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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
Contactpersoon bezorging en inlegvellen
(inlegvellen 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
3 mei
24 mei
14 juni
12 juli

Gemaakt door
Rosanne
Marisca
Marisca
Rosanne

Verschijning
13 mei
3 juni
24 juni
22 juli

Beste dorpsgenoten,
Wie kijkt er niet uit naar de Oranjefeesten? En dan hoef je het dorp niet uit want
op het terrein achter de molen staat de tent weer klaar. Voor jong en oud is er
van alles te doen dus we hoeven ons niet te vervelen. Hopelijk werken de
weergoden mee, duimen maar!
We wensen iedereen veel plezier en een fijne meivakantie!

Stichting Het Dorpsblad
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In dit nummer o.a.:

Kledinginzameling Krummel Open tafel
Geheimen Jubileum Melkhuussie Kinderbeurs
Plaatselijk Belang Voetbalnieuws Anjerpunt

Kerk

Oranjefeesten
Agenda
Vrijdag t/m woensdag
Dinsdag
Zondag
Dinsdag
Woensdag

22 t/m 27 april
26 april
8 mei
10 mei
11 mei

Vrijdag

13 mei

Koningsfeesten
Ouderenochtend
Eten bij Kappers
Ouderenochtend
Voorleesuurtje
Anjerpunt
Jeugdsoos Hunted ism
Saam

Infopunt en digitaal vragenuurtje in de oneven weken op dinsdag
van 11-12 u
Voor de actuele agenda en jaarplanning  zie Hoonhorst.nl
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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, 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

DORPSBLAD HOONHORST NR 11

3

Dorpsblad Hoonhorst
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: 24 april t/m 15 mei
Het volgende schema is onder voorbehoud, de anderhalve meter afstand en het
mondkapje zijn niet meer verplicht.
Elke zondag is er in het Eucharistisch Centrum in Ommen een Eucharistieviering.

Zondag 24 april
09.00 uur
: Communieviering
Voorganger : Pastoraal medewerker Butti
Koor
: Pro Musica
Lector
: Silvo Broeks
Collectanten : Annie Braam, Tonnie Braam
Koster
: Annie Braam

e

2 zondag van Pasen

Intenties 24 april: Bernard en Marie Diepman- Reimert, Dieks Meulman en kinderen,
ouders Damman- Heerink, overleden ouders Hollewand

Maandag 25 april
19.00 uur
: Rozenkransgebed
Lector
: Frans Eilert
Donderdag 28 april
19.00 uur
: Eucharistieviering
Voorganger : Pastoor Monninkhof
Intentie
: Voor de slachtoffers van de oorlog in Oekraïne
Zaterdag 30 april
19.00 uur
: Communieviering
Voorganger : Werkgroep
Koor
: Pro Musica
Collectanten : Herman v.d. Vegt, Hein Ulkeman
Koster
: Herman v.d. Vegt

e

3 zondag van Pasen

Intenties 30 april: Bernard en Marie Diepman- Reimert, Dieks Meulman en kinderen,
Herman Nijboer

Maandag 2 mei
19.00 uur : Rozenkransgebed
Lector
: Frans Eilert
DORPSBLAD HOONHORST NR 11
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Donderdag 5 mei
19.00 uur
: Eucharistieviering
Voorganger : Pastoor Monninkhof
Intentie
: Johan Kortstee
e

Zondag 8 mei
Moederdag4 zondag van Pasen
09.00 uur
: Eucharistieviering
Voorganger : Pastoor Monninkhof
Koor
: Pro Musica
Lector
: Martin Broeks
Misdienaar : Frans Eilert en Lynn
Collectanten : Gerard Holterman, Herman Veneboer
Koster
: Gerard Holterman
Intenties 8 mei: overl. ouders van der Vechte- Rientjes, Bernard en Marie DiepmanReimert, ouders Damman- Heerink, Dieks Meulman en kinderen, overl.ouders SchrijverLangenkamp, overl. ouders Sterenbosch- Luttenberg, overleden ouders Hollewand,
Jan Diepman en Ingrid Rosink- Diepman, Anton Grooteschaars, Bernard en Annie NijhoutBosch, overl. fam. Damman- Pot, pastoor Wielens, Gerard Overgoor,
Dina Lankhorst- Niens, Jan en Gerard Huitink

Maandag 9 mei
19.00 uur
: Rozenkransgebed
Lectrix
: Tonnie Veltmaat
Donderdag 12 mei
19.00 uur
: Eucharistieviering
Voorganger : Pastoor Monninkhof
Intentie
: Voor de slachtoffers van oorlog en geweld
Zondag 15 mei
09.00 uur
: Communieviering
Voorganger : Pastoraal medewerker klein Overmeen
Koor
: Pro Musica
Lectrix
: Ankie van Leeuwen
Misdienaars : Arne en Sem
Collectanten : Annie Braam, Frans Overgoor
Koster
: Annie Braam

e

5 zondag van Pasen

Intenties 15 mei: Jaarged. Hein Kievitsbosch, jaarged. Maria Antonia Meijerink- Groote
Stroek, Bernard en Marie Diepman- Reimert, Dieks Meulman en kinderen,
overl. ouders Overgoor- Grooteschaars, overl. ouders Broeks- Splinter
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Waar gaat het heen ?
Deze vraag hoorde ik tijdens een vergadering van een locatieraad. Een
begrijpelijke vraag. Want er is veel aan de hand en er is het nodige in beweging.
Deze vraag werd gesteld naar aanleiding van een gesprek over de liturgie. In het
pastoraal team zijn we bezig om te kijken naar houdingen in de liturgie: staan,
zitten en knielen. Hoe kunnen we de door onze lichamelijke expressie de actieve
betrokkenheid van ons allen bij de viering bevorderen? Dit zal nog heel wat
overleg vragen. Zodra wij als pastoraal team hier een visie op hebben, zullen wij
deze uiteraard met u delen.
Niet alleen in onze Emmanuelparochie, maar ook in onze katholieke kerk
wereldwijd speelt het één en ander. Zo wil paus Franciscus graag van ons weten,
hoe het verder moet onze rooms katholieke kerk. In 2023 zal hij hierover in Rome
een grote kerkvergadering houden. Maar reeds nu vraagt hij onze mening
hierover. Dit heet het ‘synodaal proces’. In het kader van dit proces hebben ook
in onze parochie – voor zover dit kon, denkt u ook aan de beperkingen als gevolg
van corona – enige gesprekken plaatsgevonden. Binnenkort hopen wij als
pastoraal team van deze gesprekken een kort verslag te publiceren.
Kijken we in onze wereld, dan zien we ook de nodige vragen. Neem nu de oorlog
in Oekraïne. Wat een vreselijke beelden komen tot ons van zinloos geweld en
onnoemelijk veel leed. Waarom toch al deze narigheid ? En wat betekent dit voor
de toekomst, ook voor ons eigen leven ? Eén ding is zeker: deze oorlog raakt ons
allemaal; ons leven zal nooit meer hetzelfde zijn.
En misschien moeten we dit ook wel zeggen van corona. Onze samenleving is
gelukkig weer open. Maar toch: het virus is nog steeds in ons midden. Velen van
ons worden ziek, de meesten gelukkig niet zo erg, maar toch …Ook met ‘corona’
zullen we moeten leren leven. Maar hoe ?
Voeg hierbij nog allerlei prangende vragen rondom het klimaat,
armoedeproblematiek en wat dies meer zij; dan wordt het duidelijk, dat het
overbekende lied van Mieke Telkamp: “waarheen leidt de weg die wij moeten
gaan” nog steeds actueel is.
De enige zekerheid, die we op grond van ons geloof mogen koesteren, is: “Het
komt goed”. Dit vierden we met Pasen. En in deze Paastijd mogen we hier verder
bij stil staan.
Dat we – wat er ook gebeurt – vanuit dit gelovig vertrouwen mogen leven: “Het
komt goed”.
Pastoor André Monninkhof
Sinds een paar maanden is Richard Meijer als kandidaat diaken in onze parochie
aan het werk.
Op zaterdag 7 mei om 10.30 uur zal hij door Kardinaal Eijk tot diaken worden
gewijd, zie voor meer info de website van de Emmanuelparochie.
Bij voldoende belangstelling om aanwezig te zijn bij deze wijdingsviering, willen
wij (het parochiebestuur) een bus laten rijden naar Utrecht. Wanneer u hiervoor
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belangstelling heeft, kunt u zich tot 20 april as. opgeven bij de secretaris van het
parochiebestuur (secretaris@emmanuelparochie.nl). Graag bij opgave duidelijke
vermelding van uw naam en het aantal personen. Voor de kosten van de busreis
vragen wij een vrije gift.
Op zondagochtend 8 mei zal Richard om 11.00 uur mee voorgaan in een viering
in de kerk van Ommen. Na de viering kunt u hem feliciteren. En natuurlijk zijn
hiervoor ook alle parochianen van harte welkom.
Wij wensen Richard een goede voorbereiding op deze voor hem bijzondere dag.
Parochiebestuur Emmanuelparochie

Gerard Boekel, de
nieuwe vice-voorzitter
van het parochiebestuur.
Vanaf 1 april 2022 mag ik
het stokje overnemen van
Hermien Schoorlemmer als
vicevoorzitter van onze
Emmanuelparochie. Het
afgelopen jaar heb ik al
meegedraaid in het bestuur
om al wat eerste ervaring
op te doen. Ondanks dat ik
de afgelopen jaren als
profieldrager
Gemeenschapsopbouw
voor de locatie Hoonhorst
al bestuurlijk actief was
binnen de parochie, heb ik
nog lang niet met iedereen
kennis kunnen maken. Met
een aanstellingstermijn van
maximaal 8 jaren zal daar nog voldoende tijd voor zijn. Maar als eerste
introductie zal ik mijzelf verder voorstellen:
Zesenveertig jaar geleden ben ik geboren in de Groningse plaats Haren als
oudste in een Nederlands Hervormd gezin. Op mijn tweede ben ik echter
verhuisd naar het Zuid Limburgse Mheer, bijna het uiterste puntje van Nederland.
In een klein Rooms Katholiek dorp met een kerk, een café en een school groeide
ik op met heel veel lokale en religieuze tradities. Naast carnaval en dorpsfeesten
werd daar bijvoorbeeld nog regelmatig processies gelopen door het dorp. Ook op
school was er veel aandacht voor het Katholieke geloof. Ondanks dat ik toen nog
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wel in Eijsden protestant-christelijk gedoopt ben is in Limburg waarschijnlijk het
zaadje al gepland voor mijn verdere weg in het leven.
Tijdens mijn studietijd leerde ik mijn vrouw Ingrid Diepman kennen en trouwden
wij op 5 oktober 2001 in de H. Cyriacuskerk van Dalfsen. Ik was toen nog niet
katholiek maar toonde mij al wel voldoende betrokken dat (toen nog) pastoor
Woorts in onze huwelijksviering voorging.
Na eerst in Zwolle te hebben gewoond vestigden wij ons in Hoonhorst toen onze
oudste zoon Hugo was geboren. Drie jaar later volgde onze tweede zoon Victor.
Beiden werden in de H. Cyriacuskerk van respectievelijk Dalfsen en Hoonhorst
gedoopt en gingen vervolgens naar de St. Cyriacusschool (ja, daar is hij weer 😊)
in Hoonhorst. Kortom, langzaam aan richtte mijn leven zich steeds meer op het
katholieke geloof en daarom besloot ik ook om mij op Eerste Pinksterdag te laten
vormen - door pastoor Swijnenberg.
Ingrid zong inmiddels bij het koor Enjoy, de jongens deden hun Eerste Heilige
Communie en Vormsel, ik was voorzitter van de ouderraad van de St.
Cyriacusschool en organiseerde bijvoorbeeld de paasvuurviering. En zo rolde ik
door naar het profieldragerschap Gemeenschapsopbouw in Hoonhorst.
Het is in de functie van vicevoorzitter mijn uitdaging om onze parochie samen
met alle parochianen, locatieraden, pastorale team en parochiebestuur in deze
turbulente tijden zicht te houden op wat echt belangrijk is, levendige
geloofsgemeenschappen in alle locaties van onze parochie.
Als parochiebestuur kunnen wij zorgen voor de lijntjes, de parochianen en
locatieraden kleuren het plaatje in!
Ik kijk ernaar uit u te ontmoeten en van gedachten te wisselen over de wijze
waarop wij onze parochie toekomstbestendig maken!
Gerard Boekel
Grote dank aan Hermien Schoorlemmer
Onlangs nam Hermien Schoorlemmer uit Hoonhorst afscheid als vicevoorzitter
van het parochiebestuur van onze Emmanuelparochie.
Als pastoraal van onze parochie, maar ook vanuit parochiebestuur en pastoraal
team, zeg ik Hermien hartelijk dank voor alles wat zij als vice-voorzitter van ons
bestuur voor onze parochie heeft gedaan.
In 2015 trad zij aan, als opvolger van Ton Hoogenboom. Met hart en ziel heeft zij
zich als vicevoorzitter voor onze parochie ingezet. Naast haar gezin en familie, en
in combinatie met haar drukke werk, was zij altijd beschikbaar voor het
bestuurlijke werk in onze parochie.
In de jaren, waarin Hermien vicevoorzitter is geweest van ons parochiebestuur,
was zij een verbindende factor en steun en toeverlaat voor velen. Op een
onopvallende, maar duidelijke wijze gaf zij leiding, bij Hermien wist je waar je aan
toe was. Maar ook de menselijke kant heeft zij nooit uit het oog verloren.
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Zelf herinner ik me het warme welkom in 2018, maar ook de vele gesprekken, die
ik bij Hermien aan haar keukentafel in Hoonhorst mocht voeren. Het kopje koffie
smaakte heerlijk, maar het luisterend oor van Hermien was spreekwoordelijk!
Ook collega’s in het pastoraal team en anderen, die Hermien mochten
ontmoeten, kunnen hiervan getuigen !
Gelukkig blijft Hermien nog dienstbaar aan het Lourdeswerk in onze parochie.
Maria heeft een speciaal plekje in haar leven en graag laat zij anderen als
pelgrims hierin delen.
Als parochiebestuur en pastoraal team prijzen we ons gelukkig, dat per 1 april jl.
de heer Gerard Boekel, eveneens uit Hoonhorst, is aangetreden als nieuwe
vicevoorzitter van het bestuur van onze Emmanuelparochie. We wensen hem
heel veel zegen en succes met zijn goede werk als vicevoorzitter. Heel fijn dat je
dit voor onze parochie doen wilt!
En Hermien, dank voor alles ! Nog heel veel mooie jaren, samen met je
echtgenoot Herman, en allen die je lief en dierbaar zijn. Ga met God en het ga je
goed !
Pastoor André Monninkhof

WAT EEN PRACHTIGE EMMANUELWANDELTOCHT
IN HOONHORST
Zo’n 60 personen hadden zondag 3 april jl. de wandelschoenen
aangetrokken om in Hoonhorst mee te stappen met de
Emmanuelwandeltocht.
Onder heerlijk wandelweer konden we in kleine groepjes genieten
van al het moois dat Hoonhorst ons te bieden heeft.
Wat dacht u van De Aalshorst; het Engelse werk; langs Jans
bankje; de lange Bergerallee; huis Den Berg.
Alleen voor deze middag kregen wij bij de uitgang van het Engelse
werk een heerlijke chocoladetraktatie. Zeker ook een compliment
hoe mooi de bossen rond Hoonhorst zijn onderhouden. Hier een
mooi hekkie; daar een mooi hekkie.
De familie De Ruiter aan de Emmerweg heeft ons de gelegenheid
gegeven om even op adem te komen en met een kop koffie en
een plak cake van de organisatie was het niet moeilijk om het
laatste stukje van de tocht te volbrengen.
Na afloop konden wij bij Kappers, Ons Café nog even gezellig
napraten.
Pastoor Monninkhof heeft deze middag de inmiddels bekende
Emmanuelwandelstok ter hand gehad.
Ja …. en naar welke geloofsgemeenschap zal nu de
Emmanuelwandelstok gaan?
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Organisatie van Hoonhorst …. heel hartelijk dank voor deze prachtige tocht en
perfecte organisatie.
Deelname was gratis maar er kon een vrijwillige bijdrage worden gedaan aan het
St. Lucille Memorial Fonds dat schoolprojecten in Olosentu in Kenia ondersteunt.
Een deelnemer uut Vilst’ren
Onderstaand nog enkele foto’s van de wandeltocht:
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SAM Kledinginzamelactie zaterdag 7 mei 8-12 uur.
Halfjaarlijkse Kledinginzamelingsactie van Sam’s Kledingactie voor Mensen in
Nood.
Er wordt dan kleding, schoenen en huishoudtextiel ingezameld. De opbrengst
van deze kleding gaat naar de noodhulp-, wederopbouw- en preventieprojecten
van Cordaid Mensen in Nood. Op de website www.samskledingactie.nl leest u
meer over de gesteunde projecten.
U kunt uw bijdrage deponeren in gesloten vuilniszakken bij de kerktoren.
We hopen op een goede opbrengst en danken u alvast voor uw inzet en bijdrage.
Caritas Hoonhorst

KRUMMEL
Gevraagd
Voor de zomermaanden iemand die mij kan helpen met het
schoonmaken van ons huis.
Ik denk aan 3 uurtjes per 2 weken, tijd en dag in onderling overleg.
Tel. 06 516 29 020
Catrien Zwerink
De Weitjes 38
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PLAATSELIJK NIEUWS
Ontmoeting en Open Tafel bij zaal Kappers
Saam Welzijn organiseert zondag 8 mei om 13.00 uur een Open Tafel bij zaal
Kappers in Hoonhorst. Senioren en mensen die doorgaans alleen aan tafel zitten
zijn van harte welkom om deel te nemen aan de warme maaltijd die dan
geserveerd wordt.
De Open Tafel is er om samen met anderen van een warme maaltijd te genieten
en het is tevens een gezellige onderbreking van de zondag.
Ook op dinsdag 10 en 24 mei kan deelgenomen worden aan een Open Tafel.
Deze is na afloop van de ontmoetingsochtend bij zaal Kappers waar u vanaf
10.00 uur welkom bent.
Altijd leuk om elkaar weer, als vanouds, te ontmoeten, een kopje koffie te
drinken, een praatje te maken of een spelletje te doen. Na afloop samen genieten
van een warme maaltijd is dan een mooie afsluiting.
Aanmelden voor de Open Tafel(s) kan tot vrijdag 6 mei 12.00 uur bij mw.
Melenhorst, tel.: 0529 40 17 93.
Iedere 2e zondag van de maand kan worden
deelgenomen aan de Open Tafel en iedere
dinsdag in de oneven weken is er een
ontmoetingsochtend met een Open Tafel als
afsluiting.

PLANTENAKTIE VOLLEYBAL WIJTHMEN/HOONHORST
Hallo allemaal, het kan weer, we kunnen weer plantjes
gaan verkopen!
Op MAANDAG 25 APRIL komen we einde middag/begin
avond weer bij u langs. We hopen dat u allen weer zult
gaan genieten van onze mooie plantjes, en u uw tuin en
bloembakken weer gaat vullen met deze. Denkt u er ook
even aan dat u contant geld in huis hebt, dit omdat we
niet met pin e.d. werken.
Voor eventuele grote bestellingen kunt u contact
opnemen met
Gerrie Brouwer op 06 442 11 490 Hoonhorst
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Tennisvereniging ’t Melkhuussie
bestaat dit jaar 25 jaar!
Om dit te vieren wordt op vrijdag 20 mei een receptie gehouden voor
sponsoren, oud-leden en genodigden. De receptie begint om 16.00 uur. Als je
van plan bent om te komen, laat dit dan weten via mail: info@melkhuussie.nl.
Voor de jeugdleden worden er op vrijdagmiddag van 15.30 – 18.00 uur leuke
activiteiten georganiseerd in samenwerking met Tennisschool Elselien.
Uitnodiging open toernooi:
Op zaterdag 21 mei zal een open tennistoernooi worden gehouden van 10.00 –
17.00 uur. Bij veel deelname kan de het toernooi uitgebreid worden naar de
woensdagavond 18 mei en/of donderdagavond 19 mei en/of vrijdagavond 20
mei. Het betreft een open toernooi, dit betekent dat leden en niet-leden van elk
niveau zich hiervoor kunnen inschrijven. Je kunt je opgeven door een mail te
sturen vóór woensdag 11 mei naar tc@melkhuussie.nl.
Voor de leden zal op zaterdagavond een feestavond worden georganiseerd.
HISTORIE
Een kwart eeuw geleden besloten de initiatiefnemers Simon Butink, Jan
Disselhorst, Brigitta Kroes en Tini Mijsters tot de oprichting van een
tennisvereniging in Hoonhorst. Zij lieten er geen gras over groeien. Al snel
waren er twee kunstgrasbanen met verlichting gerealiseerd. De kantine bestond
toen nog uit een schaftkeet, maar dit werd binnen enkele jaren verbeterd:
diverse keten werden gekoppeld tot een semipermanent gebouw met douches
en toiletten en nog wat later werd er een professioneel, uit steen opgetrokken
clubgebouw gerealiseerd met een mooie kantine. Zonder de hulp van de vele
vrijwilligers en diverse plaatselijke sponsoren was dit nooit mogelijk geweest!
Inmiddels is de vereniging opgebloeid tot een mooie sportvereniging in
Hoonhorst met ongeveer 80 seniorleden en 20 jeugdleden.
DORPSBLAD HOONHORST NR 11

17

Dorpsblad Hoonhorst
Elke donderdagavond wordt er getost. Op andere ochtenden, middagen en
avonden wordt er recreatief getennist en op dinsdag verzorgt Tennisschool
Elselien de tennislessen voor jong en oud.
TOEN

NU
Tweedehands kinderbeurs 4 mei Trefkoele+
In de meivakantie, op woensdag 4 mei, organiseert Trefkoele+ een tweedehands
kinderbeurs. Heb je thuis nog kinderkleding, speelgoed, kinderboeken of
kinderbenodigdheden liggen die je graag wilt verkopen, reserveer dan een
verkoopplek voor € 5,-.
De opbrengst van je verkoop is volledig voor jezelf.
Voor meer informatie kan je mailen naar kinderbeurs@trefkoeleplus.nl of kijk op
www.trefkoeleplus.nl/kinderbeurs
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De geheimen van Hoonhorst
Zijn er geheimen in Hoonhorst? Wij weten toch alles van elkaar? Ja, er zijn nog
geheimen in en rondom Hoonhorst.
De werkgroep Hoonhorst 250 en het Anjerpunt hebben ‘zitten graven’ naar de
geheimen van Hoonhorst. Veel van deze verhalen werden ons toegefluisterd
door Herman Lankhorst. Willy Dekker en Kees Koopman hebben de
geheimzinnige verhalen ingesproken in een studio in Zwolle. Deze verhalen kun
je vinden in en rondom Hoonhorst op een paaltje met een QR code.
De paaltjes hebben we verbonden tot 4 wandeltochten: Op weg naar de Ierte,
Rond de Aalshorst, Rond de Mataram en rond de Havezate Den Berg. De paaltjes
staan ook in Hoonhorst.
Ben je nieuwsgierig wanneer je deze geheimzinnige verhalen al wandelend kunt
ontdekken en beluisteren?
Kom dan zaterdag 14 mei aanstaande om 10.00 uur naar het Anjerpunt/zaal
Kappers!
De wandeltochten worden dan bekend gemaakt en vanaf dan kun je van start
gaan!
Voor de vroege deelnemers hebben we nog een verrassing voor onderweg.
De wandelingen zijn
ongeveer 10
kilometer lang.

Even een tip van de
sluier oplichten:
Weet jij waar deze
boerderij staat en
wat kon je daar
drinken?
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Aankondiging Ledenvergadering
Plaatselijk Belang Hoonhorst e.o.
Donderdag 19 mei 2022 om 20.00 uur wordt de ledenvergadering van het
Plaatselijk Belang gehouden in zaal Kappers. We nodigen de leden van harte uit
hierbij aanwezig te zijn. We willen u verzoeken om u vooraf aan te melden voor
de ledenvergadering doormiddel van een e-mail naar:
secretariaat@pbhoonhorst.nl .
Graag ontvangen wij uw aanmelding voor 10 mei.
Tijdens de ledenvergadering zullen o.a. de volgende punten aan de orde komen:
stand van zaken wonen (Pastorietuin, Achter de Molen en Koele 2), ontwikkeling
dorpshart (dorpsplein, school, Kappers), N35, een terugblik op het afgelopen
jaar en een vooruitblik op het komend jaar. De definitieve agenda ontvangen
alle leden binnenkort in hun mailbox.
Bent u nog geen lid van de grootste vereniging van het dorp en wilt u graag
betrokken worden bij de ontwikkelingen in het dorp? Dan bent u van harte
welkom om eens te horen waar het Plaatselijk Belang zich mee bezig houdt.
Lid worden kan ter plekke voor het bedrag van €7,50 per jaar.

Activiteiten Oranjevereniging
Hoonhorst.
Nadat we door ‘Corona’ twee jaar
achtereen geen gebruikelijk programma
rondom Koningsdag hebben
georganiseerd, mogen we dit jaar
gelukkig weer. Wij zijn erg blij dat de komende periode niets een spetterend
Oranjefeest in de weg staat. Er zijn allerlei activiteiten voor jong en oud
georganiseerd. En ook dit jaar kunnen we weer gebruik maken van het
feestterrein ’Achter de Molen’. Het programma staat hieronder weergegeven.
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Koningsspelen
Op vrijdag 22 april worden de Koningsspelen georganiseerd. Vaste onderdelen
van de Koningsspelen zijn het Koningsontbijt en de Koningssportdag. De
onderliggende boodschap aan alle kinderen (én de ouders) is dat een goed
ontbijten en samen actief bewegen heel belangrijk is voor de gezondheid. De
Koningsspelen starten om 08.30 uur met het Jumbo Koningsontbijt.
Game-avond voor de Jeugd
Wil je keer ‘echt’ racen op het F1 circuit van Zandvoort? Zorg dan dat je op
vrijdagavond 22 april om 19.00 uur in de feesttent bent. Hier staat een echte F1
race-simulator waarmee je kunt racen tegen je leeftijdsgenoten. Ook kun je een
potje FIFA spelen op de twee game-consoles. De opgave gaat via de Jeugdsoos
Hoonhorst.
Klaverjastoernooi
Zaterdag 23 april wordt er weer een klaverjastoernooi georganiseerd. Iedereen
kan meedoen aan het ‘Open Hoonhorster Klaverjaskampioenschap 2022’. Om
12.30 uur is de feesttent geopend en we hopen om 13.00 uur te starten met het
toernooi. Er worden 4 boompjes gespeeld en dankzij onze sponsoren zijn er
fraaie prijzen te winnen. Er is geen inleggeld verschuldigd!
De Grote Oranje Bingo
Op zaterdagavond wordt de inmiddels beroemde Oranjebingo georganiseerd.
De bingo begint om 20.00 uur. Voor een schappelijk bedrag van 8 euro per
plankje kunt je meedingen naar één van de 45 prijzen. Dit zijn serieuze prijzen
die door onze sponsoren beschikbaar zijn gesteld. Zin in een gezellige avond mét
kans op en vette prijs? Zorg dan dat je onze bingoavond niet mist! De tent is
vanaf 19.30 uur geopend en uiteraard kan er na afloop gezellig worden nageborreld.
50+ middag
Op zondagmiddag 24 april zijn alle 50 plussers van harte welkom in de feesttent.
Deze middag wordt samen met de KBO (Katholieke Bond voor Ouderen)
georganiseerd. De muzikale omlijsting wordt dit jaar weer verzorgd door de
‘Stuwzangers’ uit Vilsteren.
Om 14.30 uur gaat het feest beginnen. Ook wij hebben er zin in!
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Oranje Pubquiz
Op veler verzoek wordt op dinsdag 26 april weer een Oranje Pub quiz
georganiseerd. De quiz bestaat uit verschillende rondes van 10 vragen,
waaronder ook geluidsfragmenten en een plaatjesronde. De presentatie is in
handen van deskundige quizmasters. Winnen is belangrijk, maar een leuke
avond voor eenieder is nog veel belangrijker. Toch staat voor het winnende
team een fraaie beloning klaar. Heb je zin om mee te doen met vrienden, familie
of buren? Aarzel niet en doe mee met je team (minimaal 5 personen). Opgeven
kan tot 15 minuten voor het begin van de quiz of via de e-mail:
opgave@oranjevereniginghoonhorst.nl.
Feestavond
Aansluitend op de Oranje Pub quiz wordt de traditionele feestavond gehouden.
Het feest begint om ca. 22.00 uur en de entree is uiteraard gratis. De feestavond
staat onder leiding van party DJ Marcel Reimink. Zet dit feest dus op de kalender
en deel mee in de feestvreugde!
Kinderbingo
Op woensdag 27 april is het Koningsdag. Deze dag begint met een gezellige
ochtend voor de kinderen. Om 9.30 uur starten we. Alle kinderen zijn welkom
om, met een beetje hulp van de ouders of grootouders, mee te spelen om de
fraaie prijzen.
Fiets versieren
Om onze traditionele optocht (weer) meer glans te geven helpen we een handje
mee. Vanaf 10.30 uur helpen wij u, en uw kind(eren) met het versieren. Wij
hebben de middelen om bolderkar, skelter, fiets of ieder ander voertuig van uw
kind om te toveren tot een waar kunstwerk. De mooiste creaties worden
beloond met een prijs. Na het versieren kunnen de kinderen blijven tot aan de
optocht. Wij zorgen voor een verantwoorde maaltijd. Ook de papa’s en
mamma’s mogen mee eten.
Fietstocht
De Oranje fietstocht mag natuurlijk niet ontbreken. Tussen 9.30 uur en 10.30
uur kunt u zich hiervoor opgeven. De start is bij de feesttent, de route is
ongeveer 25 kilometer en onderweg zorgen wij voor koffie/thee en een plakje
cake. Deelname is gratis.
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Optocht
Vanaf 12.30 uur vertrekt de Oranje optocht voor een tour door het dorp. De
bonte stoet wordt voorafgegaan door muziekkorps Polyhymnia uit Lemelerveld.
De optocht start op het Kerkplein.
Oranje Covid Games
Als hoofdprogramma wordt er weer een ouderwetse Oranje zeskamp
georganiseerd die we dit de Covid Games hebben genoemd. De deelnemende
teams strijden tegen elkaar tijdens een aantal spectaculaire spel-onderdelen.
Deze onderdelen zijn dit jaar zijn voorzien van een COVID sausje. Wat te denken
van het onderdeel “Dansen met Jansen” of de ‘teststraat – run’? Mis dit dus
niet!
Dorps BBQ en de New American farmers.
Na afloop van de COVID Games slingers Marcel Hoonhorst (uit Luttenberg) de
Dorps BBQ aan. Onder het genot van een hapje en een drankje kunt u genieten
van de muziek van de New American Farmers. Deze band komt uit Dalfsen en
ook ‘onze’ Paul Schuurman is één van de bandleden. De band speelt een mix van
Roots, Blues, Americana, Rock en Garage blues.
Alle activiteiten vinden plaats op het veldje “Achter de Molen” (van Fakkert) in
Hoonhorst. Wij hopen u daar te ontmoeten.
Oranjevereniging Hoonhorst

VOETBAL NIEUWS
VOETBALSPONSORNIEUWS HOONHORST
Het is een lange tijd rustig geweest rondom sponsorzaken in verband met de
corona van afgelopen periode maar nu kunnen we eindelijk weer van start en
een inhaalslag maken.
Allereerst hebben we een nieuwe bordsponsor uit Raalte, te weten Hoekman de
Woonprofessionals.
Echte kenners van Heino zullen Linda en Wim Kuttschruiter nog kennen van de
woonwinkel Delmte. Enkele jaren geleden werd besloten de vestiging in Heino
te sluiten en Hoekman in Raalte over te nemen
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We danken de familie Kuttschruiter voor de mooie sponsorovereenkomst.

Ook is in Dalfsen een nieuwe winkel geopend waar je heerlijk kunt genieten van
diverse ijssoorten en lunchgerechten.
Deze IJssalon van Sacha en Marco de Vries is onlangs open gegaan voor het
publiek en je bent daar van harte welkom...
Met deze nieuwe start heeft VV Hoonhorst gelijk een bordcontract kunnen
afsluiten. We wensen de IJssalon veel succes
met de verkoop komende maanden en dank voor de sponsorovereenkomst.

Ook het bord van de 7 Deugden is vervangen door een nieuw bord i.v.m. schade
en kon aansluitend naast de IJssalon gepresenteerd worden.
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Enkele weken geleden heeft onze trouwe sponsor Alfa Accountants Hoonhorst
ons ook voorzien van een nieuwe reclamebord en een nieuw sponsorcontract
ondertekend.
Namens VV Hoonhorst dank daarvoor...

Nieuwe kleding Veteranen VV Hoonhorst
Onlangs op een mooie zondagochtend is officieel de nieuwe kleding voor
de veteranen van de Voetbalvereniging Hoonhorst in omloop gekomen. De
contracten waren reeds eerder al getekend met de 3 sponsoren maar door de
regels van Corona was een fotopresentatie niet eerder mogelijk, aldus Wim van
Lenthe, namens het bestuur en sponsorzaken VV Hoonhorst.
Maar nu zijn de spelers van dit voetbalteam eindelijk bevoorrecht met zowel
nieuwe tenues, trainingspakken en voor iedere speler een mooie tas.
Voor de tenues zijn Klussenbedrijf Zwakenberg en Bouwcenter Schippers
wederom bereid gevonden dit team te voorzien van nieuwe kleding.
De trainingspakken was ook een punt van aandacht en deze sponsors
waren ook bereid dit op zich te nemen. Voor de tassen werd Restaurant
Sukerieje bereid gevonden om dit op zich te nemen. Overigens is de kok van
Sukerieje: Martijn Kuik, zelf speler van dit Veteranen team. Allen zijn ze
vanmorgen in het zonnetje gezet met een mooie bos bloemen en een
persoonlijk shirt.
Wij willen de sponsoren van de Hoonhorst Veteranen:
Richard Schippers, Petrie Zwakenberg en Martijn Kuik heel hartelijk bedanken
voor deze mooie sponsorcontracten.
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WELKOM
Iedereen is van harte welkom in het Anjerpunt, van maandag
tot en met vrijdag van 13.30-16.30 uur.
Nieuwe boeken in het schap. Bakken vol prentenboeken voor
de kleintjes. De welbekende streekprodukten, apart of in een
feestelijk pakket. De leestafel. Tijdschriften te kust en te keur.
Leuke wandel en fietsroutes. Digitale vraag. Potje schaken in
het groot. En natuurlijk een gezellige noaber die je graag
verder helpt als je vragen hebt of even wilt bijlkletsen. Welke
reden je ook bedenkt ome ven langs te komen: altijd welkom.

INFOPUNT EN DIGITAAL VRAGENUURTJE
Hoe moet ik een e-book downloaden op
mijn tablet, hoe kan ik een nieuwe iPad
inrichten naar mijn wensen, hoe ga ik
om met mijn fotomateriaal? In de war
met WhatsApp? Geen vraag is te gek
voor Hoysep. Neem je telefoon, tablet
of laptop mee; hij weet er wel raad mee.
Daarnaast is Myrthe aanwezig als
Infopunt om allerlei vragen te
beantwoorden op het gebied van zorg,
wonen, overheid, papierwinkel, etc.
Kom langs op de dinsdagochtenden in
de oneven weken van 11.00-12.00 in het Anjerpunt, dus op 26 april, op 10 mei en
24 mei.
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SCHAKEN IN HET GROOT
Het is er eindelijk weer voor: het grote schaakspel
voor buiten! Het formaat van het spel maakt
coronaproof spelen mogelijk en makkelijk.
Voor de absolute leken is er een boekje met
eenvoudige uitleg beschikbaar.
Het schaakspel kan op het voorplein van het
Anjerpunt worden gespeeld. Vraag er naar bij het
Anjerpunt. Ook is het mogelijk het spel te huren
als je het eens ergens anders wilt spelen. Daar
zijn wel kosten aan verbonden (10 euro per keer),
zodat we op termijn het spel kunnen vervangen of iets anders leuks kunnen
aanschaffen.
AFVAL IS GRONDSTOF
Lege cartridge van de printer? Oude mobiel die in de la ligt
de verstoffen? Lege shampooflessen, bierdoppen voor het
goede doel…. In het Anjerpunt zijn we tegenwoordig net
een klein recyclestationnetje om te zorgen dat oude spullen
hergebruikt kunnen worden. En heb je mooie boeken over?
Breng ze langs. Als ze niet in onze collectie passen brengen
we ze naar de kringloop…

DORPSAGENDA
Nu de coronamaatregelen verleden tijd zijn wordt er weer van
alles georganiseerd. Wist je nog:
Hoonhorst heeft een Dorpsagenda, op www.hoonhorst.nl. Daar
staat alles op wat er in Hoonhorst te doen is, nou ja, bijna alles.
Niet alles is of wordt aangemeld en dat moet toch komen van
de mensen die iets organiseren. Als iedereen de activiteit
aanmeldt bij agenda@anjerpunthoonhorst.nl, dan zorgen
vrijwilligers van het Anjerpunt ervoor dat deze activiteit op de Hoonhorster
website komt te staan. Kortom: organiseer je een activiteit en wil je graag dat
zoveel mogelijk er van op de hoogte zijn: laat het ons weten!
Ook kun je terecht bij Yvonne te Woerd 06 547 95 800,
Antje Kingma 0529 401 878, Resy Wouters 06 271 61 075
Karin Huitink 06 136 01 564
Kijk ook eens op de Facebook pagina van het Anjerpunt.
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