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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
9 augustus
30 augustus
20 september

Gemaakt door
Rosanne
Marisca
Marisca

Verschijning
19 augustus
9 september
30 september

Beste dorpsgenoten,
De zomervakantie is nu echt begonnen en veel dorpsgenoten hebben ons dorp
even achter zich gelaten om er even helemaal tussenuit te zijn. Gelukkig is het
ook goed toeven in eigen huis en tuin en kunnen de thuisblijvers op het dorp
“passen”.
We zien regelmatig groepjes fietsers staan op het kerkplein voor de start van een
mooie tocht in onze omgeving.
Wat je ook doet: we wensen ieder een fijne zomer toe!

Stichting Het Dorpsblad
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Kerkelijk nieuws

In dit nummer o.a.:
Kittens zoeken huis met baasje

Duurzaam Hoonhorst

Hoonhorst Bloeit!

ANJERPUNT

De Klusavond bij de voetbal komt eraan
St. Cyriacusschool: over het groene
schoolplein en nog meer

Agenda
Dinsdag
Zondag

2 augustus
14 augustus

Dinsdag

16 augustus

Ouderenochtend in de Potstal
Open tafel voor ouderen en alleengaanden in
de Potstal
Ouderenochtend in de Potstal

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
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kalenderjaar worden opgegeven onder vermelding van de data waarop men de
misintentie gelezen wil hebben. Bijdrage: misintentie € 8,=.
Betaling via bankrekeningnr. NL55 RABO 0312 8258 11 t.n.v. R.K. Parochie H.
Cyriacus Hoonhorst.
Kerkberichten: 24 juli tot en met 21 augustus. Wijzigingen voorbehouden
*Elke zondag is er in het Eucharistisch Centrum in Ommen een
Eucharistieviering, aanvang 11.00 uur.
*Elke donderdag is er onze kerk een Eucharistieviering,
aanvang 19.00 uur. U kunt daarvoor een misintentie opgeven.
Zaterdag 23 juli
19.00 uur
: Communieviering
Voorganger
: Werkgroep
Koor
: Pro Musica
Collectanten
: Gerard Holterman
Koster
: Gerard Holterman, Wim Schrijver

e

17 zondag d.h. jaar

Intenties 23 juli: Bernard en Marie Diepman- Reimert, Dieks Meulman en kinderen,
Gradus Damman, Jan Diepman en Ingrid Rosink- Diepman

Maandag 25 juli
19.00 uur
: Rozenkransgebed
Lector
: Frans Eilert
Donderdag 28 juli
19.00 uur
: Eucharistieviering
Voorganger
: Pastoor Monninkhof
Intentie
: Voor vrede in de wereld
Zondag 31 juli
09.00 uur
Voorganger
Koor
Lectrix
Collectanten
Koster

e

18 zondag d.h. jaar
: Eucharistieviering
: Pastoor Monninkhof
: Pro Musica
: Anneke Jansen
: Annie Braam, Hein Hulsman
: Annie Braam

Intenties 31 juli: Jaarged. Rinus van der Vechte, Bernard en Marie Diepman- Reimert,
Dieks Meulman en kinderen, Marie Schrijver- Niens, namens de KBO, overl. ouders
Broeks- Splinter, ouders Damman- Heerink, Herman Nijboer
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Maandag 1 augustus
19.00 uur
: Rozenkransgebed
Lectrix
: Tonnie Veltmaat
Donderdag 4 augustus
19.00 uur
: Eucharistieviering
Voorganger
: pastoor Monninkhof
Intentie
: Theodora Lugtenberg- Kappers
Zaterdag 6 augustus
19.00 uur
: Eucharistieviering
Voorganger
: Pastor de Vries
Koor
: Pro Musica
Lectrix
: Hermien Schoorlemmer
Collectanten
: Gerard Holterman, Hein Ulkeman
Koster
: Gerard Holterman

e

19 zondag d.h. jaar

Intenties 6 augustus: Bernard en Marie Diepman- Reimert, Dieks Meulman en
kinderen, overleden ouders Hollewand, Gerard Overgoor, Johan Jonker, namens de KBO

Maandag 8 augustus
19.00 uur
: Rozenkransgebed
Lector
: Frans Eilert
Donderdag 11 augustus
19.00 uur
: Eucharistieviering
Voorganger
: Pastoor Monninkhof
Intentie
: Voor de slachtoffers van de oorlog in Oekraïne
Zondag 14 augustus
09.00 uur
: Communieviering
Voorganger
: Werkgroep
Koor
: Pro Musica
Collectanten
: Herman v.d. Vegt, Tonnie Braam
Koster
: Herman v.d. Vegt

e

20 zondag d.h. jaar

Intenties 14 augustus: Bernard en Marie Diepman- Reimert, Dieks Meulman en
kinderen, ouders Sterenbosch- Luttenberg, jaargedachtenis Theresia Maria Nijensteenten Have, overleden ouders Damman- Heerink, Herman Nijboer, overl. ouders HagenKeizer, Martin en Willy

Maandag 15 augustus Maria Tenhemelopneming
19.00 uur
: Rozenkransgebed
Lectrix
: Tonnie Veltmaat
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Heino: 19.00 uur Eucharistieviering, voorganger pastoor Monninkhof
Donderdag 18 augustus
19.00 uur
: Eucharistieviering
Voorganger
: Pastoor Monninkhof
Intentie:
: Voor alle overledenen in onze parochie
Zaterdag 20 augustus
19.00 uur
: Eucharistieviering
Voorganger
: Pastoor Monninkhof
Koor
: Pro Musica
Collectanten
: Annie Braam, Jan Kroes
Koster
: Annie Braam

e

21 zondag d.h. jaar

Intenties 20 augustus: overl. ouders Meijerink- Groote Stroek, Bernard en Marie
Diepman- Reimert, Dieks Meulman en kinderen, Hendrikkus Gerardus van Eck, Jan
Diepman en Ingrid Rosink- Diepman, ouders Damman- Heerink

Koffie drinken achter in de kerk
De volgende data is er na de zondagmorgenviering koffie drinken achter in de
kerk.
31 juli, 14 augustus, 11 september, 9 oktober oogstdankfeest, 20 november
Christuskoning en ceciliafeest en 18 december.
Elkaar ontmoeten in gezelligheid en verbondenheid

Pastor Wenker wordt 80 jaar
Op 22 augustus wordt pastor Wenker 80 jaar. Wij willen dit vieren met een
eucharistieviering in onze kerk op maandag 22 augustus 19.00 uur.
Daarna bent u welkom in ons parochiecentrum om pastor Wenker te feliciteren.
Uiteraard zorgen wij voor koffie en gebak en een hapje en drankje.
U bent van harte uitgenodigd om samen met ons de verjaardag te vieren van
pastor Wenker.
Locatieraad St. Vitus Dedemsvaart
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Pastor Thomasfonds – Sproeifeest Hoonhorst 2022
Op 25 juni mochten wij na een lange tijd van corona weer de Jaarmarkt en
Braderie houden. De markt begon om 9.00 uur en het Shantykoor De
Stuwzangers uit Vilsteren brachten vanaf 10.00 uur hun muzikale klanken ten
gehore. Het terras stroomde dan ook al zeer snel vol . Onder het genot van een
kopje koffie of thee met cake of krentenwegge werd er genoten van deze
prachtige muziek en werd er door velen bekende melodieën meegezongen. Ook
vond het broodje beenham of hamburger gretig afname.
Pastor Thomas had ons gevraagd om dit jaar een actie te houden om 75
kinderen van een lagere school in Sinnar te voorzien van een schooluniform,
schooltas, schriften en potloden. Een schooluniform en de verdere benodigde
spullen zijn verplicht. Iedereen hetzelfde uniform zodat arm of rijk niet zichtbaar
is.
We waren blij verrast dat de opbrengst deze morgen € 752,- is geworden zodat
een aantal van de kinderen naar school kunnen. Hartelijk dank hiervoor !!
Mocht u voor deze actie nog een bijdrage willen geven dan is deze van harte
welkom op bankrekening
NL 13 RABO 0138641262 t.n.v. Pastor Thomas Fonds .
Ook namens Pastor Thomas hartelijk dank voor uw bijdrage !

Dinsdag 5 juli was de viering einde schooljaar van de St. Cyriacusschool in de
kerk. Het thema was "Het recept van een goed schooljaar was....". Er werd
teruggekeken naar wat er geleerd en gebeurd was in het afgelopen jaar. Alle
groepen deden een presentatie en lieten zien en horen waar ze trots op waren.
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De groepskaarsen werden aangestoken, zoals dit jaar in de klas ook regelmatig
is gedaan bij blije en verdrietige momenten. Voor alle verdrietige zaken was er
een moment stilte, waarbij het overlijden van juf Rini apart werd genoemd.
Samen met alle kinderen, collega's en ouders had de school afgelopen
schooljaar wederom een bijzonder schooljaar. Ieders talenten maken samen een
fijn recept!
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Opbrengst collecte Kinderhulp Beregszasz Oekraïne tijdens tentviering
Sproeifeest
Op zondag 26 juni kon na twee jaren corona weer de tentviering tijdens het
Sproeifeest plaatsvinden met de titel: Hé, ben jij er ook weer?
Op zondagochtend hadden heel veel mensen
de weg naar de tent weer gevonden. Tijdens
de viering werd ook stilgestaan bij de oorlog in
Oekraïne. De stichting Kinderhulp
Beregszasz Oekraïne van Hans en Gea
Pekkeriet is daar al jaren actief. Na een
indrukwekkend verhaal van Gea werd
gecollecteerd voor hun stichting. De opbrengst
daarvan is € 945,70! Dit bedrag is inmiddels
door de werkgroep aan Gea overhandigd. Heel
veel succes met al het goede werk dat zij
doen!
De Werkgroep tentviering Sproeifeest

KRUMMEL

Gratis af te halen:
Drie kittens. Een zwarte, een zwart met een beetje
wit en een rood witte.
Hilde Homan,
06 135 01 950
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PLAATSELIJK NIEUWS

HOONHORST BLOEIT!
Hoonhorst
bloeit volop
deze zomer!
Op diverse erven hebben inwoners uit het
buitengebied en in de bebouwde kom van
Hoonhorst stroken ingezaaid. De klaprozen,
kamille en korenbloemen in allerlei varianten
geven prachtig kleur aan onze omgeving. De
kruiden en bloemen trekken allerlei insecten
aan. En daar is het 'Hoonhorst Bloeit' in
samenwerking met Duurzaam Hoonhorst om te
doen. Beide partijen hebben o.a. als doel de
biodiversiteit te vergroten.
Op 29 juni kwam een groep deelnemers van dit zaaiproject bij elkaar om
ervaringen uit te wisselen. Ze werden gastvrij ontvangen aan de
Doevelersteeg door de bewoners die in samenwerking met de boer naast hen
een strook heeft ingezaaid op de grens van hun percelen. Later die avond gaf
Emilio Metting, de Sallandse vlinderfotograaf, een lezing over dag- en
nachtvlinders.
Het volgende project van Hoonhorst Bloeit is al weer in voorbereiding. Onder de
noemer 'opgaand hout' zijn we van plan om bomen, struiken en heggen aan te
planten. We hopen u na de zomer meer te kunnen vertellen over de mogelijkheid
van een subsidie op plantgoed. Houd het Dorpsblad in de gaten!
Contactpersonen werkgroep: Ans Wijnen, Vincent Overgoor, Fleur Schilt, Hindri
Kuipers
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) 401 878, Cees Veldwijk (0529) 462 133,
Jannet Kroes 06 518 06 834
DORPSBLAD HOONHORST NR 15

14

Dorpsblad Hoonhorst

DORPSBLAD HOONHORST NR 15

15

Dorpsblad Hoonhorst

DORPSBLAD HOONHORST NR 15

16

Dorpsblad Hoonhorst
Aankondiging Voetbal Klusavond
Vrijdag 26 augustus 2022
Ook dit jaar wil VV Hoonhorst voorafgaand aan de start
van de nieuwe voetbalcompetitie 2022/2023 graag het
Sportpark ”De Potkamp” weer helemaal tip top in orde
maken. Daarvoor organiseren we op vrijdag 26
augustus 2022 a.s. weer een gezellige klussenavond.
We beginnen rond 18.00 uur met een kop koffie en
zullen daarna in groepjes gaan starten.
Neem alsjeblieft een emmer en spons/doek mee en eventueel
werkhandschoenen.
Na afloop is er voor de vrijwilligers nog een gezellige nazit met een hapje en een
drankje.
Vele handen maken licht werk, dus senioren, A en B spelers en ouders van de
overige teams worden hierbij van harte (en met enige nadruk) uitgenodigd om
hun steentje bij te dragen…..

Noteer deze datum vast in je agenda….
Voor vragen kun je onderstaande contactpersonen aanspreken:
Wim van Lenthe
Jeroen Zwakenberg
Jeroen Peek
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Nieuwtjes van de St. Cyriacusschool
Groene schoolplein St. Cyriacus
Het schoolplein van de St. Cyriacusschool
heeft dit schooljaar een heel ander gezicht
gekregen. Zonder de hulp van vele ouders hadden we deze fantastische
metamorfose niet kunnen maken. Kinderen hebben ook letterlijk hun steentje
bijgedragen door honderden tegels weg te sjouwen. Op het plein is onder andere
een speelheuvel met tribune gemaakt. Voor de gedroomde boomhut was helaas
te weinig budget. We konden wel een hutten-bouwplek realiseren. Er is zo’n 500
2
m dakoppervlak afgekoppeld van het riool. Grote regentonnen en een wadi
zorgen voor een duurzamer waterhuishouding. Subsidies van gemeente,
provincie en het waterschap zijn hier voor gebruikt. Ook Duurzaam Hoonhorst,
school en ouders hebben forse bijdrages geleverd. In het najaar zal er nog een
wilgenhut en verdere beplanting worden aangebracht. We denken dat we wel
mogen zeggen dat we het grootste, groenste en mooiste speelplein van de
gemeente Dalfsen hebben gerealiseerd met elkaar!
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We willen op deze plek de diverse helpers, sponsoren en subsidieverleners
bedanken voor de hulp bij ons plein.
















Alle ouders, die hebben geholpen bij het klussen en met hun financiële
bijdrage(s)
Dorpsbewoners, familieleden en buren voor bijdrages aan de sponsoracties
Provincie Overijssel
Gemeente Dalfsen
Waterschap Drents Overijsselse Delta
Oudervereniging St. Cyriacusschool (inclusief Jumbo en Rabobank actie)
TSO – overblijf St. Cyriacusschool
Duurzaam Hoonhorst
Smurfplanet
Strax Inrichting
Reusken Hoveniersbedrijf
Braam Hoveniers
van Lenthe Dalfsen
De Sukerieje Dalfsen
Jong Leren Eten

Tegels en klinkers over
We hebben nog een flink aantal rode klinkers en grijze tegels over (op pallets). Bij
belangstelling kun je mailen naar cyriacus@mijnplein.nl
Waterspeelplaats
De waterspeeltuin is een gezamenlijk project van Duurzaam Hoonhorst, Kappers,
Smurfplanet en de St. Cyriacusschool. Het waterspeeltoestel is aan groot
onderhoud toe. De grondpalen moeten onder andere vervangen worden. De
dorpscoöperatie, als opvolger van Kappers, heeft andere plannen voor de huidige
plaats van de waterspeeltuin. Daarom is er gekeken naar een goede oplossing
voor langere tijd. Duurzaam Hoonhorst wil investeren in onderhoud en
verplaatsing van het toestel. Dit najaar zal het toestel daarom een plek krijgen op
het schoolplein van de St. Cyriacus. Samen met Duurzaam Hoonhorst worden er
afspraken gemaakt hoe het toestel voor kinderen uit het dorp bereikbaar blijft.
St. Cyriacusschool 100 jaar
In 2023 bestaat de St. Cyriacusschool 100 jaar. In de
laatste week van september 2023 zal de school daarom
diverse activiteiten organiseren voor de kinderen en
ouders van school. Op zaterdag 30 september 2023 zal
er overdag een Open Huis zijn voor alle belangstellenden.
Tip: Zet deze dag alvast in uw agenda! Meer informatie volgt later.
Fijne zomervakantie
De St. Cyriacusschool wenst iedereen een fijne en gezellige zomer!
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19

Dorpsblad Hoonhorst

Wist je dat je, nu Kappers tijdelijk gesloten is,
bij ons niet alleen voor streekproducten, fietsen wandelkaarten terecht kunt, maar ook voor
koffie/thee én heerlijk boerenijs van de
Rosahoeve?
A.s.zaterdagmiddag zijn wij ook geopend van
13.30 tot 16.30 u!! Daarnaast maandag t/m
vrijdag van 13.30 u tot 16.30 u.

Het Infopunt is in de periode van 25 juli tot en met 21 augustus dicht. Wel is het
Infopunt telefonisch bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 10.00 tot
12.00 uur. Het telefoonnummer is 0529 79 30 13. Eventueel kan er dan een
afspraak gemaakt worden met een infopuntmedewerker.
Het Infopunt voor als je het even niet weet….
Het Infopunt is er om mensen te helpen met allerlei vragen. Over zorg en welzijn,
maar ook over allerlei activiteiten die er in het Kulturhus te doen zijn. Je gaat naar
het Infopunt als je niet precies weet waar je met je vraag heen kunt, of omdat je
een hulpvraag hebt en denkt dat deze niet zwaar genoeg is om direct naar een
zorgorganisatie te stappen. Ook kan het zijn dat je eerst wilt kijken of er geen
andere oplossingen zijn. Of heb je gewoon een heel praktische vraag? Ook dan
is het Infopunt de plek waar je terecht kunt.
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Heerlijke zomerse salade met watermeloen, komkommer en feta
Deze salade met watermeloen en feta is ontzettend makkelijk om te maken, een
echte allemansvriend en zo onwijs lekker! Het zoutige van de feta gaat
supergoed samen met het zoete van de meloen en de knapperige komkommer.
Een paar blaadjes munt zorgen voor een frisse touch en de dressing op basis
van citroen, agavesiroop en olijfolie druppel je er naar smaak overheen. In de
dressing komen de smaken zoet, fris en hartig weer mooi terug. Trek gekregen
en wil je ook aan de slag met deze heerlijke salade? Lees dan snel hieronder het
recept!

Wat heb je nodig voor
4 personen
¼ watermeloen
1 komkommer (of 5/6 mini komkommers)
100 gram Violife Greek White
1 eetlepel olijfolie
½ eetlepel citroensap
paar blaadjes munt
agavesiroop naar smaak
ZO MAAK JE HET (bereidingswijze):
Snij de watermeloen en komkommer in stukken. Verdeel dit over een mooie
schaal.
Verkruimel de Greek White van Violife erover en verdeel de blaadjes munt over
de salade.
Doe de agavesiroop, olijfolie en citroensap in een klein bakje, meng dit en breng
op smaak met peper en zout.
Verdeel de dressing naar smaak over de salade. Eet smakelijk!
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