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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
24 mei
14 juni
12 juli

Gemaakt door
Marisca
Marisca
Rosanne

Verschijning
3 juni
24 juni
22 juli

Beste dorpsgenoten,
Op het moment van schrijven van dit stukje snakken we naar een beetje regen en
worden tuinen al flink gesproeid. Voor het vakantieplezier was het wel genieten
natuurlijk!
Gelukkig komt er een sproeifeest aan, u leest er hier alles over.
En groot nieuws van het Dorpsblad zelf: op 23 mei bestaan we precies 25 jaar!
Let op de brievenbus als het volgende dorpsblad komt, het is geen vergissing: u
krijgt er dan twee!

Stichting Het Dorpsblad
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In dit nummer o.a.:
Kerk

Krummels

Einde tijdperk Enjoy

Schoolplein wordt groen

Nationale Molendag

Ontmoeting en Open tafel

Sproeifeest

Kuikens te koop

Ledenvergadering PB

Op bezoek bij …. Carolina
Oranjevereniging

RIG op Bootcampveld

Anjerpunt Juniorlid

Molendag

Agenda
Vrijdag
Zaterdag
Donderdag
Zaterdag
Dinsdag
Vrijdag

13 mei
14 mei
19 mei
21 mei
24 mei
27 mei

Jeugdsoos Hunted ism Saam
Nationale Molendag
ALV Plaatselijk Belang
Open toernooi ‘t Melkhuussie
Ouderenochtend Zaal Kappers
Jeugdsoos Workshop Kickboksen

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
en is dan ook telefonisch bereikbaar (0529) 40 12 23. Misintenties kunnen per
DORPSBLAD HOONHORST NR 12

3

Dorpsblad Hoonhorst
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: 15 mei t/m 5 juni
Het volgende schema is onder voorbehoud
Elke zondag om 11 uur is in het Eucharistisch Centrum in Ommen een
Eucharistieviering.
Zondag 15 mei
09.00 uur
: Eucharistieviering
Voorganger : Pastor de Vries
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,
Diny Koerhuis- Seisveld, Gerard Schuurman

Maandag 16 mei
19.00 uur
: Rozenkransgebed
Lectrix
: Tonnie Veltmaat
Donderdag 19 mei
19.00 uur
: Eucharistieviering
Voorganger : Pastoor Monninkhof
Intentie
: Theodora Lugtenberg- Kappers
Zondag 22 mei
09.00 uur
: Communieviering
Voorganger : Werkgroep
Koor
: Pro Musica
Collectanten : Herman v.d. Vegt, Hein Hulsman
Koster
: Herman v.d. Vegt

e

6 zondag van Pasen

Intenties 22 mei:
Bernard en Marie Diepman- Reimert, ouders Damman- Heerink, Dieks Meulman
en kinderen, Herman Nijboer, overl. ouders Veldman- Ogink, Gerard Schuurman
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Maandag 23 mei
19.00 uur
: Rozenkransgebed
Lector
: Frans Eilert
Donderdag 26 mei
07.00 uur
: Communieviering
Voorganger : Pastoraal medewerker klein Overmeen
Koor
: Pro Musica
Lectrix
: Anneke Jansen
Collectanten : Gerard Holterman, Jan v.d. Vechte
Koster
: Gerard Holterman
Intentie
: Bernard en Annie Nijhout- Bosch

Hemelvaartsdag

e

Zaterdag 28 mei Collecte voor de Ned. Missionarissen 7 zondag van Pasen
19.00 uur
: Communieviering
Voorganger : Pastoraal medewerker Butti
Koor
: Pro Musica
Lector
: Martin Broeks
Collectanten : Annie Braam, Jan Kroes
Koster
: Annie Braam
Intenties 28 mei:
Bernard en Marie Diepman- Reimert, Dieks Meulman en kinderen, Johan Kortstee,
Gerard Schuurman

Maandag 30 mei
19.00 uur
: Rozenkransgebed
Lectrix
: Tonnie Veltmaat
Donderdag 2 juni
19.00 uur
: Eucharistieviering
Voorganger : Pastoor Monninkhof
Intentie
: Voor de slachtoffers van de oorlog in Oekraïne
Zondag 5 juni
09.00 uur
: Eucharistieviering
Voorganger : Pastoor Monninkhof
Koor
: Pro Musica
Lector
: Silvo Broeks
Misdienaars : Rens, Sem
Collectanten : Herman v.d. Vegt, Tonnie Braam
Koster
: Herman v.d. Vegt
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Intenties 5 juni:
Gerda Kroes- Holterman, overleden ouders Kroes- Klein Herenbrink,
overl. ouders van der Vechte- Rientjes, Bernard en Marie Diepman- Reimert,
ouders Damman- Heerink, Dieks Meulman en kinderen, overl. ouders SchrijverLangenkamp, Herman Nijboer, overl. ouders Sterenbosch- Luttenberg,
ouders Kappers van de Kolk, overl. ouders van Strraten- Meulman,
Jan Diepman en Ingrid Rosink- Diepman, Anton Grooteschaars,
Bernard en Annie Nijhout- Bosch, Gradus Damman, Pastoor Wielens, Gerard Overgoor,
Joop Koerhuis, ouders Lankhorst- Niens, overl. ouders Broeks- Splinter,
Johanna Alberta Vosman, Wilhelmus Holterman, Gerard Schuurman
e

2 Pinksterdag 6 juni
10.00 uur
: Emmanuelviering in Vilsteren

Op 30 april is overleden te Heino:

Everhardus Wilhelmus Franciscus Schuurman
Gerard
in de leeftijd van 87 jaar
sinds 22 september 2016 weduwnaar van
Mien Schuurman - Zijsveld
Wonende in Het Wooldhuis te Heino.

Laten wij Gerard in onze gebeden gedenken.
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Nieuwe datum
Lezing Euthanasie en Kerk door kardinaal Eijk
Wij, de Pelgrimagegroep ‘Het Zoeken Niet Moe’, organiseren jaarlijks een lezing.
I.v.m. de coronacrisis hebben wij deze al twee maal moeten opschorten.
Maar nu is het dan zover, er is een nieuwe datum!
Samen met Kardinaal Eijk verdiepen we ons alsnog in het complexe vraagstuk
van euthanasie, Kerk en geloof. Als geen ander kan hij hierover spreken; hij
promoveerde op dit thema.
Er zal ook gelegenheid zijn om vragen te stellen.
Datum:
Tijd:
Locatie:
Begeleiding:
Kosten:

dinsdag 28 juni 2022
13.30u inloop met koffie/thee. 14.00u start.
parochiecentrum Lemelerveld. Posthoornweg 6 8152 AZ
Lemelerveld.
Kardinaal W. Eijk
5 euro.

Hebt u zich toentertijd al opgegeven, dan hoeft u verder geen actie te
ondernemen. Wij rekenen op uw komst!
Hebt u zich nog niet opgegeven, dan kan dit per email:
InzichtenUitzicht@emmanuelparochie.nl
Graag tot dan,
Pelgrimagegroep “Het Zoeken Niet Moe”
Marga klein Overmeen, Pastoraal Werker.
Witte Donderdagviering
Donderdagochtend 14 april heeft de St. Cyriacusschool de Witte
Donderdagviering gehouden in de kerk. Natuurlijk werd het paasverhaal verteld.
Groep 5/6 deed dat, begeleid door platen. Er werd natuurlijk ook gezongen en er
werd gebeden.
De opbrengst van de vastenactie die gehouden is voor het Sr. Memorial Fund,
werd overhandigd aan Lucia Kroes. Ruim 270 euro heeft deze actie opgebracht.
Het was een prachtige viering, waarbij kinderen, vele ouders en leerkrachten
samen stilstonden bij deze belangrijke dag. De school was blij dat ze te gast
mochten zijn in de kerk.
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KRUMMEL
HUISHOUDELIJKE HULP GEZOCHT
Wie wil er om de week bij mij een morgen meehelpen ons huis schoon te
houden?
We kunnen overleggen op welke dag dat het beste uitkomt.
Bel of mail mij.
Marie-Louise de Koning
Heinoseweg 16
Mledekoning@gmail.com
0529433628

Gevraagd
Houd je van buiten werken?
Vind je het leuk om te helpen in de tuin en klusjes om het huis en erf te doen dan
zoeken we jou! Ben je tussen de 13 en 17 jaar en kun je op zaterdag of een
ander moment in de week( we doen dat in overleg...) , bel ons dan op
onderstaand nummer.
Wij wonen net buiten de kern van Hoonhorst en kunnen enthousiaste hulp goed
gebruiken.
De verdiensten zijn goed.
Ans Wijnen 06 33 74 89 43
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PLAATSELIJK NIEUWS
Einde tijdperk koor Enjoy.
Op zaterdag 9 april heeft koor Enjoy tijdens een gezellige middag herinneringen
opgehaald aan die goede oude tijd om zo een tijdperk af te sluiten. Samen zijn
foto’s bekeken die in een presentatie waren gezet en daarna is een muziekbingo
gespeeld met muzieknummers die in de loop van de jaren de revue zijn
gepasseerd. Door de nieuwe uitbaters van Kappers Ons Café is een heerlijke
lunch bereid. Zo is er op een positieve manier een punt gezet achter het koor
Enjoy.
Enjoy bedankt iedereen die op welke wijze dan ook haar een warm hart heeft
toegedragen.
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Nieuws van de St. Cyriacusschool
Groene schoolplein
Het heeft even geduurd, maar de Cyriacusschool
gaat in mei beginnen met het verder vergroenen
van het schoolplein!
Er gaan veel tegels verwijderd worden en
meerdere regenpijpen worden afgekoppeld van het riool of voorzien van een
regenton.
Midden op het plein komt een grote heuvel met plek voor een wilgenhut,
zandspeelplek en een nieuwe kippenren.
Natuurlijk komen er ook meer planten en bomen op het plein. Fijn voor de natuur,
maar ook leuk en leerzaam voor de kinderen.
Samen met de kinderen is het plan gemaakt en zijn er sponsoracties gehouden.
Nogmaals dank aan iedereen, die heeft bijgedragen!
Bij de start van de werkzaamheden zullen de kinderen wederom mogen helpen.
Honderden tegels gaan eruit en worden hergebruikt om een buitentribune van te
bouwen. Het grote en zwaardere werk zal gedaan worden door een
hoveniersbedrijf en ouders van onze school.
We hebben van een aantal plaatselijke bedrijven ook ondersteuning gevraagd en
soms ook al gekregen.
Als de werkzaamheden verder zijn gevorderd zullen we ze zeker nog met naam
bedanken.
Mochten er mensen of bedrijven zijn, die nog iets willen bijdragen in werk,
materiaal of geld, dan kunt u altijd de school benaderen.
U bent ook van harte welkom om tijdens of na de werkzaamheden een kijkje te
komen nemen!
Inzamelpunt frituurvet en -olie
De eerste container is binnen twee maand al gevuld. Dank daarvoor! Er staat
weer een nieuwe container bij de fietsenstalling van de Cyriacusschool.
Het inleveren van alle plantaardige olie en vet kan eenvoudig in de originele
verpakking of een lege plastic fles.
Goed voor het milieu! De opbrengst is voor school en het onlangs door de
kinderen gekozen goede doel: Dierenlot.
St. CyriacusVierKeerWijzerschool
Kerkstraat 11
7722 LR Hoonhorst
tel. 0529 401 495
www.cyriacus.nl
DORPSBLAD HOONHORST NR 12
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Zaterdag 14 mei – Nationale Molendag
Op zaterdag 14 mei, tijdens de nationale
molendag, heeft de Molen van Fakkert haar
deuren van de molen weer de gehele dag
geopend.
Iedereen is van harte welkom om een
bezoek te brengen aan onze molen van 10.00 tot 16.30 uur.
We verkopen deze dag onze bekende meelproducten en we bakken
pannenkoeken die u kunt proeven.
Breng ook gerust een bezoek aan de molentuin die afgelopen jaar een
opknapbeurt heeft gehad met o.a. nieuwe aanplant.
In de molenschuur is er een expositie met schilderijen van Cindy Pot uit
Hoonhorst.
Cindy exposeert schilderijen met de volgende technieken: potlood, plakkaatverf,
acrylverf en mix media. Schilderen en tekenen is voor Cindy een manier om de
dagelijkse beslommeringen opzij te zetten.
Het geeft haar voldoening als een kunstwerk geslaagd is. De ene keer schildert
zij kleurrijke schilderijen, terwijl het volgende werk ook een detailtekening kan
zijn. Zij beleeft veel plezier aan het schilderen van vogels en in het bijzonder de
huismus.
Om haar werk te kunnen blijven verbeteren bezoekt Cindy in de wintermaanden
de schildercursus van Ingrid Mertens. In deze expositie ziet u ook verschillende
werken die Cindy gemaakt heeft tijdens de cursus.
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Ontmoeting en Open Tafel bij zaal Kappers
Saam Welzijn organiseert zondag 12 juni 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 dinsdag 24 mei, 7 en 21 juni 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 10 juni 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.

Te koop
Kuikens van goede legkippen
Barnevelder en Ney Hamshire.
Allemaal hennen.
Groot soort dus grote eieren!
Ze zijn 20 april geboren.
Groeten Tonnie
T 06 18 51 43 42
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Programma Sproeifeest 2022
Beste inwoners en omwonenden van Hoonhorst. Op 23, 24, 25 en 26 juni is het
tijd voor het jaarlijkse Sproeifeest!! Wederom is er dit jaar getracht voor jong en
oud een mooi programma samen te stellen. Onderstaand een samenvatting van
het bomvolle programma.
Op donderdagavond 23 juni strijkt Höllenboer met het nieuwe programma “Lik
mie nie” neer in Hoonhorst. Op deze avond kan het publiek genieten van kleurrijk
dialectcabaret, met als leidraad Höllenboer’s eeuwige wijsheid “Lik mie nie!”.
Kaarten zijn verkrijgbaar aan de deur.
Vrijdagavond zullen de kinderen hopelijk weer in grote getalen naar het
dorpsplein komen om vervolgens op het feestterrein de opening van het
Sproeifeest weekend in te luiden. Aansluitend kunnen de kinderen de kermis
verkennen. Om 20.00u is er een Pubquiz in de feesttent. DJ Team ‘het einde’ zal
er vanaf 22.00u een gezellige Foute Feestavond van maken, met de meest
uiteenlopende foute hits voor jong en oud.
Zaterdag zullen we starten met een rommelmarkt en braderie, dit jaar wederom
op het feestterrein zelf! Mannenkoor Germania uit Heeten zal sfeer brengen met
hun muzikale klanken en vanaf 10.00u zal er een kinderochtend zijn in de tent
m.m.v. de Bonte Nilli, waar de kinderen kunnen knutselen en spelen.
’s Middags presenteren we ‘De Alleskunner’. Hierbij zullen de deelnemers een
gevarieerd aantal spellen moeten spelen alvorens de laatste speler zichzelf de
Alleskunner van Hoonhorst mag noemen. Op de zaterdagavond gaat het dak eraf
met het team van 538 DJ’s on Tour.
Ook dit jaar staat de goed bezochte oecumenische viering zondagochtend op
het programma. Na de kerkdienst is het mogelijk om deel te nemen aan de
Anjerpunt Hoonhorst fietstocht in de omgeving van het mooie Hoonhorst.
DORPSBLAD HOONHORST NR 12
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Op de zondagmiddag zal iedereen een poging kunnen wagen om de grote
winnaar te worden van het Hoonhorster kampioenschap Kloep’m, waarbij de
snelste tapijt kruiper er met de prijs vandoor gaat. Aansluitend zal de band Livin’
Room zorgen voor de muzikale begeleiding. ’s Avonds zal het feestweekend
afgesloten worden door DJ Hitch.
Wij hebben na 2 jaar afwezigheid weer heel veel zin in een mooi Sproeifeest
weekend.
Wij hopen jullie ook, dus tot snel aan de Koelmansstraat!
Wilt u meer informatie of jezelf opgeven voor een van de onderdelen of als
vrijwilliger? Dit kan via de website www.sproeifeeest.nl

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 16 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,
een vooruitblik op het komend jaar en er is een bestuurswissel:
Eline Elshof is aftredend, het bestuur stelt voor om Annemarie van Zwieten te
benoemen als nieuw bestuurslid. Tegenkandidaten kunnen zich melden tot 1 uur
voor aanvang van de vergadering bij secretaris Saskia Diepman
(secretariaat@pbhoonhorst.nl).
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.
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Mogen wij u voorstellen? De RIG.
Heeft u al kennis gemaakt met de RIG op
ons bootcampveld? We nodigen u uit
voor de officiële in gebruik name van
onze RIG op zaterdag 9 juli 2022 15:00
uur op het Bootcampveld (achter de
tennis). Trek je sportieve outfit aan en
kom aapje slingeren op de monkeybar,
ga de lucht in via de touwen en kom zelf
ondervinden wat je allemaal nog meer
met behulp van dit nieuwe toestel, de
RIG, kunt trainen. Professionele trainers zijn aanwezig en zullen je begeleiden.
Naast de bestaande lessen op woensdagochtend- en avond, donderdagavond,
zaterdagochtend en zondagochtend is het bootcampveld en RIG ook vrij
toegankelijk voor iedereen die hiermee wil trainen. Samen zorgen we dat ons
dorp fit & krachtig blijft!
Benieuwd?? Kom zaterdag 9 juli 2022 naar Bootcamp Hoonhorst en daag jezelf
en/of je vrienden uit!
Sportieve groetjes,
Crew Bootcamp Hoonhorst
Helen van der Vegte, Robert de Vries & Claudia Lubberts
Op bezoek bij ….. Carolina van Geldere – Corte Bernal …. in het Anjerpunt.
Carolina woont al sinds 2002 in Hoonhorst maar niet in de dorpskern dus het kan
zijn dat je haar niet (goed) kent. Ze runt sinds 1 april 2008 de B&B Het Vossendal
aan de Bosrandweg en dat is misschien bij meer mensen bekend. Het interview
wordt gehouden in het Anjerpunt omdat ze daar sinds enkele maanden noaber is.
Ook dat doet ze met veel plezier en op deze manier komt ze ook meer in contact
met de inwoners van de dorpskern, en dat in een soort huiskamer waar iedereen
welkom is.
Haar meisjesnaam is duidelijk niet van hier: ze is geboren in Chili in 1972 en met
haar ouders in 1975 naar Nederland gekomen vanwege de staatsgreep. Veel kan
ze zich daar niet van herinneren maar het is voor haar al heel lang een traditie
om op haar verjaardag een geldbusje in de gang zetten voor een gift aan War
Child, cadeautjes hoeft ze niet. Dat zegt genoeg over haar allerjongste jaren in
haar geboorteland. Ze kan zich nog goed redden in het Spaans, al zijn er ook in
deze taal veel nieuwe woorden bij gekomen. Dus krijgt ze vaak te horen dat ze zo
netjes Spaans spreekt!
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Intussen komen er een paar wandelaars langs met de vraag of het café open is.
Niet op deze dinsdagmiddag maar ze kunnen hier wel een kopje thee of koffie
krijgen! Dat slaan ze niet af en Carolina brengt ze een kopje op het bankje voor
het Anjerpunt. Gastvrijheid staat hoog in het vaandel.
We vervolgen ons gesprekje en komen op haar werk naast de B&B. Haar man
Adri is gespecialiseerd in sneltekenen en kan daarmee processen zichtbaar
maken binnen een organisatie, waarmee ze vervolgens hun bedrijf kunnen
verbeteren. Carolina ondersteunt hem met de administratie en alles wat daarbij
komt kijken. Meer hierover weten? Kijk dan op www.thereps.nl
Haar ouders wonen nu in Lemelerveld waar ze zich helemaal thuis voelen in hun
Finse huis (hout) dat sterk doet denken aan hun vaderland. En dat op 13.400,13
km afstand!
Zelf nemen ze ook tijd voor vakantie en je kunt ze dan vinden op een antieke
Hollandse Schouw op de Friese meren. Hun zoon Max van bijna zestien is al
jong gegrepen door het zeilen en dat heeft hij niet van een vreemde: zijn opa in
Chili bouwde zelfs zijn eigen zeilboot!
Tot slot komen de theezakjes labels op tafel: Carolina mag er drie kiezen waar ze
antwoord op wil geven.
Wat stel je altijd uit? Mijn dieet.
Welke tradities heb je binnen jouw
familie?
Gemengde door onze verschillende
achtergrond (ik Zuid-Amerikaans en
katholiek opgevoed en Adri oerHollands en protestants) maar
bovenal praten, eten, gezelligheid
aan een grote tafel. Het woord
gezellig kennen ze niet in het Spaans
maar dat legt men daar anders uit:
de tijd leuk doorbrengen met elkaar. Duidelijker kan niet.
Wat is het mooiste plekje van Nederland?
Ha ha, bij ons op het Vossendal!
Noot van het Dorpsblad: het logo van Hart van Hoonhorst én
de wikkel van het Hoonhorsterbroodje zijn ook van de hand van
Adri!
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STREEKPRODUCTEN MET
EEN MOOI VERHAAL
KOOP JE NATUURLIJK
LOKAAL!!
Voor een leuk cadeautje uit de streek: kom eens in het Anjerpunt
kijken. Het assortiment van producten met een verhaal wordt steeds
uitgebreider.
We hebben o.a.:
 Eieren van Decohof
 Diverse Vechtdal biertjes
 Klakkelaartjes (Hoonhorster koekjes)
 Hoonhorster broodje
 Klapmutsje (Hoonhorster likeurtje)
 Pannekoek- en kruidkoekmeel van Molen Fakkert
 Vechtverhalen
 Het muzikale kinderboek Assepoester
 Creatieve producten van atelier Aventurijn uit Raalte. Aventurijn is een
kleinschalige creatieve werkplek voor mensen met een beperking.
En natuurlijk hebben wij fiets-, wandelkaarten en –routes!
Onze Noabers kunnen dit voor u in een mooie geschenkverpakking verpakken.
(DIGITAAL) VRAGENUURTJE EN INFOPUNT
Elke dinsdag in de oneven weken (10 mei, 24 mei, 7 juni, 21 juni)
kunt u tussen 11.00 u en 12.00 u in het Anjerpunt terecht bij het
Infopunt en het digitale vragenuurtje. Zij zijn er voor al uw vragen
op het gebied van zorg, gezondheid, welzijn, wonen én met vragen
over gebruik van laptop, pc, tablet, mobiele telefoon, enz. Je krijgt deskundige
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hulp en er zijn geen kosten aan verbonden. Het Digitale vragenuurtje en het
Infopunt worden georganiseerd door SAAM Welzijn en de Bibliotheek. Aarzel
niet, kom langs en stel je vraag!
VECHTDALMAGAZINE 2022
Het VechtdalMagazine 2022 is weer verkrijgbaar in het Anjerpunt! Met daarin
heel veel toeristische wetenswaardigheden uit het Vechtdal! Gratis af te halen!
Ook kun je terecht bij Yvonne te Woerd 06 54 79 58 00, Antje Kingma 0529
401878, Resy Wouters 06 27 16 10 75, Karin Huitink 06 13 60 15 64
Kijk ook eens op de FaceBookpagina van het Anjerpunt.

Eerste juniorlid Oranjevereniging Hoonhorst
Onlangs heeft Oranjevereniging
Hoonhorst een eerste juniorlid
beëdigd met een mooie
certificaat.
Daarmee is Youri Schuurman
als 15 jarige toegelaten als lid
aan deze vereniging en een echt
gedreven
Hoonhorsternaar. Zijn vader
Paul is al jaren een betrokken lid
van onze Oranjevereniging.
Nu was het tijd om hem
eindelijk een certificaat uit te
reiken en hoort er nu helemaal
bij...
Welkom Youri bij onze mooie
Oranjevereniging in Hoonhorst...
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