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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 (let op: is gewijzigd!)
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
25 januari
23 februari
22 maart

Gemaakt door
Rosanne
Marisca
Marisca

Verschijning
4 februari
4 maart
1 april

Beste dorpsgenoten,
Het nieuwe jaar is inmiddels wat grijs begonnen maar we hopen dat het toch een
kleurig 2022 mag worden. Nieuws is er in ieder geval van de Dorpscoöperatie
Hoonhorst, er is keihard gewerkt door het bestuur en de Denktank en het
resultaat mag er zijn. Onze complimenten! Verderop in dit blad de details. Fijn
ook dat ieder de waarde van het café in ons dorp zien en meedenkt.
Geen agenda deze keer, we wachten weer op (goed) nieuws uit Den Haag.

Stichting Het Dorpsblad
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In dit nummer o.a.:







Kerkelijk nieuws
Koor Enjoy stopt ermee….
Muziekboeken (piano en gitaar) aangeboden
Voortgang Initiatief Kappers: behoud het kloppend  van Hoonhorst!
St. Cyriacusschool over kennismakingsmomenten en het jubileum in
2023
Anjerpunt is even gesloten i.v.m. overname Kappers
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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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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: 9 januari tot en met 6 februari.
Het volgende schema is onder voorbehoud.
In Hoonhorst kunt u daadwerkelijk aanwezig zijn bij een viering.
De vieringen op zondag kunnen maximaal door 50 personen bijgewoond
worden.
De vieringen in het weekend na 17.00 uur zijn online te volgen.
Elke zondag is er in het Eucharistisch Centrum in Ommen om 11.00 uur een
Eucharistieviering
Het rozenkransgebed op de maandagavond komt voorlopig te vervallen
De Eucharistieviering op donderdagavond is te volgen via de kerkradio
Zondag 9 januariDoop van de Heer
09.00 uur
: Communieviering; u kunt hierbij aanwezig zijn
Voorganger : Pastoraal medewerker Butti
Koor
: Cantors Pro Musica
Lector
: Silvo Broeks
Koster
: A. Braam
Intenties 9 januari: Gerda Kroes- Holterman, Diny Koerhuis- Seisveld, Bernard en
Marie Diepman- Reimert, Leny van Eck- Hagedoorn, Dieks Meulman en kinderen,
ouders Damman- Heerink, Erik Kroes, Frans Meijer, overl. ouders Schrijver- Langenkamp,
Marcel Diepman, Annie Nijhout

Donderdag 13 januari
19.00 uur
: Eucharistieviering, deze viering is te volgen via de kerkradio
Voorganger : pastoor Monnikhof
Intentie
: voor alle overledenen in onze parochie
Zaterdag 15 januari
19.00 uur
: Oecumenische viering; waarschijnlijk te volgen op de life stream.
De dan geldende regels zijn bij het inleveren van de kopij nog niet bekend
Voorganger : Pastoraal medewerker klein Overmeen, dominee Tol en dominee
Nederveen
Voor meer informatie zie verderop bij de kerkberichten
De opgegeven misintenties worden volgende week afgelezen
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Donderdag 20 januari
19.00 uur
: Eucharistieviering, te volgen via de kerkradio
Voorganger : Pastoor Monninkhof
Intentie voor de overl. fam. Kappers
Zondag 23 januari
09.00 uur
: Eucharistieviering; u kunt hierbij aanwezig zijn
Voorganger : Pastoor Monninkhof
Koor
: Cantors Pro Musica
Lector
: Martin Broeks
Koster
: H. v.d. Vecht
Intenties 23 januari: ouders Damman- Heerink, Bernard en Marie Diepman- Reimert,
Dieks Meulman en kinderen, pater Simon van Eck, Erik Kroes, Frans Meijer, Annie Nijhout
En de misintenties van vorige week, 15 januari: overl. ouders Meijerink- Groote Stroek,
Bernard en Marie Diepman- Reimert, Dieks Meulman en kinderen, pastoor Wielens,
Jaarged. Theodorus van der Vechte, Erik Kroes, Frans Meijer, Annie Nijhout

Donderdag 27 januari
19.00 uur
: Eucharistieviering te volgen via de kerkradio
Voorganger : Pastoor Monninkhof
Intentie
: Voor de slachtoffers van de corona pandemie
Zaterdag 29 januari
19.00 uur
: Communieviering waarschijnlijk te volgen via de life stream
Voorganger : Werkgroep
Koor
: Cantors Pro Musica
Koster
: A. Braam
Intenties 29 januari: Herman Mars, Bernard en Marie Diepman- Reimert, Dieks
Meulman en kinderen, Hendrikus Schrijver, Annie Nijhout

Donderdag 3 februari
19.00 uur
: Eucharistieviering
Voorganger : Pastoor Monninkhof
Intentie
: Voor de slachtoffers van oorlog en geweld
Zondag 6 februari
09.00 uur
: Communieviering: U kunt hierbij aanwezig zijn
Voorganger : Pastoraal medewerker Butti
Koor
: Cantors Pro Musica
Lectrix
: Anneke Jansen
Koster
: H. v.d. Vecht
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Intenties 6 februari:
overleden ouders Kroes- Klein Herenbrink, Bernard en Marie Diepman- Reimert,
ouders DammanHeerink, Dieks Meulman en kinderen, Annie Nijhout

Op 23 december is overleden:
Johanna Maria Nijhout – Bosch
Annie
In de leeftijd van 88 jaar
sinds 15 september 1992 weduwe van
Bernard Nijhout
Koelmansstraat 85
Laten we haar in onze gebeden gedenken.

Hoopvol het nieuwe jaar in
Vaak hoor ik zeggen dat we 2021 maar snel moeten vergeten. Het was een jaar
van hopen en afzien. Hopen dat we dat verwoestende virus maar snel de baas
zouden worden. Afzien, omdat we nog steeds leven met beperkingen.
Op het moment dat ik dit schrijf, moet het nog Kerstmis worden. Al onze kerken
zijn `s avonds dicht, de vieringen zijn enkel te volgen via live stream. In de
zondagsvieringen geldt nog steeds de anderhalve meter afstand. Wat gaat het
komend jaar ons brengen? Durven we opnieuw hoopvol te zijn? Hoopvol een
nieuw begin te maken?
Kerkelijk vieren we ons nieuwe begin eigenlijk drie keer per jaar: de geboorte van
Jezus met Kerstmis, Zijn verrijzenis met Pasen en met Pinksteren wanneer de
Kerk de apostelen en ons aanspoort opnieuw te beginnen.
Wij vertrouwen erop dat er bij God steeds nieuwe toekomst is. Dat maakt
hoopvol.
Zoals altijd staan we in januari stil bij de ‘Week van gebed voor eenheid van
christenen.’
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Dit jaar is het thema: ‘Licht in het duister.’ De ster van Bethlehem schijnt als een
licht in het duister en wijst ons de weg naar Jezus. En precies daarin ligt de
oproep voor ons als christen. ‘Wij hebben zijn ster zien opgaan en zijn gekomen
om Hem te aanbidden.’ (Matteüs 2 vers 2)
We lezen het verhaal van de drie wijzen die de ster achterna reizen. De ster is
voor hen een langverwacht teken van hoop. En zo vinden zij uiteindelijk het kind
in de kribbe. Het hoopvolle teken van nieuw leven.
Mogen wij die hoop ook ervaren in dit nieuwe jaar.
Een jaar waarin nog van alles kan gebeuren. Het kan nog alle kanten op.
Laten we hoopvol dit jaar beginnen, thuis, op ons werk, op school en in onze
geloofsgemeenschappen. Hopend op een jaar waar weer veel meer mogelijk
wordt.
Soms is er meer mogelijk dan we denken. Meer enthousiasme, meer creativiteit,
meer geluk, meer liefde en vrede.
God zelf schenkt het ons als we erin durven te geloven. Dat noemen we zegen.
Ik wens u allen een gezegend, hoopvol en gezond 2022.
Pastor Marga klein Overmeen

Week van Gebed. Licht in het duister.
Tijdens de Week van Gebed voor eenheid van christenen 2022 staan we stil bij
de ster van Bethlehem. De verschijning van de ster is een langverwacht teken
van hoop. Deze brengt de magiërs, ook wel bekend als de wijzen of koningen
naar de plaats waar de redder wordt geopenbaard. De ster is een geschenk, een
teken van Gods liefdevolle aanwezigheid voor alle mensen. De stralen leiden de
wijzen, symbool voor de verschillende volken, en met hen alle mensen naar het
grote licht: Jezus.
Het materiaal voor deze week is voorbereid door christenen uit het MiddenOosten. Als kwetsbare gemeenschap leven zij in een regio waar spanningen en
gewelddadige conflicten aan de orde van de dag zijn en waar eenheid vaak ver te
zoeken is. Meer dan ooit heeft het Midden Oosten een hemels licht nodig om de
volken daar te leiden.
De openingsviering is op zaterdag 15 januari in de St. Cyriacuskerk in Hoonhorst.
Aanvang 19.00 uur.
De viering wordt geleid door pastoraal medewerker klein Overmeen en de
dominees Nederveen en Tol.
In de daarop volgende week vinden er gebedsvieringen plaats in de kerken
volgens onderstaand schema.
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Maandag
Dinsdag
Woensdag

Donderdag
Vrijdag

17 januari
19.00uur
18 januari
19.00 uur
19 januari
19.00 uur
20 januari
19.00 uur
21 januari
19.00 uur

NGK

Hoeksteen

Vechtstroomgemeente

Hoeksteen

R.K. Dalfsen

St. Cyriacuskerk
Dalfsen

Protestantse gemeente

Grote Kerk

GKV

Kruispunt

Op de website www.podiumvankerkendalfsen.nl komt de info of de viering bij te
wonen is of online wordt uitgezonden.
Diakenwijding Richard Meijer
Onlangs heeft Richard Meijer uit Hoonhorst zich in een artikel aan u voorgesteld.
Richard is 48 jaar. Samen met zijn vrouw Cindy woont hij in Hoonhorst. In het
dagelijks leven werkt Richard voor de Veiligheidsregio IJsselland. Op de afdeling
beheer en techniek beheert hij daar de apparatuur en houdt hij zich bezig met
storingen in de elektronica die zijn brandweer collega’s gebruiken. Naast deze
werkzaamheden is hij één van de communicatie adviseurs die de media te woord
staat bij inzet van de brandweer. In de kerk in Hoonhorst is hij actief als acoliet.
De afgelopen jaren heeft hij de diakenopleiding van ons Aartsbisdom gevolgd.
Zijn pastorale stage in de parochies Heilig Kruis (Raalte en omgeving) en H.
Lebuïnus (Deventer en omgeving) heeft hij kort geleden met succes afgerond.
Inmiddels is Richard in onze Emmanuelparochie begonnen aan een
‘elfstedentocht’ langs onze geloofsgemeenschappen. In drie van onze kerken
heeft hij zich inmiddels gepresenteerd; andere plaatsen zullen zo spoedig
mogelijk volgen.
De diakenwijding van Richard is gepland op zaterdag 15 januari aanstaande in
de Kathedraal in Utrecht. Door de huidige coronamaatregelen is het aantal
plaatsen in de Kathedraal beperkt. Dit betekent, dat de wijding alleen op
uitnodiging is te bezoeken. Wel zal er een livestream zijn. Op deze manier kunt u
de wijding live, of op uw eigen tijd, meebeleven.
Op zondag 16 januari aanstaande zal Richard voor het eerst assisteren als
diaken in de viering in de Brigittakerk in Ommen, aanvang 11.00 uur. Over de
organisatie van deze viering wordt nog overlegd. Verdere informatie zult u te
zijner tijd kunnen vinden op de website van onze parochie,
www.emmanuelparochie.nl
Na zijn diakenwijding zal Richard voor 6 tot 12 uur per week als onbezoldigd
permanent diaken werkzaam zijn, ter ondersteuning van het pastoraal team en
ten dienste van onze Emmanuelparochie.
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Als Emmanuelparochie willen we Richard graag voorzien van de liturgische
kleding, die hij nodig heeft om zijn taken als diaken goed te kunnen vervullen.
Hiertoe hebben we bij een firma een set dalmatieken en vier diakenstola’s
besteld, in de liturgische kleuren groen, paars, wit en rood. Een dalmatiek is het
liturgische ‘bovenkleed’ van de diaken, te vergelijken met het kazuifel van de
priester. Als parochianen kunt u hieraan financieel bijdragen door uw bijdrage te
storten op het rekeningnummer van onze Emmanuelparochie: NL20 RABO 0378
9453 27 ten name van Rooms Katholieke Parochie Emmanuel, onder
vermelding van “diakenwijding Richard Meijer”. Bij voorbaat dank voor uw
goede gaven!
Dank voor uw gebed voor Richard op weg naar zijn diakenwijding op 15 januari
aanstaande.
Pastoor André Monninkhof

Namens het Pastor Thomas Fonds willen wij u allen hartelijk danken voor uw
bijdrage aan de kerstactie. Door de verkoop van kerstbomen, erwtensoep,
rookworsten , bloedworst, bakleverworst balkenbrij en contante giften, mochten
wij het prachtige bedrag van € 1462,45 overmaken op de rekening van het
Thomas Fonds. Ook mochten wij rechtstreeks op het bankrekeningnummer een
aantal bedragen ontvangen. Hiervoor allen onze hartelijke dank.
Zoals Pastor Thomas aangaf in het vorige Dorpsblad, heeft hij een aantal
gezinnen geld kunnen geven voor voedselpakketten. Door de corona pandemie
konden de ouders van de kinderen niet werken, dus ook geen geld verdienen, en
geen voedsel kopen.
Vanaf het begin van de corona pandemie zijn de scholen gesloten en werden de
lessen online gegeven.
Door de kerstactie konden wij een aantal kinderen een smartphone met
beltegoed geven. Hierdoor kunnen ze de lessen op school weer volgen.
Zo hopen wij samen met u allen en samen met Pastor Thomas een steentje te
kunnen bijdragen voor onze medemensen.
Namen het bestuur van het Pastor Thomas Fonds en Pastor Thomas nogmaals
hartelijk dank.
Tevens willen wij u allen een voorspoedig en vooral gezond 2022 wensen.
Bestuur Pastor Thomas Fonds
Pastor Thomas
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Einde koor Enjoy
Enkele maanden geleden heeft de dirigent van Enjoy aangegeven dat ze wilde
stoppen met de begeleiding van het koor. Het bleek in deze lastige tijd ondoenlijk
om een pianospelende dirigent te vinden die zich aan een kerkkoor wil verbinden.
Met pijn in het hart heeft het bestuur van het koor moeten besluiten om Enjoy op
te heffen en dus houdt het na bijna 35 jaar op te bestaan. Zonder het op dat
moment te weten heeft Enjoy op 2 november tijdens de Allerzielenviering het
slotakkoord gezongen.
Met veel plezier heeft het koor allerlei vieringen muzikaal omlijst en de repetities
waren meer dan avonden liedjes oefenen, alle leden zullen hier met weemoed
aan terugdenken.

KRUMMEL
Gratis af te halen
Ik heb pianoboeken voor zowel beginners als voor gevorderden. Ook heb ik een
tweetal boeken voor beginnende gitaarspelers. Al deze boeken zijn gratis af te
halen bij mij. Als je hiervoor belangstelling hebt, stuur dan een bericht
naar: sido.vaneck@xs4all.nl
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PLAATSELIJK NIEUWS
Voortgang Initiatief Kappers: behoud het kloppend  van Hoonhorst!
Oprichting Dorpscoöperatie Hoonhorst UA
Dinsdag 21 december 2021 was het dan zover. De nieuwe Dorpscoöperatie
Hoonhorst werd opgericht. Het doel van de Dorpscoöperatie is de leefbaarheid
van Hoonhorst te versterken door Kappers aan te kopen en te verhuren aan een
nieuwe horecaondernemer.
De nieuwe bestuursleden
Andries van Daalen (voorzitter), Pauline Reemeijer (secretaris), Guus Diepman
(penningmeester), André Klein Herenbrink (algemeen bestuurslid) en Hendrik
Jan Lindenhovius (algemeen bestuurslid, voorgedragen door Plaatselijk Belang)
ondertekenden de akte van oprichting van de Dorpscoöperatie Hoonhorst UA.
Onder begeleiding van Froukje Tinselboer van Vechtstede Notarissen werd de
afgelopen (korte) tijd toegewerkt naar een goede set van statuten.
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Inwoners van Hoonhorst en mensen die binding hebben met Hoonhorst kunnen
lid worden van de Dorpscoöperatie. Daarnaast kunnen ook verenigingen,
stichtingen, bedrijven en organisaties lid worden. Lid worden doe je door een
aandeel te kopen van 5000 EURO.
Plaatselijk Belang Hoonhorst e.o. mag een bestuurslid aanstellen. Op deze
manier zijn niet alleen de betalende leden vertegenwoordigd, maar het gehele
dorp. Hendrik Jan Lindenhovius is door het bestuur van PB voorgedragen als
bestuurslid van de Dorpscoöperatie Hoonhorst UA.
De UA in de naam van de Dorpscoöperatie betekent dat het een coöperatie is
met Uitgesloten Aansprakelijkheid. Dit betekent dat leden niet aansprakelijk zijn
voor schulden van de coöperatie.
Op de gloednieuwe website www.hartvanhoonhorst.nl vind je alle informatie over
de nieuwe Dorpscoöperatie. En natuurlijk… sluiten we aan bij de logostijl van
Hoonhorst:

Zoektocht ondernemer voor Kappers ons café gestart
Op 31 december is de familie Huitink gestopt. Zo snel mogelijk na de Lockdown
willen wij vanuit de nieuwe Dorpscoöperatie de deur weer kunnen openen.
Natuurlijk hebben we daar een nieuwe ondernemer voor nodig. We gaan dit in
twee fases oppakken.
1) Allereerst zoeken we een tijdelijke ondernemer die in de eerste maanden van
2022 zorgt dat Kappers enkele dagen per week open is ‘om de zaak draaiende te
houden’. We leggen op dit moment nog contacten met horecaondernemers uit de
omgeving, cateraars, campingeigenaren, etc. die mogelijk tijdelijk deze klus willen
oppakken voor ons.
2) Voor het vinden van de definitieve ondernemer hebben we een proces
uitgewerkt met het volgende tijdspad en selectieproces. We vragen ondernemers
om een concept bedrijfsplan (2-4 A4) bij ons in te dienen, uiterlijk op 15 januari
a.s. Op basis hiervan nodigen we ondernemers uit om met ons in gesprek te
gaan. We willen graag dat de nieuwe ondernemer op 1 april 2022 de deuren kan
openen. Wat we belangrijk vinden in de zoektocht naar de nieuwe ondernemer:
het bedrijfsplan moet aansluiten bij de behoeften van Hoonhorst en voorzien zijn
DORPSBLAD HOONHORST NR 7
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van een heldere, onderbouwde visie op hoe je de commerciële bedrijfsvoering wil
combineren met de maatschappelijke functie en we zoeken iemand die
enthousiast en ondernemend is, die met een frisse nieuwe blik Kappers weer laat
stralen in Hoonhorst voor inwoners en bezoekers van buiten.
Meer over het selectieproces is te vinden op de website
www.hartvanhoonhorst.nl.
Ken jij iemand die mogelijk geschikt is? Help mee en breng hem of haar dan op
de hoogte van onze zoektocht.
Heb je vragen? Wil je een afspraak maken om de locatie te bezichtigen? Of
wil je je bedrijfsplan indienen?
Mail of bel Silvo Broeks (silvobroeks@gmail.com; 06 249 46 696) of Cees
Veldwijk (cees@duurzaamhoonhorst.nl; 06 534 09 703)
Financiering Aankoop Kappers bijna rond !!
250.000 EURO eind december? Zouden we dat wel halen? Ja, ook wij hadden
twijfels of we de eerste horde op weg naar de aankoop van Kappers zouden
halen. Maar dat we nu, begin januari, op een bedrag van zo’n 700.000 EURO
zouden staan. Dat hadden we niet kunnen dromen!
In oktober startte de Denktank met de inzet voor het behoud van Kappers als
horecagelegenheid in Hoonhorst. We besloten Kappers als dorp te kopen. Daar
was geld voor nodig. Een grote vraag was of inwoners en ondernemers bereid
zouden zijn om geld te steken in dit avontuur. Het antwoord op die vraag hebben
we nu: JA!!
Van de 900.000 EURO die nodig is voor aankoop, bijkomende kosten en
onderhoud voor de eerste 5 jaar, is nu zo’n 700.000 EURO binnen gekomen. In
aandelen en certificaten, maar ook als giften. Hoonhorst staat dubbel en dwars
achter het initiatief om op deze manier de horeca en daarmee het hart van
Hoonhorst te behouden.
Het zou mooi zijn als we nu nog een eindspurt maken om vanuit het dorp totaal
tot ca. 750.000 EURO te komen. Onder andere hebben we de nieuwe actie ‘Moat
van Kappers’ voor alle (voetbal)teams, keten, etc. die ook willen bijdragen. Door
samen een gift te doen van minimaal 250 EURO, krijg je een bordje met jouw
logo op de ‘Wall of Fame’ in de etalage van Kappers. Meer hierover is te vinden
in het nieuwsbericht hierover op de InfoApp of de website
www.hartvanhoonhorst.nl. En natuurlijk zijn inschrijvingen voor certificaten (500
EURO) en aandelen (5000 EURO) ook nog steeds welkom. Er zijn enkele grotere
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inschrijvers geweest, die graag ruimte willen maken om iedereen in Hoonhorst
mee te laten doen!
Met de opgehaalde 750.000 EURO kunnen we dan met opgeheven hoofd naar
provincie (gedeputeerde Roy de Witte) en gemeente (wethouder Schuurman),
om hen te vragen ook een duit in het zakje te doen om het hart van Hoonhorst
kloppend te houden.
Overdracht eigendom Kappers
Op het laatste moment bleken er nog enkele technische hobbels te zijn, waardoor
we net niet op de jaargrens Kappers kunnen overnemen van de familie Huitink.
We verwachten nu dat dit in de tweede of derde week van januari wel het geval
zal zijn.
We houden jullie op de hoogte via www.hartvanhoonhorst.nl.
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Namens de St. Cyriacusschool willen we
iedereen natuurlijk het beste wensen voor 2022!
We zijn al weer aan het vooruitkijken naar
volgend schooljaar. En zelfs al iets verder vooruit……
Daar willen we u graag iets meer over vertellen.
Kennismaken en inschrijven voor schooljaar 2022-2023
Dit jaar zal onze informatieavond wederom anders ingevuld worden.
Ouders van kinderen die in schooljaar 2022-2023 vier jaar worden willen we wel
graag de mogelijkheid bieden kennis te maken met onze school.
We kunnen ons voorstellen dat ouders en kinderen nieuwsgierig zijn naar de
basisschool.
Graag vertellen we over ons VierKeerWijzer onderwijsconcept, het laten groeien
van de talenten van de kinderen en de betrokken leerlingen, ouders en
leerkrachten.
Gezien de huidige maatregelen moet er echter vooraf een afspraak gemaakt
worden.
In overleg kijken we dan wat de mogelijkheden zijn binnen veilige grenzen.
Dat kan op een avond, maar ook overdag staat onze deur (figuurlijk) altijd voor u
open.
Bel of mail vrijblijvend naar 0529 401 495 of cyriacus@mijnplein.nl
Jubileum St. Cyriacusschool
In 2023 bestaat de school 100 jaar! Een bijzonder jubileum.
We zullen daar zeker aandacht aan besteden en dit gaan vieren.
Mochten er mensen zijn, die met ons mee willen denken en organiseren horen
we het graag.
U kunt dan even bellen, mailen of langskomen.
We hebben nog even, maar we willen wel op tijd beginnen.
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Op naar een
mooi en gezellig
in het

Onze deur is helaas tijdelijk gesloten. Zij gaat weer open onder het dak van de
dorpscoöperatie, op de vertrouwde plek in het hart van Hoonhorst!
Na de sleuteloverdracht zijn wij weer open, houd de berichtgeving (via Whatsapp
en Facebook) hierover in de gaten. In de loop van januari is het zover! Wij zijn er
klaar voor en kijken er naar uit.
Tot ziens in het nieuwe jaar!
Voor leden van de bibliotheek: heb je vragen over het inleveren of ophalen van
bibliotheekboeken? Stel ze via info@anjerpunthoonhorst.nl , vermeld daarbij je
telefoonnummer en we geven je zo snel mogelijk antwoord.
Voor meer informatie en/of vragen mail naar: info@anjerpunthoonhorst.nl
Ook kun je terecht bij Yvonne te Woerd (06)54795800, Antje Kingma
(0529)401878, Resy Wouters (06) 27161075, Karin Huitink
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