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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
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 maart
12 april
3 mei

Gemaakt door
Marisca
Rosanne
Rosanne

Verschijning
1 april
22 april
13 mei

Beste dorpsgenoten,
Laat het Dorpsblad niet ongelezen: het staat bomvol met mooi nieuws en nieuwe
activiteiten. Omdat er weer volop leven in de brouwerij komt (ook letterlijk want
Ons Café is weer open!) is er natuurlijk ook vraag naar mensen die kunnen
helpen op verschillende locaties zodat plannen ook uitgevoerd kunnen worden.
Even alle gemelde vacatures (op vrijwillige basis) op een rijtje:
• Bestuurslid - Plaatselijk Belang
• Klussers t.b.v. energiebesparende maatregelen – Duurzaam Hoonhorst
• Noaber(s) voor de dinsdagmiddag - Anjerpunt
Verderop meer info bij de betreffende stichtingen.
Stichting Het Dorpsblad
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In dit nummer o.a.:
• Kerkelijk nieuws
• Wandelbankjes rondom Hoonhorst
• Gemeentebelangen
• Valentijnstaart voor de Dorpscoöperatie
• Basisschool St. Cyriacus met inzamelpunt frituurvet
• Avond Zij aan Zij
• Duurzaam Hoonhorst o.a. over energiebesparende maatregelen
• Anjerpunt o.a. over Professor Dyanthus (?) en workshops in de maak
• Ons Café is geopend!
• Actie voor Kika: kinderen….bákken maar!
Agenda (activiteiten in Anjerpunt en Ons Café onder voorbehoud)
Vrijdag
4 maart
Jeugdsoos: Bumperballs i.s.m. Saam
Dinsdag
8 maart
Parochieavond in het Parochiecentrum
Zaterdag
12 maart
NL Doet
Woensdag
16 maart
Voorleesuurtje Anjerpunt om 11 u
Donderdag
17 maart
Bingo
Maandag
21 maart
Zij aan Zij in de Potstal
Iedere dinsdagavond vanaf 19.30 u Bordspellen in de Kantine Potstal.

Kerkberichten: 6 februari tot en met 6 maart.
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KRUMMEL

- VACATURE Enthousiaste collega gezocht!
Schoonmaakwerkzaamheden, 3 tot 6 uur per week op maandag en/of vrijdag.
We zijn op zoek naar iemand die ervoor zorgt dat ons bijzondere
vakantiehuisje 't Witte Huis op de Horte schoon, gezellig en mooi gestyled is.
Woon je in de buurt en heb je interesse?
Stuur een mailtje voorzien van korte CV naar Marianne Maat:
marianne@bymolle.com of kom even langs in onze Studio
aan de Koesteeg 9 in Dalfsen.
Graag tot ziens.

hie

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
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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
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 maart tot en met 3 april
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 6 maart 1e zondag veertigdagentijd
09.00 uur : Communieviering
Voorganger : Pastoraal medewerker Butti
Koor
: 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,
Bernard en Annie Nijhout-Bosch.
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Maandag 7 maart
19.00 uur : Rozenkransgebed
Lector
: Frans Eilert
Dinsdag 8 maart
19.30 uur : Parochieavond
Donderdag 10 maart
19.00 uur : Eucharistieviering
Voorganger : Pastoor Monninkhof
Intentie: Voor vrede in de wereld.
Zaterdag 12 maart 2e zondag veertigdagentijd
19.00 uur : Eucharistieviering
Voorganger : Pastor Wenker
Koor
: Pro Musica
Lectrix
: Ankie van Leeuwen
Koster
: A. Braam
Intenties 12 maart:
Bernard en Marie Diepman-Reimert, Dieks Meulman en kinderen, Herman Nijboer, Anton
Grooteschaars, Gradus Damman.

Maandag 14 maart
19.00 uur : Rozenkransgebed
Lectrix
: Tonnie Veltmaat
Donderdag 17 maart
19.00 uur : Eucharistieviering
Voorganger : Pastoor Monninkhof
Intentie: Voor alle overledenen.
Zondag 20 maart
3e zondag veertigdagentijd
9.00 uur
: Communieviering
Voorganger : Pastor Butti
Koor
: Pro Musica
Lectrix
: Anneke Jansen
Koster
: H. v.d. Vegt
Intenties 20 maart:
Bernard en Marie Diepman-Reimert, Dieks Meulman en kinderen, Leny van EckHagedoorn, ouders Sterenbosch-Luttenberg, Bertus Kappers, overl. ouders van StraatenMeulman, Antoon Damman, Bernard en Annie Nijhout-Bosch, overl. ouders SeisveldButink en familie.
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Maandag 21 maart
19.00 uur : Rozenkransgebed
Lector
: Frans Eilert
Donderdag 24 maart
19.00 uur : Eucharistieviering
Voorganger : Pastoor Monninkhof
Intentie: Voor de slachtoffers van de corona pandemie.
Zaterdag 26 maart 4e zondag veertigdagentijd
19.00 uur : Eucharistieviering
Voorganger : Pastoor Monninkhof
Koor
: Pro Musica
Lector
: Silvo Broeks
Koster
: G. Holterman
Intenties 26 maart:
overleden ouders van der Vechte-Rientjes, Bernard en Marie Diepman-Reimert, overl.
ouders Meijerink-Groote Stroek, Dieks Meulman en kinderen, ouders Damman-Heerink,
Anton Grooteschaars, overl. fam. Pot-Geerts, Marinus en Ben Veltmaat.

Maandag 28 maart
19.00 uur : Rozenkransgebed
Lectrix
: Tonnie Veltmaat
Donderdag 31 maart
19.00 uur : Eucharistieviering
Voorganger : Pastoor Monninkhof
Intentie: Voor de zieken en gehandicapten.
Zondag 3 april 5e zondag veertigdagentijd
09.00 uur : Communieviering
Voorganger : Werkgroep
Koor
: Pro Musica
Koster
: A. Braam
Intenties 3 april:
Bernard en Marie Diepman-Reimert, Dieks Meulman en kinderen, overl. ouders OvergoorGrooteschaars, Herman Nijboer, fam. Huitink, Bernard en Annie Nijhout-Bosch.

Kerststukken op het kerkhof
Nu we weer richting Pasen gaan, een vriendelijk verzoek de
Kerststukken, die nog op de graven liggen, op te ruimen.
Hartelijk dank voor de medewerking!
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Misdienaars /Acolieten en Collectanten gezocht
Vanwege corona zijn er de afgelopen twee jaar in onze geloofsgemeenschap
geen misdienaars/acolieten en collectanten actief geweest.
Nu de corona periode hopelijk achter ons ligt geeft het pastorale team van de
Emmanuelparochie aan dat zij allen weer actief aan de vieringen mogen
deelnemen.
Wij zijn op zoek naar collega’s die het team van misdienaars/acolieten en
collectanten willen komen versterken!
Hiervoor kunt u zich aanmelden bij het parochiesecretariaat of u kunt
zich aanmelden/inlichtingen vragen op tel. 06 57 99 81 50.
Graag zien wij uw reactie tegemoet !

Vergeven als werkwoord
Een paar weken geleden lazen we op vrijdagmorgen als eerste lezing het verhaal
uit het boek Koningen, waarin koning David zijn rivaal Uria de dood injaagt. In
heel het Oude Testament wordt David om zijn rechtschapenheid hoog geprezen.
Maar hier rijdt hij een scheve schaats. Hij palmt de vrouw van Uria in en
vervolgens laat hij Uria de dood vinden door hem bij een gevecht met een
vijandelijk leger, vooraan in de frontlinie te laten plaatsen. In termen van
vandaag, zouden bij deze handelwijze van David, kwalificaties passen als:
‘voorbedachten rade’, ‘machtsmisbruik’, en zelfs ‘seksueel misbruik’. Voorwaar
geen geringe feiten!
Dit verhaal van koning David en Uria doet mij meteen denken aan wat onlangs
een bekende voetballer overkwam. Naar verluidt in de media, rijdend onder
invloed en met veel te hoge snelheid, veroorzaakt hij een dodelijk ongeval. Een
kindje van vier komt hierbij om het leven. Verschrikkelijk wat hier gebeurt: een
kindje overlijdt en het leven van een jong gezin wordt compleet geruïneerd. En
dat alles – zo lijkt het althans – als gevolg van grove onachtzaamheid en
nalatigheid van de veroorzaker van dit ongeval.
Natuurlijk gaat ons medeleven op de eerste plaats uit naar dit gezin, familie en
vrienden. Wat hen is overkomen, daar zijn geen woorden voor. Het leed dat hen
is aangedaan, is met geen pen te beschrijven. Hun verdriet is immens. Zij hebben
‘levenslang’. Hun leven zal nooit meer worden wat het was.
Maar ik moet u zeggen, dat ik ook te doen heb met de bekende voetballer, die dit
ongeluk veroorzaakte. Hij heeft een grote fout gemaakt. Laat dit duidelijk zijn.
Daar wil ik niets aan afdoen. Maar de manier, waarop hij al bij voorbaat aan de
publieke schandpaal wordt genageld, geeft mij ook te denken. Zoals ik las in een
commentaar in een voetbaltijdschrift: “Het Almelose oproer (van supporters van
de club van deze voetballer - AM - ) demonstreerde andermaal hoe de
cancelcultuur ook zijn intrede heeft gedaan in de profvoetballerij. Er is amper nog
ruimte om fouten te mogen maken of vergiffenis te krijgen. De zweep der
publieke tuchtiging knalt direct.”
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Waar ik mee worstel is, hoe deze bekende voetballer op den duur verder moet
met zijn leven. Ook hij heeft – door zijn eigen toedoen, maar toch - ‘levenslang’:
het beeld van de aanrijding die je hebt veroorzaakt en het besef, dat je een jong
kind hebt doodgereden, zal altijd aan je geweten blijven knagen. Hij zal door een
lang, diep en donker dal moeten gaan. Voorlopig zal hij zijn sportieve beroep niet
kunnen uitoefenen. Over enige tijd zal dan de rechtszaak volgen. Hierna zal hij
zijn straf moeten volbrengen. Wat ik hoop is, dat hij een goede coach krijgt, die
hem begeleidt op zijn weg. Een ervaren begeleider, bij wie hij een luisterend oor
kan vinden; en die hem ook helpt om op het juiste moment de juiste stappen te
zetten. Zoals: houd héél goed contact met het getroffen gezin; zoek geen
publiciteit; erken tijdens de rechtszitting volmondig je fout, geef blijk van je spijt,
en laat ook je betrokkenheid zien naar het gezin, dat door jouw fout zo zwaar
getroffen is; en accepteer je straf zonder morren (ga niet in beroep).
Als hij deze loodzware weg heeft afgelegd, hoop ik, dat deze bekende voetballer
iets mag merken van vergiffenis. Misschien zijn de slachtoffers van het ongeval
hiertoe niet in staat, omdat wat hen is aangedaan, voor hen onvergeeflijk is.
Mocht dit zo zijn, dan lijkt me dit niet meer dan begrijpelijk. Vanuit gelovig
perspectief zouden we dan moeten zeggen, dat we deze vergeving moeten
overlaten aan Onze Lieve Heer. Zoals Hij ook het berouw van Zijn dienaar David
accepteerde; en aan het Kruis, de ‘goede moordenaar’ vergeving schonk; zo
hoop ik, dat ook het leven van deze bekende voetballer een nieuwe kans mag
krijgen. Wat gebeurd is, wordt hiermee niet vergeten, integendeel: dit blijft voor
altijd. Maar hoezeer wij ook bij Hem in het krijt staan; God ‘cancelt’ ons niet; Hij
schrijft ons niet af; maar door Zelf aan het Kruis de last van onze fouten en
tekortkomingen op Zich te nemen, schenkt Hij ons nieuw leven.
Dit doet Hij niet zomaar. Zoals het verhaal van de bekende voetballer laat zien,
moeten we – willen we in aanmerking komen voor vergeving – echt ‘aan de bak’.
We zullen bereid moeten zijn, om op onze blaren te zitten, en alle smaad, die ons
treft, geduldig te verdragen. Dat is de weg, die wij mogen en moeten gaan in de
komende Veertigdagentijd, waarin we ons voorbereiden op Pasen. In deze zin is
vergeving ook een werkwoord. In dit geval komt Gods genade niet zomaar uit de
lucht vallen, maar zullen we die ook echt moeten ‘verdienen’. Maar als ons dit
lukt, mogen we oprecht blij zijn, dat er in ons leven - ondanks alles - een nieuw
perspectief gloort.
Dat wij ons oprecht betrokken blijven voelen bij degenen, die we nadeel hebben
berokkend en dat wij aan de slag gaan met onze fouten en tekortkomingen. Dat
wij zo mogen werken aan vergeving. Dit wens ik u en mij, op weg naar Pasen.
Pastoor André Monninkhof
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Podium van Kerken in de Veertigdagentijd
Vorig jaar in coronatijd was er tijdens de veertigdagentijd van maandag tot en met
vrijdag elke avond een vesper, een korte woord- en gebedsviering, die online te
volgen was. Hoonhorst heeft daar ook aan meegewerkt.
Voor dit jaar is een andere opzet gekozen. Elke woensdagavond is er een vesper
in 1 van de aangesloten kerken volgens onderstaand schema.
2 maart
Grote Kerk
9 maart
Kruispunt
16 maart
St. Cyriacuskerk Dalfsen
23 maart
Hoeksteen
30 maart
Kruispunt
6 april
St. Cyriacuskerk Hoonhorst
13 april
Grote Kerk
De vieringen beginnen om 19.00 uur. U bent van harte uitgenodigd om daar bij
aanwezig te zijn.
Online kunt u de viering volgen via www.podiumvankerkendalfsen.nl.

Aan alle parochianen van de H. Cyriacus
geloofsgemeenschap Hoonhorst
Beste medeparochianen,
Hierbij nodigen wij u van harte uit voor de parochieavond die wordt gehouden
op
dinsdag 8 maart 2022 om 19.30 uur in de Parochiecentrum
Vanaf 19.15 uur ontvangen wij u graag met koffie en thee.
Tijdens deze avond zullen locatieraad, pastoraatsgroep en de pastoor een
toelichting geven op actuele zaken binnen onze geloofsgemeenschap en onze
Emmanuelparochie. Aan de orde komen onder andere:
• Pastorale en bestuurlijke zaken GG Hoonhorst en Emmanuelparochie
• Stand van zaken m.b.t. Pastorietuin, Perceel Achter de Molen en
parochiecentrum
• Na de pauze is er een gezellige pub quiz met natuurlijk een hapje en een
drankje
Pastor Marga Klein Overmeen zal aan deze avond haar medewerking verlenen.
De bedoeling is dat de avond om 21.45 uur wordt afgesloten.
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Als u de avond wilt bijwonen is aanmelden vooraf wenselijk. U kunt dit doen door
een briefje met uw naam en aantal personen uiterlijk maandag 7 maart te
deponeren in de brievenbus van de Geloofsgemeenschap (dit is de brievenbus
met nummer 16 naast de deur van de aula) aan de Kerkstraat 16 of door te
mailen naar rkkerkhoonhorst@gmail.com.
Uw aanwezigheid op de parochieavond wordt op prijs gesteld!
Met vriendelijke groet
Jeroen Meijerink (locatieraad) Marja Rienties (Pastoraatsgroep)

Palmpasen
Alle kinderen van de basisschool zijn met Palmpasen van
harte uitgenodigd om mee te lopen in de
Palmpasenprocessie in de kerk. De viering is op zaterdag
9 april om 19.00 uur en we verzamelen ’s avonds vanaf
18.45 uur onder de luifel bij de kerk.
In de kerk worden de palmtakjes gewijd en gezegend met wijwater.
Na de processie door de kerk gaan de kinderen onder begeleiding een rondgang
maken door het dorp, en krijgen daarna een glas limonade aangeboden in het
parochiecentrum. Na de viering kunnen de ouders hun kinderen weer ophalen uit
het parochiecentrum.
Hoe maak je een Palmpasen stok?
Fleur Schild en Kim Vosman organiseren een “knutselmiddag” waar we samen
een Palmpasen stok gaan maken. Dit is op vrijdagmiddag 8 april gelijk uit
school, Fleur en Kim nemen jullie mee naar het Parochiehuis of een andere
locatie. Om ongeveer 14 uur is het afgelopen en de bedoeling dat je wordt
opgehaald. Aanmelden voor de “knutselmiddag” kan door vóór 4 april een appje
te sturen naar Kim Vosman op: 06 25 33 29 23.
of
Laat een ouder iemand een kruis maken van 2 stokken of latten. (Een stok is
ongeveer 70 cm. en de andere 40 cm.) Het kruis kun je nu omwikkelen met
stroken geel crêpepapier. Versier de Palmpasen stok nu met zelfgemaakte
papieren bloemen, kuikentjes, slingers.
Je kunt ook aan een touwtje pinda's, krenten, nootjes rijgen en dat als slinger
gebruiken.
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Verder kun je er groene takjes van buxus aanmaken. Als laatste steek je er een
broodhaantje boven op en klaar is de Palmpasen stok.
Dit liedje gaan we zingen en kun je alvast oefenen met je ouders!
Palm palm pasen, ei koer ei
op een mooie zondag,
krijgen wij een ei.
één ei is geen ei,
twee ei is een half ei,
drie ei is een paasei!
Wij hopen dat er veel kinderen mee zullen doen met hun mooi
versierde Palmpasen stok. Graag tot zaterdag 9 april!

PLAATSELIJK NIEUWS
Nieuws vanuit Plaatselijk Belang Hoonhorst e.o.
Na de voorzitterswissel van september is er, zoals jullie wel
gemerkt hebben, veel tijd gegaan naar de toekomst van
Kappers. Met Duurzaam Hoonhorst en de nieuwe
Dorpscoöperatie is een enorme hoeveelheid werk verzet en
we zijn trots dat we samen onze horeca hebben kunnen
behouden. We feliciteren heel Hoonhorst en de
Dorpscoöperatie met de aankoop van Kappers en het feit dat
Kappers weer open is.
We zien ook dat dit slechts het begin is .. de nieuwe
ondernemer moet nog starten en natuurlijk moet iedereen in
Hoonhorst ons eigen Kappers ook weer gaan vinden voor een
vergadering, feestje, een hapje of een drankje.
We hopen dat jullie dat laatste weer massaal gaan doen!
Als Plaatselijk Belang kijken we momenteel vooruit naar
de gemeenteraadsverkiezingen en vooral: wat willen
we de nieuwe raadsleden na 16 maart meegeven over
de behoeften en wensen van Hoonhorst de komende
4 jaar. In ieder geval zal dat gaan over
woningbouwopgaven, de ontwikkeling van de Dorpskern (omgeving kerk,
Kappers, school, Achter de Molen), de bereikbaarheid in relatie tot de N35, maar
ook hoe wij als dorp graag willen dat we ruimte en ondersteuning krijgen voor
onze eigen initiatieven. Want zeg nou zelf: na het Duurzaamste dorp, onze
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prachtige Potstal, laat ook de aankoop van Kappers zien dat we als dorp veel zelf
kunnen realiseren!
Help jij ook mee?
Bestuurslid gezocht
Wil jij je inzetten voor ons mooie Hoonhorst? Heb je ideeën over hoe het dorp
voor jong en oud nog prettiger wonen en werken wordt? Steek je graag de
handen uit de mouwen?
De bestuurstermijn van Eline Elshof loopt ten einde en ze stelt zich niet opnieuw
verkiesbaar. Daarom is er in het bestuur van Plaatselijk Belang Hoonhorst e.o.
een plekje voor jou.
Het kost je een paar uur per week met pieken als er grote(re) projecten spelen.
We vergaderen eens per zes weken onder genot van koffie/thee en een
drankje….en een gezellige nazit….
Interesse - mail: secretariaat@pbhoonhorst.nl
… of meld je bij een van de bestuursleden: Judith Snepvangers, voorzitter;
Saskia Diepman, secretaris; André Hurink, penningmeester, Hendrik Jan
Lindenhovius, Robert Nijhout of Bas Rienties.

Plaatsen wandelbankjes rondom Hoonhorst
In opdracht van Plaatselijk Belang heeft de firma Hartkamp 11 wandelbankjes
gemaakt. Deze bankjes worden geplaatst op inmiddels aangewezen plekken
rondom Hoonhorst met als doel om mensen aan te moedigen om meer te gaan
wandelen rondom ons mooie dorp en tussendoor even kunnen uitrusten op één
van deze wandelbankjes.
Op zaterdag 12 maart 2022 heeft het Oranjefonds weer een vrijwilligersdag,
waar ook deze klus aangemeld staat, deze is te vinden op de volgende site:
https://www.nldoet.nl/activiteit/plaatsen-wandelbankjes-rondom-hoonhorst
Plaatselijk belang Hoonhorst is op zoek naar vrijwilligers die op 12 maart a.s.
vanaf 13.00 uur mee willen helpen met het plaatsen van deze bankjes. Al het
benodigde gereedschap en materiaal wordt geregeld door Plaatselijk belang.
Vrijwilligers kunnen zich aanmelden via
bovengenoemde site of via
telefoonnummer 06 55 27 04 96.
Als de klus geklaard is, wordt er op de
goede afloop een borrel gedronken in
Ons Café die uiteraard door Plaatselijk
belang wordt aangeboden. We hopen
op een goede opkomst en dus graag
tot ziens op 12 maart 2022.
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Gezocht: Coördinator Plantenbakken
Afgelopen jaar heeft Plaatselijk Belang bloembakken aangeschaft ter verfraaiing
van ons dorpshart. Heel erg blij zijn wij dat Jan Eijkelkamp ook komend jaar weer
de bakken water wil geven.
Maar we zoeken eigenlijk nog iemand die aan het begin van het bloeiseizoen wil
zorgen dat de bakken gevuld worden met planten en opgehangen worden. En
ook wil zorgen dat aan het eind van het bloeiseizoen de bakken weer verwijderd
en opgeslagen worden.
Dit alles kost niet veel tijd, maar voor ons als bestuur is het er momenteel niet
goed bij te doen. En waarschijnlijk is er best iemand in Hoonhorst die dit leuk
vindt en deze taak wil oppakken. Aanmelden kan via andre@pbhoonhorst.nl of
06 10 80 79 19.
Ben jij al lid?
Vrijwel alle huishoudens van Hoonhorst zijn lid van Plaatselijk Belang. Ben jij
nog geen lid? Meld je dan aan via de website www.hoonhorst.nl/wordt-lid/. Voor
slechts € 7,50 per jaar ben je lid en ondersteun je het goede werk van Plaatselijk
Belang Hoonhorst e.o.

Hoonhorst, een kern waar pit in zit!
Gemeentebelangen bestaat al ruim 90 jaar en is in elke kern,
buurtschap en het buitengebied zichtbaar betrokken en aanwezig.
Gemeentebelangen is de enige écht lokale partij, onafhankelijk en
zonder landelijke binding. De lijst wordt aangevoerd door Jos Ramaker.
Voor Hoonhorst staan Wim van Lenthe (nr.8), Marcel Mars (nr.18), Leon
Diepman (nr.21), en Ruud van Leeuwen (nr.30) op de lijst. Onze laatste man is
René Eijkelkamp (nr.31) oud-inwoner van Hoonhorst. Maak als Hoonhorsternaar
altijd gebruik van uw stemrecht, ga vooral stemmen.
Wij van Gemeentebelangen gaan ons de komende jaren sterk maken voor
woningbouw o.a. voor de nieuwe locatie Koele II. Daarbij moeten onze eigen
inwoners een streepje voor krijgen als er huizen gebouwd worden, of als er een
huurwoning vrijkomt. Ook willen we dat de gemeente er alles aan doet om onze
jongeren binnenboord te houden. Wij willen een gericht onderzoek naar de
mogelijkheden om starterswoningen beschikbaar te houden voor starters.
Een veilige oversteek op de locatie Hagenweg-Ganzepanweg voor wat betreft de
opwaardering van de N35, en een veilige Heinoseweg vanaf het station naar de
Kluinhaarsweg zijn belangrijk. Verkeersremmende maatregelen binnen de
bebouwde kom, zoals bijvoorbeeld aan de Koelmansstraat en het sluipverkeer
van de N35 verdienen ook onze aandacht.
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Het Dorpsplein wordt beter ingericht o.a. voor een gezellig dorpsevenement,
midden tussen school, kerk en de horeca van Kappers! Hoonhorst moet bruisend
blijven met al zijn actieve verenigingen en sportaccommodaties. Wij zijn als
Gemeentebelangen trots op Hoonhorst dat met “Kappers ons café “ een nieuwe
start maakt, dat komt de leefbaarheid ten goede.
Hoonhorst moet een groen en duurzaam dorp blijven.

Alle kandidaten zijn lokaal betrokken en direct benaderbaar in en voor Hoonhorst.
Trek ons maar aan de jas, wij zijn er ook voor jou! Je kunt ons gewoon tegen
komen bij diverse verenigingen, in de kerk, bij het sporten of gewoon in de
kantine en de kroeg.
Wil je ook dat Hoonhorst een bruisend dorp blijft?
Stem dan 100% lokaal, lijst 1, Gemeentebelangen!
Informatie: gewoonbetrokken.nl of gemeentebelangendalfsen.nl
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Valentijnstaart voor dorpscoöperatie “Hart van Hoonhorst”
Op Valentijnsdag hebben de Hoonhorster CDA-kandidaten Miriam Veldkamp,
Luc Diepman en Jeroen Meijerink een Valentijnstaart aangeboden aan het
bestuur van de nieuwe dorpscoöperatie “Hart van Hoonhorst”. De Valentijnstaart
is voorzien van een groen hart met CDA logo. CDA Hoonhorst gaat met de
slogan “Hart vóór Hoonhorst” de komende verkiezingen in en dat past uitstekend
bij dorpscoöperatie “Hart van Hoonhorst”. Het is een blijk van waardering voor de
mensen die zich enorm hebben ingezet om Café-Restaurant-Zaal Kappers voor
Hoonhorst te behouden. En met succes.
Een felicitatie is op zijn plaats nu de heropening van Kappers aanstaande is!

Valentijnstaart aangeboden aan bestuursleden André, Andries en Guus
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Inzamelpunt frituurvet en - olie bij de St. Cyriacus

Sinds kort staat er bij de fietsenstalling van de school een inzamelcontainer voor
frituurvet en frituurolie.
Door mee te doen aan de actie helpen we mee om te voorkomen dat er frituurvet
in het riool belandt.
Daarnaast wordt de olie gerecycled tot biobrandstof.
Elke volle container levert een mooi bedrag op voor school en een nog te kiezen
goed doel. U helpt ons door vanaf nu het afgekoelde vet in de oude verpakking of
een plastic fles in te leveren bij school.
De grijze container staat in de fietsenstalling en
heeft een duidelijke sticker en een groen deksel.
Hoe werkt het?
Inleveren is simpel. Giet het afgekoelde frituurvet
terug in de originele verpakking of in een lege
plastic fles.
Sluit de fles goed en gooi deze vervolgens in de
kliko bij de St. Cyriacus.
Wat kan ik inleveren?
Frituurvet vloeibaar
Frituurvet vast
Frituurolie
Overige plantaardige oliën

Wat kan ik nog meer doen?
Vraag je vrienden/familie of zij nog gebruikt frituurvet hebben liggen en vraag of
je dit mag meenemen.
Hiermee help je je vrienden en familie af van hun gebruikt frituurvet, waar ze je
ongetwijfeld dankbaar voor zullen zijn!
Alvast bedankt!
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Zij aan Zij
Op maandagavond 21 maart is er weer een bijeenkomst van de
vrouwenvereniging Zij aan Zij. Twee dames komen ons wat vertellen over een
naaiproject.
De bijeenkomst begint om 19.45 uur in de Potstal.

Gouwe ouwe
Er zijn van die duurzame zaken die voor hen die al langer in Hoonhorst wonen
vast bekend zijn, maar de nieuwe inwoners wellicht onbekend. De komende tijd
zullen we resultaten uit het verleden voor een mooie toekomst wederom in de
spotlights zetten.
Waterspeelplaats
Ietwat verscholen achter de schuur van de molen
van Fakkert ligt een prachtige waterbelevingsplaats.
Met een heuse waterpomp kunnen kinderen water
door het ingenieuze waterspeeltoestel laten stromen.
Wat is er nu leuker dan
spelen met water? Het
project is tot stand gekomen
ism Kappers, Duurzaam
Hoonhorst, BSO Smurfplanet
en de Cyriacusschool. Er is
een paadje aangelegd naar
het schoolplein.
De school en de BSO maken
er graag gebruik van, maar iedereen is welkom om er
lekker met water en zand te komen spelen.
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Kom in actie en bespaar!
90 euro?
Ziet u de energierekening ook oplopen? U kunt er iets aan
doen. Dorpen van Morgen (de duurzame dorpen van
Dalfsen) roept inwoners van de gemeente Dalfsen op om in
actie te komen en energie te besparen. Schaft u zelf
energiebesparende producten aan zoals tochtstrippen of
radiatorfolie? Of vraagt u een professioneel bedrijf om
isolatie-advies?
Bewaar de kassabon dan goed. Op www.dorpenvanmorgen.nl/inactie kunt u een
tegemoetkoming aanvragen van € 90,=. Dit kan tot uiterlijk 30 juni 2022.
Energielasten?
De gemeente Dalfsen stelt geld beschikbaar voor mensen die in de knel komen
door de hogere energielasten. Hiervoor wordt een inkomensgrens gehanteerd
van € 2.000,- per maand. Voor meer informatie over deze regeling kun je terecht
bij Samen Doen in Dalfsen via telefoonnummer 14 0529 of op de website van de
gemeente www.dalfsen.nl.
Energiecoach?
Naast een financiële bijdrage wordt er ook advies over energiebesparende
maatregelen geboden. Een energiecoach komt langs voor
advies en maakt een overzicht van eenvoudige, duurzame
verbeteringen aan de woning.

Klussen?
In Hoonhorst hebben een paar mensen na bezoek van een energiecoach
aangegeven dat ze wel wat hulp kunnen gebruiken bij het uitvoeren van energiebesparende maatregelen zoals het aanbrengen van tochtstrips, radiatorfolie of
energiezuinige lampen. Het gaat dus om eenvoudige klussen.
In Hoonhorst zijn we nog op zoek naar 2 mensen oftewel
bespaarhulpen die willen helpen met de uitvoering van de
kluslijst. Voor meer informatie over de energiecoach of je
inzetten als kleine energieklusser kun je terecht bij Roelof
Timmer (06 20 13 57 72) of Theo Logtenberg (06 53 43 36 00).
Of mail naar info@duurzaamhoonhorst.nl
Website met informatie
Er volgen dit jaar nog meer acties van Dorpen van Morgen. Al die acties, het
aanbod van lokale ondernemers én andere tips worden verzameld op de website
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www.dorpenvanmorgen.nl/inactie. Deze website wordt continu aangevuld met
handige tips en links.
Over Dorpen van Morgen
Elke kern in de gemeente Dalfsen heeft een
duurzaamheidsvereniging of -stichting: Duurzaam Hoonhorst,
Groen Gebogen, Duurzaam Leefbaar Lemelerveld,
Nieuwleusen Synergie en Duurzaam Oudleusen. Samen
vormen we Dorpen van Morgen. Duurzaamheid en een gezond
en toekomstbestendig Dalfsen is de stip aan de horizon waar
we ons op richten. Meer weten, lid of vrijwilliger worden van
een van de duurzame dorpen? Ga naar http://www.dorpenvanmorgen.nl/inactie.
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, Anthony Voets 06 40 13 72 03,
Cees Veldwijk (0529) 46 21 33, Jannet Kroes 06 51 80 68 34

OPEN-OPEN-OPEN
Iedereen is weer van harte welkom in het Anjerpunt, van
maandag tot en met vrijdag van 13.30-16.30 uur.
Voor een boek, voor het bekijken van de laatste tijdschriften
aan de leestafel, voor het gebruik van wifi, voor informatie of
voor een praatje: loop eens binnen. Daarnaast starten we, nu
de coronamaatregelen voor een groot deel zijn opgeheven,
weer met het organiseren van activiteiten. En: ons schap met
streekproducten is weer goed gevuld met prachtige
producten en cadeauartikelen met een lokaal verhaal.
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VECHTDAL ONTDEKKINGSREIS
Ga mee op ontdekkingsreis met professor Dianthus,
op zoek naar dat ene plantje in het Vechtdal...
Via een routekaart en spelregels ga je met de
professor op stap langs de Anjerpunten en ga je op
zoek naar de QR-codes en opdrachten in en om de
Anjerpunten en onderweg. Bij elk Anjerpunt moet je
de code kraken van de kluis. Dan verdien je een vijfde deel van een puzzel. Als je
overal bent geweest is de puzzel compleet, missie geslaagd!
Niet alleen bij Anjerpunt Hoonhorst, maar ook bij de andere vier Anjerpunten kun
je het spelpakket kopen om met het hele gezin op stap te gaan en van daaruit
starten. Het spel kost €24,95 per gezin, inclusief toegang tot alle Anjerpunten. Je
kunt het over meerdere dagen spelen. Bekijk de website www.anjerpunten.nl voor
actuele openingstijden van de Anjerpunten.
STREEKPRODUCTEN MET EEN MOOI VERHAAL
KOOP JE NATUURLIJK LOKAAL..
Voor een leuk kadootje 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 (ook 0,75 cl);
• Klakkelaartjes (Hoonhorster koekjes)
• Hoonhorster broodje
• Klapmutsje (Hoonhorster likeurtje)
• Pannekoek - en kruidkoekmeel van Molen Fakkert
• Het boek Assepoester
• Vechtdalverhalen
Onze Noabers kunnen dit voor u in een mooie geschenkverpakking verpakken.
Ons assortiment wordt steeds uitgebreid, dus komt langs en neem een kijkje.
Er zijn ook producten van atelier Aventurijn uit Raalte. Atelier Aventurijn is een
kleinschalige creatieve werkplek voor mensen met een beperking.
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WORKSHOPS
Binnenkort start er in het Anjerpunt een workshop kaartjes
maken. Kaartjes voor elke gelegenheid: verjaardag,
beterschap, jubileum, enz. worden digitaal gemaakt en
automatisch per post verzonden. Ook kun je aangeven op
welke dag deze bezorgd moet worden, dus kun je van tevoren
al kaartjes klaarzetten die op de juiste dag worden bezorgd.
Bij het ter perse gaan van deze editie van het Dorpsblad was er nog geen datum
bekend..
De volgende workshops staan ook op de planning, bij voldoende deelname:
-> Kennismaken met de computer
-> E-mails versturen, hoe doe je dat en met welk programma
-> Introductie Excel en Word
-> Excel voor gevorderden
-> Fotoboek maken
Heb je interesse in een van deze workshops, geef je dan vrijblijvend op via
penningmeester@anjerpunthoonhorst.nl. Vermeld dan ook een voorkeurs dag en
voorkeurstijd; dan kunnen we alvast een inschatting maken waar de voorkeur
naar uit gaat.
Heb je interesse in een andere workshop, dan horen we dat ook graag.
VACATURE
Voor de dinsdagmiddag zijn we op zoek naar Noaber(s) die het Anjerpunt willen
bemensen. Lijkt het je leuk bezoekers te ontvangen, praatje aan te knopen met
deze en gene en wat hand en span diensten te verlenen in het Anjerpunt: dit is je
kans. Kom gerust even langs om te kijken en te vragen wat het nu eigenlijk
betekent: Noaber van het Anjerpunt te zijn. En hoe leuk het is…
Kappers is weer open, het toeristenseizoen staat voor de deur en we starten
weer met allerlei leuke activiteiten: kortom een prachtig moment om in het
Anjerpunt aan de slag te gaan.

Voor meer informatie over het Anjerpunt of wil je graag Noaber worden,
stuur dan een mail naar: info@anjerpunthoonhorst.nl of bel tijdens
openingsuren (0529) 793010
Ook kun je terecht bij Yvonne te Woerd 06 54 79 58 00, Antje Kingma
(0529) 40 18 78, Resy Wouters 06 27 16 10 75, Karin Huitink 06 13
60 15 64. Kijk ook eens op de FaceBookpagina van het Anjerpunt.
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Al een beetje voorjaar in de dierenweide in de Koele
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NL Doet activiteiten in en rondom Hoonhorst
Aanmelden kan via: https://www.nldoet.nl/zoeken
Anjerpunt:
Noabers van het Anjerpunt gaan locatie herinrichten
Anjerpunt Hoonhorst huurt een gedeelte van Zalencentrum Kappers. Na de
overdracht van Kappers naar de Dorps coöperatie op 31 januari a.s. moet de
huidige locatie anders worden ingericht. Met onze Noabers (vrijwilligers) gaan we
dit project aanpakken. De huidige locatie wordt opnieuw ingericht; denk hierbij
aan verplaatsen van Bibliotheekboeken, Brochures voor Toeristen,
wandelkaarten, Streekproducten, etc. Voor de toeristen willen we de locatie meer
zichtbaar maken. Het Anjerpunt faciliteert o.a. de dorpsbibliotheek en het
Infopunt.
Stichting Molen van Fakkert:
Een bloeiende molentuin voor iedereen
De molentuin zijn we aan het herinrichten. Hiervoor willen we nieuwe beplanting
gaan plaatsen in de borders.
Plaatselijk Belang Hoonhorst e.o.:
Plaatsen wandelbankjes rondom Hoonhorst
Plaatsen van 11 wandelbankjes rondom Hoonhorst waardoor we mensen aan
willen moedigen meer te gaan wandelen rondom ons mooie dorp
Damhoeve:
Natuurtuin
Uitbreiden natuurtuin, erfwerkzaamheden en bankjes van steigerhout maken.

Hoonhorst schoon:
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