdagavond en zaterdag tot 16.00 uur: pastoor Monninkhof
Locatieraad: Secretaris mevr. A. van Leeuwen, ankievvwijthmen@kpnmail.nl;
(0529) 40 20 11 / 06 13 42 77 90
Contactpersoon voor onze parochie bij overlijden:
Mevr. T. Veltmaat, tel. (0529) 40 17 29 / 06 38 03 01 37
Contactpersoon voor het kerkhof:
mevr. A. van Leeuwen, tel. (0529) 40 20 11 / 06 13 42 77 90
Website:www.parochiehoonhorst.nl
Parochiefonds Hoonhorst Rabobank rek.nr. NL77 RABO 0312 8258 03
P.C.I. Caritas Hoonhorst Rabobank rek.nr. NL35 RABO 0161 7062 82
Regio-wacht
Voor noodgevallen kunt u van zondagmiddag t/m maandagavond bellen met de
‘regio-wacht’ tel. 06 50 41 22 38
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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
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: 11 december tot en met 9 januari.
Het volgende schema is onder voorbehoud. Alleen de vieringen van
Hoonhorst staan vermeld. In Hoonhorst kunt u daadwerkelijk aanwezig zijn.
In het Eucharistisch Centrum in Ommen is er elke zondag om 11 uur een
Eucharistieviering.
Beste parochianen,
Omdat de kopij voor het dorpsblad al een geruime tijd vóór het uitkomen
ingeleverd moet worden, kloppen de kerkberichten soms niet meer. Dit komt door
de steeds wisselende richtlijnen i.v.m. de corona pandemie.
Hiervoor graag uw begrip.
Daarom proberen we de komende tijd de website zo actueel mogelijk te houden.
Wij adviseren u dan ook de website in de gaten te houden.
Zondag 19 december 4e Zondag Advent
09.00 uur : Eucharistieviering
Voorganger : Pastoor Monninkhof
Lectrix
: Anneke Jansen
Koster
: G. Holterman
Intenties: overl. ouders Grooteschaars-Bruggeman, Bernard en Marie Diepman-Reimert,
Dieks Meulman en kinderen, Anton Grooteschaars
DORPSBLAD HOONHORST NR 6
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Zaterdag 25 december 1e Kerstdag
09.00 uur : Communieviering
Voorganger : Werkgroep
Koor
: Pro Musica
Koster
: A. Braam
Intenties: overl. ouders van der Vechte-Rientjes, Bernard en Marie Diepman-Reimert,
overl. ouders Grooteschaars-Bruggeman, Fam. Wolthaar-Jutten, Herman Wolthaar,
overl. ouders Meijerink-Groote Stroek, overl. ouders Overgoor-Grooteschaars
overl. ouders Sterenbosch-Luttenberg, Johan Kortstee, overl. ouders Nijensteen-ten Have,
overl. ouders van Straaten-Meulman, overl. ouders Hollewand, Jan Huitink, overl. ouders
Eilert- Kinds, Mien Schuurman-Zijsveld, Herman Nijboer, ouders Groote SchaarsbergBosch, pastoor Wielens, Jan Diepman en Ingrid Rosink-Diepman, Dieks Meulman en
kinderen, Gerda Kroes-Holterman, overl. ouders Kroes-Klein Herenbrink, Wilhelmus
Holterman, Anton Grooteschaars, Leny van Eck-Hagedoorn, Herman Mars
Ommen:

1e en 2e Kerstdag

11.00 uur

Eucharistieviering

Zondag 9 januari Doop van de Heer
09.00 uur : Communieviering
Voorganger : Pastoraal medewerker Butti
Koor
: Pro Musica
Lector
: Silvo Broeks
Koster
: A. Braam
Intenties: Leny van Eck-Hagedoorn, Dinie Koerhuis-Seisveld, Gerda Kroes-Holterman
Bernard en Marie Diepman-Reimert, Dieks Meulman en kinderen

God en mens concurreren niet
De discussie over vaccinatie wel-of-niet woedt ook in de kerken en wel met soms
verrassende standpunten en radicale opvattingen.
De Staphorster orthodoxie blijkt inzake preventie springlevend: men vertrouwt op
God OF men vertrouwt op een vaccin, ofwel men vertrouwt op geloof OF op de
wetenschap. Men kan immers niet twee heren dienen!
Het Staphorster bezwaar tegen vaccinatie is dat mensen eigenmachtig ingrijpen
in de feitelijk natuurlijke gang van zaken - welke echter stilzwijgend als
´goddelijke voorzienigheid´ wordt geduid. Hiermee staat vaccinatie Gods plan, en
de goddelijke uitvoering daarvan, in de weg. De Heer gééft, de Heer néémt…
Vandaar dat (preventieve) vaccinatie moet worden afgewezen. In geval iemand
echter ziek wordt, blijkt de zorgplicht echter toch sterker dan de vaccinale
onthouding.
Deze Staphorster orthodoxie is een versie van een aloude opvatting die zich
vaker voordoet in ´orthodoxe´ religieuze bewegingen en
geloofsgemeenschappen. Ook beperkt deze opvatting zich niet tot het
christendom. 2 Deze opvatting berust op wat ik een concurrentie-model zou
willen noemen: preventie en genezing komen OFWEL ´van boven´ (Gods
DORPSBLAD HOONHORST NR 6
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voorzienigheid) - OFWEL ´van beneden´ (het menselijk vaccin of geneesmiddel).
Wie het heil van God verwacht, kiest ervoor zich niet te laten vaccineren – wie
het heil van de wetenschap verwacht, kiest voor vaccinatie. Maar er moet wel
worden gekozen! Men kan zich immers niet tegelijk wel én niet laten vaccineren.
Tegen dit concurrentiemodel valt wel het één en ander in te brengen. Hoewel de
profeet Jeremia benadrukt dat het beter is om op de Heer te vertrouwen dan
(slechts) op mensen 3, behoort dit toch niet tot de hoofdstroom van de Bijbelse
traditie. Deze hoofdstroom berust eerder op een coöperatief-model, waarvan het
Verbond tussen God en Zijn Volk de eerste grote uitdrukking is. Het Verbond is
een religieus contract – vergelijkbaar met een huwelijk – met wederzijdse rechten
en plichten van beide partijen. Maar al vóór de sluiting van het Verbond 4, bleek
al bij het gebeuren van de bevrijding bij de Rode Zee dat de relatie tussen God
en Zijn Volk een interactief gebeuren is, kortom: wat Israël doet (ten goede of ten
kwade), doet ertoe!
Een rabbijnse uitleg (midrash) wil deze coöperatie van God en Zijn Volk bij de
Rode Zee illustreren. Volgens deze verhalende uitleg kwamen Mozes en het Volk
bij de Rode Zee tot staan: vóór hen lag de onbegaanbare watermassa – achter
hen waren de Egyptische soldaten in achtervolging. Wat te doen? De midrash
vertelt dat God aan Mozes het bevel gaf om voort te gaan. Gezien de benarde en
uitzichtloze situatie een onmogelijk uitvoerbaar bevel. Wie zal de eerste stap
wagen in de verzwelgende golven? Misschien is het wel met een teen begonnen,
maar uiteindelijk waagde ene Nachshon 5 het om in de golven van de Rode Zee
te springen. Toen het water hem letterlijk aan de lippen stond, sprak God
opnieuw tot Mozes en vroeg verbaasd: ´Mijn geliefden verdrinken in de
woedende zee en jij staat daar maar te bidden? ´ ´Wat moet ik doen? ´ vroeg
Mozes. En God antwoordde: ´Steek je staf uit en spreid je hand uit over de zee
die uiteen zal splijten en Israël zal in de zee op droog land komen´ 6. En zo
gebeurde het. Het initiatief ´van beneden´ door Nachshon werd door God
beantwoord met een antwoordend initiatief ´van boven´. Nachshon werd
natuurlijk geprezen en beloond op zijn moed. Toen de wateren zich openden,
kwam de weg vrij van de bevrijding bij de Rode Zee. Maar - zo verhaalt de
midrash - ´als de joden toen niet waren gaan lopen, hadden ze nu nog in Egypte
gezeten! ´ Wat Israël doet of nalaat, doet ertoe!
´Mijn geliefden verdrinken in de woedende zee en jij staat daar maar te bidden? ´
´Wat moet ik doen? ´ vroeg Mozes.
De conclusie is dat de redding van Israël bij de Rode Zee niet enkel een zaak
was van God alleen met Israël als een willoos lijdend voorwerp, zoals wel wordt
gedacht. Het initiatief ligt hier zelfs ´beneden´ en als God de wateren opent (in
antwoord op dit initiatief!), hangt het nog steeds van Mozes en het Volk af of er
een gebeuren van bevrijding zal worden gerealiseerd.
Een soortgelijke samenhang van goddelijke- en menselijke coöperatie kunnen we
ook terugvinden in het Nieuwe Testament en wel in de kern van Jezus´
boodschap. Het dubbele hoofdgebod van de liefde gebiedt God lief te hebben en
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je naaste lief te hebben als jezelf 7. Het gaat hier juist niet om: OFWEL God lief
te hebben - OFWEL je naaste lief te hebben, want beide geboden zijn immers
één! Er is geen concurrentie tussen de liefde tot God en de liefde tot een
medemens: het gaat om één en dezelfde liefde in een andere hoedanigheid. Het
dubbele hoofdgebod drukt interactie uit, zelfs coöperatie. De liefde tot God wordt
wel onderscheiden, maar niet gescheiden van de liefde tot de medemens: God
blijft God en de naaste blijft de naaste. Maar God liefhebben, roept de liefde tot
de naaste op en (omgekeerd) de naaste liefhebben, ontsluit de liefde tot God. Het
is bidden én werken, de dominee én de arts, het gebed én het vaccin, bóven én
benéden, coöperatie met een impuls á la Nachshon, een impuls ´van beneden´
als het even kan.
Het Koninkrijk van God is tegelijk een gave van God en een opgave voor
mensen. Als héél Israël één Shabbat voortreffelijk zou houden, dan zou het Rijk
Gods onmiddellijk aanbreken, zo luidt een joods gezegde. Het punt is hier niet of
het voortreffelijk houden van Shabbat tot de reële menselijke mogelijkheden hoort
8. Het punt is dat er een relatie wordt gelegd tussen de komst van het Koninkrijk
en het actuele menselijke handelen. Coöperatie nodigt uit tot actieve handeling
(´eraan doen wat je kunt´) – concurrentie nodigt uit tot passieve afwachting
(´wachten en bidden´). En als de passieve afwachting dan toch uiteindelijk breekt,
slaat geloof vaak om in een seculier activisme zonder God: de makkelijke weg
om God vervolgens te verwijten wat wij zelf hebben nagelaten.
Vaccins werken, zoveel is wel aangetoond. Wellicht kunnen we ze beschouwen
als een initiatief ´van beneden´ dat vraagt om een antwoordend initiatief ´van
boven´. Als God de wateren naar preventie en genezing opent, dan ´moeten we
wel gaan lopen´, anders blijven we waar we zijn. Vertrouw zowel op de arts als
op de dominee, maar wantrouw beiden ook altijd een beetje – mensen zijn God
immers niet.
Noten
1. ´God en mens concurreren niet´ door J. Van Kilsdonk in het dagblad Trouw op
13 april 1996
2. Bekend is deze ´orthodoxe´ opvatting ook van joodse religieuze groeperingen
die fel gekant zijn tegen het bestaan van de Staat Israël. Het argument hierbij is
dat het joodse volk niet heeft gewacht op de Messias die - aan het einde der
tijden - de soevereiniteit van Israël zou herstellen, maar dat de Zionisten deze
soevereiniteit in 1947 eigenmachtig hebben gerealiseerd bij het uitroepen van de
Staat Israël.
3. Jeremia 17, 5-8
4. Jozua 24, 14-28
5. Nachshon: zie ook https://en.m.wikipedia.org/wiki/Nachshon
6. Exodus 14, 15
7. Mattheüs 22, 34-40
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De sprong van Nachshon in de woedende golven van de Rode Zee viel ook
buiten de ´menselijke mogelijkheden´ en lijkt eerder een wanhoopsdaad ´op hoop
van zegen´
8.

Joop Butti
Voorstellen diaken kandidaat Richard Meijer
In onderstaand artikel stelt Richard Meijer uit Hoonhorst zich aan u voor..
Afgelopen jaren heeft hij de opleiding van ons Aartsbisdom gevolgd tot diaken.
Deze opleiding heeft hij nu voltooid. Binnenkort volgt zijn wijding tot permanent
diaken. Na zijn wijding zal hij als onbezoldigd diaken het pastoraal team
ondersteunen en dienstbaar zijn aan onze Emmanuelparochie.

Pastoor André Monninkhof
Mijn naam is Richard Meijer,
ik hoop binnenkort de diaken opleiding van het Ariënsinstituut van het
aartsbisdom Utrecht af te ronden. Ik heb het afgelopen studie jaar stage gelopen
in de Heilig Kruis en Lebuïnus parochies Dit zijn de zuidelijke buurtparochies van
de Emmanuelparochie.
48 Jaar geleden ben ik geboren in het Noord Groningse Bedum. Na wat
omzwervingen tijdens mijn studie en eerste banen ben ik op de grens van
Salland en het Vechtdal gaan wonen. Ik woon samen met mijn echtgenote en
hondje in Hoonhorst.
Veiligheidsregio IJsselland is mijn werkgever. Op de
afdeling beheer en techniek beheer ik de
communicatie apparatuur en houd mij bezig met
storingen in de elektronica die mijn brandweer
collega’s gebruiken. Naast deze werkzaamheden ben
ik één van de communicatieadviseurs die de media te
woord staat bij inzet van de brandweer. Bij een inzet
waar overleg en afstemming tussen de
ambulancedienst, brandweer, politie en gemeente
nodig is, adviseer ik over alle communicatie-aspecten
die op dat moment van belang zijn voor de bestrijding
van een incident.
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In de vrije tijd die overblijft, mag ik graag wandelen, landschappen fotograferen,
de Friese Waddeneilanden bezoeken en pelgrimeren in bijvoorbeeld Lourdes. Blij
word ik van ontmoetingen met mensen met wie ik in gesprek mag raken.
In 2018 ben ik gestart met de opleiding in Utrecht. Voordat ik in Utrecht startte
heb ik enkele jaren gestudeerd aan het Bonifatius Instituut in Vogelenzang waar
het Aartsbisdom mee heeft samengewerkt. Als alles volgens plan verloopt zal ik
D.V. zaterdag 15 januari 2022 in de kathedraal in Utrecht de wijding tot
permanent onbezoldigd diaken ontvangen.
Na de wijding mag ik mij gaan inzetten in de Emmanuelparochie. In overleg met
pastoraal team gaan we de komende weken overleggen waar mijn dienstwerk het
beste tot haar recht komt.
Graag tot ziens en een hartelijke groet,
Richard Meijer
De Emmanuelparochie gaat in 2022 op bedevaart naar Lourdes
In het Parochieel Lourdesoverleg is onlangs afgesproken om in 2022 weer op
bedevaart te gaan naar Lourdes.
Nu de VNB als organisatie niet meer bestaat, is door het bisdom voor
bedevaarten samenwerking gezocht met het Huis voor de Pelgrim, gevestigd te
Maastricht.
Mevr. Ciska Derks, die voor de Emmanuelparochie de contactpersoon is bij het
Huis voor de Pelgrim (HvdP), heeft onze parochie aangemeld voor een
traditionele Lourdesreis in de periode 7/m 12 september 2022. Dit betreft een
vliegreis en er is een reservering gemaakt voor 40 pelgrims.
Voor deze bedevaart reis is Ton van den Berg, Lourdescomité Heino, de primaire
interne contactpersoon; hij zal in samenwerking met Catharien Smit de
individuele aanmeldingen bij HvdP invoeren en als hotelleider deze reis gaan
begeleiden.
Medio februari 2022 zal er concrete en gedetailleerde informatie over de reis zijn
en dan zullen er ook inschrijfformulieren beschikbaar zijn.
U kunt dan zeker weer een artikeltje in dit parochieblad verwachten.
U mag er nu alvast over na gaan denken: 7 t/m 12 september 2022.
Pelgrims / parochianen, die een voor-aanmelding willen doen voor deze
bedevaart, kunnen dat melden bij een van de contactpersonen in de parochie.
Voor Hoonhorst: Hermien Schoorlemmer (0529 401946)
hermien@schoorlemmer.nu
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Kerstboodschap Pastor Thomas
Beste parochianen van de Emmanuelparochie,
Hier een bericht van Pastor Thomas vanuit India. Allereerst mijn hartelijke
groeten aan jullie allemaal. Ik wil jullie allen in deze adventstijd een Zalig
Kerstfeest wensen. Het kind in de stal bracht nieuw leven en licht voor vele
mensen. Dat het kerstfeest ons nieuwe inspiratie mag geven om ons leven op
anderen gericht te maken. Vooral in deze tijd van corona, om licht te schenken
voor diegene die in het donker zijn.
Vorig jaar was het voor mij een moeilijk jaar. Mijn broer is op 56 jarige leeftijd aan
een hersentumor overleden. Mijn moeder en de vrouw van mijn overleden broer
wonen nu samen in het huis. Ik werk als pastoor in een parochie niet zo ver van
hen vandaan en kan hen regelmatig bezoeken.
Zoals jullie wel weten is in 2008 het Pastor Thomas Fonds opgericht. Door vele
donaties en acties kunnen er veel kinderen naar school gaan waarvan de ouders
de kosten hiervoor niet kunnen betalen Hiervoor mijn hartelijke dank.
Vanaf het begin van de corona epidemie, zijn de scholen hier dicht. De lessen
worden online gegeven. Veel kinderen hebben geen smartphone met beltegoed
en internet, daarom kunnen ze de lessen niet volgen. Ongeveer 50 kinderen
hebben we toen vanuit het Pastor Thomas Fonds een smartphone met beltegoed
gegeven en ongeveer 100 kinderen hebben een bijdrage gekregen om beltegoed
te kopen.
Ook hebben we aan ruim 100 gezinnen voedselpakketten uitgedeeld. Als de
ouders niet kunnen/mogen werken vanwege de pandemie, dan ook geen geld.
Zo konden we ook een groot aantal gezinnen helpen.
Ik dank alle mensen die geld hebben geschonken. Mijn hartelijke dank ook
namens de kinderen en hun ouders.
Ik wens u en allen die u dierbaar zijn, een Zalig Kerstfeest en een Gelukkig en
Gezond 2022 toe. Moge het licht en leven in de kribbe ons leven verlichten en
vernieuwen.
Hartelijke groeten,
Pastor Thomas
Adventsaktie met als thema:
Een gezonde start voor moeders en kinderen"
Wereldwijd hebben miljoenen vrouwen nog altijd onvoldoende toegang tot goede
zorg, rondom hun zwangerschap en bevalling.
Soms is de afstand te groot of kunnen vrouwen de reiskosten ernaar toe niet
betalen.
Adventsaktie steunt dit jaar projecten die zich richten op goede en bereikbare
zorg voor moeder en kind. Op het platteland van Zimbabwe sterven veel moeders
en baby's tijdens en vlak na de bevalling.
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De grote afstanden naar kraamklinieken met gedwongen bevallingen langs de
weg zijn vaak de oorzaak. Een goed toegerust opvanghuis bij de kraamkliniek
biedt uitkomst.
U kunt helpen door bij te dragen aan de parochiecollecte in het weekend van 11
december!
In dit dorpsblad is bijgesloten een advents zakje om in de bekende bus te doen!
Achter in de kerk staat er gedurende de advent tot en met 2e Kerstdag een info
tafel en collecte bus.
U kunt ook rechtstreeks doneren op IBAN NL89 INGB 06531000 00
Van harte aanbevolen!
MOV Werkgroep: Lucia Kroes en Herman v d Vegt
Bericht van het gemengd koor Pro-Musica
Vanmorgen tijdens de Eucharistieviering riep
pastoor Monninkhof Ben Klink naar voren.
De reden daarvoor was dat Ben 25 jaar bij
het koor in Hoonhorst heeft gezongen.
Hiervoor werd de onderscheiding in zilver
uitgereikt. Ook ontving hij daarbij een
oorkonde met een mooie bos bloemen.
Hierna zijn wij met de coronamaatregelen in
acht genomen nog naar Zaal Kappers
geweest voor een gezellig samenzijn met
koffie, een borrel en soep met broodjes.
Bestuur Pro-Musica

INGEZONDEN NIEUWS
Spel is de taal van het kind
Maakt u zich zorgen over uw kind?
Is het stil of misschien juist bozig?
Dat het z’n draai niet goed kan vinden?
Soms zitten kinderen in de knel.
Als praten niet helpt kan speltherapie een goede behandelwijze zijn.
Speltherapie is er voor kinderen en jongeren vanaf 3 jaar.
Vraagt u zich af of speltherapie iets voor uw kind kan betekenen?
Neem dan gerust contact op met Info@praktijkdeboot.nl of 06 48 33 93 84.
Belinda Postma
www.Praktijkdeboot.nl
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VOETBAL NIEUWS
Passie Makelaardij brengt kleur aan VV Hoonhorst
Donderdag 18 november jl was de dag dat het nieuwe reclamebord
van Passie Makelaardij te bezichtigen viel bij Voetbalvereniging
Hoonhorst. Waarom deze Passie bij VV Hoonhorst? Enkele weken
geleden viel er een fraaie folder in de bus die er erg uitsprong, een mooie klus
voor Wim van Lenthe – sponsorzaken - om eens een vrijblijvende mail te sturen.
Hier kwam tot verrassing zomaar een
sponsorcontract tot stand maar wie is het
succes achter Passie Makelaardij
eigenlijk? Passie Makelaardij is een
bedrijf dat ruim 2 jaar bestaat, het succes
achter dit bedrijf is Annelies Nijboer,
geboren en getogen in Dalfsen maar ze is
ook bekend in heel de regio Salland.
Inmiddels heeft ze diverse huizen met
succes verkocht in deze overspannen
woningmarkt. We wensen Annelies veel
succes met haar makelaarsbedrijf en bedanken haar voor het mooie
sponsorcontract.

PLAATSELIJK NIEUWS
Nieuws van de St. Cyriacusschool
Rots en Water
Het team van de St. Cyriacus heeft onlangs de training
Rots en Water gevolgd. Sinds de herfstvakantie zetten we deze methodiek en
bijbehorende oefeningen in bij alle groepen. Het Rots en Water programma biedt
kinderen de mogelijkheid om te ervaren wat het inhoudt om sociaal en
emotioneel sterker te worden.
De kinderen leren op een andere manier naar zichzelf, de ander en situaties te
kijken. Rots en Water geeft kinderen handvatten om mentaal sterk te zijn en voor
zichzelf en voor anderen op te komen. Maar ook om samen te spelen en te
werken. Dit gebeurt vooral door te ervaren en te doen.
De Rots en Wateractiviteiten scheppen een veilige omgeving waar kinderen met
veel plezier en uitdaging kunnen leren over hun lichaamshouding, hun gedrag,
hun eigen kwaliteiten en die van anderen. Veelal gaat dit via spelvormen. Leren
door te ervaren!
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We zijn blij met deze stap, die past bij onze schoolvisie en meerjarige plannen,
om ons onderwijs te verbeteren.
Bedankt!
We willen alle mensen, die op ons hebben gestemd voor de RaboClubSupport,
bedanken. En de Rabobank natuurlijk. Een opbrengst van maar liefst € 476,66!
Daarnaast heeft de leerlingenraad in november maar liefst 75 liter soep gekookt
in samenwerking met restaurant De Sukerieje.
Deze actie heeft € 1.151,= in het laatje gebracht. Ook daarvoor dank aan de
bestellers van de soep.
We zijn blij met de mooie opbrengsten, want onze plannen voor het groene
schoolplein vergen een forse investering.
We kunnen nog niet alles realiseren, maar gelukkig wel starten. Dat zal
vermoedelijk in het voorjaar zijn. We houden u op de hoogte.
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Dorp Hoonhorst neemt Café-Restaurant Zaal Kappers over:
Kappers, ons café
Wellicht heb je dit bericht al verschillende malen in de media voorbij zien komen.
Maar voor het geval je het hebt gemist, praten we je in het Dorpsblad even bij.
Café-zaal Kappers is al 150 jaar een begrip in Hoonhorst. En dat mag niet
verdwijnen. Althans, als het aan Vereniging Plaatselijk Belang Hoonhorst e.o. en
Stichting Duurzaam Hoonhorst 2050 ligt.
De huidige eigenaren, Karin en Jean Huitink, baten al ruim 30 jaar Café-Zaal
Kappers uit. Toen hun kinderen aangaven geen interesse te hebben in
overname, gingen ze enkele jaren geleden op zoek naar mogelijke opvolgers.
Het lukte hen niet nieuwe ondernemers te vinden voor deze prachtige
horecagelegenheid, hofleverancier zelfs. De enige partijen die zich wel meldden
waren ontwikkelpartijen die de plek midden in het dorp wel zien zitten als
woningbouwlocatie.
Woningbouw is een vurige wens van het dorp, maar dit mag niet ten koste van
ons enige dorpscafé. Café-Zaal Kappers heeft een belangrijke sociale en
maatschappelijke functie in ons dorp. Het is dé plek waar we elkaar ontmoeten,
een drankje en hapje doen, verenigingen, zoals Carnaval en toneel, hun thuis
hebben, toeristen in de zomer genieten op het terras, ouderen en jongeren bij
elkaar komen, etc.

Het was vervolgens Stichting Duurzaam Hoonhorst 2050 die met lef een voorstel
deed. Duurzaam Hoonhorst heeft wat geld in kas en ging samen met Plaatselijk
Belang in gesprek met de familie Huitink. Karin en Jean waren direct bereid deze
optie te verkennen en dit leidde binnen enkele weken tot een mondelinge
koopovereenkomst. Duurzaam Hoonhorst heeft daarop een eerste aanbetaling
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gedaan als voorschot op de volledige koopsom. Het is de bedoeling dat
‘Kappers, ons café’ voor en door alle inwoners wordt gefinancierd en het geld
gezamenlijk in het dorp wordt opgehaald. Daarmee moet het lukken om Kappers
voor Hoonhorst te behouden en een levendig centrum in het dorp te realiseren.
Inmiddels is er een tijdelijke ‘Denktank Kappers, ons Café’ in het leven geroepen
onder leiding van Judith Snepvangers, met mensen vanuit de besturen van
Plaatselijk Belang Hoonhorst en Duurzaam Hoonhorst aangevuld met enkele
actieve ondernemers uit Hoonhorst. De opdracht voor de komende tijd is fiks en
de volgende tijdvakken zijn belangrijk:
 1 januari 2022 moet er een nieuwe coöperatie zijn om het eigendom op
zich te nemen, moeten bestuursleden zijn benoemd en moet er
€ 250.000,= voor de eerste aanbetaling op tafel liggen. Ook willen we
vanaf die datum de activiteiten in het café en de zaal kunnen voortzetten
met een - evt. tijdelijke - uitbater.
 Op 1 november 2022 moet het gehele bedrag van € 900.000,= voor
aankoop, aanvullende kosten en regulier onderhoud van de eerste 5 jaar
bij elkaar gebracht zijn.
 Daarnaast moet het grote onderhoud van het monumentale pand worden
opgepakt.

In de goedbezochte Meedenk-avonden die op 17 en 18 november plaatsvonden,
waarbij alle plaatsen in de grote zaal bezet waren, werden praktische, mooie,
ludieke en bovenal waardevolle ideeën opgehaald. Maar ook lieten al veel
enthousiaste inwoners weten graag mee te willen werken om dit uitdagende
initiatief tot een succes te maken. Ook financieel.
De inbreng aan de Meedenk-tafels varieerden van suggesties voor de
menukaart, herinrichting van de zaal, café en slijterij tot verplaatsing van het
terras naar het dorpsplein. Maar ook tips voor aantrekkelijke activiteiten voor jong
en oud en daartussenin: dus voor alle inwoners van Hoonhorst een centraal en
uitnodigend punt om elkaar te ontmoeten.
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Aan het eind van deze avonden bleek opnieuw dat Hoonhorst een dorp met lef is,
dat graag het heft in eigen hand neemt en gewend is samen de schouders
eronder te zetten. Vol energie gaan we verder om de plannen uit te rollen. En in
rap tempo, dat wel.
Na de sessies met de Hoonhorsters in de zaal zijn er al weer flinke stappen
gemaakt. Gesprekken zijn gaande met adviseurs die de denktank op juridisch,
fiscaal en praktisch vlak bijstaan en gesprekken met mogelijke bestuurders voor
de nieuwe entiteit ‘Kappers, ons café’.
Ook wordt volle bak gewerkt zodat de inzameling van gelden snel van start kan
gaan. Want cruciaal is dat voor 31 december 2021 het bedrag van de eerste
aanbetaling van € 250.000,= kan worden gedaan aan de verkopers. Voor deze
inzamelingsactie verschijnt zeer binnenkort nader bericht over de wijze waarop
de inwoners snel en veilig een aandeel kunnen kopen in ‘Kappers, ons café’.
PS Lukte het je niet om bij een van de Meedenk-avonden te zijn en wil je ook
meedenken en/of meedoen om ‘Kappers, ons café’ tot een succes te maken? Vul
dan het formulier in dat in het dorpsblad zit en lever dit in bij het Anjerpunt!
Als je op het formulier je 06-nummer doorgeeft, dan word je ook toegevoegd in
de nieuwe WhatsApp groep die binnenkort van start gaat. In die WhatsApp groep
delen we alle nieuws rond ‘Kappers, ons café’. Om het rustig te houden kan er
niet gereageerd worden. Aanmelden voor de WhatsApp groep kan overigens ook
digitaal via info@duurzaamhoonhorst.nl.

Berichten van de Molen van Fakkert
Veel mensen hebben zich de afgelopen weken afgevraagd of dit jaar de
kerstmarkt rond de molen door zou gaan. Het bestuur heeft een tijd lang de hoop
gehad dat de kerstmarkt dit jaar weer mogelijk zou zijn, tot de laatste
persconferentie. We waren al bezig met de voorbereidingen en hadden er
ongelooflijk zin in om elkaar weer eens te ontmoeten met een beker chocomelk,
een beker glühwein en een oliebol, maar we hebben toch besloten dat het risico
te groot is omdat het moeilijk is om 1,5 meter afstand te houden wanneer het
gezellig wordt. Dus helaas gaat de kerstmarkt die gepland was op 19 december
ook dit jaar niet door. Alle standhouders hebben hier al bericht over ontvangen.
Zoals iedereen weet organiseren we ook altijd een wandeling op de dag van de
markt. Vele mensen lopen dan aan het eind van de wandeling ook nog even de
markt op. We hebben ook dit jaar weer een wandeling uitgezet, alleen niet op de
geplande datum.
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Mensen die de wandeling willen lopen kunnen deze vanaf 11
december downloaden van de website van de molen
www.molenvanfakkert.nl en zelf een tijdstip kiezen waarop ze op
weg gaan. Het positieve is dat je dit jaar zelf het weer uit kunt
kiezen.
Dan nog een belangrijke mededeling voor iedereen die nog voor
de feestdagen pannenkoekenmeel of kruidkoekmeel nodig heeft. De molen is
gesloten vanaf 19 december t/m 7 januari. De laatste draaidag dit jaar is dan 18
december en de eerste volgend jaar op 8 januari.
In memoriam Leny van Eck – Hagedoorn
Leny werd op 10 januari 1947 geboren in Dedemsvaart als eerste kind van Johan
Hagedoorn en Maria Hagedoorn-Schillmöller. Bij de doop kreeg ze de namen
Helena Maria Thekla. De laatste naam kwam van peettante Thekla, de zus van
haar moeder.
Leny kwam vaak bij de wederzijdse grootouders in Dedemsvaart. Een van haar
oma’s woonde vlak naast een vaart. Leny mocht op het grasveld spelen, maar
werd met een touw om haar middel verbonden met een paal midden op het
grasveld. Zo hoefde oma niet telkens te kijken of Leny er nog was.
18 april 1951 werd haar broer Ben geboren. Het gezin had een grote
herdershond, Lex genaamd. Als Leny naar school liep vergezelde hij haar tot
halverwege. ’s Middags stond de hond op die plek weer op haar te wachten.
Vader Hagedoorn was chef spuiter bij de speelgoedfabriek in Dedemsvaart. Hij
besloot voor zichzelf te beginnen. In 1957 vestigde hij zich als huisschilder en
restaurateur in Hoonhorst, tegenover café restaurant Kappers.
Op 14 maart 1958 werd het gezin uitgebreid met de komst van Monica. Op 9jarige leeftijd kreeg zij een hersenbloeding. Daardoor raakte ze linkszijdig
verlamd. Moeder Hagedoorn en Leny brachten haar naar de Mytylschool in
Zwolle.
Na de lagere school ging Leny naar de Mulo in Zwolle waar ze de eerste twee
jaar intern verbleef. Daarna fietste ze heen en weer. In 1963 haalde ze haar
Mulo-B diploma. Daarna volgde ze een 4-jarige interne opleiding voor het beroep
van onderwijzeres aan de katholieke kweekschool te Steenwijkerwold. Tijdens de
eerste drie jaren kreeg Leny vioolles van haar muziekdocent Jacques van der
Veer. Zij slaagde voor deze opleiding in 1967.
In datzelfde jaar werd zij benoemd tot leerkracht van klas 1 aan de St.
Cyriacusschool in Hoonhorst. Dit zou ze 42 jaar blijven doen.
Leny had een zachte en vriendelijke stem. Daarmee wist zij een optimaal
werkklimaat te creëren voor haar leerlingen. Het was altijd muisstil in haar lokaal.
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Met veel humor wist ze de leerlingen aan zich te binden. Tijdens de eerste week
van elk nieuw schooljaar was ze bekaf. Zij moest haar nieuwe leerlingen in het
gareel zien te krijgen. In de loop van het jaar bouwde ze een band op met haar
leerlingen en aan het eind van het jaar stond ze na het afscheid van haar
leerlingen alleen in haar lokaal. Dan had ze de tranen in de ogen, want ze was
haar fijne kinderen kwijt.
Direct na haar aanstelling ging ze in de avonduren studeren voor de
onderwijsaktes Tekenen en Handvaardigheid. Voor het onderdeel
Kunstgeschiedenis mocht ze gebruik maken van de bibliotheek van pastoor
Miedema, die een kenner was op dit gebied.
In de loop van de jaren was Leny niet alleen leerkracht van klas 1, maar vaak ook
van de combinatie 1 en 2. Soms had ze wel 45 kinderen in haar lokaal, zodat ze
er nauwelijks tussendoor kon.
De leerlingen van klas 2 deden de 1e H. Communie. Dit werd voorbereid in de
klas. Leny kreeg van diverse ouders een boekje van eerste Communievieringen
uit andere parochies. Zij knipte hieruit de teksten en liedjes die ze mooi vond en
maakte zo een nieuw boekje. De teksten die de kinderen voorlazen in de kerk
werden zó verdeeld, dat de leerlingen die moeite hadden met lezen een kortere
tekst kregen dan de anderen.
Voor elke 1e H. Communieviering maakte Leny zelf een feestjurk.
Zij kocht in Drenthe bij een winkel een lap Finse stof waar zij naar eigen ontwerp
een feestjurk van maakte.
In 1972 kocht Leny een huis aan de Schurinkstraat in Ommen.
Ze kocht ook een Fiat 500 en reed daarmee naar school. Vader Hagedoorn en
broer Ben schilderden het huis van binnen en van buiten.
Halverwege 1974 kreeg Leny verkering met mij. Ik was onderwijzer in Emmen en
dirigent van het jongerenkoor van de H. Geest-parochie in Emmen. Via een
koorlid kwam ik in contact met de familie Hagedoorn. Ik kende Leny nog van de
kweekschool waar wij 4 jaar lang in dezelfde klas zaten. Vooral in het laatste jaar,
toen wij samen stage liepen op dezelfde school, ontstond er een klik.
Op 17 december 1974 overleed Monica als gevolg van een hersenbloeding. Zij
was 16 jaar. Toen wij ’s avonds bij haar ouders en Ben in Hoonhorst kwamen
vertelden wij na het condoleren dat wij ons hadden verloofd. Daarna zei vader
Hagedoorn: “We hebben er één verloren, nu hebben we er één bijgekregen.”
Wij trouwden op zaterdag 21 juni 1975 in het gemeentehuis van Ommen. Het
kerkelijk huwelijk vond plaats in de St. Cyriacuskerk te Hoonhorst. Het huwelijk
werd ingezegend en bevestigd door Simon van Eck, mijn broer, die als
missionaris op verlof was uit Brazilië.
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Wij gingen wonen in het huis van Leny. Al snel kwamen wij erachter, dat wij geen
kinderen konden krijgen. Dat gaf veel verdriet. Vooral Leny was zich dit gegeven
goed bewust omdat collega’s op school in verwachting raakten, foto’s lieten zien
en later die van hun kleinkinderen. Altijd was daar die beminnelijke glimlach,
maar inwendig was Leny heel verdrietig. In 1976 werd zij gevraagd om zitting te
nemen in het kerkbestuur van de St. Brigittaparochie in Ommen.
In 1978 konden wij bouwgrond kopen in Hoonhorst. Dat kon omdat Leny sociaal
en economisch gebonden was aan de gemeente Dalfsen. Het huis aan de
Schurinkstraat werd verkocht en in september 1980 werd ons huis aan De
Weitjes 12 in Hoonhorst opgeleverd. Vanaf dat moment hoefde Leny niet meer
met haar auto van Ommen naar Hoonhorst te rijden. De school was nu vlakbij.
In de daaropvolgende jaren specialiseerde Leny zich op het gebied van autisme.
In 1986 werd zij gevraagd om zitting te nemen in het kerkbestuur van de St.
Cyriacus-parochie te Hoonhorst. In de periode
1990 - 2000 was zij Intern Begeleider op de basisschool. In die periode zorgde zij
voor menig rugzakje voor leerlingen.
15 maart 1997 werd ik geopereerd aan een grote goedaardige tumor op de
hypofyse. Als gevolg van deze tumor werden de oogzenuwen beschadigd
waardoor ik zeer slechtziende werd. Vanaf dat moment werd Leny mijn
mantelzorger. Sinds 2000 heb ik een geleidehond.
Vader Hagedoorn overleed op 22 september 2000. Een dag later zouden wij ons
25-jarig huwelijksfeest vieren. Dat werd uiteraard afgelast.
In 2009 ging Leny met pensioen. Zij was nog graag doorgegaan, maar de zorg
voor haar moeder gaf hierbij de doorslag. Tijdens de afscheidsreceptie op school
werd Leny door het personeel van de school en het oudercomité een cadeau
aangeboden. De directeur nam het gezelschap mee naar het schoolplein. Daar
stond een groot pakket. Leny trok aan een touwtje, de verpakking viel er af en de
aanwezigen zagen een paal met bovenaan een straatnaambord. Hierop stond:
“Juf Lenyplein”. Zo is de naam van Leny voor altijd verbonden aan de school en
aan het dorp. Daarna ging ze nog een aantal jaren elke maandagmorgen naar
school om daar als leesmoeder te functioneren bij groep 3.
In 2010 werd Leny gevraagd lid te worden van de parochiële Caritas. Twee jaar
later werd ze gevraagd lid te worden van het hoofdbestuur van de PCI
(Parochiële Caritas Instelling) van de Emmanuelparochie. In 2014 werd ze
vrijwilligster bij de Stichting Molen van Fakkert in Hoonhorst.
Eind november 2019 kreeg Leny klachten. Ze had hoge bloedruk en vocht in de
boven- en onderbenen. De bloeddruk was snel onder controle, maar het vocht
nam zoveel toe dat Leny alleen nog via de traplift naar boven kon. Maandag 16
maart 2020 werd zij opgenomen in het Isala ziekenhuis in Zwolle omdat ze
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extreem veel vocht vasthield. ’s Middags nam Leny afscheid van mij.
Woensdagavond 18 maart werd ik om 22.30 uur gebeld door een arts van de
hartbewaking van het ziekenhuis. Toen ik rond 23.00 uur daar kwam was Leny al
overleden. Ik heb wel afscheid kunnen nemen van mijn lieve vrouw.
Leny was een lieve en fijngevoelige vrouw met een groot gevoel voor
rechtvaardigheid. Zij kon heel goed omgaan met anderen. Moeilijke
boodschappen werden als het ware in mooi papier verpakt met een prachtige
strik er om. Zij had oog en oor voor de ander. Wat men haar toevertrouwde hield
ze voor zich. Haar hele volwassen leven werd Leny geplaagd door migraine.
Ondanks dat ze veel hoofdpijn had verzuimde ze nooit van school. Ook snauwde
ze noch de kinderen noch volwassenen af tijdens zo’n aanval. Leny kon heel
goed relativeren. In de bijna 45 jaar dat wij getrouwd waren is ze slechts één
week ziek thuis geweest: in 1976 had ze de griep.
Rest mij nog het volgende: Toen ik op maandag 16 maart 2020 bij Leny in het
Isala ziekenhuis in Zwolle kwam sprak ze mij toe met haar allerlaatste woorden:
“Jij moet vrolijk verder gaan.” Met hulp van mijn familie, buren en vrienden
probeer ik hier elke dag gestalte aan te geven. Deze zin tekent de moed en
wijsheid van Leny.
En elke keer als ik aan dit moment denk ben ik vol van dankbaarheid. De
liefdevolle invloed die Leny ruim 46 jaar op mij had, heeft mij tot een vollediger
mens gemaakt.
Ik wil iedereen bedanken die mij door gebed, tekst en hulp heeft bijgestaan.
Hartelijk dank,
Sido

Potgrond-actie Oranjevereniging
De Oranjevereniging Hoonhorst komt in 2022 weer bij
u langs voor onze potgrondactie.
Dit doen wij uiteraard op een (Corona) verantwoorde
manier. Wij houden deze actie én voor onszelf, maar ook voor iedereen die graag
tegen een schappelijke prijs kwalitatief goede potgrond (of tuinaarde, of meststof)
thuis afgeleverd krijgt.
Hoe werkt deze actie?
In het volgende dorpsblad zit als inlegvel een bestelformulier. Als u belangstelling
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heeft voor potgrond, bemeste tuinaarde, kippenmestkorrels of koemestkorrels,
dan kunt u dit aangeven op dit bestelformulier. De formulieren worden vervolgens
in de week van 8 t/m 15 januari bij u opgehaald. Hierbij dient u, niet geheel
onbelangrijk voor ons, gelijk te betalen. U heeft ook de mogelijkheid om uw
bestelling via email door te geven. De bestelling wordt op zaterdag 5 maart 2022
uitgeleverd.
Beperkte prijsverhoging ..
Helaas, helaas. Na 10 jaar zonder een prijsverhoging zijn we dit jaar
genoodzaakt om de prijzen iets te verhogen. Onze inkoopprijs is inmiddels zover
gestegen dat wij op onze beurt ook een prijsverhoging moeten doorvoeren om
voldoende marge over te houden. Deze marge is voor ons broodnodig om
rondom Koningsdag allerlei activiteiten voor jong en oud te organiseren die, en dit
vinden wij belangrijk, voor iedereen gratis toegankelijk zijn.
Wij hopen dat u onze vereniging een warm hart toedraagt en massaal uw
bestellingen plaatst!
De Oranjevereniging

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.
Blad als meststof
Het is herfst en de bladeren vallen en masse van de
bomen. In Hoonhorst hebben de boom- en plantkwekers
een mooie bestemming voor het gevallen blad. Zij zien
mogelijkheden om hun teelten te verduurzamen door het
blad te gebruiken.
Blad uit Hoonhorst en omgeving wordt ingezameld in korven en met
zuigmachines. Dit blad wordt naar groenrecyclingbedrijf Van Lenthe in Hoonhorst
gebracht, waar het wordt nagekeken op (zwerf)vuil en verder verwerkt. Daarna
gaat het naar de kwekers, die het met een speciaal voor dit project op maat
gemaakte bladverspreider – de BMW oftwel BladMulchWagen- , in de rijen met
planten en bomen aanbrengen. Minder onkruid, gezondere bodem en minder
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kunstmest, minder bestrijdingsmiddelen, vitalere planten, minder schoffelwerk:
het is duidelijk, het gebruik van bladstrooisel door de kwekers is gezond voor
mens, milieu en portemonnee.
De Hoonhorster kwekers Vincent Overgoor van Decohof aan de Tibbensteeg en
Herco Veldhuis van boomkwekerij H. Veldhuis zijn er sinds 2013 druk doende
mee. Het is een helder voorbeeld van hoe afval fungeert als grondstof. En dan
nog lokaal ook.
Bovendien: wellicht dat de inwoners van Hoonhorst en omgeving zich (nog) meer
bewust worden van het nut van het gebruik van blad in eigen tuin.
Energielasten verlagen
De dorpen van morgen gaan in samenwerking met de
gemeente aan de slag met energie-armoede.
De hogere prijzen voor energie kunnen voor problemen
zorgen, vooral bij mensen met een laag inkomen. De
gemeente Dalfsen stelt geld beschikbaar voor mensen die in
de knel komen door de hogere energielasten.
Omdat het de verwachting is dat de hogere energiekosten met name mensen
met een lager inkomen raakt, wordt een inkomensgrens gehanteerd van €
2.000,= per maand. Voor meer informatie over deze regeling kun je terecht bij
Samen Doen in Dalfsen via telefoonnummer 14 0529 of op de website van de
gemeente www.dalfsen.nl.
Naast een financiële bijdrage wordt er ook advies over energiebesparende
maatregelen geboden. Een energiecoach komt langs voor advies en maakt een
overzicht van eenvoudige, duurzame verbeteringen aan de woning. Ook helpt
deze coach met een aanvraag voor eventueel andere financiële ondersteuning
vanuit de gemeente. Een klusteam helpt mee met de kluslijst, zoals het
aanbrengen van tochtstrips, radiatorfolie of energiezuinige lampen. De actie
wordt georganiseerd door Dorpen van Morgen, gemeente Dalfsen en vrijwilligers
van GKv Het Kruispunt Dalfsen.
In Hoonhorst zijn we nog op zoek naar 2 mensen oftewel bespaarhulpen die
willen helpen met de uitvoering van de kluslijst. Voor meer informatie kun je
terecht bij Roelof Timmer (06-20135772) of Theo Logtenberg (06-53433600). Of
mail naar info@duurzaamhoonhorst.nl
Warmtecameramensen gezocht
Begin volgend jaar willen we graag met de warmtecamera
op pad in Hoonhorst en omstreken. Voor dit project zijn we
nog op zoek naar een aantal 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
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ermee op pad willen. 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
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

TIJDEN VAN CORONA
Iedereen is van harte welkom in het Anjerpunt. van maandag tot en met vrijdag
van 13.30-16.30 uur. 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.
De gezellige middag op 16 december is afgelast, maar de
voorleesochtend op woensdag 15 december voor de
kleintjes van 0-4 jaar om 11.00 uur gaat door!
KERSTKADO’S MET EEN MOOI VERHAAL
KOOP JE NATUURLIJK LOKAAL…
Kadootjes voor 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 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.
NOABERBIEB
Komt je kleinkind logeren? Haal een voorleesboek op, zodat je haar/hem een
verhaaltje (voor het slapen gaan) kunt voorlezen.
Lange avond thuis? Leen een meeslepende roman of
een spannende thriller.
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.
Dank jullie wel
Hartelijk dank aan iedereen die gezorgd heeft dat we een mooie bijdrage hebben
gehad van de Rabobank in haar clubkascampagne. Het geld wordt besteed aan
de aanschaf voor nieuwe boeken voor onze bieb.
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 of op de FaceBookpagina van
het Anjerpunt.
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