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Dorpsblad Hoonhorst 3 juni – 23 juni 26e jaargang nr. 13 

Colofon: 
Redactie                                                                               
Marisca Kasper, tel. 06 14 56 57 69 
Rosanne Wassens, tel. 06 37 31 90 81 
e-mail: dorpsbladhoonhorst@gmail.com (let op: is gewijzigd!) 
 
Contactpersoon bezorging en 
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 Gemaakt door Verschijning 
 14 juni Marisca 24 juni 
 12 juli Rosanne 22 juli 
   

 
 
Beste dorpsgenoten, 
 
In verband met het 25 jarig bestaan van het Dorpsblad is er voor de kinderen een 
feestelijke kleurplaat gemaakt waar een paar leuke prijzen mee zijn te winnen in 
de verschillende leeftijdsgroepen. 
Inmiddels hangen er al veel fleurig en knap gekleurde kleurplaten voor de ramen 
van het Anjerpunt. We rekenen op nog veel méér! Er liggen nog reserve 
kleurplaten in het Anjerpunt op tafel. 
Verder zijn natuurlijk alle ogen gericht op Ons Café, dat vanaf 1 juni sluit maar 
waar veel staat te gebeuren. 
 
Stichting Het Dorpsblad 
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In dit nummer: 
 
Agenda: 
Vrijdag 10 juni Waterskiën Jeugdsoos 
Vrijdag 17 juni Outdoor Heino Jeugdsoos incl groep 8 
Zondag  26 juni Oecumenische tentviering 
Dinsdag    5 juli Zij aan Zij fietstocht 

 
Voor de actuele agenda en jaarplanning → zie Hoonhorst.nl 
 

Inhoud: 
 

Kerk        Verslag voetbalkamp 

Tentviering Sproeifeest                   Nieuwe duofiets 

Groen licht voor bouwplannen Hart van Hoonhorst  

 Vacatures VV Hoonhorst     Noabers gezocht 

Anjerpunt over vier wandelroutes 

Nieuwe boeken in de bieb 
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Voor de thuiswedstrijden van VVH H1 zijn wij opzoek naar vrijwilligers die het 
leuk vinden om bezoekers en het uitspelende team welkom te heten op ons 
mooie sportpark. We willen graag een groepje samenstellen zodat er altijd 

iemand beschikbaar is in een roulerend schema. Per seizoen worden er ca 14 
thuiswedstrijden gespeeld tussen september en juni met uitzondering van de 
winterstop. Gemiddeld genomen om het weekend speelt het eerste team van 

Hoonhorst thuis 
 

Entreevrijwilliger 
Int voor aanvang van de wedstrijd in het kassahokje entree bij de bezoekers 

van de thuiswedstrijd. Gemiddeld duurt een dienst ca. een uur. 
 

Gastvrouw-Gastheer 
Heet voor aanvang van de thuiswedstrijd, samen met een bestuurslid van 
VVH, een afvaardiging van de tegenstander en de scheidsrechter welkom. 

Verzorgt voor de wedstrijd, in de rust en na de wedstrijd koffie of iets anders te 
drinken. Begeleidt de scheidsrechter. 

 
Tevens zijn we op zoek naar iemand die de ledenadministratie wil overnemen. 

Ledenadministratie 
De ledenadministratie zorgt dat nieuwe leden worden ingeschreven bij de 

vereniging en overschrijvingen en afmeldingen worden doorgevoerd. Het is 
een taak die vanuit huis kan worden gedaan op een tijd dat het jou het beste 

uitkomt. 
 

Voor vragen kun je terecht bij de penningmeester (entreevrijwilliger), de 
voorzitter (gastvrouw-gastheer) of de secretaris (ledenadministratie) van VVH. 

penningmeester@vvhoonhorst.nl of 06-12772648 
voorzitter@vvhoonhorst.nl of 06-46566346 
secretaris@vvhoonhorst.nl of 06-41878600 

Wil je je aanmelden doe dat dan via secretaris@vvhoonhorst.nl onder 
vermelding van je naam, telefoonnummer en emailadres. 
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DANKBETUIGING 

 
Wij willen u hartelijk bedanken voor uw belangstelling rondom het overlijden 

van onze lieve vader en opa Gerard Schuurman. 
 

Tevens willen wij u bedanken voor de kaarten, telefoontjes en alle bezoeken 
die hij mocht ontvangen tijdens zijn verblijf in het Wooldhuis in Heino. 

 
Familie Schuurman 

 

 

 
Jonge hangoor dwergkonijntjes te koop! € 10,= per 

stuk.  
Vanaf week 24 zijn ze 8 weken oud en mogen ze het 

nest verlaten!  
Interesse? Kom gerust kijken, bel je dan eerst even? 

Groet Nelleke Knol  
Koelmansstraat 65 

06 49242701  

 
 
storaal team Emmanuelparochie 
 
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 

KERKELIJK NIEUWS 

mailto:monninkhof@hetnet.nl
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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 
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: 5 juni tot en met 26 juni 
Het volgende schema is onder voorbehoud 
  
Elke zondag is er in het Eucharistisch Centrum in Ommen een 
Eucharistieviering.  
Na de Pinksteren worden in juni, juli en augustus de vieringen op zondag 
niet uitgezonden. 
 
Bij een gemeenschap hoort elkaar ontmoeten. 
Wij kunnen nu  weer naar de kerk, dus kom naar de kerk. Na iedere viering 
is er koffie.  
Na deze drie maanden wordt er geëvalueerd. 
 
  

http://www.parochiehoonhorst.nl/
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Zondag 5 juni Pinksteren 
09.00 uur     : Eucharistieviering 
Voorganger : Pastoor Monninkhof 
Koor  : Pro Musica 
Lector : Silvo Broeks 
Misdienaars : Rens, Sem 
Collectanten : Herman v.d. Vegt, Tonnie Braam 
Koster          : Herman v.d. Vegt 
Intenties 5 juni:  
Gerda Kroes-Holterman, overleden ouders Kroes-Klein Herenbrink, overl. ouders van der 
Vechte-Rientjes, Bernard en Marie Diepman-Reimert, ouders Damman-Heerink, Dieks 
Meulman en kinderen, overl. ouders Schrijver-Langenkamp, Herman Nijboer, overl. ouders 
Sterenbosch-Luttenberg, ouders Kappers van de Kolk, Wilhelmus Holterman, overl. 
ouders van Straten-Meulman, Jan Diepman en Ingrid Rosink-Diepman, Anton 
Grooteschaars, Bernard en Annie Nijhout-Bosch, Gradus Damman, Pastoor Wielens, 
Gerard Overgoor, Joop Koerhuis, ouders Lankhorst-Niens, overl. ouders Broeks-Splinter, 
Johanna Alberta Vosman, Gerard Schuurman, Marie Diepman- Noordman, Marie 
Schrijver-Niens. 

 
2e Pinksterdag 6 juni 
10.00 uur  : Emmanuelviering in Vilsteren 
 
Zaterdag 11 juni H. Drie-eenheid 
19.00 uur     : Communieviering 
Voorganger  : Pastoraal medewerker Butti 
Koor  : Pro Musica 
Lectrix          : Anneke Jansen 
Collectanten : Gerard Holterman, Anton Peek 
Koster  : Gerard Holterman 
Intenties 11 juni:  
Bernard en Marie Diepman-Reimert, Dieks Meulman en kinderen, overl. ouders  
Overgoor-Grooteschaars, Gerard Schuurman, Marie Diepman-Noordman,  
Annie Nijhout-Bosch namens de KBO, Marie Schrijver-Niens 

 
Maandag 13 juni 
19.00 uur  : Rozenkransgebed 
Lector     : Frans Eilert 
 
Donderdag 16 juni 
19.00 uur     : Eucharistieviering 
Voorganger  : Pastoor Monnikhof 
Intentie         : Voor vrede in de wereld 
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Zondag 19 juni Sacramentsdag 
09.00 uur  : Communieviering 
Voorganger  : Werkgroep 
Koor : Pro Musica 
Collectanten  : Annie Braam, Herman Veneboer 
Koster          : Annie Braam 
Intenties 19 juni: 
overl. ouders van der Vechte-Rientjes, Bernard en Marie Diepman-Reimert, 
ouders Damman-Heerink, Dieks Meulman en kinderen, Jaarged. Gerardus Marinus 
Meijerink, Herman Nijboer, Anton Grooteschaars, Bernard en Annie Nijhout-Bosch, 
Gradus Damman, Gerrit Lankhorst, overl. ouders Broeks-Splinter, overleden ouders 
Braam-Nijentap, Annie Koedijk-Koenjer, Mien Schuurman-Zijsveld, Gerard Schuurman, 
Marie Diepman-Noordman, Marie Schrijver-Niens. 
 

Maandag 20 juni 
19.00 uur : Rozenkransgebed 
Lectrix : Tonnie Veltmaat 
 
Donderdag 23 juni H. Joh. De Doper 
19.00 uur : Eucharistieviering  
Voorganger : Pastoor Monninkhof 
Intentie         : Voor alle overledenen in onze parochie 
 
Zondag 26 juni 
10.30 uur     : Tentviering 
Voorganger  :  Werkgroep 
Koor : Akousate 
De misintenties worden doorgeschoven naar het volgend weekend 
 

 
Op 9 mei is overleden: 

 
Maria Theresia Diepman - Noordman 

 
        Marie 

 
in de gezegende leeftijd van 92 jaar 

sinds 6 maart 2018 weduwe van 
Hein Diepman 

 
Maatpad 1a 

 
Laten wij haar in onze gebeden gedenken. 

 



Dorpsblad Hoonhorst 

 

DORPSBLAD HOONHORST NR 13 

 
10 

 
Op 21 mei is overleden: 

 
Maria Antonia Schrijver - Niens 

 
            Marie 

 
in de gezegende leeftijd van 101 jaar 
sinds 28 december 1993 weduwe van  

Hendrikus Schrijver 
 

Molenhoekweg 8 
 

Laten wij Marie in onze gebeden gedenken. 
 

 
GOD MET MENSEN 
Er was eens een geleerde die veel boeken had geschreven over God.  
Op een avond is hij zó moe van al dat schrijven dat hij besluit om een wandeling 
langs het strand te maken.  
Plotseling ziet hij daar een jongetje dat alsmaar heen en weer loopt tussen de 
zee en het strand: de jongen heeft een kuil in het zand gegraven en nu is hij 
bezig om die kuil met zeewater te vullen. 
De geleerde ziet het even aan en vraagt dan: 'wat ben je toch aan het doen?' 
'Ik' zegt het jongetje 'ben bezig de zee in mijn kuiltje te scheppen.' 
'Maar dat is toch onzin' zegt de geleerde, 'die past er toch onmogelijk in?' 
En dan wordt het jongetje opeens een wijsneus en zegt: 'jij bent toch zo vaak aan 
het nadenken over allerlei dingen, zelfs over God en alles wat daarmee te maken 
heeft, nou, dat vind ik onzin.  
Ik denk,’ zo zegt de jongen, ‘dat de zee veel eerder in mijn kuiltje zal passen 
dan het geheim van God in jouw verstand.' 
  
Misschien kent u dit verhaal, het is een legende en de oude man in het verhaal is 
de Heilige Augustinus, een van de belangrijkste theologen van ons geloof. 
Over God raak je eigenlijk nooit uitgesproken en gedacht, toen niet en nu niet,  
maar Zijn wezenlijkste  eigenschap lijkt wel: 
HIJ GAAT MET MENSEN MEE. 
Met u, met jou, met mij.  
En allemaal zijn wij uitgenodigd mee te doen in Zijn beweging.  
Iedere generatie doet het weer anders, maar ieder nieuw mensenkind wordt 
opgenomen in de zelfde grote geschiedenis: die van God met mensen.  
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'Zeg niet dat de tijden slecht zijn' zegt dezelfde Augustinus die het mysterie van 
Gods aanwezigheid in zijn hoofd probeerde te krijgen en er in zijn studeerkamer 
niet in slaagde. 
'De tijden zijn niet slecht, maar ieder mens wordt er op zijn eigen wijze op 
aangesproken in zijn tijd gelovig te zijn en er met alle mensen van goede wil een 
goede tijd van te maken’. 
  
Hoe het verder zal gaan met de wereld en met de kerk weten wij gelukkig niet, 
alleen dat ene weten we wel: 
DAT GOD MET ZIJN VOLK VERDER WIL. 
Moge ons dat bemoedigen in deze tijd,  
waarin geloof en kerk soms lijken te verdampen in de wereld. 

Marga klein Overmeen 
 

  
 
Vierpinksteren.nl online: oproep om Pinksteren te vieren in en met de eigen 
parochie 
In aanloop naar Pinksteren is de website www.vierpinksteren.nl online 
gegaan. Met deze site roepen de Rooms-Katholieke bisschoppen in 
Nederland op Pinksteren dit jaar te vieren in en met de eigen parochie. In 
2021 golden er met Pinksteren nog beperkende maatregelen voor het 
samen kunnen vieren in verband met de coronapandemie. Dit jaar kan 
iedereen weer bij de vieringen in de eigen kerk terecht. 
Via de button ‘Zoek Parochie’ vinden belangstellenden door het invoeren van 
postcode en woonplaats de parochie waar zij bij horen, mocht dit niet bekend 
zijn. Ook op onze eigen parochiewebsite www.parochiehoonhorst.nl kunt u 
nagaan bij welke viering in welk kerkgebouw u in de paastijd en met Pinksteren 
terecht kunt. 
Met Pinksteren, dat dit jaar op 5 juni valt, viert de Kerk de voltooiing van Pasen 
door de uitstorting van de Heilige Geest over de apostelen. ‘Pinksteren’ komt van 
het Griekse pentèkostè, dat ‘vijftigste’ betekent. Het is de laatste dag van de 
Paastijd, die begint op Paaszondag. De Rooms-Katholieke Kerk nodigt iedereen 
van harte uit om de Paastijd en Pinksteren te vieren. 
  

http://www.vierpinksteren.nl/
http://www.parochiehoonhorst.nl/
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Pinksterchallenge 
De website www.vierpinksteren.nl heeft nog veel meer te bieden. Zo er een 
directe link naar het verslag van de pinkstergebeurtenissen in het Bijbelboek 
Handelingen. Voor kinderen (en volwassen liefhebbers) is er een mooie, 
uitdagende kleurplaat naar het glas-in-loodraam in de Sint-Pieter dat de Heilige 
Geest verbeeldt als duif. En verder zijn er links naar achtergrondinformatie over 
het pinksterfeest, de bisdommen en de pinksterchallenge van het bisdom            
’s Hertogenbosch. Deze challenge is ook thuis met het gezin of een groep te 
spelen. Nodig daarvoor zijn een spelleider, deelnemers en de benodigde 
materialen die gemakkelijk kunnen worden gedownload. 
Doe mee: Vier Pinksteren en ga naar www.vierpinksteren.nl! 
 

 
Even voorstellen: nieuw bestuurslid – Rens Bosma 
 
Vanaf 1 april 2022 ben ik toegetreden tot het bestuur van de Emmanuelparochie 
als algemeen bestuurslid met de focus op de jongeren. Na een verzoek van 
pastoor Monninkhof om eens te kijken of dit iets voor mij zou zijn en na ruim een 
half jaar “stage” te hebben gelopen, heb ik besloten om toe te treden tot het 
bestuur. 
 
Mijn naam is Rens Bosma, ik ben 26 jaar 
oud en woonachtig in Dalfsen. 
Sinds ruim twee jaar ben ik werkzaam als 
operator bij het sorteercentrum van PostNL 
in Zwolle. 
Bij de H. Cyriacus parochie in Dalfsen ben ik 
sinds 2006 actief als misdienaar/acoliet.  
In juli 2017 ben ik voorzitter van de 
misdienaargroep de Toogdragers geworden. 
 
In 2015 ben ik, met een aantal van onze misdienaars en andere jongeren uit de 
Emmanuel-parochie, mee geweest met de Bisdombedevaart naar Lourdes. Ik 
vond het een bijzondere ervaring en mooi te ontdekken dat er zo veel jongeren 
betrokken zijn bij de kerk. 
Dus ben ik in 2018 nogmaals met één van onze misdienaars mee geweest.  
Ik hoop van mijn bestuursfunctie veel te kunnen leren en dat ik jongeren kan 
inspireren door te laten zien dat er ook binnen de parochies jongeren actief  zijn. 
 

Rens Bosma 

 
 

 

http://www.vierpinksteren.nl/
http://www.vierpinksteren.nl/
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Vol verwachting klopten de harten van de jeugdspelers van JCHW. Na twee jaar 
kon het voetbalkamp eindelijk weer doorgaan.  
Voor velen de eerste keer, voor iedereen lang geleden. 
 
Op vrijdag is de hele groep, eind van de middag, uitgezwaaid door de ouders. 
Het feest kon beginnen. 
 

In de twee jaar van afwezigheid is er een grote 
opknap beurt geweest op de accommodatie in 
Appelscha. Wat zag het er mooi uit.  
Iedereen was door het dolle heen. De bedjes 
werden klaar gemaakt en de spulletjes 
georganiseerd. Er werd heerlijk gespeeld en een 
speurtocht gelopen. Voor de allerkleinsten was er 
een bingo en voor de echte durfal de spooktocht. 
Voor bijna iedereen was het toch wel erg spannend, 
wat is het bos eng zo in het donker. 
 

Of het nu aan de angstaanjagende spooktocht lag of aan de adrenaline van het 
kamp, die eerste nacht werd er weinig geslapen.  
Het bleef tot de ochtend onrustig.  
 
Maar we moesten op de zaterdag dan toch op tijd ons bed uit omdat we de mini’s 
en de daggasten gingen verwelkomen. 
Na een vrolijk wederzien werd er de vossenjacht gelopen in Appelscha. Wat 
hadden de vossen weer hun best gedaan! Het kostte wat moeite ze allemaal te 
vinden vooral ook omdat de kamelenmarkt op 1 grote vossenjacht leek…. Maar 
na enige tijd werden de meeste dan toch gevonden en spelden ze samen het 
woord kampioenen.  

 

 

VOETBAL NIEUWS 
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De vossenjacht zat erop en werd door de keukenploeg 
getrakteerd op een heerlijke lunch waarna we gingen starten 
met het voetbal toernooi.  
Voor de jongste teams ging de winst naar Go-Ahead Eagles, 
de oudere teams konden Barcelona niet verslaan waardoor 
zij als winnaar uit de bus kwamen.  
 
Moe maar voldaan kon iedereen spelen en zich voorbereiden 
en oefenen voor de bonte avond.  
Met gevulde buikjes was het weer tijd voor de daggasten om huiswaarts te gaan. 
Wat hebben ze een leuke dag gehad.  
 
De bonte avond startte met de introductie van de jury. Twee koemannen en de 
pink lady gingen de deelnemers beoordelen.  
En wat een moeilijke taak moet dat zijn geweest…. Wat hadden alle teams hun 
best gedaan om de choreografie in te studeren en ook de outfits waren top op 
orde.  
Nadat de terechte winnaars bekend werden gemaakt (JO11- 3de plaats, JO10-2- 
2de plaats en JO10-1-1ste plaats) mochten de winnaars nog een keer optreden. 
Ook werd er nog een speciaal verzoek gedaan voor de special-act. De voetjes 
gingen nog lang van de vloer.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voor de meiden van MO13 was daar de laatste avond nog de beruchte 
afsluitende nachtwandeling met Jan Willem Eggens. Omdat het het laatste jaar is 
dat deze meiden aan zullen sluiten bij het kamp. Jan Willem heeft deze 
wandeling weer tot een mooi succes gebracht. 
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Gelukkig na een langere nachtrust dan de eerste 
nacht begon de zondagochtend met een ontbijt op 
bed voor de keukenmoeders. Geheel verzorgd door 
Jostino en Jens speciaal voor moederdag.  
200 wentelteefjes zijn verorberd en met goed gevulde 
buikjes begonnen we aan de penaltybokaal. Per team 
was er een mooie prijs te winnen.  
Ondertussen was iedereen zich al aan het 
klaarmaken om weer te vertrekken richting het 
zwembad. Maar niet voordat de overige moeders 
tijdens de lunch nog even in de watten waren gelegd. 
Wat een verassing!  
 

 
Ondanks het weinige slapen was iedereen 
fit genoeg om het zwembad in Meppel in te 
duiken. Al het feesten van de afgelopen 
dagen werd even losgeweekt. Na het 
zwemmen nog even wat eten en drinken en 
de uitreiking van de medailles met een mooi 
paars lint, de kleur van JCHW.  
Het zat erop, we moesten dan nu toch echt 
naar huis.  
 
Al toeterend en juichend kwamen we aan 
bij de Potstal. Wat mooi om te zien dat alle 
ouders ons weer verwelkomen.  
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Het was een fantastisch voetbalkamp met veel plezier. Het weer was 
prachtig, en dankzij de hulp van de leiders, trainers en andere vrijwilligers die 
mee zijn geweest en de ouders die voor het vervoer hebben gezorgd, hebben we 
dit met z’n allen tot een erg gezellig weekend kunnen maken.  
Speciale dank voor het keukenteam met Jan Willem, Hilde en Saskia die het hele 
weekend in de keuken een top team zijn geweest. 
 
Volgend jaar hopen wij iedereen weer te zien op het kamp, de locatie en tijd staat 
in ieder geval al vast op 5-6-7 mei. Dan gaan we er weer een onvergetelijk 
weekend van maken. 
 
Groeten de organisatie, 
Richard Jansen, Marietta Teusink en Kirsten van de Pavert  
 
 
 
 
Oecumenische Tentviering Sproeifeest 2022 

Van harte nodigen wij u uit voor de oecumenische 
viering op zondag 26 juni welke wordt gehouden in 
de tent op het terrein van het Hoonhorster 
Sproeifeest. 
Het thema van deze viering is “Hé, ben jij er ook?”. 
 

Dominee Anco Tol zal voorgaan in deze viering, met ondersteuning van de 
voorbereidingsgroep. Interkerkelijk gospelkoor Akousate onder leiding van Bert 
Bootsma verzorgt de muzikale omlijsting. De collecte komt ten goede aan 
Stichting Kinderhulp Beregszasz uit Dalfsen. Tijdens de viering komt Gea 
Pekkeriet hier meer over vertellen.  
 
U bent er 26 juni om 10.30 uur toch ook weer!? 
 

 
Groen licht voor bouwplannen Dorpscoöperatie 
Hart van Hoonhorst 
 

Dinsdag 3 mei jl. werd de 2e ALV van de 
Dorpscoöperatie gehouden. Met belangrijke punten 
op de agenda.  
 
Allereerst presenteerden Bas en Mariska Ruiter 
hun mooie plannen voor de exploitatie van Café-
Restaurant-Zaal Kappers langs de 5 pijlers: 

PLAATSELIJK NIEUWS 
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Gezellig, Verbonden, Samen, Eerlijk en Duurzaam. De plannen werden met 
applaus ontvangen. 
 
Tijdelijke vergunning verloopt 1 juni 2022 
Vervolgens gaf het bestuur van de Dorpscoöperatie aan dat de tijdelijke 
vergunning, die de gemeente eerder heeft verstrekt, afloopt per 1 juni a.s. en niet 
verlengd kan worden. Om weer een vergunning te verkrijgen dienen eerst de 
noodzakelijke aanpassingen aan het pand te worden uitgevoerd. Die 
aanpassingen komen voort uit (verscherpte) eisen rond o.a. de brandveiligheid, 
inrichting van de keuken en bovenwoning, ventilatie en isolatie. 
 
Café-restaurant-zaal Kappers vanaf 1 juni dicht en start grote verbouwing 
Zaken komen nu samen. Een speciaal daarvoor opgerichte bouwcommissie heeft 
de bouwtekeningen al gemaakt en daarin ook de wensen van de uitbaters 
meegenomen. Gelet op de noodzakelijke aanpassingen van het gebouw, heeft 
het bestuur van de Dorpscoöperatie de leden gevraagd in te stemmen met het 
door de bouwcommissie uitgewerkte plan om per 1 juni, als de tijdelijke 
vergunning verloopt, direct van start te kunnen gaan met een complete en 
duurzame verbouwing. Het noodzakelijke wordt dus met het nuttige 
gecombineerd. En een lang gekoesterde wens kan dan direct in de 
verbouwplannen worden meegenomen: het terras en het Café-Restaurant 
worden verplaatst met zicht op het dorpsplein.  
 
Anjerpunt en de bibliotheek blijven open 
Zowel het Anjerpunt als de bibliotheek blijven tijdens de verbouwing open. Ook 
wordt er nu onderzocht of vanaf die plek, gedurende de sluiting van het café, de 
toeristen toch van een kopje koffie of thee kunnen worden voorzien.  
 
Instemming vanuit ALV met bouwplannen 
Bijna de voltallige ALV stemde in met het plan van de verbouwingen. Met daarbij 
de oproep vanuit de vergadering dat we het Anjerpunt een duidelijk zichtbare 
plaats voor de bezoekers blijven bieden.  
 
Subsidieaanvraag 
Ander belangrijk aandachtspunt bij deze verbouwing is de subsidie. Er loopt 
momenteel een aanvraag voor subsidie bij de Provincie Overijssel en de 
Gemeente Dalfsen. Het in stand houden van Kappers met haar sociaal 
maatschappelijke rol is voor Hoonhorst van cruciaal belang. Dit burgerinitiatief én 
de verbouwing waarbij duurzaamheid voorop staat, moeten voor deze instanties 
toch voldoende redenen zijn om dit project ten volle te omarmen en te 
ondersteunen. 
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Concreet 
Om in hoog tempo door te kunnen werken en ervoor te zorgen dat de vergunning 
snel weer kan worden aangevraagd, zal: 

❌Café en zaal Kappers van 1 juni t/m 31 december 2022 gesloten zijn.❌ 

✅Het Anjerpunt en de bibliotheek in die periode open blijven! ✅ 

 
 
Bewijs van aandeel of certificaat 
Na afloop ontvingen de aanwezige leden hun bewijs van aandeel of certificaat 
met daarbij een speciaal voor deze gelegenheid ontworpen houten borrelplank 
gemaakt door de Hoonhorster TWIN designshop. 
 

 

  

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.  
 
De Hoonhorster duofiets 
De duofiets is groen, gezond, gemeenschappelijk en gezellig voor alle 

generaties, want je bent altijd met zijn tweeën en hebt 
de wind in de rug om duurzame contacten te kunnen 
blijven onderhouden en van de prachtige omgeving 
van Hoonhorst te kunnen genieten: . 
De duofiets is in 2011 door de toenmalige wethouder 
van Dalfsen Maurits von Martels en Dorus Broeks 
officieel in gebruik genomen op zorgboerderij de 
Damhoeve. Hier staat de Hoonhorster elektrisch 
ondersteunde duofiets ook gestald, zo kunnen de 
gasten van de zorgboerderij er gebruik van maken als 
niemand heeft gereserveerd. Hoonhorsters kunnen de 
fiets gratis gebruiken, anderen rekenen we een 
bescheiden bijdrage. 
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Anno 2022 
Inmiddels is het eerste exemplaar aan vervanging toe. De nieuwe duofiets, een 
heuse van Raam Fun2Go, wordt éen dezer dagen afgeleverd bij de Damhoeve. 
Deze zal uiteraard gepast en feestelijk in gebruik worden genomen.   
Wilt u meer weten over reserveren of gebruik maken van de duofiets? Neem dan 
contact op met Ina Brinkhuis van zorgboerderij Damhoeve. Zorgboerderij 
Damhoeve, Ganzepanweg 2a, 7722 MG Dalfsen, (0529)- 40 10 05, (06) 46 06 16 
97, info@damhoeve.nl. 
 

DUURZAME VERBOUWING KAPPERS 
Op 1 juni sluit ‘ons café ‘om op 1 januari 2023 met een groot feest weer open te 
gaan. In de tussentijd zal het pand grondig worden opgeknapt naar de eisen van 
deze tijd en de verdere toekomst. Ook Duurzaam Hoonhorst zal haar financiële 
en duurzame steentje hieraan bijdragen. In een latere editie van het Dorpsblad 
zullen we daarover wat meer vertellen. 
 

KOM IN ACTIE EN HELP BESPAREN! 
Er zijn al een aantal Hoonhorsters die zich enthousiast vrijwillig inzetten voor 

acties rondom energiebesparing. Lijkt het je ook leuk om 
te helpen met acties zoals bijvoorbeeld de 
warmtecamera, heb je andere goede 
energiebesparingsideeën of heb je al ervaring met het 
gebruik van een warmtepomp en wil je die graag delen? 
Laat het ons weten. De werkgroep Energiebesparing kan 
nog uitbreiding gebruiken. Van harte welkom! 

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) 401878,  Cees Veldwijk (0529) 462133, 
Jannet Kroes 06-51806834 
 

  

 

 

mailto:info@damhoeve.nl
mailto:info@duurzaamhoonhorst.nl
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OPEN-OPEN-OPEN 

 
Kappers gaat dicht op 1 juni. Na een fikse verbouwing zullen 
Bas en Mariska de deuren op 1 januari 2023 openen van hun 
grand café Thuis bij Kappers. 
 
Ondertussen blijft het Anjerpunt open: iedereen is van 
harte welkom in het Anjerpunt, van maandag tot en met 
vrijdag van 13.30-16.30 uur. 

 

WANDELROUTES ROND HOONHORST VERTELLEN DE GEHEIMEN VAN 
HOONHORST 

Rond Hoonhorst zijn vier prachtige wandeltochten 
gemaakt door een werkgroep met mensen van 
Hoonhorst 250 en van het Anjerpunt. 
De wandeltochten starten vanaf het Anjerpunt in 
Hoonhorst. 
Langs de wandelroutes zijn bij bijzondere plekken 
houten paaltjes geplaatst met een frisgroene kop 
en een QR-code, waarmee verhalen van vroeger 
over Hoonhorst te beluisteren zijn. 

In het Anjerpunt zijn fraai geïllustreerde boekjes met deze wandelingen te koop 
voor twee euro per stuk. Daarnaast is het mogelijk om de wandelingen te lopen 
met de app van Landschap Overijssel: “Wandelen in Overijssel”. De wandelingen 
kunt u dan offline lopen, uw telefoon geeft de route aan en u ziet op de app waar 
u zich bevindt. De app voorziet u ook van informatie tijdens de wandeling. De 
wandelingen heten: “Op weg naar Ierte”, “Rond de Mataram”, “Ontdek Landgoed 
Den Berg” en “Rond Den Aalshorst”. De afstanden variëren van 8 tot 13 km. 
 

NIEUW BOEKEN IN DE BIEB 
 
De collectie van de noaberbieb verandert voortdurend door mensen die boeken 
doneren en nu en dan schaffen onze noabers nieuwe exemplaren aan. Onder 
andere nieuw in het schap: 
 
"De drie dochters" van Muna Shehadi 
1. Olivia’s geheim; 2. Eve’s waarheid; 3. Rosalind’s leugen 
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De drie dochters van filmster Jillian Croft en haar beroemde 
echtgenoot Daniel groeien op in weelde, ook na de tragische 
dood van hun moeder. Jaren later staat hun wereld op zijn kop, 
als ze een medische verklaring vinden waaruit blijkt dat Jillian 
nooit zwanger kon zijn geweest. 
 
 
 

 

• Vrouwen zonder genade - Camilla Läckberg 

• De schildersdochter   - Julie Klassen 

• Alle sterren van de hemel - Victoria Clayton 

• Wat je van bloed weet - Philip Huff 

• Het klaprozenjaar - Corina Bomann 

 

Voor meer informatie over het Anjerpunt of wil je graag Noaber worden, 

stuur dan een mail naar: info@anjerpunthoonhorst.nl of kom 

langs tijdens de openingsuren.Kijk ook eens op de FaceBookpagina 

van het Anjerpunt.  
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