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Dorpsblad Hoonhorst 10 februari – 9 maart 27e jaargang nr. 8 

Colofon: 
Redactie                                                                               
Marisca Kasper, tel. 06 14 56 57 69 
e-mail: dorpsbladhoonhorst@gmail.com  
 
Contactpersoon bezorging en inlegvellen  
(inlegvellen uiterlijk 1 week voor verschijning aanmelden) 
Ria Melenhorst, tel. (0529) 40 15 49 
 
Contactpersoon secretariaat   
Martine Haverkate, tel. 06 83 63 04 77 
 
Penningmeester/prijsopgaaf plaatsingskosten, commerciële krummels en 
plaatsing teksten  
Steven Akse, tel. (0529) 75 02 19 
 
Bankrekeningnummer Rabobank NL 82 RABO 0383 8106 04 

 
 Inleveren kopij Gemaakt door Verschijning 
 28 februari Marisca 10 maart 
 21 maart Marisca 31 maart 
 11 april Marisca 21 april 
   

 
Beste dorpsgenoten, 
 
Dagen worden alweer langer en achter de schermen wordt hard gewerkt en 
gerepeteerd. Dat geldt natuurlijk voor de Hoonhakkers maar ook zeker voor de 
toneelgroep Kold’r’ die in maart weer voor een volle zaal willen staan. Als je leest 
hoe enthousiast ze zijn, wil je hier zeker naar toe! 
 
Zelf kan er ook gerepeteerd worden op het gebied van muziek: hierover meer in 

dit nummer             
 
We wensen iedereen een gezellig einde van de winter en een zonnig begin van 
de lente! 
 
Stichting Het Dorpsblad 
 
  

mailto:dorpsblad@hoonhorst.nl
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Agenda 
Punten met *: lees verderop in dit blaadje! 
 
Dinsdag 14 feb Ouderenochtend Potstal 
Woensdag 15 feb Klaverjassen Potstal 
Vrijdag 17 feb Jeugdsoos - Carnavalsbingo  
Vrij t/m zo 17,18,19 feb Carnaval * zie ook eigen magazine  
Dinsdag 21 feb Bingo  TbKappers 
Dinsdag  28 feb Ouderenochtend Potstal 
Woensdag 1 mrt Voorleesuurtje Anjerpunt 
Woensdag 1 mrt Klaverjassen Potstal 
Donderdag 9 mrt Bordspellen TbKappers 

 
Iedere week in het Anjerpunt 
Dinsdag van 14 tot 15 u     : Info uurtje Saam Welzijn en digitaal vragenuurtje 
Woensdag van 14 tot 16 u : Brei- en haakcafé 
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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 
Marga klein Overmeen, m.kleinovermeen@emmanuelparochie.nl; 06 18 27 64 84 
Ria Doornbusch, pastordoornbusch@gmail.com; 06 14 40 69 55 
 
Vrije dagen pastoresteam: 
Maandag: pastores de Vries en klein Overmeen 
Dinsdagavond en zaterdag tot 16.00 uur: pastoor Monninkhof 
Vrijdag: pastor Doornbusch  
 
Locatieraad: Secretaris mevr. A. van Leeuwen, ankievvwijthmen@kpnmail.nl 
(0529) 40 20 11 / 06 13 42 77 90 
 
Contactpersoon voor onze parochie bij overlijden: 
Mevr. T. Veltmaat, tel. (0529)  40 17 29 /  06 38 03 01 37 
 
Contactpersoon voor het kerkhof:  
Mevr. A. van Leeuwen, tel (0529) 40 20 11 /  06 13 42 77 90 
 
Website: www.parochiehoonhorst.nl 
 

KERKELIJK NIEUWS 
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Parochiefonds Hoonhorst, Rabobank rek.nr. NL77 RABO 0312 8258 03 
P.C.I. Caritas Hoonhorst, Rabobank rek.nr. NL35 RABO 0161706282 
 
Regio-wacht 
Voor noodgevallen kunt u van zondagmiddag t/m maandagavond bellen met de 
‘regio-wacht’ tel. 06 50 41 22 38 
 
Werkgroep Heilig Doopsel 
Voor aanmeldingen dopelingen:  
Mascha Hulsman tel.(0529) 85 08 89 of Esther Damman 06 81 99 86 33 
 
Ziekenbezoekgroep 
Heeft u behoefte aan bezoek bij ziekte, bent u aan huis gebonden of anderszins, 
neem dan contact op met Sientje Veneboer. Zij is de contactpersoon van de 
bezoekgroep in onze parochie. 
Haar telefoonnummer is (0529) 40 18 28 
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: 11 februari tot en met 12 maart. Wijzigingen voorbehouden 
Elke zondag is er in het Eucharistisch Centrum in Ommen een 
Eucharistieviering om 11.00 uur 
 
Zaterdag 11 februari 
19.00 uur : Carnavalsviering 
Voorganger  : Pastoor Monninkhof 
Koor : Pro Musica 
Collectanten : Herman v.d. Vegt, Herman Veneboer 
Koster          : Herman v.d. Vegt 
Intenties: overl. ouders Kroes-Klein Herenbrink, Bernard en Marie Diepman-Reimert, 
Johan Meijerink, overleden ouders Meijerink-Groote Stroek, overl. fam Wolthaar, 
Jaarged.Gerritdina van de Vechte-Rientjes, ouders Damman-Heerink, Dorus en Sien 
Broeks-Splinter, overl. ouders Hagen-Keizer, Martin en Willy, Johan Kortstee, Herman 
Nijboer 
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Maandag 13 februari 
19.00 uur : Rozenkransgebed 
Lectrix : Tonnie Veltmaat 
 
Donderdag 16 februari  
19.00 uur : Eucharistieviering  
Voorganger : Pastoor Monninkhof 
Intentie : Voor vrede in de wereld 
 
Zaterdag 18 februari 
19.00 uur   : Eucharistieviering 
Voorganger : Pastoor Monninkhof 
Koor : Pro Musica 
Lector : Silvo Broeks 
Misdienaars : Lynn en Sem 
Collectanten : Gerard Holterman, Jan Kroes 
Koster : Gerard Holterman 
Intenties: Johan Meijerink, Bernard en Marie Diepman-Reimert, overl fam Wolthaar,  
Herman Nijboer 

 
Maandag 20 februari 
19.00 uur : Rozenkransgebed 
Lector : Frans Eilert 
 
Donderdag 23 februari  
19.00 uur : Eucharistieviering  
Voorganger : Pastoor Monninkhof 
Intentie: Voor mensen die op de vlucht zijn voor oorlog en geweld 
 
Zondag 26 februari  
09.00 uur  : Eucharistievieringviering 
Voorganger  : Pastor de Vries 
Koor : Pro Musica 
Lectrix : Hermien Schoorlemmer 
Misdienaars : Frans en Nick 
Collectanten : Herman v.d. Vegt, Frans Overgoor 
Koster          : Herman v.d. Vegt 
Na de viering is er koffiedrinken 
Intenties: Bernard en Marie Diepman-Reimert, Johan Meijerink, overl fam Wolthaar, 
Gerard en Mien Schuurman-Zijsveld, overleden ouders Hollewand, Jaarged. Annie 
Schuurman-Kogelman, Jaarged. Hermanus Nijensteen, Herman Nijboer 
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Maandag  27 februari 
19.00 uur  : Rozenkransgebed 
Lectrix    : Tonnie Veltmaat 
 
Donderdag 2 maart 
19.00 uur : Eucharistieviering  
Voorganger : Pastoor Monninkhof 
Intentie: Voor de zieken en gehandicapten 
 
Zaterdag 4 maart  
19.00 uur : Communieviering 
Voorganger  : Werkgroep 
Koor : Pro Musica 
Collectanten : Herman v.d. Vegt, Anton Peek 
Koster          : Herman v.d. Vegt 
Intenties: Bernard en Marie Diepman-Reimert, Johan Meijerink, overleden fam. Wolthaar  

 
Maandag 6 maart 
19.00 uur : Rozenkransgebed 
Lector : Frans Eilert 
 
Donderdag 9 maart 
19.00 uur : Eucharistieviering  
Voorganger : Pastoor Monninkhof 
Intentie: Voor onze overleden parochianen 
 
Zondag 12 maart 
09.00 uur : Eucharistieviering 
Voorganger  : Pastoor Monninkhof 
Koor : Pro Musica 
Lector : Martin Broeks 
Misdienaars : Marin en Yorinde 
Collectanten : Gerard Holterman, Jan v.d. Vechte 
Koster          : Gerard Holterman 
Intenties: Bernard en Marie Diepman-Reimert, Johan Meijerink, overl fam. Wolthaar,  
ouders Damman-Heerink, Dorus en Sien Broeks-Splinter, overl. ouders Hagen-Keizer, 
Martin en Willy, Bernard en Annie Nijhout en Annet, Herman Nijboer, pastoor Wielens 

 
 
Kardinale deugden 
Met een parochiaan raakte ik in gesprek. Hij sprak mij aan op mijn enthousiasme 
en spontaniteit. Dat bewonderde hij.  
Hij vertelde mij dat hij was opgevoed met de regel ‘wees verstandig.’ 
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Nu, op latere leeftijd, besefte hij hoezeer deze regel altijd van invloed was 
geweest in zijn leven. Op de keuzes die hij maakte op de beslissingen die hij 
nam. Altijd voerde het ‘verstandig zijn’ de boventoon.  
Hij vroeg zich af of hij ooit wel eens had toegegeven aan spontane ideeën of 
invallen, die er toch ook wel waren geweest. Op mijn vraag wat hij hierop zelf zou 
antwoorden, zei hij -- met humor: ‘daar heb ik geen actieve herinneringen aan.’  
Wellicht, zo ging hij verder, was hij een levendiger persoonlijkheid geweest als hij 
zich - zo af en toe - had toegestaan wat minder verstandig te zijn en wat vaker uit 
de band te springen. 
Het kwam mij zo voor, dat hij wel erg hard oordeelde over zichzelf en ik vroeg me 

af of dat wel zo verstandig was 😊 waarop hij heel spitsvondig antwoordde: ‘die 
vraag kwam zeker heel spontaan bij u op?’ Maar dat terzijde .. 
Blijkbaar werd er wel een concreet antwoord van mij verwacht.  
Ik vroeg hem of hij wel eens had gehoord van de vier kardinale deugden.  
Deze worden beschouwd als de belangrijkste deugden waar het in het leven om 
draait. 
De benaming komt van het Latijnse begrip Cardo, wat zoveel betekent als ‘pin.’ 
Zo`n pin (duim) in het kozijn waar de deur op rust. 
De eerste kardinale deugd is de verstandigheid. Dan volgt de rechtvaardigheid, 
als derde wordt genoemd de matigheid en de vierde is de standvastigheid. 
Vrij vertaald: denk na voordat je een besluit neemt. Wees eerlijk en 
rechtschapen. Schiet niet in uitersten, maar toon zelfbeheersing. Houd vast aan 
waar je ten diepste van overtuigd bent, blijf daarop focussen.  
 
Deze vier kardinale deugden mogen de pin zijn waarop onze deur van het leven 
rust. De pin houdt de deur op zijn plek, maar die deur kan wel open en dicht. Of 
op een kier staan. Hoe ver wij de deur telkens openzetten bepalen we zelf naar 
gelang de beslissingen die we nemen.  
De vier kardinale deugden willen ons behoeden voor roekeloosheid, voor 
oneerlijkheid, onmatigheid en onstandvastigheid.  
 
Ik vertelde deze parochiaan dat hij zeker niet de eerste was die nadacht over zijn 
handelen en over de keuzes die hij maakte, maar dat daar zelfs in de oudheid al 
over na werd gedacht.  
En dat het antwoord op zijn vragen mocht zijn, dat hij een hoge morele 
levensstandaard had. En ik bekende dat ik dat bewonderde.  
 
Van harte hoop ik, dat deze vier kardinale deugden ons allen mogen helpen om 
goede keuzes te maken, op welk gebied dan ook. 
 
Pastor Marga klein Overmeen 
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Beste Hoonhorsters 
De St. Cyriacuskerk is een belangrijke plek binnen Hoonhorst. De kerk is een 
plek om te vieren, zoals met Kerst en Pasen of bij een doop of huwelijk. Voor veel 
mensen is de kerk ook een plek om rust te vinden en te gedenken. Bij een 
overlijden of bij een andere ingrijpende gebeurtenis in uw leven of in uw 
omgeving. Ook is de kerk nauw betrokken bij projecten zoals de zorg voor 
vluchtelingen in oorlogsgebieden, slachtoffers van natuurgeweld en lokale 
activiteiten. 
 
Waarschijnlijk heeft u het al opgemerkt. De kerkklokken in Hoonhorst zijn 
vernieuwd. Je merkt pas hoe vaak je op de kerkklok kijkt, op het moment dat ze 
het niet meer doen!  
We zijn dus weer bij de tijd! Maar een dergelijke restauratie kost natuurlijk 
behoorlijk wat geld. Kosten die bovenop de reguliere lasten komen voor 
bijvoorbeeld het pastoraat, energie en het onderhoud van ons gebouw. 
 
Met de inzet van vele vrijwilligers en de (fiscaal aftrekbare) giften van de mensen 
uit Hoonhorst, moeten en kunnen wij dit samen doen. Daarom kunnen wij uw 
financiële steun ook dit jaar zeer goed gebruiken! Dat kan ook met een vast 
bedrag per maand of zelfs met een extra bijdrage. 
 
Met uw bijdrage aan de actie Kerkbalans 2023 op bankrekening: NL77 RABO 
0312 8258 03 t.n.v. Emmanuelparochie Hoonhorst helpt u mee om het goede 
werk van onze geloofsgemeenschap  
St. Cyriacus in Hoonhorst binnen de Emmanuelparochie te kunnen voortzetten.  
 
Geef om uw kerk en voor uw kerk in 2023! 
 
Wij danken iedereen die dit jaar reeds aan onze 
oproep gehoor heeft gegeven. 
  
U kunt ook gebruik maken van bovenstaande QR-
code. In de brieven die medio januari zijn 
rondgestuurd, stond een niet werkende QR-code 
vermeld. Met dit bericht hopen wij dit te herstellen. 
 
Namens Locatieraad Namens Pastoraatgroep, 
Maurits Schilt – financieel beheerder 
Herman van der Vegt – gemeenschapsopbouw 
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Aan alle parochianen van de H. Cyriacus Geloofsgemeenschap Hoonhorst 
 
Hierbij nodigen wij u van harte uit voor de  parochieavond die wordt gehouden op 
maandagavond 13 maart 2023 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 Geloofsgemeenschap Hoonhorst en 
Emmanuelparochie, o.a. de laatste ontwikkelingen m.b.t. 
communievieringen 

• Stand van zaken m.b.t. Pastorietuin, Perceel Achter de Molen en 
parochiecentrum 

• Bestuurswisseling; aftreden Jeroen Meijerink  

• Toekomst van onze kerk 

• Na de pauze is er een gezellige quiz met natuurlijk een hapje en een 
drankje 

 
Pastoor Monninkhof/Pastor Marga Klein Overmeen zal aan deze avond 
medewerking verlenen. 
De bedoeling is dat de avond om 21.45 uur wordt afgesloten. 
 
Als u de avond wilt bijwonen is aanmelden vooraf wenselijk. U kunt dit doen door  
u op vrijdagmorgen aan te melden bij het locatiesecretariaat in de 
Dorpshuuskamer of door te mailen naar rkkerkhoonhorst@gmail.com. 
Uw aanwezigheid op de parochieavond wordt op prijs gesteld! 
 
Met vriendelijke groeten, 
Locatieraad & Pastoraatsgroep, 
Jeroen Meijerink en Marja Rienties 
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Betreft: als aartsbisdom deelnemen aan de Stille Omgang 
 
Beste lezer, 
 
Door de coronaviruspandemie kon de jaarlijkse Stille Omgang 
in Amsterdam enkele jaren niet of slechts zeer beperkt 
plaatsvinden. In 2023 wordt de Stille Omgang (18-19 maart) 
door het centrum van Amsterdam weer in de traditionele vorm 
gehouden. In 2023 willen we als Aartsbisdom Utrecht hieraan 
deelnemen. Alle parochiegroepen en individuele pelgrims die 
vanuit het Aartsbisdom Utrecht naar Amsterdam reizen, worden 
hierbij alvast uitgenodigd voor de viering om 21.00 uur in de St. Nicolaasbasiliek. 
Deze kerk ligt vlakbij het Centraal Station.  
 
Kardinaal Eijk is hoofdcelebrant tijdens deze viering; mgr. Woorts, mgr. 
Hoogenboom en priesters uit het aartsbisdom zullen concelebreren. Een koor 
van één van de parochies in het aartsbisdom zal tijdens deze viering zingen. 
Vóór of ná deze viering kunnen de pelgrims de route van de Stille Omgang lopen. 
We hopen met deze nieuwe aanpak de deelname uit het aartsbisdom een impuls 
te geven. 
Het is tegenwoordig niet altijd meer mogelijk om vanuit een parochie een groep 
van voldoende omvang te organiseren die deelneemt aan de Stille Omgang. 
Door als aartsbisdom onze krachten en aanwezigheid in Amsterdam te bundelen, 
willen we voor mensen de drempel verlagen om erbij te zijn – alleen of met een 
kleinere groep uit de parochie. Wij hopen dan ook op een mooie deelname vanuit 
heel het aartsbisdom! 
 
Mail met Ben Lokate (Werkgroep Bedevaarten) voor meer informatie over de 
deelname van het aartsbisdom aan de Stille Omgang: Lokate@aartsbisdom.nl. 
 
Hartelijke groeten, 
De Diocesane Werkgroep Bedevaarten  
Mgr. H. Woorts 
Vicaris R. Cornelissen 
B. Lokate 
R. Enthoven 
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Kerstactie 2022  
Pastor Thomas Fonds een geweldig succes! 
De kerstbomen, erwtensoep, worsten, balkenbrij en bakleverworst verkoop  is 
weer een geweldig succes geworden. 
Dit geeft pastor Thomas weer de mogelijkheid om een aantal kansarme kinderen 
naar school te laten gaan. De opbrengt van de actie is  € 1.470,45  
Namens het Pastor Thomas Fonds en Pastor Thomas willen wij u allen hiervoor 
hartelijk danken. Natuurlijk  willen wij ook alle donateurs dank zeggen die ons 
ieder jaar weer steunen. Ieder kind in de wereld heeft recht op onderwijs maar 
zonder uw steun en hulp kunnen wij dat niet.   
Ook Young Spirit uit Dalfsen heeft een actie gehouden van het Pastor Thomas 
Fonds. 
Tijdens de kerstmarkt gaven zij een concert in de sfeervol verlichte Katholieke 
kerk. Prachtige kerstliederen werden er gezongene, er waren een groot aantal 
bezoekers aanwezig. Tijdens dat concert  werd er een collecte gehouden voor 
het Thomas Fonds . De opbrengt hiervan bedroeg € 265,55 dat ik als 
penningmeester na afloop in ontvangt mocht nemen. 
Young  Spirit, hartelijk dank hiervoor. Fijn dat jullie het Pastor Thomas Fonds ook 
een warm hart toedragen.  
 
Namens het Pastor Thomas Fonds 
Herman van der Vegt 
 
 
Eerste Heilige Communie 
Op donderdag 19 januari heeft pastor Marga klein Overmeen samen met het 
jeugdpastoraat de voorlichtingsavond gegeven voor de Eerste Heilige 
Communie. Fijn dat er ouders naar deze avond zijn gekomen en ook al hun kind 
hebben opgegeven voor de Eerste Communie. We kunnen ons voorstellen dat 
niet iedereen in de gelegenheid was om te komen of de voorlichting al heeft 
gehad bij een ouder kind. Mocht je nu nog je kind willen opgeven voor de 
Communie dan kan dit tot 28 februari  via jpheino2021@gmail.com. Denk je er 
over na om je kind de Eerste Communie te laten doen, maar je kind is nog niet 
gedoopt? Dit hoeft geen belemmering te zijn. Het dopen kan natuurlijk nog plaats 
vinden in de periode voor de Eerste Communie. Aarzel dan niet en neem ook 
contact op met ons. 
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    Dorpskoor “Hoge H”       
 
Je zingt of fluit of neuriet wel eens… op de fiets, in 
de auto, onder de douche… 
Maar hoe leuk is het om met een stel mensen uit de 
buurt samen te zingen! 
 

   Er start een nieuw koor in Hoonhorst (Dalfsen). 

Een dorpskoor!      Alle stemmen welkom! 
Alle leeftijden welkom vanaf 10 - 106! 
 
We zingen van alles, stemmig en hups.  
We beginnen eenvoudig met wat canons. 
 
Lokaal: Vechtdalsongs, Klassiek, modern, pop… 
Als het maar plezier in het zingen geeft.  
 
We starten zodra zich van elke stemsoort wat heeft gemeld. Kom op bassen, 
tenoren, alten en sopranen!  Neem gerust je 
vader/broer/moeder/zoon/dochter/zus mee, probeer het samen uit!  
 
Repetities: Anjerpunt, ingang bij de molen.  
Tijdstip: dinsdagsavonds 20 - 21.15 u 
Start: begin februari 
Bijdrage:  
€ 2,= pp per repetitie, (echt)paar € 3,= 
Je bijdrage komt ten goede aan naoberbieb Anjerpunt.  

 
De eerste drie repetities probeer jij uit of dit koor wat voor jou is, en probeer ik uit 
of je kunt (leren) zingen.  
De enige vereiste: herkenbaar een wijsje kunnen zingen/nazingen/meezingen.  
Mooi zingen, Noten kunnen lezen, geschoolde stem, band-koor-muziek- of 
meerstemmige zang-ervaring: allemaal heel welkom maar geen vereiste. 
 
Na 3 x kijken we elkaar aan en besluiten of we doorgaan. Voor 3x kun je altijd 
gaan toch? 
 
Aanmelden bij Charlotte, Esakkers 6 
06 28 88 03 99 (appje of bellen mag ook) 
Charlottejmk@gmail.com 

PLAATSELIJK NIEUWS 

mailto:Charlottejmk@gmail.com
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CARNAVAL TEGELTJES WIJSHEDEN: 

 

  
 

 
 
ZIj aan Zij 
 
Op maandag 20 februari komen Klazien Broeks en Diny Laarman ons een Inzicht 
geven over het werk van Unicef kinderrechten organisatie. 
Zij vertellen over hun ervaringen van 40 jaar vrijwilligerswerk. 
Het belooft een heel interessante avond te worden. 
Wij hopen op veel belangstelling. 
De avond begint om 19.45 uur in de Potstal. 
 
Graag tot ziens! 
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(Doorstart van) Kolde’r’ – Uitvoering 23, 24 en 25 maart 2023! 
 
Donderdag 12 maart 2020…en het doek bleef dicht! 
 
Op die dag kwamen de spelers van Kolde’r’ bij elkaar na de allereerste 
persconferentie in Coronatijd. Gesteld werd dat gezelschappen van meer dan 
100 personen niet mochten samenkomen. Wat een dilemma.. onze voorverkoop 
gaf aan dat we alle avonden boven de 100 kijkers uit zouden komen. Het stuk 
was speciaal voor Kolde’r’ geschreven, ter ere van het 250 - jarig bestaan van 
Hoonhorst. Bij de generale repetitie op woensdag waren er 6 personen voor wie 
een uitzondering was gemaakt om te komen kijken, maar voor de uitvoering bleef 
het doek dicht en het publiek werd afgezegd. 
 
Een aantal weken later hebben we in het schemerdonker, het podium afgebroken 
en alle rekwisieten opgeborgen, niet wetende dat het jubileumstuk niet meer 
opgevoerd zou worden.  
 
Waar de tijd soms stil lijkt te staan, heeft de tijd Kolde’r’ letterlijk veranderd, sinds 
die donderdag in maart. Marcel Broeks had op voorhand aangegeven na het 
jubileumstuk te willen stoppen. Na het ontvallen van Ab Hartkamp in 2021 en alle 
bijkomende onzekerheden door Covid -19, werd tijdens ons jaarlijks zomertreffen 
in 2021 uitgesproken dat Marry en Wim Hartkamp, Mariet Eilert en Ina 
Blankenvoorde niet langer deel uit zouden maken van de spelersgroep. Marianne 
de Ruiter was gevraagd om mee te werken aan een voorstelling over Alzheimer 
en nam om die reden ook afscheid. Oud-speler en penningmeester Reint 
Warmelink gaf aan dat hij ook zijn taken graag zou overdragen. 
 
En dan… ‘Als het toneel uit het dorp verdwijnt, komt het nooit weer terug!’ - met 
die woorden in het achterhoofd gingen 6 overgebleven personen naar huis, 
ontredderd maar ook met goede zin! Er werd rondgevraagd en mettertijd kwamen 
er mondjesmaat nieuwe spelers bij. Alles wat je aandacht geeft dat groeit! Frans 
Neplenbroek, Stef Veneboer, Miriam Veldkamp, Esther Damman, Gerrit Nijdam 
(de laatstgenoemden zouden al meespelen in het jubileumstuk van 2020) en 
Anneke Vredeveld zagen hun spelersgroep uitbreiden met Carla Klomp, Rob 
Kortstee en Ina Brinkhuis en in Gerrit Pasman is een vervangende 
penningmeester gevonden. In oktober 2021 zaten we voor het eerst in één 
ruimte, het stuk was uitgezocht en langzaam groeide de overtuiging dat het zou 
kunnen. Al gauw werd bekend dat Ina haar aandacht uitgaat naar de 
bouwwerkzaamheden van de Damhoeve en zij niet actief zal meespelen het 
komende stuk; opnieuw werd er naarstig gezocht naar een vervanger. Deze 
wordt gevonden in Emma van Wijngaarden, die in de herfst van 2022 aansluit! In 
de tussentijd zijn er veel onzekerheden: over de oefenlocatie, maar ook over de 
locatie van de uitvoering. Door samenloop van omstandigheden zijn we voor dit 
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seizoen voorzien van een oefenruimte, voor de langere termijn zoeken we nog 
verder. Een andere onzekere factor, die ons lang in spanning heeft gehouden, is 
de haalbaarheid van een uitvoering bij ‘Thuis bij Kappers’ … gaat het podium 
passen? Hoeveel zitplaatsen houden we over? Hoe moet het decor worden 
vormgegeven? Hoe organiseren wij dit als spelersgroep? Pas in de week voor de 
heropening, na de verbouwing van Thuis bij Kappers, is er meer duidelijkheid of 
de uitvoering daar kan gaan plaatsvinden: ‘Het podium gaat passen!’ Weer een 
horde genomen, en weer een stap verder in de toekomst van Kolde’r’! 
 
Tot dusver zijn we behoorlijk zelfredzaam; de repetities verlopen zonder 
regisseur en zonder souffleur, iets wat schier onmogelijk is… maar zolang we er 
zijn, gaat het gebeuren. Met het uitsluitsel dat wij onze uitvoering kunnen houden 
bij ‘Thuis bij Kappers’ wordt onze groep op de valreep uitgebreid met een 
souffleur, Reinie van Triest. De komende periode gaan we hard aan het werk, het 
decor gaan we bouwen, de kleding wordt uitgedacht en de teksten moeten in het 
hoofd worden gestampt. De aankondigingen moeten worden geplaatst en alles 
wat er maar bij komt kijken, maar ‘Alles wat je aandacht geeft, dat groeit’…ook 
ons enthousiasme! 
 
En het gaat gebeuren op 23, 24 en 25 maart 2023! 
Zijn jullie er ook bij?  
De kaarten voor een avondje Kolde’r’ zijn per 1 maart te bestellen via: 
sites.google.com/site/toneelgroepkolder 
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DAAR BIJ DIE MOLEN…VIND JE HET VERNIEUWDE ANJERPUNT! 
 
Een nieuw jaar, een nieuwe plek en een bruisend nieuw begin. Lees hieronder 
wat het Anjerpunt de komende tijd allemaal te bieden heeft. Maandag tot en met 
zaterdagmiddag van 13.30 tot 16.30 uur is iedereen van harte welkom via de 
ingang aan de molenzijde! 

RUILEN? 
 
Ook druk met de plaatjes uit het prachtige boek ‘historisch 
Dalfsen’ van de Historische Kring Dalfsen i.s.m. de Jumbo in 
Dalfsen? Maak nu je collectie sneller compleet en kom in het 
Anjerpunt ruilen. Plaatjes over? Ook die zijn welkom; daar 
maak je vast een ander blij mee.  
 

INZAMELEN VOOR EEN GOED DOEL 
 
Voor KIKA verzamelen wij kroonkurken, gebruikte cartridges en oude telefoons. 
Geef ze af bij het Anjerpunt, waar ze worden verzameld en een mooi bedrag 
opbrengen voor Kika. Overigens heeft ook de container voor de lege shampoo 
flessen nu haar nieuwe plaats naast de nieuwe ingang. 
 

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. Onze 
noabers verpakken de aangeschafte streekproducten graag in een leuke 
geschenkverpakking.. 
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Nieuw in het Anjerpunt: wenskaarten. Annelies Naber heeft haar prachtige 
aquarellen, geïnspireerd op haar tuin en de omgeving op wenskaarten afgedrukt 
en deze zijn nu ook bij het Anjerpunt verkrijgbaar.. 
 

BOEKSTARTOCHTENDEN 

 
EEN KRINGETJE VAN KNUFFELS EN HET PRENTENBOEK VAN HET JAAR  
Het was een beetje feest op woensdag 1 februari in het aller gezelligste 
kinderboekenhoekje van Hoonhorst. Kindjes van de speelzaal en de gastouder 
schoven aan en ook een oma met kleinzoon. Grote vertaalplaten zodat ieder kind 
het goed kon zien, muziekinstrumentjes en bijbehorende liedjes maakten het 
compleet. Beesten gingen in bad en werden ook weer afgedroogd. 
 
Kom je ook gezellig voorlezen, luisteren en samen liedjes zingen met je baby, 
dreumes, peuter? Een goede start voor de ontwikkeling van kinderen en 
supergezellig. 
Voorleesmomenten zijn heel waardevol en vooral ook erg gezellig! Een heerlijk 
moment samen met je (klein)kinderen. Daarom lezen we ook in het Anjerpunt 
iedere maand voor en zingen we liedjes. Speciaal voor ouders of 
opa's/oma's/begeleiders van kinderen van 0 tot 4 jaar. 
Op de woensdagen 1 februari, 1 maart, 5 april, 10 mei, 7 juni, start 11.00 uur 
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BORDSPELLENAVONDEN 
Eén donderdagavond per maand liggen vanaf 19.30 uur de 
prachtigste spellen op de tafel(s) in het Anjerpunt. Het 
assortiment is groot en wisselend. Een ondernemer uit Dalfsen 
stelt spellen beschikbaar, we hebben zelf ook mooie spellen en 
natuurlijk mag je je eigen spel meenemen. De spellen zijn zeer 
gevarieerd: van kort tot lang, van makkelijk tot uitdagend, van 
leerzaam tot gewoon leuk. Deelname is gratis; de consumpties 
zijn voor eigen rekening.  

Op de donderdagen 9 februari, 9 maart, 6 april, 8 juni, vanaf 19.30 u  
 

DORPSKOOR “DE HOGE H”:  
Vanaf dinsdag 7 februari repeteert het nieuwe dorpskoor ‘de Hoge H’ 
elke dinsdag van 20.00 u – 21.15 u in het Anjerpunt. Iedereen is 
welkom. Zie ook aankondiging elders in dit Dorpsblad 
 

 

DORPSAGENDA 
 
Geef je activiteit of evenement door voor de Dorpsagenda!! 
Om ervoor te zorgen, dat niemand een activiteit hoeft te missen én om te 

voorkomen dat er meerdere interessante activiteiten op dezelfde dag 
plaatsvinden: meld het aan voor de Dorpsagenda: 
agenda@anjerpunthoonhorst.nl dan komt dit op de website 
www.hoonhorst.nl te staan.  
Kijk daar regelmatig op als je iets wilt organiseren, misschien is het 
zelfs mogelijk om combinaties te zoeken, waardoor de een de ander 

kan versterken en wie weet tot welke leuke gezamenlijke activiteiten dit kan 
leiden. 
 
Tijdens openingstijden is het Anjerpunt nu ook telefonisch te bereiken:  
06 39 10 79 00  

Voor meer informatie over het Anjerpunt of wil je graag Noaber worden, 
stuur dan een mail naar: info@anjerpunthoonhorst.nl of kom langs 
tijdens openingsuren.  
Kijk ook eens op de FaceBookpagina van het Anjerpunt.  

  

 

 

mailto:agenda@anjerpunthoonhorst.nl
http://www.hoonhorst.nl/
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Februari weerspreuken 
Leuke weerspreuken over Februari, de maand die we ook wel sprokkelmaand, 
schrikkelmaand, kortemaand, slijkmaand of regenmaand noemen. Februari is 
vernoemd naar de Romeinse god Februus, de god van de purificatie 
(=reiniging)/onderwereld. 
 
Als vroeg krokussen bloeien, dan zullen ze met de koude stoeien. 
 
Februari muggendans, geeft voor maart slechte kans. 
 
Sprokkelmaands regen, is grasmaands zegen. 
 
In februari al lente? Dat geeft broden zonder krenten. 
 
Ligt de wind in februari stil, dan komt hij zeker in april. 
 
Groeit in februari het gras, met Pasen een dikke jas. 
 
In Februari avondrood, volgende dag sneeuw in de sloot. 
 
Is februari zacht, de lente brengt ons vorst bij nacht. 
 
In februari guur en koud, dan komt er een zomer waarvan je houd 
 
Maart weerspreuken 
Leuke weerspreuken over Maart, de maand die we ook wel lentemaand, 
buienmaand, guldenmaand of dorremaand noemen. Maart is vernoemd naar 
Mars, de Romeinse god van de oorlog. 
 
Danst het lammetje in maart, april pakt het bij de staart. 
 
Een droge maart en natte april, dat is naar de 
boeren hun wil. 
 
Op de lentedag wind uit noord, blaast ze nog 
zeven weken voort. 
 
Wie grote bonen wil eten, moet Sint Job (2 mrt) 
niet vergeten. 
 
Een natte maart, geeft veel lijnzaad. 
 
Veel wind in maart geeft appels in de gaard. 
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