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Dorpsblad Hoonhorst 13 januari – 11 februari 27e jaargang nr. 7 

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 
 31 januari Marisca 10 februari 
 28 februari Marisca 10 maart 
 21 maart Marisca 31 maart 
   

 
Beste dorpsgenoten, 
 
Het nieuwe jaar begint goed: de agenda op de volgende pagina staat weer bol 
van de activiteiten op de diverse locaties. Opening Thuis bij Kappers en feesten 
daar, klaverjassen en bingo, voorleesuurtjes en bordspellen, toneel etc. 
Het belooft veel goeds voor 2023… 
 
Behalve het kerkelijk nieuws en andere leuke weetjes ook nieuws over de school: 
deze bestaat dit jaar 100 jaar en daar gaan we vast nog meer over horen! 
 
 
 
Stichting Het Dorpsblad 
 
  

mailto:dorpsblad@hoonhorst.nl
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Agenda 
Punten met *: lees verderop in dit blaadje! 
 
Donderdag  12 jan Officiële opening  

Thuis bij Kappers 
16.30 - 18.30  

Vrijdag  13 jan Jeugdsoos Bowlen  
Maandag 16 jan Zij aan Zij Potstal *  19.45  
Dinsdag  17 jan Bingo Thuis bij Kappers 20.00  
Woensdag  18 jan Klaverjassen Potstal  
 21 jan Feestavond Thuis bij Kappers * 
Vrijdag/zaterdag 27/28 jan Toneelgroep Wijthmen * 20.00  
Woensdag  1 feb Voorleesuurtje Anjerpunt * 
Woensdag 1 feb Klaverjassen Potstal  
Vrijdag  3 feb Jeugdsoos Silent disco  
Maandag  6 feb Peuterochtend A. Baron van 

Dedemschool 
09.00 

Dinsdag 7 feb Inloopavond Cyriacusschool 19.00 
Donderdag 9 feb Bordspellenavond Thuis bij 

Kappers * 
19.30  

 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



Dorpsblad Hoonhorst 
 

DORPSBLAD HOONHORST NR 7 

 
3 

  



Dorpsblad Hoonhorst 
 

DORPSBLAD HOONHORST NR 7 

 
4 

  



Dorpsblad Hoonhorst 
 

DORPSBLAD HOONHORST NR 7 

 
5 

 
Dankbetuiging 

 
Hartelijk dank voor uw aandacht en 

steun bij het ziekbed en na het overlijden van 
onze lieve, zorgzame moeder, Jo Holterman-Smook. 

 
Speciale dank gaat uit naar “oud-collega’s” van de ziekenbezoekgroep  

En voor de goede zorg door Carinova. 
 

Fam. Holterman 
 

 
 

 
Gevraagd: een flinke huishoudelijke hulp 

 
voor twee ochtenden in de week om een vrijstaande 

villa in Dalfsen  
schoon te maken.  

Indien interesse of vragen graag contact opnemen via 
tel. (0529) 43 08 30.  

Graag ‘s middags bellen,  
Wij zijn het best bereikbaar tussen 18.00 en 19.00 uur. 

 

 
 
 
 
 
 
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  
 

KERKELIJK NIEUWS 
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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 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: 14 januari tot en met 12 februari 2023. Wijzigingen 
voorbehouden 
Elke zondag is er in het Eucharistisch Centrum in Ommen een Eucharistieviering 
om 11.00 uur 
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Zaterdag 14 januari 
19.00 uur    : Oecumenische viering in Dalfsen in de St. Cyriacuskerk m.m.v. 
   pastoraal werker klein Overmeen en dominee Tol. 
De misintenties worden doorgeschoven naar volgende week: 21 januari 
 
Maandag 16 januari 
19.00 uur : Rozenkransgebed 
Lector    : Frans Eilert 
 
Woensdag 18 januari - Week van Gebed 
19.00 uur : Gebedsdienst ( zie elders in dit Dorpsblad ) 
Voorganger  :  Werkgroep 
 
Donderdag 19 januari 
19.00 uur : Eucharistieviering  
Voorganger : Pastoor Monninkhof 
Intentie : Voor de zieken en gehandicapten 
 
Zaterdag 21 januari 
19.00 uur     : Eucharistieviering 
Voorganger  : Pastor de Vries 
Koor : Pro Musica 
Lectrix : Ankie van Leeuwen 
Misdienaars : Lynn en Arne 
Collectanten : Gerard Holterman, Wim Schrijver 
Koster : Gerard Holterman 
Intenties van 14 januari: Bernard en Marie Diepman-Reimert, Johan Meijerink, overl. 
ouders Meijerink-Groote Stroek, overl fam Wolthaar, Jaarged. Theodorus van der Vechte, 
Jan Diepman en Ingrid Rosink Diepman, pastoor Wielens, overleden fam. Pot-Geerts, 
Bertus Kogelman namens de KBO, Annet Bult-Nijhout 
Intenties 21 januari: Johan Meijerink, Bernard en Marie Diepman-Reimert, overl fam 
Wolthaar, fam. Kappers, ouders Damman-Heerink, Annet Bult-Nijhout 
 

Maandag 23 januari 
19.00 uur  : Rozenkransgebed 
Lectrix    : Tonnie Veltmaat 
 
Donderdag 26 januari 
19.00 uur : Eucharistieviering  
Voorganger : Pastoor Monninkhof 
Intentie : Voor de slachtoffers van oorlog en geweld 
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Zondag 29 januari  
09.00 uur      : Eucharistievieringviering 
Voorganger  : Pastor de Vries 
Koor : Pro Musica 
Lectrix : Hermien Schoorlemmer 
Misdienaars : Frans en Nick 
Collectanten : Herman v.d. Vegt, Tonnie Braam 
Koster          : Herman v.d. Vegt 
Intenties : Johan Meijerink, Bernard en Marie Diepman- Reimert, overl fam Wolthaar,  
Hendrikus en Marie Schrijver- Niens, Annet Bult- Nijhout, Dorus en Sien Broeks- Splinter 

 
Na de viering wordt u uitgenodigd om samen koffie te drinken. 
 
Maandag 30 januari 
19.00 uur  : Rozenkransgebed 
Lector    : Frans Eilert 
 
Donderdag 2 februari 
19.00 uur : Eucharistieviering  
Voorganger : Pastoor Monninkhof 
Intentie         : Voor vrede in de wereld 
 
Zaterdag 4 februari 
19.00 uur     : Communieviering 
Voorganger  : Pastoraal werker Doornbusch 
Koor : Pro Musica 
Lectrix : Anneke Jansen 
Collectanten : Gerard Holterman, Hein Ulkeman 
Koster          : Gerard Holterman 
Intenties 4 februari: Johan Meijerink, Bernard en Marie Diepman- Reimert, overl fam 
Wolthaar, Annet Bult- Nijhout 

 
Maandag 6 februari 
19.00 uur : Rozenkransgebed 
Lectrix    : Tonnie Veltmaat 
 
Donderdag 9 februari 
19.00 uur : Eucharistieviering  
Voorganger : Pastoor Monninkhof 
Intentie : voor de vluchtelingen 
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Zondag 12 februari 
09.00 uur      : Eucharistieviering 
Voorganger  : Pastoor Monninkhof 
Koor : Pro Musica 
Lector : Martin Broeks 
Misdienaars : Maren en Yorinde 
Collectanten : Herman v.d. Vegt, Herman Veneboer 
Koster          : Herman v.d. Vegt 
Intenties : overl. ouders Kroes- KleinHerenbrink, 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 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Niets in de wereld mag ons onverschillig raken 
We hebben de Kerstdagen achter ons gelaten, de drie wijzen zijn met 
geschenken langsgekomen bij het Christuskind. En wij, heeft u dat Christuskind 
de ruimte gegeven zodat het geboren mocht worden? Misschien had u deze 
vraag niet verwacht in het nieuwe jaar, maar toch stel ik hem. 
Uiteindelijk is de vraag aan ons allen, hoe onze relatie is met het Christuskind, 
toch? Je kunt er vele vormen aan geven, biddend, zingend, stilte, aan zitten aan 
Zijn tafel bij de eucharistie. Of, omzien naar elkaar waarbij je handen en voeten 
geeft aan je geloof. Op mijn tafel heb ik de Encycliek van Paus Franciscus voor 
mij liggen met de titel: Geprezen zijt Gij! 
Laudato Si. Laudato Si, is een sterke bijdrage tot de zorg die van alle mensen 
gevraagd wordt voor het gemeenschappelijke huis, de planeet, ons leefmilieu, dat 

 
 

Op maandag 12 december 2022 is overleden 
 

Annet Bult – Nijhout 
 
 

Antonia Arnolda Maria 
in de leeftijd van 60 jaar 

echtgenote van Henk Bult 
 

Koelmansstraat 87 
 

Laten wij haar in onze gedachten bewaren. 
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een diepe crisis doormaakt. De encycliek zou een mooi en inspirerend handvat 
kunnen zijn hoe we met elkaar met onze Schepping behoren om te gaan. Onze 
Schepping, eigenlijk zijn wij er als kerk veel te weinig mee bezig, toch! Of niet… 
Een andere relatie met het Christuskind zou kunnen zijn om Hem te dienen. ‘God 
dienen is mensen dienen, mensen dienen is God dienen’. Deze gevleugelde 
uitspraak heb ik als omslagfoto op mijn facebookpagina staan waar ik dagelijks 
actief mee ben verbonden. Dat dienen, het dienstbaar zijn in het bijzonder aan 
hen die leven aan de zelfkant van onze samenleving, heeft mij een warme impuls 
aan mijn leven gegeven. En u, onze kerk heeft zoveel te bieden aan en in onze 
samenleving. Soms heb ik het idee dat we dat vergeten zijn als gelovigen. 
Wij mogen onze ‘handen en voeten’ ten dienste stellen aan de samenleving, 
vanuit onze Bron. We mogen denken aan de voedselbank, kledingbank, 
inloophuis en de vele diaconale activiteiten in onze geloofsgemeenschappen en 
haar dorpskernen. Dienstbaar zijn aan de ander in nood, zonder jezelf 
weg te cijferen. 
We hebben het Christuskind mogen ontvangen, zelfs waren er geschenken voor 
Hem. Ook Zijn ouders moesten met een ezel langs huizen om een slaapplaats te 
vinden. Ook zij kregen ‘lik op stuk’ omdat er geen plaats was in de herberg. Dat 
we in ons leven dienstbaarheid mogen tonen naar de andere, vooral voor hen in 
nood. Een mooie opdracht voor nu en in de toekomst. 

 
Pastor Ria Doornbusch 

 

 
Begeleiding van uitvaarten: ook onze zorg 
Regelmatig wordt aan ons als pastores van onze 
Emmanuelparochie gevraagd, of wij de uitvaart van een 
dierbare mogen begeleiden. We zijn blij dat we dit mogen 
doen. Want we vinden, dat het hierbij gaat om een 
belangrijke taak. Het heengaan van iemand die je lief en dierbaar is, geeft veel 
pijn en verdriet. Daarom wil je dat het afscheid perfect voor elkaar is. Want dat 
kun je maar één keer goed doen! 
 
Als pastoraal team van onze Emmanuelparochie vinden wij dat ook. Daarom 
willen wij als voorgangers bij een uitvaartdienst ook het beste van onszelf kunnen 
geven, zodat wij voor een goede begeleiding kunnen zorgen. Ook onze 
geloofsgemeenschappen (kosters, koren, acolieten, en andere medewerkers) 
hebben er alles voor over om te zorgen voor een afscheid, dat geheel voldoet 
aan uw wensen. 
Om ons pastorale werk, ook als het gaat om de voorbereiding van en het 
voorgaan bij uitvaarten goed te kunnen blijven doen, hebben we – na geleverde 
inspanning – ook momenten nodig van herstel, ontspanning en rust.  
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Daarom heeft elk lid van het pastoraal team wekelijks één vrije dag: 
- Pastor Ria Doornbusch is vrij op vrijdag 

- Pastor Marga Klein Overmeen is vrij op maandag 

- Pastoor André Monninkhof is vrij op zaterdag, tot 16.00 uur en op 

dinsdagavond. 

Wanneer één van de leden van het pastoraal team vrij is of om andere reden is 
verhinderd of niet beschikbaar kan zijn, zal in het pastoraal team worden 
overlegd wie van de collega’s beschikbaar kan zijn om voor te gaan in de 
uitvaart.  
Ook parochiële voorgangers zijn graag bereid om voor u een uitvaart van een 
dierbare te verzorgen. Zij zijn goed opgeleid, hebben al de nodige ervaring en 
hun werk wordt, zo leert onze ervaring, door nabestaanden zeer gewaardeerd. 
Met de contactpersoon van uw geloofsgemeenschap kunt u bij een overlijden 
overleggen, wie er kan voorgaan bij de uitvaart van uw dierbare.  
Heeft u over het voorgaande nog vragen of wensen, dan kunt u contact opnemen 
met één van ons. Onze telefoonnummers en mailadressen staan elders in dit 
parochieblad, en ook op de website van onze Emmanuelparochie: 
www.emmanuelparochie.nl  
Dank voor uw begrip en vertrouwen. En als u afscheid moet nemen van een 
dierbare, leven wij met u mee en wensen wij u heel veel sterkte. 
 
Met vriendelijke groet,                                     
Het pastoraal team 
 
 
Het thema voor de Week van Gebed van 14 januari tot 21 januari is: Doe 
goed zoek recht. 
De Week van gebed voor eenheid van christenen 2023 moedigt kerken aan om 
goed te doen en recht te zoeken. Bijzondere aandacht is er voor de verdeeldheid 
die veroorzaakt wordt door het onrecht van ongelijkheid en racisme. De 
Bijbeltekst die centraal staat van 15 t/m 22 januari komt uit Jesaja 1 vers 17: 
‘Leer goed te doen; zoek het recht, houd tirannen in toom, kom op voor wezen, 
sta weduwen bij’. Leer goed te doen. De eenheid van de christenen zou een 
teken moeten zijn van de herstelde eenheid van de hele schepping. Maar 
verdeeldheid onder christenen verzwakt dit teken en versterkt de gebrokenheid. 
Goed leren doen vereist dat we ervoor open staan om eerlijk naar onszelf te 
kijken. 
Samen bidden voor eenheid van christenen stelt ons in staat na te denken over 
wat ons bindt. Het ondersteunt onze inzet om onderdrukking en verdeeldheid 
tussen mensen aan te pakken. 
De startviering is op 14 januari in de St. Cyriacuskerk in Dalfsen om 19.00 
uur met medewerking van pastoraal werker klein Overmeen en ds. Tol. 

http://www.emmanuelparochie.nl/
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Van maandag tot en met vrijdag zijn er gebedsvieringen in verschillende kerken 
waaronder op woensdag 18 januari om 19.00 uur in Hoonhorst. Voor meer 
informatie zie www.podiumvankerkendalfsen.nl  
 
 
Kerstwandeling naar de schuilhut 
Op Kerstavond is er door 156 personen en 4 honden gewandeld naar de levende 
kerststal in de schuilhut. Hoe zo precies dit aantal? 
Onderweg kwamen de wandelaars langs een heraut, herders, engelen, drie 
koningen, een herbergierster en een heuse plaats voor een volkstelling. 
Dan weet je zo'n getal. 
De herbergierster stuurde onderweg iedereen door. Ze had geen plek. Ze had 
zelfs een zwangere vrouw door moeten sturen. 
Aan het einde van de wandeling wachtte Maria, Jozef en het kindje Jezus. 
Na wat lekkers en een kop warme chocolademelk liep iedereen weer terug naar 
het beginpunt bij de kerk. 
Ook werd er voor de terugtocht volop gebruik gemaakt van de paardentram. 
Iedereen was het er over eens dat het een groot succes was en voor herhaling 
vatbaar. 
Alle vrijwilligers en figuranten hartelijk dank voor jullie tijd en inzet. Zonder jullie 
kunnen we zo iets niet organiseren. 
Locatieraad en pastoraatsgroep 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

http://www.podiumvankerkendalfsen.nl/
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Bisdombedevaart 2023        
Het aartsbisdom Utrecht organiseert van 29 april t/m 6 mei 2023 voor de vijfde 
keer een Bisdombedevaart naar Lourdes. Als Emmanuelparochie willen wij hier 
graag weer bij aansluiten. Van harte nodigen wij u uit om met ons mee te gaan. 
Marga Klein Overmeen zal met ons meegaan voor de pastorale begeleiding. 
Janny Horstman als reisleider en Lies Akkermans als assistent reisleider.  
Lourdes is een plaats waar de ‘de hemel de aarde raakt’. Een plaats waar ruimte 
en tijd is voor verdriet en tot jezelf komen. Met elkaar de vieringen bezoeken, de 
grot, de kruisweg, de handoplegging. Daarnaast is er ook een excursie gepland 
naar de prachtige Pyreneeën. Veel mensen vinden in Lourdes de kracht om de 
draad van het leven weer op te pakken. Maar ook wanneer je gezond en/of jong 
bent is dit een waardevolle reis. Even de hectiek van het dagelijkse leven 
loslaten. Gewoon door er te zijn of misschien door een rolstoel te duwen. Deze 
mensen hebben we ook hard nodig. Een zeer dankbare klus!  
 
Als u zich op wilt geven of vragen hebt schroom dan niet en neem contact op via 
onderstaande gegevens: 
Janny Horstman jannyhorstmanwink@gmail.com  06 15 45 80 08  reisleider 
Lies Akkermans  liesakkermans22@gmail.com 06 31 93 32 63 assist. reisleider 
U kunt ook contact opnemen met één van de contactpersonen in uw locatie: 
Hermien Schoorlemmer Hoonhorst  (0529) 40 19 46 hermien@schoorlemmer.nu 
 
De Reissom: 
€ 995,= pp. Op basis van een 2 pers. kamer. Toeslag 1 pers. kamer € 170,= 
€ 695,= pp voor jongeren tussen de 12 en 25 jaar. Op basis 2 pers. kamer.. 
We reizen per TGV. Meer informatie hierover kunt u lezen in de folder/website of 
neem contact met ons op. In de kerken van alle locaties kunt u binnenkort 
foldermateriaal vinden. Te zijner tijd wordt er een informatieavond gehouden voor 
de pelgrims die zich hebben aangemeld. 
 
We hopen dat we als Emmanuelparochie met velen in 2023 Maria in 
Lourdes zullen bezoeken. 
 
  

mailto:jannyhorstmanwink@gmail.com
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Onderscheiding voor Annie Braam-Ramaker 
In de Kerstviering van zaterdagavond werd de koster van dienst, Annie Braam-
Ramaker, aan het einde van de viering naar voren geroepen. Zij werd 
toegesproken door de voorzitter van de locatieraad, Jeroen Meijerink. Hij roemde 

haar grote inzetbaarheid voor de locatie 
Hoonhorst van de Emmanuelparochie in een 
periode van 35 jaar.  
 
Een kleine opsomming van de activiteiten van 
Annie: kinderwoorddienst, Kindje wiegen met 
Kerstmis, parochiebijdrage voor het Dorpsblad, 
oecumenische viering tijden het Sproeifeest, 
Podium van Kerken, Liturgiegroep en de laatste 
jaren koster. 
 
Als grote erkenning voor haar inzet kreeg ze uit 
handen van Jeroen de Willibrordpenning met 
bijbehorend speldje. 
De aanvraag van een bisschoppelijke 
onderscheiding voor haar werd dan ook zonder 
op - of aanmerking goedgekeurd.  

 
De locatie Hoonhorst kan trots zijn op zo’n kanjer. Iedereen gunt het haar dat ze 
nu meer tijd heeft voor zichzelf, voor haar man Tonnie, de kinderen en de 
kleinkinderen. 
 
Wij gaan weer van start!!!!! Denkers in Vilsteren  
We hebben de toezegging gekregen dat de huidige Denker des Vaderlands 
Emeritus Professor Paul van Tongeren op donderdag 16 februari 2023 naar 
Vilsteren komt. 
Zijn inleiding zal betrekking hebben op zijn meest recente publicatie: ‘Het wonder 
van betekenis’  
Een kleine introductie: We horen veel over fake news en ‘alternatieve feiten’. 
Maar we maken het ons te gemakkelijk als we de oplossing zien in ‘recht doen 
aan de feiten’. Behalve ‘feiten’ die we kunnen vaststellen, zijn er ‘betekenissen’ 
waarover we ons een mening vormen. 
Locatie: Landgoedcentrum Vilsteren: Vilsterse Allee 1d, 7734 PB Vilsteren.  
20.00 uur – 22.00 uur Inleiding met vraaggesprek. 
Kosten: p.p. €10,= (inclusief koffie of thee vooraf en een glas drinken na afloop) 
te voldoen door bankovermaking naar rekening: NL06KNAB 0255 6739 49 t.n.v. 
F.A. Bakker o.v.v. “Denkers in Vilsteren” Aanmelden via een mail naar: 
denkersinvilsteren@gmail.com 
Er is plaats voor maximaal 45 aanwezigen; en wie het eerst komt…… 

mailto:denkersinvilsteren@gmail.com
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Organisatie Comité Denkers in Vilsteren (een initiatief van Het Landgoed 
Vilsteren en de Emmanuelparochie): Frans Bakker, Joop Butti, Liesbeth Cremers, 
Gerard Noordink, Marcel ten Vergert 

 
 
Een elektrische fiets voor pastoor Monnikhof 

 
De crowdfunding actie ter gelegenheid van het 
25-jarig priesterjubileum van pastoor Monninkhof 
was een groot succes.  
 
We hebben pastoor Monninkhof kunnen 
verrassen met een elektrische fiets. 
Er bleef zelfs nog geld over voor een goede 
fietshelm en een fietsverzekering. 
 
Hartelijk dank aan alle gulle gevers en  
wij hopen dat pastoor Monninkhof vele  
elektrische kilometers mag afleggen. 

 
 
 
 
 

Namens de St. Cyriacusschool willen we 
iedereen natuurlijk het beste wensen voor 
2023!  
 
St. Cyriacus 100 jaar! 
2023 is een bijzonder jaar voor de school. Op 
2 januari was het namelijk 100 jaar geleden 

dat de St. Cyriacusschool is opgericht! 
We zijn met de kinderen het nieuwe kalenderjaar op 9 januari daarom feestelijk 
begonnen. 
Omdat de kopij voor het dorpsblad eerder ingeleverd moest worden, kunnen we 
daar nu niet teveel over zeggen. 
Maar dat het cijfer 100 hierbij een bijzondere rol speelde is niet meer dan logisch. 
Voor de zomervakantie zullen we een aantal activiteiten opstarten als 
voorbereiding op de grote feestweek in de laatste week van september. 
Deze feestweek zal vooral voor de kinderen en ouders van school zijn. 
Maar op zaterdag 30 september 2023 is er overdag een open huis voor alle 
belangstellenden. Meer informatie volgt nog. 
 

PLAATSELIJK NIEUWS 
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Kennismaken en inschrijven voor schooljaar 2023-2024 
Dit jaar staat onze informatieavond weer op de agenda. 
Ouders van kinderen die in schooljaar 2023-2024 vier jaar worden willen we 
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. Op dinsdagavond 7 februari kunt u vanaf 19.00 uur vrij inlopen. 
Zonder opgave vooraf. 
Als u op dit moment niet kan of liever een keer onder schooltijd komt kijken, is dat 
ook mogelijk. Om te zorgen dat we dan voldoende tijd voor u hebben is een 
afspraak maken wel handig. Bel naar 0529 401 495 of mail cyriacus@mijnplein.nl 
  
Inleverpunt 
Ook in 2023 kunt u gebruikt frituurvet of olie inleveren bij school. Er staat een 
container in de fietsenstalling. 
De opbrengst is deels voor school en deels voor een goed doel. 
 

Met vriendelijke groet, 
Eric Arends 

directeur St. Cyriacus 
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“Nu de kap erop zit, kan de zoektocht naar zorgprofessionals beginnen”  
 
Damhoeve Buitengewoon Wonen start nieuw jaar direct goed met mijlpaal  
Naar sommige momenten kun je heerlijk uitkijken. Dat de kap van een woning of 
pand erop zit is absoluut zo'n mooi ijkpunt. Bij Damhoeve Buitengewoon Wonen 
in Dalfsen is dat niet anders. "De kap van de 20 woonzorgappartementen zit erop 
en daarmee is ons woonzorgcomplex nu wind- en waterdicht. Daar zijn we blij 
mee, want nu kunnen we beginnen met afwerken en inrichten", vertelt Ina 
Brinkhuis enthousiast. 
In het voorjaar van 2022 werden de oude stallen van Gert en Ina afgebroken en 
een maand later konden de heipalen de grond in. De bouw van 20 
zorgappartementen voor mensen met dementie ging daarmee officieel van start! 
Alles wordt gebouwd in de stijl van de boerderij en dus komen er 2 ‘stallen’ met 
10 kamers en worden deze gedeeltes met elkaar verbonden door een 
ontvangstruimte die eruitziet als hooiberg. Alle bewoners krijgen een eigen 
appartement met sanitair en een klein tuintje. Daarnaast zijn er 2 ruime 
woonkamers. Het gehele project komt onder de paraplu van een nieuwe stichting 
te vallen.  
 
Zorgen vanuit het hart 
De bouw van de Damhoeve loopt mooi volgens schema. Het ziet er nu naar uit 
dat de eerste bewoners met dementie in mei welkom geheten kunnen worden. 
“Nu de kap erop zit kunnen we door naar de volgende fase. Het afwerken binnen, 
het inrichten en het zoeken naar diverse zorgprofessionals. En dat is nog een 
hele klus. We zoeken mensen die anders naar de zorg kijken en met ons willen 
bouwen aan een nieuw woonzorgconcept. Mensen die zorgen vanuit het hart.”  
Ina en haar team kunnen niet wachten om te starten met dit unieke 
woonzorgconcept. “Onze missie is onze bewoners met geheugenverlies een 
veilige gezinssfeer te bieden en te zorgen dat ze gebruik kunnen maken van 24-
uurszorg, ondersteuning en activiteiten. We willen bouwen aan een mooi 
zorgteam dat bestaat uit helpenden, verzorgenden en verpleegkundigen. 
Natuurlijk zijn vrijwilligers ook van harte welkom om bij ons te komen helpen. Het 
plan is om in februari de eerste sollicitatiegesprekken te voeren. 
Geïnteresseerden kunnen nog tot en met 29 januari solliciteren. In de tussentijd 
is er voor ons nog genoeg werk aan de winkel”, vertelt Ina lachend.  
 
Wil je meer informatie over de zorgappartementen of over de vacatures van de 
Damhoeve kijk dan op www.damhoeve.nl of bel Ina via 06 46 06 16 97.  
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Terugblik december 
December is altijd een erg drukke maar gezellige maand. 
Eerst sinterklaas die op school kwam met de duo fiets. 
  
Daarna was het tijd voor de kerst. Eerst samen de kerstboom optuigen. 

In de hal met alle kinderen kerstbakjes maken en 
vervolgens iets goeds doen voor een ander, door de 
bewoners van Rosengaerde te verblijden met 150 
versierde kerstballen. 
Vol trots heeft de leerlingenraad van school de 
kerstballen overhandigd samen met 150 kerststerren, 
aangeboden door de ouderraad en "De Lelie bloemen". 
De attentie werd met een brede glimlach in ontvangst 
genomen door de bewoners. 
We wensten ze goede 
feestdagen toe…omzien naar je 
medemens in deze feestelijke 

periode.  
  
De donderdagavond hebben we genoten van een 
sfeervolle kerstwandeling waarin het kerstverhaal werd 
verteld. Onderweg kwamen we o.a. herders, de engel 
en de 3 koningen tegen die ons naar de kerststal op 
school brachten. 
Als afsluiting was er voor iedereen een warme 
chocolademelk of glas glühwein. 
  

Verder willen wij u er vast op wijzen dat wij op 
maandag 6 februari een peuterochtend op school 
hebben.  
Deze ochtend kunt u een kijkje bij ons op school 
komen nemen. U bent met uw kind van harte 
welkom van 9.00 uur-10.30 uur. 
Mocht u verhinderd zijn, maar wilt u een bezoek 
brengen aan onze school en komen kennismaken? 
U kunt via mail of telefonisch contact opnemen met 
de directeur directie@abaronvandedemschool.nl of 
tel. (0529) 43 33 60. 

mailto:directie@abaronvandedemschool.nl
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Zaterdag 21 januari 2023: Feestavond voor alle vrijwilligers 
Op 1 januari 2023 zijn de deuren van Grand Café Thuis bij Kappers geopend. 
Later in deze maand, op zaterdag 21 januari, organiseert het bestuur van de 
Dorpscoöperatie samen met Bas & Mariska voor alle vrijwilligers, inclusief 
partner, een bruisende feestavond. Die avond wordt er geproost op het 
bijzondere resultaat dat met inzet van heel veel vrijwilligers is neergezet. Binnen 
een goed half jaar, is een complete opruiming, verbouwing, verduurzaming, 
schoonmaak en inrichting gerealiseerd. Met als eindresultaat een geweldig en 
eigentijds Grand Café Thuis bij Kappers en een compleet nieuw Anjerpunt! Daar 
kunnen we met elkaar enorm trots op zijn en dat gaan we vieren met alle 
vrijwilligers. En bij vrijwilligers denken we aan iedereen die in welke vorm dan ook 
een bijdrage heeft geleverd, want zonder die inzet van zoveel mensen, hadden 
we de opening niet op deze wijze en al zo snel kunnen realiseren. 
Dus: Heb jij je steentje bijgedragen? Bijv. bij het slopen, bouwen, schuren, 
verven, schoonmaken, snoeien, koffie schenken, broodjes smeren of op 
welke wijze dan ook? 
 
Kom dan op 21 januari naar Grand Café Thuis bij Kappers om deze mooie 
prestatie met elkaar te vieren en te genieten van een compleet verzorgde 
avond, met drankjes, hapjes en DJ! 
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Omdat we het belangrijk vinden dat alle vrijwilligers dit feestelijke moment kunnen 
bijwonen, doen we hierbij de oproep: 
 

Hoort en zegt het voort! 

Feestavond voor alle vrijwilligers op 21 januari 2023 

vanaf 21.00 uur, Grand Café Thuis bij Kappers 

 
Laat ons vόόr 16 januari 2023 weten of wij je kunnen verwelkomen (+ aantal) via 
welkom@hartvanhoonhorst.nl 
Graag tot ziens! 

           
Bestuur Dorpscoöperatie Hart van Hoonhorst  
Bas & Mariska, Grand Café Thuis bij Kappers 
 

mailto:welkom@hartvanhoonhorst.nl
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Zij aan Zij 
 

Wij nodigen jullie uit voor de volgende bijeenkomst op maandag 16 januari 
om 19 45 uur in de Potstal. 
Pastor Gerard Noordink zal ons op luchtige wijze iets vertellen over 
"Het geloof van vroeger en nu" en hierbij beelden laten zien door middel van 
Powerpoint presentatie. 
 
Wij hopen op een succesvolle avond. 
 

 
Twindesignshop wie, hoe en wat? 
 
Sommige weten precies wie wij zijn maar voor diegene 
die het nog niet weten: wij zijn Stef en Roy Veneboer en 
trotse grondleggers van Twindesignshop. 
Twindesignshop is ontstaan in het najaar van 2020. 
Door onze liefde voor hout en techniek te combineren met een dosis creatieve 
vaardigheden zijn wij in staat een reeks van unieke producten aan te bieden.  
Wij ontwikkelen betaalbare producten die leuk zijn om cadeau te geven of om zelf 
te houden. 
Door gebruik te maken van onze laser graveermachine kunnen wij verschillende 
materialen graveren/snijden zoals: hout, spiegels, glas, metaal ect.  
Ben je benieuwd wat wij kunnen betekenen voor jou? Bezoek dan onze website 
www.twindesignshop.nl. 
Samen kijken wij met jou naar de mogelijkheden om tot een gepersonaliseerd 
product te komen. 
 
Groetjes, 
Twindesignshop 
Stef & Roy Veneboer 
T: 06 43 59 9972   
E: info@twindesignshop.nl  
www.twindesignshop.nl 
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Na alle verbouwingen, verhuizingen en openingsactiviteiten is het nu tijd om een 
aantal activiteiten (weer) op te starten. Om te beginnen met het haak- en breicafé 
en het maandelijkse voorleesuurtje voor de kleintjes! De activiteiten worden soms 
sneller georganiseerd dan het dorpsblad verschijnt. Kom langs voor info en kijk 
vooral ook op de agenda op www.hoonhorst.nl.  
Onze ingang is nu aan de molenzijde van Thuis bij Kappers! 
 

HAAK- EN BREICAFÉ WEER VAN START! 
Houd je van haken en/of breien? Op woensdagmiddag tussen 
14.00 en 16.00 u is er weer een haak- en breicafé in het 
Anjerpunt! Neem je haak- of breiwerk mee en maak gezellig 
samen met anderen jouw producten en wie weet raak je nog 

meer geïnspireerd! 
 

VOORLEZEN 
Ook het voorlezen voor kinderen van 0 tot 4 jaar gaat weer 
beginnen!  
Op woensdag 1 februari om 11.00 u ben je van harte welkom 
met de kleintjes! Het is dan kinderboekenweek en we lezen 
voor uit het prentenboek van het jaar. Neem je liefste knuffel 

mee, wij zorgen voor het boek met vertelplaten, muziek en nog meer! 
 
 

BORDSPELLENAVOND 
Tijd om de bordspellen weer uit de kast te halen! Speel een 
bekend spel of probeer iets nieuws. De eerste spelavond 
is op donderdag 9 februari: inloop vanaf 19.30 u. We 
zitten aan de nieuwe stamtafel van Thuis bij Kappers als er 
genoeg aanmeldingen zijn!  
 

Meer info en/of aanmelden: 06 36 07 97 43 (Diny van Lambalgen) 

 
 
 
 
 
 

http://www.hoonhorst.nl/
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(DIGITAAL) VRAGENUURTJE EN INFOPUNT 
Elke dinsdag van 14 tot 15 uur: het digitaal vragenuurtje, voor 
iedereen die vragen heeft over gebruik van laptop, pc, tablet, 
mobiele telefoon, enz. Je krijgt deskundige hulp en er zijn geen 
kosten aan verbonden. 
Het Digitale vragenuurtje wordt georganiseerd door SAAM 
Welzijn en de Bibliotheek.  

 
Ook het Infopunt is open op de dinsdagen van 14 tot 15 uur. Bij het 
Infopunt kun je terecht met allerlei vragen over zorg, gezondheid, 
welzijn, wonen en nog veel meer. Aarzel niet, kom langs en stel je 
vraag. 

 
INZAMELING SHAMPOOFLESSEN 

Al een aantal maanden staat er een container voor shampooflessen 
bij het pand van Kappers. Sinds kort staat deze container bij het 
Anjerpunt. Waarom zamelen we shampooflessen in? 
Shampooflessen bestaan uit een soort plastic, HDPE (high density 
polyethyleen), dat heel goed te recyclen is. Het gaat om flessen 
met het tekentje PE-HD en het cijfer 02.  
RPP Kunststoffen in Nieuwleusen kan deze flessen recyclen en 
maakt er weer afvalbakken die in de gemeente worden geplaatst.  
In Hoonhorst loopt de inzameling goed. En volgens de medewerker 
van Dorpen van Morgen die de containers leegt valt de “bijvangst” 
in Hoonhorst mee, met de complimenten voor Hoonhorst! 
 

Openingstijden Anjerpunt: maandag t/m zaterdag 13.30 tot 16.30 u 
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.  
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Als er maar ‘muziek’ in zit 
 
Toneelgroep Sagezo uit Wijthmen is weer druk aan het 
repeteren! Het stuk dat vorig jaar geen doorgang kon vinden 
wegens corona hebben we opnieuw opgepakt. We konden in 
september dus op ons gemak beginnen want vorig jaar 
hebben we tot half november gerepeteerd en er was nog wel wat blijven hangen. 
 
“Als er maar ‘muziek’ in zit” van Evelien Evers is een blijspel in drie bedrijven. Er 
gebeurt altijd wat in de muzikale familie Derksen. Joris zorgt regelmatig voor 
opschudding, met steeds ’n ander vriendinnetje. Waarom wil hij toch niet verder 
met Desi? ‘t Is zo’n aardig meisje, vinden pa en ma. Ze zit net als vader Derksen 
en Joris bij de muziek. Dan weet je wat je kunt verwachten, vinden pa en ma. 
Waarom moeten het toch altijd van die aparte verschijningen zijn? Waarom 
neemt hij geen voorbeeld aan Sandra, die al jaren met dr. André Platvoet 
omgaat. Joris en André liggen niet bepaald op dezelfde golflengte. Wat moet 
Sandra toch met zo’n nerd. Joris en opa hebben dezelfde mening, die vent valt in 
de familie behoorlijk uit de toon. Oma Lieftink is de stoorzender van het geheel. 
Wat kan dat mens zeuren. Er klinkt zo nu en dan ook een behoorlijk valse noot 
van opa’s kant. Al met al een stuk met veel humor en rare verwikkelingen. 
 
De voorstellingen zullen niet meer in het Parochiehuis plaatsvinden maar in de 
sportzaal van de Elshof. We spelen ook niet meer drie avonden verdeeld over 
twee weekenden, maar slechts twee avonden, een vrijdag- en zaterdagavond. 
Per voorstelling zijn er wel meer plaatsen beschikbaar, dus we nemen aan dat we 
voldoende capaciteit hebben. En we hopen dat u er allemaal weer bij bent! 
 
Speeldata: 
Vrijdag 27 en zaterdag 28 januari 
aanvang 20:00 uur 
 
We zien ons helaas genoodzaakt de prijs van de kaartjes te verhogen tot € 8,50. 
Na afloop van elke voorstelling vindt weer onze fameuze verloting plaats, waarin 
tal van prijzen te winnen zijn. De hoofdprijs is traditiegetrouw een gevulde 
boodschappenmand met een waarde van € 50,=, afwisselend ter beschikking 
gesteld door een van onze sponsors.  
 
Kaarten à € 8,50 zijn verkrijgbaar bij: 
Thera Hülsmann, Valkenbergweg 20, tel. 06 52 28 27 41 
Benny van Eekeren, Woestijnenweg 1, tel. (0529) 40 19 26 of 06 83 26 61 33 
 

Namens Sagezo, 
Gemma Rosendaal 
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WOORDZOEKER 

ANJERPUNT 
BINGO 
BORDSPELLENAVOND 
BOWLEN 
FEESTAVOND 
INLOOPAVOND 

JANUARI 
JEUGDSOOS 
KLAVERJASSEN 
OPENING 
PEUTEROCHTEND 

SCHOLEN 
SILENT DISCO 
THUIS BIJ KAPPERS 
VOORLEESUURTJE 
ZIJ AAN ZIJ 
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