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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
6 december
3 januari
31 januari

Gemaakt door
Marisca
Marisca
Rosanne

Verschijning
16 december
13 januari
10 februari

Beste dorpsgenoten,
Er wordt hard en zelfs keihard gewerkt aan de Kerkstraat en dat is te zien ook,
zowel binnen als buiten. Het Anjerpunt is plotsklaps (tijdelijk) gesloten maar gaat
gelukkig weer open op de nieuwe plek. Bas en Marisca vertellen in deze editie
wat er aan hún kant allemaal gebeurt. Wie is er niet nieuwsgierig hoe het
allemaal gaat worden?? Voor de laatste loodjes wensen we alle harde werkers
nog veel sterkte!

Stichting Het Dorpsblad
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Agenda
Vrijdag
Zondag
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Woensdag
Vrijdag
Dinsdag
Woensdag
Dinsdag

18 november
20 november
21 november
22 november
23 november
23 november
2 december
6 december
7 december
13 december

Jeugdsoos
Sintmiddag in de Potstal
Zij aan Zij / aanvang 19.45 u
Ouderenochtend in de Potstal
Anjerpunt heropent op nieuwe plek
Klaverjassen in de Potstal
Jeugdsoos Sinterklaasspel
Ouderenochtend in de Potstal
Klaverjassen in de Potstal
Jeugdsoos haalt bestellijsten
oliebollen op

I.v.m. tijdelijke sluiting en verhuizing Anjerpunt:
Vanaf dinsdag 29 november tussen 14 en 15 u is er weer het wekelijks het info
uurtje in het Anjerpunt.
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KERKELIJK NIEUWS
Pastoresteam Emmanuelparochie:
A.G.M. (André) Monninkhof, pastoor, monninkhof@hetnet.nl; 06-22786151
Hans de Vries, parochievicaris, prhansdevries2020@gmail.com; 06-45290266
Joop Butti, pastorbutti@ziggo.nl ; 06-22239828
Marga klein Overmeen, m.kleinovermeen@emmanuelparochie.nl; 06-18276484
Ria Doornbusch, pastordoornbusch@gmail.com; 06-14406955
Vrije dagen pastoresteam:
Maandag: pastores de Vries, Butti en klein Overmeen
Dinsdagavond en zaterdag tot 16.00 uur: pastoor Monninkhof
Vrijdag: pastor Doornbusch
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 0161706282
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
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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: 20 november tot en met 18 december
Elke zondag is er in het Eucharistisch Centrum in Ommen een
Eucharistieviering om 11.00 uur
Zondag 20 november
Christus Koning / Ceciliafeest / Nationale jongerencollecte
09.00 uur
: Communieviering
Voorganger : Pastoraal werker klein Overmeen
Koor
: Pro Musica
Lector
: Martin Broeks
Misdienaars : Lynn, Maud
Collectanten : Herman v.d. Vegt, Tonnie Braam
Koster
: Herman v.d. Vegt

e

34 zondag

Intenties 20 november
Bernard en Marie Diepman- Reimert, Dieks en Mina Meulman- Smook en kinderen,
ouders Damman- Heerink, overl fam. Wolthaar, Bertus Kogelman, Jan Meijerink

Na afloop van de viering is er gezamenlijk koffie drinken
Maandag 21 november
19.00 uur
: Rozenkransgebed
Lectrix
: Tonnie Veltmaat
Donderdag 24 november
19.00 uur
: Eucharistieviering
Voorganger : Pastoor Monninkhof
Intentie
: voor vrede in de wereld
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Zaterdag 26 november
19.00 uur
: Eucharistieviering
Voorganger : Pastor de Vries
Koor
: Pro Musica ( Gregoriaans )
Lectrix
: Ankie van Leeuwen
Misdienaars : Maren, Sem
Collectanten : Gerard Holterman, Wim Schrijver
Koster
: Gerard Holterman

e

1 zondag v.d. Advent

Intenties 26 november:
overl.ouders van der Vechte- Rientjes, Bernard en Marie Diepman- Reimert, Dieks en
Mina Meulman- Smook en kinderen, Maria Hagedoorn- Schillmöller, overl. ouders
Sterenbosch- Luttenberg, overl. ouders Broeks- Splinter, Herman Nijboer, overl. ouders
Hagen- Keizer, Martin en Willy, overl. fam. Damman- Pot, overl fam. Wolthaar,
Bernard en Annie Nijhout- Bosch, Anton Grooteschaars, Bertus Kogelman, Jan Meijerink

Maandag 28 november
19.00 uur
: Rozenkransgebed
Lector
: Frans Eilert
Donderdag 1 december
19.00 uur
: Eucharistieviering
Voorganger : Pastoor Monninkhof
Intentie
: Voor mensen die op de vlucht zijn voor oorlog en geweld
Zondag 4 december
09.00 uur
: Communieviering
Voorganger : Werkgroep
Koor
: Pro Musica
Collectanten : Annie Braam, Herman Veneboer
Koster
: Annie Braam

e

2 zondag v.d. Advent

Intenties 4 december:
Bernard en Marie Diepman- Reimert, Dieks en Mina Meulman- Smook en kinderen,
ouders Damman- Heerink, overl fam. Wolthaar, Jan Meijerink

Maandag 5 december
19.00 uur
: Rozenkransgebed
Lectrix
: Tonnie Veltmaat
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Donderdag 8 december
Maria Onbevlekte Ontvangenis
19.00 uur
: Eucharistieviering
Voorganger : Pastoor Monninkhof
Koor
: Pro Musica
Misdienaars : Frans, Niek
Collectanten : Herman v.d Vegt, Hein Ulkeman
Koster
: Herman v.d. Vegt
Intentie
: Gerard Damman, Wilhelmus Holterman, Anton Grooteschaars
Zaterdag 10 december
19.00 uur
: Communieviering
Voorganger : Pastoraal medewerker Butti
Koor
: Pro Musica
Lectrix
: Hermien Schoorlemmer
Collectanten : Gerard Holterman, Jan Kroes
Koster
: Gerard Holterman

e

3 zondag v.d. Advent

Intenties 10 december:
Bernard en Marie Diepman- Reimert, Dieks en Mina Meulman- Smook en kinderen,
Herman Nijboer, Gradus Damman, overl fam. Wolthaar, Bernard en Annie Nijhout- Bosch

Maandag 12 december
19.00 uur
: Rozenkransgebed
Lector
: Frans Eilert
Donderdag 15 december
19.00 uur
: Eucharistieviering
Voorganger : Pastoor Monninkhof
Zondag 18 december
09.00 uur
: Eucharistieviering
Voorganger : Pastoor Monninkhof
Koor
: Pro Musica
Lectrix
: Anneke Jansen
Misdienaars : Rens, Yorinde
Collectanten : Herman v.d. Vegt, Frans Overgoor
Koster
: Herman v.d. Vegt

e

4 zondag v.d. Advent

Intenties 18 december
Bernard en Marie Diepman- Reimert, Dieks en Mina Meulman- Smook en kinderen,
ouders Damman- Heerink, overl fam. Wolthaar
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Op zondag 23 oktober is geheel onverwacht overleden:
Joannes Gerardus Antonius Joseph Meijerink
Johan
in de leeftijd van 84 jaar
echtgenoot van Minie Meijerink - klein Overmeen

Doevelersteeg 9
Laten wij hem in onze gebeden gedenken.

Neem ons zoals wij hier aanwezig zijn, met heel dat “zondige verleden van de
wereld”.
Het gebroken mensbeeld.
Het was in 1979 dat ik voor de eerste keer kennis maakte met de gruwelen van
de concentratiekampen in de Tweede Wereldoorlog. Ik wist natuurlijk van de
gewelddadige excessen, maar in Dachau stond ik tussen de barakken waar zich
de verschrikkingen hadden voorgedaan. Later bij mijn bezoeken aan het
vernietigingskamp Auschwitz drong de vraag die zich in Dachau stelde zich
steeds sterker op: ´Wat is de mens dat hij in staat is tot vernedering en
vernietiging van medemensen?´ Dit laatste maakte geen deel uit van mijn
voorstellingswereld: het was voor mij onvoorstelbaar wat mensen elkaar aan
konden doen.
Een kwart eeuw had ik onbezorgd en onbenullig kunnen leven in een
beschermde en vredige omgeving. Ik was een geluksvogel zonder er zelf erg in
te hebben. Natuurlijk ging er weleens iets mis, maar ik kon afwijkingen zien als
kwade uitzonderingen op een goede regel. Ten diepste was de mens goed, zo
geloofde ik, al vroeg ik mij ook weleens af waar dan toch al het kwade vandaan
kwam, dat ´s morgens in de krant zo uitbundig op de voorpagina werd
geëtaleerd.
Het bezoek in Dachau betekende voor mij dat ik er niet langer van uit zou gaan
dat de mens goed is. Het positieve mensbeeld wat ik in mijn jeugd had
meegekregen sneuvelde op de massiviteit en de intensiteit van het kwaad. Dit
waren geen incidenten meer, geen uitzonderingen op een goede regel. Voor mij
brak het positieve mensbeeld aan stukken en de menselijke natuur werd voor mij
een sprookje dat niet strookte met de realiteit. Want als de mens tot een
DORPSBLAD HOONHORST NR 5

9

Dorpsblad Hoonhorst
dergelijke vernedering en vernietiging in staat is, waartoe is hij dan nog méér in
staat? Hoe kan je het ombrengen van 1,5 miljoen joodse kinderen nog
beschouwen als een product van een ´menselijke natuur´? Wat is dit dan voor
een ´mens´ en wat is dan zijn ´natuur´?
Deze vertwijfeling leidde voor mij tot een breuk met het naïeve humanisme. We
kunnen niet repareren wat er door mensen is aangericht. Wat er na de afgelopen
eeuw nog van ons rest, heeft zelf heling nodig. Humaniteit is geen gegeven meer,
maar een opgave. En in die opgave heb ik mijn antwoord gevonden op het
gebroken mensbeeld. Ik kan de breuk niet repareren of lijmen als een gebroken
vaas. Maar ik kan menselijkheid wel oprichten in het bestaan en in de wereld om
mij heen. Dit betekent niet het vernederen en vernietigen, maar het heiligen en
verheerlijken van het leven. Hoe? Door met liefde en respect om te gaan met
alles wat leeft. In al die fragmenten van heiliging kan iets zichtbaar en tastbaar
worden van die mens, zoals eens door God bedoeld.
Oktober 2022
Joop Butti
Mededeling doopwerkgroep
Zondag 23 oktober is Pheline Mascha Borgonje gedoopt door pastoor
Monninckhof.
Pheline is de dochter van Christian en Mascha Borgonje-Hulsman.
We heten Pheline van harte welkom in onze parochie.
Hartelijk dank!
Beste parochianen van onze Emmanuelparochie,
Bij deze wil ik u hartelijk dank zeggen voor alles, dat mij ten deel is gevallen bij en
rondom mijn 25-jarig priesterfeest. Het is in één woord geweldig! Prachtige dagen
heb ik gehad! Het was een schitterend feest!
Vooraf heb ik gehoord, dat ik mij geen zorgen hoefde te maken. Men zei:
“Pastoor, u mag zich nergens mee bemoeien. Laat het maar lekker over u
heenkomen. En geniet er maar van.” Nou, dat heb ik geweten! Want wat u
allemaal mogelijk heb gemaakt, had ik in mijn stoutste dromen niet durven
vermoeden.
Het begon al op de dag zelf, op dinsdag 11 oktober, in Lemelerveld. Daar waren
’s morgens 40 mensen in de kerk, aanzienlijk meer dan anders in een
doordeweekse viering. Ik werd speciaal welkom geheten; en aan het eind van de
viering ben ik door Lyda en Ans toegezongen met een mooi Marialied: “Ik ben
een kind van Maria”. En dat ben ik ook! Mijn derde doopnaam is dan ook Maria.
En met 44 van u mocht ik onlangs als medepelgrim weer in Lourdes zijn.
Hoogtepunt was wel de viering voor de hele Emmanuelparochie op
zondagmorgen 16 oktober jl. De kerk was heel goed gevuld met familie, vrienden,
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met u als parochianen en met andere belangstellenden. Zoals iemand mij
naderhand schreef: een Mis met drie heren, dat ken ik nog van vroeger. Maar
een viering met negen heren en twee dames op het altaar podium, zo plechtig,
dat had hij nog niet eerder meegemaakt. De kerk was schitterend versierd, de
beide koren van de Brigittakerk hebben de sterren van de hemel gezongen,
kortom: alles klopte! Wat een geweldige ‘happening’ was deze viering!
Na de viering was er op het kerkplein in Ommen, een aubade van de RK
muziekvereniging “Salland” uit Lierderholthuis. Dit was een persoonlijke wens van
mij, die ook in vervulling is gegaan. Heel mooi, dit eerbetoon. “Oude tijden”,
waaraan ik dierbare herinneringen bewaar, namelijk met schutterijen en
verenigingen uit Ulft en omgeving (één van mijn vorige parochies), kwamen weer
tot leven!
Ook de receptie in het parochiecentrum bij de Brigittakerk was tot in de puntjes
verzorgd. Heel wat mensen brachten daar op heel persoonlijke wijze hun
welgemeende gelukwensen over. Ook het afsluitende samenzijn in iets kleinere
kring van parochiebestuur, pastoraal team, naaste familie en vrienden bij
restaurant “tante Pos”, was goed voor elkaar.
Op dit moment ben ik nog steeds aan het nagenieten. Intussen is het pastorale
werk wel weer verder gegaan. Uiteraard. Maar nog altijd voel ik mij in de
‘zevende hemel’, en ben ik onder de indruk van het feest, dat we samen mochten
vieren. Dit laatste, dat we als parochie samen mochten vieren, is voor mij nog wel
het allerbelangrijkst. Voor mij was dit feest niet alleen een persoonlijk hoogtepunt,
maar vooral een feest van en door ons allen! Goed voor onze verbondenheid en
een stevige ‘boost’ voor ons als Emmanuelparochie.
Allen, die hun beste krachten hebben gegeven om dit alles mogelijk te maken,
zeg ik oprecht en welgemeend: dank je wel! Een bijzonder woord van dank aan
parochiebestuur, pastoraal team en alle mensen van de Brigittakerk in Ommen.
Wat jullie gedaan hebben was heel speciaal!
En, om niet te vergeten: de fiets komt nog! De fietsbel heeft u al gehoord tijdens
de viering. Dit was een ‘vooraankondiging’; binnenkort hoop ik mij in de parochie
nog dikwijls te kunnen verplaatsen op mijn nieuwe fiets. Gezond voor lijf en
leden.
Hartelijk dank aan allen, die ook hieraan hebben bijgedragen!
God geve u allen Zijn rijkste zegen.
Met vriendelijke groet,
Pastoor André Monninkhof
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Actie Pastor Thomas Fonds 2022.
Evenals voorgaande jaren verkopen wij weer goedgevulde (ingevroren )
Erwtensoep, bruine bonensoep , rookworsten balkenbrij, bloedworst en
bakleverworst voor het Pastor Thomas Fonds .
Wij hopen velen van u te ontmoeten aan de Koelmansstraat 1a te Hoonhorst.
De verkoop start op 13 november a.s.
Natuurlijk kunt u ook weer terecht voor prachtige Kerstbomen. De verkoop van
de kerstbomen start op zaterdag 3 december.
Uiteraard kunnen alle locaties van de Emmanuelparochie aan deze actie
meedoen. U kunt uw bestelling opgeven op tel. 06 57 99 81 50 wij maken dan
een afspraak wanneer u het gewenste kunt ophalen
Wij hopen er weer een geslaagde actie van te maken en danken u voor uw
aankopen!!
Namens het Pastor Thomas Fonds
Herman van der Vegt
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PLAATSELIJK NIEUWS

Nieuws van de St. Cyriacusschool
Inzamelpunt frituurvet en -olie.
In de fietsenstalling van de St. Cyriacus staat nog altijd een container voor
gebruikt frituurvet en - olie. We hebben dit jaar al twee containers vol verzameld.
Fijn!
Een volle container levert naast een mooi bedrag voor school ook geld op voor
een goed doel. De leerlingenraad heeft gekozen voor DierenLot.
We hopen dat u ons ook de komende maanden weer helpt met sparen. Alvast
bedankt!

St. CyriacusVierKeerWijzerschool
Kerkstraat 11
7722 LR Hoonhorst
tel. (0529) 40 14 95
www.cyriacus.nl

Kom meedoen!
Wil je graag wat meer gaan bewegen en vind je de
sportschool maar saai? Heb je vroeger wel eens volleybal
gespeeld of wil je het alsnog graag leren? Goed nieuws!
Het dames recreantenteam van de Volleybalvereniging
Wijthmen traint elke woensdagavond van 20:00 tot 21:30
uur in de Potstal in Hoonhorst. Wij zijn een heel divers team dames in de leeftijd
van 35 tot 70 jaar. De training gebeurt op een laagdrempelige manier waarbij
gezelligheid voorop staat. Na de training kletsen we vaak nog even na in de
kantine.
Ben je nieuwsgierig geworden maar twijfel je nog? Voel je vrij om gewoon een
keer langs te komen en mee te kijken of het iets voor jou is. Vooraf aanmelden is
niet verplicht.
Je bent altijd welkom om vrijblijvend een paar keer mee te doen. Zien we je
woensdag?
DORPSBLAD HOONHORST NR 5
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De bazar 2022 is alweer achter de rug.
Het was weer een zeer geslaagd weekend! We willen alle sponsoren bedanken
voor hun bijdrage en natuurlijk ook alle vrijwilligers die ons hebben geholpen.
Zonder jullie kan de bazaar niet draaien, dus heel erg BEDANKT !
Hieronder de uitslagen.
De winnaars van de kleurplaten :
Walter Tomson
Vinz van Lenthe
Serra Özben
Suze Huizenga
Tom Roffel
Suze Roffel
Veerle Bekedam
Loïs Bekedam
Noor Vosman
Cherish vd Vechte
De IPads zijn gevallen op lotnummers :
Wit 52
Geel 201
De winnaars van de grote loterij :
1e prijs : weekend Texel
2e prijs : € 200,00.
3e prijs : € 150,00.
4e prijs : Airfryer.
5e prijs : terrasverwarmer.
6e prijs : bakplaat.
7e prijs : tosti apparaat
8e prijs : blender.
9e prijs : Jan van Haasteren puzzel.
10e prijs : lamineerapparaat.
11e prijs : tuinslanghaspel.
12e prijs : mokkensethouder.

Ingrid Diepman
Boris Zwerink
Niek Diepman
Tijmen Bovenmars
Sander van der Berg
Nico Esselink
Dennis Veneboer
Frans Tuin
Annie Diepman
M. Nijhoff
Martin Kuik
Fam. Schroten

Extra prijs ( aanwezigheidsprijs) : onkruidbrander

DORPSBLAD HOONHORST NR 5

Silvan Smook

16

Dorpsblad Hoonhorst
Kerstmarkt bij de Molen van Fakkert
Op zondag 18 december van 13 - 17 uur
organiseert de Molen van Fakkert te
Hoonhorst haar jaarlijkse Kerstmarkt
rondom de molen.
Na enkele jaren van afwezigheid hopen we u dit jaar weer te ontmoeten om
samen te genieten van een hapje en een drankje op deze gezellige markt.
We organiseren tevens een mooie midwinterwandeling. Men kan starten tussen
12.00 en 13.00 uur vanuit de molenschuur. De route is ongeveer 9 km.
Kosten € 1,= p/p.
De molen en molenschuur zijn natuurlijk ook geopend. Zelf zullen we er staan in
een kraam met meelproducten, koeken en bereiden we heerlijke pannenkoeken.
In de molenschuur is er een expositie te zien van Annelies Naber-v.d. Sluis. Ze
zal die zondagmiddag zelf aanwezig zijn en er zijn dan ansichtkaarten te koop
van haar kunstwerken.
Met vriendelijke groet,
Stichting de Molen van Fakkert te Hoonhorst

De ontwikkelingen bij “Kappers”; een update van de nieuwe huurders
Inmiddels zijn we bijna één jaar verder. Vorig jaar werden we tijdens het
kerstdiner geïnformeerd over het initiatief van Hoonhorst om Café, Restaurant en
zalencentrum Kappers te kopen en vandaar uit te behouden voor Hoonhorst.
Vanaf dat moment zijn wij heel voorzichtig begonnen met het onderzoeken of we
misschien van deze mogelijkheid gebruik konden maken om onze “stille” droom
te realiseren.
En dat is gelukt!
Inmiddels is deze droom uitgekomen en hebben we een huurovereenkomst
gesloten met de Dorps-coöperatie Hoonhorst UA. Deze zal ingaan op 1 januari
2023. Voor de duidelijkheid…. wij zijn géén eigenaren van het pand. De
samenwerking met de Dorpscoöperatie is echter wel zodanig, dat we in veel
zaken mogen meedenken en dat wensen die we hebben qua inrichting
gerealiseerd kunnen worden waar en zover mogelijk.
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Begin december zullen we verhuizen naar de bovenwoning, zodat we samen met
onze dochters ook woonachtig zijn in Hoonhorst. Wij kunnen dan optimaal starten
met alle activiteiten, die er inmiddels al in onze agenda staan.
Voor nu proberen we zoveel mogelijk te helpen met de
verbouwing bij Kappers, net zoals de vele andere
vrijwilligers en bedrijven. We zijn op de achtergrond
natuurlijk ook heel hard bezig om het nieuwe concept
Grand Café Thuis bij Kappers op te zetten. Het lijkt soms
zo simpel aan de voorkant, kopje koffie zetten of een
biertje tappen, maar er komt zoveel meer bij kijken. Om
enigszins inzicht te geven, waar we mee bezig zijn;
-

-

-

Opleidingen volgen en het aanvragen van de benodigde vergunningen
Het uitwerken van de nieuwe menukaart en daarbij de leveranciers
vinden. We kunnen met veel trots vertellen, dat we al enkele leveranciers
in Hoonhorst en naaste omgeving hebben gevonden, die samen met ons
willen werken!
Het uitwerken van het nieuwe concept. Café, Restaurant en zaalverhuur
wordt omgezet naar een Grand Café. Er kan bij ons een hapje en drankje
genuttigd worden, er kan bij ons een feestje of bedrijfsactiviteit gevierd
worden en we bieden vanaf 1 januari 2023 ook de mogelijkheid voor het
“nieuwe” vergaderen. Er komen 2 schermen met de voorzieningen om
hybride te kunnen vergaderen (vergaderen op afstand).
De inrichting van de ruimtes bedenken en de inkopen daarvoor doen
En nog heel veel meer……

Al met al, genoeg gedaan al, maar zeker ook nog genoeg te doen! We zijn
ontzettend trots, dat velen van jullie ons inmiddels al hebben gevonden en al een
feestje hebben geboekt! Dat vertrouwen voelt aan als een warm bad!
Voor nu nog even keihard door bikkelen met z’n allen. Alle handjes zijn nodig om
ervoor te zorgen dat we 1 januari 2023 open kunnen. Op deze datum zullen we
een feestelijke inloop hebben van 16.00 uur tot 20.00 uur, zodat iedereen kan
zien hoe het is geworden!
Voor vragen zijn we bereikbaar via (0529) 40 12 81 of via de mail
info@thuisbijkappers.nl
Met gezellige groet,
Bas en Mariska Ruiter
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Tot 15 december vergoeding van energiebesparende producten via de actie
van Dorpen van Morgen
Samen met de gemeente Dalfsen heeft
Dorpen van Morgen dit jaar weer
subsidie klaarliggen voor inwoners van
Dalfsen, Hoonhorst, Lemelerveld,
Nieuwleusen en Oudleusen die
energiemaatregelen nemen in hun
woning. Het budget biedt de mogelijkheid
om maximaal 3.000 inwoners een
tegemoetkoming van 90 euro uit te
keren. Het is nog steeds mogelijk om de
kassabonnen in te dienen op de website
van Dorpen van Morgen. Maar wees er
snel bij want de sluitingsdatum is op 15
december 2022.

Vergoeding van energiebesparende maatregelen is bijvoorbeeld mogelijk bij:
 De aanschaf van eenvoudige energiebesparende maatregelen die je als
bewoner zelf kunt nemen. Denk aan tochtstrips, ledlampen, glas- en
radiatorfolie, een waterbesparende douchekop, tijdschakelklokken en
deurdrangers.
 Het energiezuinig laten inregelen van verwarmings- of
ventilatiesystemen.
 Het ontvangen van advies over isolatie of energiebesparing.
Voor informatie en de aanvraag van subsidie kijk op
https://dorpenvanmorgen.nl/inactie/tegemoetkoming/
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De actie ‘Check je warmtelek’ wordt deze winter weer opgestart
Begin 2022 zijn al veel huizen in Hoonhorst
gefotografeerd door het 'warmtecamerateam'.
Dit leverde belangrijke informatie op.
Bijvoorbeeld waar er in huis warmte verloren
gaat en waar isolatie aangebracht kan
worden. In deze tijd van hoge energiekosten
is het goed te weten of en waar er warmte in
jouw huis verloren gaat. Een warmtecamera
maakt zichtbaar waar er warmte weglekt door
kieren, hoe goed je huis geïsoleerd is en of er
bijvoorbeeld gaten in de isolatie zitten. Wil je
komende winter ook je huis laten checken op
een warmtelek? Stuur een mailtje naar
info@duurzaamhoonhorst.nl en we trekken bij
je aan de bel zodra de actie van start gaat.
Duurzaam Hoonhorst maakt aanschaf zonnepanelen makkelijker
De energieprijzen rijzen de pan uit. Het
aantal zonuren neemt over het hele jaar
gemeten alleen maar toe. Duurzaam
Hoonhorst maakt het mogelijk om die
zonuren te laten werken voor jouw huis en
portemonnee. Wij bieden de zonnepanelen
tegen huurkoop aan, je betaalt in termijnen
terug.
Huurkoop werkt als volgt: Duurzaam
Hoonhorst koopt de installatie (max. 14
panelen van 375Wp ) bij Dijkman
energiesystemen in Heino. De huurder
betaalt de totale installatiekosten over 20 jaar
aan ons terug in maandelijkse, of halfjaarlijkse, termijnen. Jaarlijks worden de
bedragen van de huurprijs geïndexeerd o.b.v. de CBS-energie index. Tussentijds
is er de mogelijkheid de installatie over te nemen.
Heb je interesse? Stuur een berichtje naar de penningmeester:
Cees@duurzaamhoonhorst.nl. Vervolgens kijkt de installateur ter plaatse naar
de dakconstructie en ontvang je een offerte op maat. Ons budget voor dit
zonneproject is gelimiteerd, dus reageer snel!
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Blij met blad
De bladkorven staan weer verspreid over
verschillende straten in Hoonhorst. Deze
worden regelmatig geleegd door de
gemeente. Wist je dat deze bladen een
belangrijke grondstof vormen voor de
bemesting van enkele boomkwekerijen in de
omgeving van Hoonhorst? O.a. op de
kwekerij van Decohof is daardoor geen
kunstmest nodig en het beperkt ook nog
eens de groei van onkruid. Ook levert het
een goed bodemleven op voor vitalere
planten. Dus, als je niet al het herfstblad in je
eigen tuin gebruikt voor je compostbak of ter bescherming van je planten in de
border, gooi deze herfstbladeren niet in de groenbak, maar breng ze naar de
bladkorf in jouw straat. Zo krijgen ze nog een mooie en nuttige bestemming!
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) 40 18 78, Marcel Gommers, Cees
Veldwijk (0529) 46 21 33, Jannet Kroes 06 51 80 68 34

Goede tip van Willy Dalfsennet.nl

DALFSEN – HOONHORST – STERREBOS –
Noteer het al vast in je agenda. Zondag 18 december kerst molenwandeling
vanaf de Kerstmarkt in Hoonhorst in samenwerking met de
Sterrebosmidwinterwandeling van Het Boskamp.
Je kunt starten in Hoonhorst en pauzeren bij Het Boskamp, of starten bij Het
Boskamp en halverwege de tocht genieten van de Kerstmarkt in Hoonhorst. Dit
is altijd een prachtige formule.
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