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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
Inlegvellen (deze uiterlijk 1 week voor verschijning aanmelden)
Ria Melenhorst, tel. (0529) 40 15 49
Contactpersoon secretariaat
Martine Haverkate, tel. 06 83 63 04 77
Penningmeester/prijsopgaaf plaatsingskosten, commerciële krummels en
plaatsing teksten
Steven Akse, tel. (0529) 75 02 19
Bankrekeningnummer Rabobank NL 82 RABO 0383 8106 04
Inleveren kopij
22 februari
22 maart
12 april

Gemaakt door
Marisca
Marisca
Rosanne

Verschijning
4 maart
1 april
22 april

Beste dorpsgenoten,
Als de dagen lengen…. gaat de winter strengen. Een oud gezegde dat in deze
tijd weer naar boven komt tijdens zachte en mistige dagen. En het komt meestal
uit al zijn de echte schaatsdagen vaak op één hand te tellen.
Er is weer een agenda, wel onder voorbehoud (denk aan de Bingo en het
voorleesuurtje) omdat nog niet duidelijk wanneer Kappers heropent.

Stichting Het Dorpsblad
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In dit nummer o.a.:








Kerkelijk nieuws
Hulp gevraagd bij (opstarten) webshop
Prinsenspektakel CV de Hoonhakkers maar dan digitaal
Hart vóór Hoonhorst – breng uw stem uit op enthousiaste
dorpsbewoners!
Informatieavond A. Baron van Dedemschool
Anjerpunt
De bordspellen komen weer op tafel!

Agenda
Vrijdag 4 februari
Zondag 13 februari
Woensdag 16 februari
Donderdag 17 februari
Vrijdag 25 februari

Jeugdsoos Trampoline springen
Digitaal Prinsenspektakel
Voorleesuurtje in het Anjerpunt om
11.00 u
Bingo Zaal Kappers
Jeugdsoos (incl groep 8)
Carnavalsbingo

Iedere dinsdagavond om 19.30 u Bordspellen in de Kantine Potstal
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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
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5

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: 6 februari tot en met 6 maart.
Het volgende schema is onder voorbehoud.
Elke zondag is er in het Eucharistisch Centrum in Ommen om 11.00 uur een
Eucharistieviering
Zondag 6 februari
09.00 uur
: Communieviering
Voorganger : Pastoraal medewerker Butti
Koor
: Cantors Pro Musica
Lectrix
: Anneke Jansen
Koster
: H. v,d. Vegt

e

5 zondag door het jaar

Intenties 6 februari
overleden ouders Kroes- Klein Herenbrink, Bernard en Marie Diepman- Reimert,
ouders Damman- Heerink, Dieks Meulman en kinderen, Annie Nijhout, Herman Nijboer,
overl. ouders Sterenbosch- Luttenberg, Jan Diepman en Ingrid Rosink- Diepman

Maandag 7 februari
19.00 uur
: Eucharistieviering
Lector
: Frans Eilert
Donderdag 10 februari
19.00 uur
: Eucharistieviering
Voorganger : pastoor Monnikhof
Intentie
: voor de overl. fam. Kappers
Zaterdag 12 februari
19.00 uur
: Eucharistieviering
Voorganger : pastor Wenker
Koor
: Cantors Pro Musica
Lectrix
: Ankie van Leeuwen
Koster
: G. Holterman

e

6 zondag door het jaar

Intenties 12 februari
Jaarged. Gerritdina van der Vechte- Rientjes, Bernard en Marie Diepman- Reimert,
overl. ouders Meijerink- Groote Stroek, Dieks Meulman en kinderen
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Maandag 14 februari
19.00 uur
: Rozenkraansgebed
Lectrix
: Tonnie Veltmaat
Donderdag 17 februari
19.00 uur
: Eucharistieviering
Voorganger : pastoor Monnikhof
Intentie
: Voor de corona slachtoffers
Zondag 20 februari
09.00 uur
: Gebedsviering i.v.m. Carnaval
Voorganger : pastoor Monnikhof
Koor
: cantors Pro Musica
Lector
: Silvo Broeks
Koster
: Annie Braam

e

7 zondag door het jaar

Intenties 20 februari
Bernard en Marie Diepman- Reimert, Dieks Meulman en kinderen, overleden ouders
Damman- Heerink, Johan Kortstee

Maandag 21 februari
19.00 uur
: Rozenkransgebed
Lector
: Frans Eilert
Donderdag 24 februari
19.00 uur
: Eucharistieviering
Voorganger : pastoor Monnikhof
Intentie
: voor de zieken en gehandicapten
Zaterdag 26 februari
19.00 uur
: Communieviering
Voorganger : Werkgroep
Koor
: Cantors Pro Musica
Koster
: H.v.d. Vegt

e

8 zondag door het jaar

Intenties 26 februari
Bernard en Marie Diepman- Reimert, Dieks Meulman en kinderen, Herman Nijboer,
overleden ouders Hollewand, Jaarged. Hermanus Nijensteen, Mien Schuurman- Zijsveld

Maandag 28 februari
19.00 uur
: Rozenkransgebed
Lectrix
: Tonnie Veltmaat
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Woensdag 2 maart:
Aswoensdag
In Dalfsen is er om 9.00 uur een Eucharistieviering met pastor de Vries
Donderdag 3 maart
19.00 uur
: Eucharistieviering
Voorganger : pastoor Monnikhof
Intentie
: voor vrede in de wereld
e

Zondag 6 maart
1 zondag veertigdagentijd
09.00 uur
: Communieviering
Voorganger : pastoraal medewerker pastor Butti
Koor
: cantors Pro Musica
Lector
: Martin Broeks
Koster
: G. Holterman
Intenties 6 maart
Bernard en Marie Diepman- Reimert, ouders Damman- Heerink, Dieks Meulman en
kinderen, overl. ouders Overgoor- Grooteschaars, Jan Diepman en
Ingrid Rosink- Diepman

Wat men moet leren doen, leert men door het te doen.
In tijden van ziekte hoop je dat er snel betere tijden aanbreken. Zeker geldt dat
voor het coronavirus. Maar op een gegeven moment komt er het besef dat de
strengere coronamaatregelen die het kabinet had afgekondigd, de pandemie niet
zouden beëindigen. We moeten nu zonder al te grote ongelukken de winter
proberen door te komen. Laten we ophouden onszelf wijs te maken dat de
pandemie bijna voorbij is, dat het een kwestie zou zijn van nog even doorbijten.
De uiteenlopende varianten krijgen we niet zomaar de wereld uit. We zullen
ermee moeten leren leven, hetgeen betekent: onderhandelen. Met het virus, met
onszelf. Het heeft iets van een vredesproces. Doodsvijanden moeten elkaar de
ruimte gaan gunnen en niet langer zoveel mogelijk schade willen toebrengen.
Sinds maart 2020 hoorden wij dat wij het virus zouden verslaan en dan snel terug
zouden kunnen naar het oude normaal. Zoals meestal in geval van oorlog
worden daarmee de slachtoffers vergeten. Het enige dat nog telt is de
aanstaande overwinning. Maar na enkele maanden lieten de coronaslachtoffers
zich niet meer vergeten. Ondragelijk zwaar was het. Alleen doodgaan, niet bij de
begrafenis kunnen zijn van geliefden, niet kunnen samenkomen met vrienden,
nooit onbekommerd feest kunnen vieren. Schrijnend en soms mensonwaardig
was het volgens hen. "Wij zijn er bijna, houd vol", was steeds de boodschap.
De meeste Nederlanders hebben gedaan wat van ze is gevraagd en zijn twee of
drie keer gevaccineerd. Ze werden gepaaid met de belofte dat als we dat zouden
doen, het oude normaal snel kon terugkeren. Maar het oude normaal is nog lang
niet terug.In het evangelie van Lucas houdt Jezus zijn leerlingen voor: Als een
koning ten oorlog trekt tegen een andere koning, dan gaat hij er toch eerst eens
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In het evangelie van Lucas houdt Jezus zijn leerlingen voor: Als een koning ten
oorlog trekt tegen een andere koning, dan gaat hij er toch eerst eens voor zitten
om te beraadslagen of hij sterk genoeg is om met tienduizend man op te trekken
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voor zitten om te beraadslagen of hij sterk genoeg is om met tienduizend man op
te trekken
tegen de ander, die met twintigduizend man op hem afkomt. Als dat niet zo is
stuurt hij, terwijl de ander nog ver weg is, een gezantschap naar hem toe om naar
de vredesvoorwaarden te vragen.
Besef dat de inzet voor het rijk van God een lange adem vraagt en de inzet van
alles wat je in huis hebt, wil Hij zeggen. Droom niet van de ene verpletterende
slag waarmee alles in een keer ten goede wordt gekeerd. Maar dat laatste is
precies wat wij tijdens de coronapandemie steeds collectief gedaan hebben.
Misschien hadden we direct aan het begin om de vredesvoorwaarden moeten
vragen. Kunnen wij niet zo met het coronavirus samenwerken dat we het zijn
beperkte ruimte laten, maar er tegelijkertijd voor zorgen dat in het totaal het leven
gediend wordt en niet de dood. Door het coronavirus tot absolute vijand te
verklaren, moeten wij doen wat het ons oplegt in de overtuiging dat we zo bezig
zijn het te verslaan. Maar zelfs met het aidsvirus hebben we uiteindelijk in zekere
zin vrede gesloten. Geen enkele vrede is definitief en af en toe laait het conflict
weer op. Dat is erg, maar ons leven is nooit zonder gevaar tot God alles zal zijn
in alles, zover is het nog niet. Met name dit laatste kunnen we maar moeilijk
onderkennen.
Pastor Hans de Vries.

Bericht van het koor Pro-Musica.
Na zevenendertig jaar actief koorlid te zijn geweest bij het gemend koor ProMusica heeft Marietje Koerhuis - Mulder besloten om te stoppen als koorlid in
verband met haar stemproblemen.
Wij betreuren haar besluit omdat ze altijd van de partij was bij de alten met
repetities en vieringen in de kerk.
Ook heeft zij negen jaar in het bestuur gezeten als secretaresse.
Marietje, hartelijk dank voor je tijd en inzet voor het koor en blijf gezond en
gelukkig.
Het bestuur.
Dankbetuiging
Na het overlijden van onze lieve ma, oma en grote oma Annie Nijhout- Bosch
willen we u bedanken voor uw medeleven, op welke manier dan ook.
Het heeft ons goed gedaan!
Familie Nijhout.
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KRUMMEL
Ik heb een vriendin die graag een online webshop
zou willen starten voor het verkopen van
voedings- en bakproducten (bv op Facebook).
Is er iemand die met haar zou willen meedenken
over webpagina, aan de weg timmeren etc?
Je kunt contact opnemen met
Addy Korteweg - 06 420 36 660 of addy@addykorteweg.nl

PLAATSELIJK NIEUWS
Prinsenspektakel CV De Hoonhakkers dit jaar digitaal
Na een jaar zonder carnaval hoopten wij van
harte dit jaar weer "normaal" carnaval te kunnen
vieren.
Helaas gooit Corona nog steeds roet in het eten
waardoor wij genoodzaakt zijn om het anders te
organiseren, want nog een jaar zonder carnaval
is geen optie.
Daarom hebben wij besloten het
Prinsenspektakel dit jaar digitaal te houden.
Tijdens het Prinsenspektakel nemen we afscheid
van Prins Marcel de 2e en Jeugdprinses Lynn.
Aansluitend wordt de nieuwe Prins of Prinses der
Hoonhakkers bekend gemaakt, evenals de
nieuwe Jeugdprins of - Prinses.
Het Prinsenspektakel vindt plaats op zondag 13 februari en is live te volgen via
een livestream.
Houd onze social media kanalen (Facebook, Instagram en Twitter) of onze
website (www.hoonhakkers.nl) in de gaten voor de exacte tijd en de link van de
livestream.
We hopen dat we veel kijkers mogen verwelkomen bij ons digitale
Prinsenspektakel!

DORPSBLAD HOONHORST NR 8

13

Dorpsblad Hoonhorst
Hart vóór Hoonhorst

Wij zijn Miriam, Luc en Jeroen.
Als inwoners van Hoonhorst vinden we het belangrijk
dat de stem van Hoonhorst gehoord wordt in het
Gemeentehuis van Dalfsen. En dat er wat mee gedaan wordt. Daarom
stellen wij ons beschikbaar als kandidaat voor het CDA Dalfsen tijdens de
komende Gemeenteraadsverkiezingen op 14, 15 en 16 maart. Wij willen
onderwerpen op de agenda plaatsen die alle inwoners van Hoonhorst aan
het hart gaan.

Luc Diepman, Miriam Veldkamp-Bot en Jeroen Meijerink

Welke onderwerpen dat zijn? Wij staan voor:
Woningbouw in Hoonhorst. Wij willen op korte termijn woningen voor jong en
oud. Zowel huurwoningen als ook koopwoningen. Of je nu starter, doorgroeier of
senior bent, er moeten op zeer korte termijn (betaalbare) woningen beschikbaar
komen om de leefbaarheid in ons dorp te kunnen garanderen en continueren.
Daarom willen we ons inzetten voor een snelle realisatie van appartementen in
de pastorietuin, woningbouw in de Koele 2 en Achter de Molen.
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Vergroening en verduurzaming van het Hoonhorster Dorpsplein.
Het dorpsplein is het centrale hart van Hoonhorst, waar kroeg, kerk en school
samenkomen. Nu het hart van Hoonhorst (Kappers) behouden blijft willen we ons
inzetten voor een aantrekkelijk ingericht dorpsplein waar aandacht is voor groen,
duurzaamheid en gezelligheid. Niet alleen voor de toeristen, maar zeker ook voor
de Hoonhorstenaren zodat er maar weer veelvuldig een (dorpspleinfeest)
gehouden kan worden!
Veilig in en om de kern.
We vinden veiligheid een belangrijk onderwerp. Veilig wonen, maar zeker ook
veilig op straat. Zodat wij allemaal veilig aan het verkeer kunnen deelnemen.
Daarom willen we ons inzetten voor een zebrapad / oversteekplaats op de hoek
Lage Weide / Kerkstraat. Maar ook voor verkeersremmende maatregelen op de
Koelmansstraat, zodat er minder snel gereden kan worden door het
(sluip)verkeer, met meer veiligheid voor de fietsers.
Natuurlijk zijn er nog meer belangrijke onderwerpen die spelen in Hoonhorst,
zoals voorzieningen voor jong en oud, welzijn voor ouderen, etc. Ook hiervoor
willen we ons graag inzetten.
Lokaal én een goed verhaal
Alle drie zijn we lokaal betrokken in Hoonhorst, waarbij je ons kunt kennen van de
voetbal, kerk, tennis, toneel, carnaval of één van de andere activiteiten in ons
mooie dorp.
Wij hebben hart vóór Hoonhorst en willen ons inzetten vóór Hoonhorst! Een stem
op ons is een stem op Hoonhorst. Je kunt ons vinden op plek 4 (Miriam), plek 8
(Luc) en plek 13 (Jeroen) van de CDA-Dalfsen kieslijst.
Heb jij ook hart vóór Hoonhorst? Stem dan op één van ons.
Kijk voor verdere informatie: www.cda.nl/dalfsen
Miriam Veldkamp- Bot
Luc Diepman
Jeroen Meijerink

Groeten uit de Emmerweg.
Dat was wel even billenknijpen, in de tweede week van de kerstvakantie. Mogen
we maandag 10 januari weer open, of blijven de deuren gesloten en moeten we
weer schakelen naar afstandsonderwijs?
DORPSBLAD HOONHORST NR 8

17

Dorpsblad Hoonhorst
Het ene nieuwsbericht neigde naar “Scholen open”, het andere naar “Scholen
dicht”. En de volgende dag andersom. Voor ons gevoel kon het alle kanten
opgaan. In ieder geval, we hadden ons op het ergste voorbereid:
Afstandsonderwijs.
We hebben geleerd dat de situatie per dag kan veranderen. Neem zondag 19
december. Een minister verklaart op tv dat de scholen niet zullen sluiten in de
week voor kerst. Maar op dinsdag 21 december, amper twee dagen later,
druppelt langzaam het nieuws door dat de scholen wel dicht gaan in die week.
Voor de meeste ouders ontstond daarmee (weer) een hele lastige situatie. En de
scholen konden hun kerstactiviteiten naar voren trekken.
Denkend aan een groot voetballer ooit, die riep dat ieder nadeel ook een
voordeel heeft, hebben de collega’s op school de kans gegrepen om tijdens de
schoolsluiting met noodopvang, de boel eens flink op te ruimen. “Externen”
mogen nog steeds niet in ons schoolgebouw komen, maar eigenlijk zou u onze
kelder eens moeten zien nu, vooral als je weet hoe het daarvoor er uitzag.
Hoe fijn is het dat iedereen, tijdens de schoolsluiting, er het beste van heeft
kunnen maken. Hoe fijn is het dat we op 10 januari weer open mochten, na de
schoolsluiting en kerstvakantie. Maar nog steeds is het, op het moment dat dit
wordt getypt, wel werken met beperkingen. Zo ervaren we het tenminste. Veel
waar we trots op zijn en waar we een mooie weg in hebben gevonden, ligt nog
steeds stil. Denk daarbij aan groepsdoorbrekende activiteiten, de korte contacten
’s morgens met ouders van vooral jongere kinderen. Externen die niet in de
school mogen komen. Maar we hebben wel weer persoonlijk contact met de
kinderen.
Was het toetsenbord en beeldscherm voor de tijd van corona vooral een middel
om informatie te verkrijgen en lessen te verwerken. We weten nu ook dat
toetsenbord en beeldscherm een beperking kunnen zijn bij het afstandsonderwijs,
wanneer het tussen leerkracht en kind komt te staan.
We hoorden dat de interactie tussen professor en studenten op de universiteit
niet lekker loopt bij digitale colleges. Je kunt je voorstellen wat het met kinderen
doet tijdens de digitale interactie met hun juf/meester op de basisschool. Het kan,
en mag, allemaal niet worden vergeleken met fysiek onderwijs.
De PO-Raad wil, als overkoepelende organisatie van schoolbesturen, met het
kersverse kabinet in overleg om een gezamenlijke coronabeleid voor de langere
termijn voor basisscholen te ontwikkelen. Om onrust bij ouders en scholen weg te
nemen en/of te voorkomen.
Achteraf, is het makkelijker een mening te vormen. Maar er was in 2019 geen
draaiboek met stappenplan “Hoe om te gaan met een pandemie”. Dus respect
voor de ministers die beslissingen moesten nemen aan de hand van de info die
ze van deskundigen kregen. Terwijl ze rekening moesten houden met mensen
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die vol overtuiging andere inzichten hebben. Terwijl ze zagen dat mensen
doodziek werden, of erger. En hoe de druk in verschillende bevolkingsgroepen
steeds groter werd.
Wij wensen u en uw naasten, een voorspoedig nieuw jaar, met vooral een goede
gezondheid. En laten we met elkaar ons best doen om dat akelige virus steeds
beter te gaan beheersen. Met respect voor ieders mening.
Groeten uit de Emmerweg,
Team CDS A Baron van Dedem.
“Dalton, dat gun je toch ieder kind”

“Leren doe je samen”

Wees welkom op 10 februari 2022
Daar waar de deur van onze school altijd open staat voor (nieuwe)
ouders/verzorgers en kinderen, willen wij donderdag 10 februari in het bijzonder
ouders/verzorgers van harte uitnodigen op onze informatieavond! Tussen
19.00- 20.30 uur is het mogelijk om sfeer te proeven, kennis te maken met het
Dalton onderwijs en met elkaar in gesprek te gaan over dat wat wij belangrijk
vinden voor de kinderen binnen onze school en de manier waarop wij ons
onderwijs inrichten.
Aanmelden is niet noodzakelijk, gezien de huidige situatie rondom corona wel
wenselijk: info@abaronvandedemschool.nl

Chr. Daltonschool A. Baron van Dedem Emmerweg 10, 7722 LH
Hoonhorst/Dalfsen Tel. (0529) 43 33 60 www.abaronvandedemschool.nl
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Open-open-open
Iedereen is weer van harte welkom in het Anjerpunt,
van maandag tot en met vrijdag van 13.30-16.30
uur. Natuurlijk zijn de algemene coronamaatregelen
ook in het Anjerpunt van toepassing, zoals het
dragen van een mondkapje en een beperkt aantal
mensen tegelijk in de ruimte.
We verkopen momenteel geen streekproducten,
maar hebben wel prachtig Hoonhorster handwerk in
de aanbieding…..
Het digitaal vragenuurtje en het infopunt gaan na de
officiële overdracht van het pand aan de
dorpscoöperatie Hoonhorst weer van start.
Iedereen is van harte welkom voor een boek en aan de leestafel voor de laatste
tijdschriften en een praatje.
Voor meer informatie over het Anjerpunt of wil je graag Noaber worden,
stuur dan een mail naar: info@anjerpunthoonhorst.nl
of bel tijdens openinguren (0529) 793010
Ook kun je terecht bij Yvonne te Woerd (06)54795800, Antje Kingma
(0529)401878, Resy Wouters (06) 27161075, Karin Huitink (06) 13601564
Kijk ook eens op de FaceBookpagina van het Anjerpunt.
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Bordspellen – wie doet er ook mee???
Vanaf dinsdag 1 februari gaan we weer
beginnen: de bordspellen komen op tafel! We
hebben een uitgebreide collectie en voor
ieder wat wils. Wil je een bekend spel spelen
of een nieuw spel zonder eerst een heel
boekwerk te moeten lezen én leren, dan ben
je van harte welkom!
We hebben oude en nieuwe spellen, van
makkelijk tot wat uitdagender of meer
strategisch. Een greep uit onze collectie zie
je hier op de foto, maar we hebben nog veel
meer… Ticket to Ride, Rummikub,
Keezenspel, Qwixx etc.
Kantine Potstal iedere dinsdag van 19.30 u tot 22.00 u

Recept met maar 5
ingrediënten
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