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Colofon:
Redactie
Marisca Kasper, tel. 06 14 56 57 69
Rosanne Wassens, tel. 06 37 31 90 81
e-mail: dorpsbladhoonhorst@gmail.com
Contactpersoon bezorging 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
30 aug
20 sep
11 okt

Gemaakt door
Marisca
Marisca
Rosanne

Verschijning
9 sept
30 sept
21 okt

Beste dorpsgenoten,
Ook al is het hartje zomer: het is toch de moeite waard om even in het Dorpsblad
te duiken. Bij het lezen zul je misschien toch wat in je agenda zetten, denk aan
de voetbalklusavond óf aan de Open Dag op de Damhoeve die dit jaar vanwege
de nieuwbouw zeker de moeite waard is. Of trek je toch de stoute schoenen aan
en ga je richting Bootcampveld?
Gewoon even verder lezen…..!

Stichting Het Dorpsblad
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In dit nummer:

Agenda:
Vrijdag
Dinsdag
Zondag

26 augustus
30 augustus
4 september

Voetbalklusavond
Ouderenochtend in de Potstal
Dorpsquiz Hoonhorst

Iedere dinsdag tussen 14 en 15 u: het Info uurtje in het Anjerpunt
Voor de actuele agenda en jaarplanning → zie Hoonhorst.nl

Inhoud:
Kerk

Voetbal klusavond

(Hulp) vragen van inwoners

KWF kankerbestrijding 4 t/m 10 september: collectanten
gezocht !!
Bootcamp Hoonhorst
Open dag Damhoeve
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Gezocht: Huishoudelijke hulp
We hopen iemand te vinden die ons kan helpen bij
huishoudelijk werk,
eens in de 2-3 weken voor ongeveer 3 uur.
In overleg kunnen we de details verder afstemmen, we zijn
flexibel.
Groetjes Fam. Sietsma (Poppenallee 24)
Telefoon: 06 28 76 15 57 (Lieke)

Bibliotheekboek meegenomen uit Anjerpunt
Per abuis is een boek van de bibliotheek Dalfsen tussen de
boeken van het Anjerpunt gekomen. Verzoek aan degene die
dit boek geleend heeft om het in het kratje bij het Anjerpunt in
te leveren zodat deze weer bij de biblio theek terecht komt.
Het betreft het boek: Liefdesbrief van Lucinda Riley.
Te herkennen aan de harde kaft en de stempel van
Bibliotheek Dalfsen.
Alvast bedankt,
Groet Reinier van der Vegt

DANKBETUIGING
Hierbij willen iedereen bedanken voor uw medeleven,
op welke wijze dan ook, na het overlijden van
Johan Jonker.
Het heeft ons goed gedaan.
Marietje van der Vechte en kinderen
Familie Jonker
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storaal team Emmanuelparochie
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
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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: 20 augustus tot en met 11 september
Elke zondag is er in het Eucharistisch Centrum in Ommen een
Eucharistieviering om 11.00 uur.
Zaterdag 20 augustus 21e zondag d.h. jaar
19.00 uur : Eucharistieviering
Voorganger : Pastoor Monninkhof
Koor
: Pro Musica
Lector
: Martin Broeks
Collectanten : Annie Braam, Jan Kroes
Koster
: Annie Braam
Intenties: overl. ouders Meijerink-Groote Stroek, Bernard en Marie Diepman-Reimert,
Dieks Meulman en kinderen, Hendrikus Gerardus van Eck, Jan Diepman en Ingrid RosinkDiepman, ouders Damman-Heerink, Gerda Kroes-Holterman

Maandag 22 augustus
19.00 uur : Rozenkransgebed
Lector
: Frans Eilert
Donderdag 25 augustus
19.00 uur : Eucharistieviering
Voorganger : Pastoor Monninkhof
Intentie

: Voor vrede in de wereld

Zondag 28 augustus:
Geen viering in onze kerk
10.00 uur : Oecumenische viering Oudleusen
Maandag 29 augustus
19.00 uur : Rozenkransgebed
Lectrix
: Tonnie Veltmaat
Donderdag 1 september
19.00 uur : Eucharistieviering
Voorganger : Pastoor Monnikhof
Intentie

: ouders Kappers- van de Kolk
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Zaterdag 3 september 23e zondag d.h. jaar
19.00 uur : Communieviering
Voorganger : Werkgroep
Koor
: Pro Musica
Collectanten : Gerard Holterman, Anton Peek
Koster
: Gerard Holterman
Intenties: Marinus en Diny Mars-Diepman, Bernard en Marie Diepman-Reimert,
Dieks Meulman en kinderen, ouders Kappers-Van de Kolk, Gerard Overgoor, overl.
ouders Broeks-Splinter, Marcel Diepman, Herman Nijboer

Maandag 5 september
19.00 uur : Rozenkransgebed
Lector
: Frans Eilert
Donderdag 8 september
19.00 uur : Eucharistieviering
Voorganger : Pastoor Monninkhof
Intentie

: Voor onze zieken en gehandicapten

Zondag 11 september 24e zondag d.h. jaar
09.00 uur : Communieviering
Voorganger : Werkgroep
Koor
: Pro Musica
Collectanten : Herman v.d. Vegt, Herman Veneboer
Koster
: Herman v.d. Vegt
Intenties: Bernard en Marie Diepman-Reimert, Dieks Meulman en kinderen,
Johan Kortstee, Fam. Huitink, ouders Damman-Heerink

Koffie drinken achter in de kerk
De volgende data is er na de zondagmorgen viering koffie drinken achter in de
kerk.
11 september, 9 oktober oogstdankfeest, 20 november Christuskoning en
ceciliafeest en 18 december.
Gezellig elkaar ontmoeten in gezelligheid en verbondenheid.
Een nieuwe manier van leven
Deze titel schiet mij te binnen naar aanleiding van de eerste lezing van afgelopen
zondag (31 juli jl.) uit Prediker. Prediker spreekt hierin over ‘ijdelheid der
ijdelheden’. Hoeveel ijdelheid is er niet in deze wereld, zo vraagt hij zich af. We
maken ons druk om van alles en nog wat. Maar weten we wel waarvoor het
allemaal doen ? Bovendien beklaagt de Prediker over al het onrecht dat hij om
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zich heen ziet. Sommigen spannen zich in, anderen gaan ermee aan de haal! Dit
kan toch nooit de bedoeling zijn ?
Naar mijn indruk heeft de Prediker wel een punt. Immers, in onze wereld wordt de
kloof tussen rijk en arm steeds groter. Denk maar eens aan de energielasten:
deze rijzen de pan uit. De meesten van ons staan in de kou, er is een steeds
kleiner wordende groep die er ‘warmpjes bij zit’. Bovendien vallen we van de ene
crisis in de andere. Het coronaspook waart nog steeds rond, natuurlijke
hulpbronnen raken uitgeput; het klimaat verandert, waardoor het steeds droger
wordt en de vraag rijst hoe we de watervoorziening op peil kunnen houden; we
zitten met een schier onoplosbaar dilemma tussen behoud van de natuur en
agrariërs, die in de knel komen; en wanneer houdt ‘in vredesnaam’ die zinloze
oorlog in de Oekraïne nu eindelijk eens op?
Intussen mist deze malaise zijn uitwerking niet: oudere mensen hebben het
gevoel aan de kant geschoven te worden; jongere mensen branden op en
kwetsbare mensen krijgen niet de zorg die ze verdienen. We voelen ons niet
gezien, niet gehoord, niet gewaardeerd; met als gevolg dat allerlei spanningen
stijgen tot het kookpunt; en dat terwijl deze zomer toch al allerlei hitterecords
breekt …
Het vurige pleidooi, dat ik lees in de bespreking van twee nieuwe boeken over
een andere manier van leven, is me daarom uit het hart gegrepen. Beide auteurs,
Man Keirse en Karin Armstrong, vragen ons om geen ‘schatten op aarde’ maar
‘schatten in de hemel’ te verwerven. Zij pleiten voor compassie. Dat is het
vermogen om mee te voelen met de ander. Omdat compassie ons bevrijdt uit de
gevangenis van ons ego, zo zegt Armstrong, kunnen we hierdoor komen tot een
ervaring van het anders-zijn – de heiligheid – van wat we God noemen. Laten we
niet alleen afgaan op ons eigen ‘goede gevoel’. Maar ook samen genieten.
Dit is ook de ‘tijding van troost en vreugde’, dat het evangelie ons meegeeft.
Jezus wordt geboren in een krot en wordt een vluchteling. In Zijn Zoon is God
ons zo in al onze ellende, in al ons wanhopig zoeken naar zin en grond van ons
bestaan, nabij. Zijn compassie (letterlijk vertaald: ‘mede-lijden’) is het grote
geheim van ons geloof. Dat dit geschenk uit de hemel ons de weg mag wijzen
naar een nieuwe manier van leven!
Pastoor André Monninkhof
Zie ook:
Manu Keirse: “Anders leven”
Karin Armstrong: “De heilige natuur. Het herstel van onze relatie met
onze natuurlijke omgeving”.
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Levenslessen over omgaan met dood en verlies
Op vrijdagavond 29 april hield professor doctor emeritus hoogleraar Manu Keirse,
ten overstaan van een compleet uitverkochte Brugkerk een indrukwekkende en
inspirerende lezing over ‘Helpen bij verlies en verdriet’.
Manu Keirse begint de avond met een sprookje, wat meteen een heldere
weergave is van de problemen waartegen mensen aanlopen in het omgaan met
verlies en verdriet bij henzelf en dat van anderen. Leven en dood zijn
onlosmakelijk met elkaar verbonden. Iedereen krijgt er vroeg of laat mee te
maken. Maar hoe benader je iemand die zojuist een dierbare heeft verloren? En
vanuit welke positie? Sterven is verhuizen van de buitenwereld naar het hart van
de geliefden, zodat de herinnering in liefde blijft voortbestaan. Daarbij is het
belangrijk dat men verdriet verdriet laat zijn en dat er warmte en genegenheid en
een luisterend oor voor de nabestaande(n) zijn. Manu benadrukt dat het heel
belangrijk is om kinderen bij verlies en verdriet te betrekken, hoe jong ze soms
ook zijn. Benader het open en ga het niet verzwijgen of het kind ontzien. Wees
altijd eerlijk en correct over wat er gaande is. Met een lach en een traan wordt er
ademloos geluisterd naar de vele voorbeelden die Manu in de praktijk bij de hand
heeft gehad. Zo spreekt hij over rouwarbeid. Arbeid omdat het een intensief
traject is wat in golven kan opkomen op de meest onverwachte momenten, wat
jaren kan duren en waar je aan werkt. Manu Keirse spreekt over vier taken in de
rouwarbeid. Op de eerste plaats: het onder ogen zien van de werkelijkheid van
verlies. Soms moet dit tot in den treure herhaald worden tot de puzzelstukjes
geleidelijk op de plek gaan vallen. Dit kost veel tijd, maar de deuren naar de
toekomst kunnen alleen open gaan als er correcte uitleg en warmte en
genegenheid worden gegeven.
Ten tweede is er het ervaren van de pijn van verlies. Pijn wegduwen of
onderdrukken of negeren zijn een verlenging van het proces. Verdriet is normaal
gedrag en hoort erbij. De pijn komt naar buiten in vormen als boosheid,
prikkelbaarheid, schuldgevoel. Luister naar hoe het voor de betrokkene voelt, in
plaats van te veronderstellen hoe het moet voelen. Vraag de betrokkene; ‘vertel
eens wat er op dit moment zo moeilijk is’ en zeg dat die ander zich schuldig mág
voelen, maar dat diegene niet schuldig ís. Schuldgevoelens zijn tekenen van
liefde en verantwoordelijkheid. Je mag deze telkens opnieuw uitspreken, want
opgekropte schuldgevoelens zijn op den duur levensgevaarlijk. De derde taak is
het aanpassen aan het nieuwe leven met dit verlies. Bijvoorbeeld het alleen
boodschappen doen, alleen eten etc. De enige manier waarop hulp geboden kan
worden is door er te zijn en door te luisteren. Er is vaak te weinig tijd voor een
luisterend oor of er is weerstand bij de toehoorder of de verteller om het verhaal
opnieuw te horen of te vertellen. De nabestaande moet altijd de kans krijgen om
het verhaal (vele malen opnieuw) te vertellen. Een overledene mag niet dood
gezwegen worden, omdat niemand het onderwerp durft aan te snijden. De laatste
en vierde taak is het opnieuw leren genieten van het leven en herinneringen
levendig bewaren. Een gevoel dat vaak aanwezig is, is ‘mag ik nog wel genieten
DORPSBLAD HOONHORST NR 1
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als die ander er niet meer is of als er nooit meer over gesproken wordt’? Ja, dat
mag. Door in het leven mooie herinneringen te maken, zijn deze opgeslagen in
het hart van degenen die achterblijven. Verlies gaat mee door het leven. Verlies
overleven heeft niks te maken met vergeten. Het is niet loslaten, maar anders
leren vasthouden in herinnering. Net als een schaduw gaat het continu met je
mee, het ene moment scherper aanwezig dan het andere moment. Het zijn
overduidelijke taken die besproken worden, voor de hand liggend en realistisch.
Niet moeilijk om uit te voeren, maar toch is er vaak een drempel om het toe te
passen in de praktijk. Vergeet de vraag; ‘Wat moet ik zeggen tegen de verdrietige
nabestaanden?’ Maar bedenk: ‘Wat zouden de mensen met verdriet tegen mij
willen zeggen?’ De allerbelangrijkste conclusie van deze avond is: luisteren,
luisteren, nog eens luisteren en aandachtig luisteren.
Aan het einde van de avond en na het beantwoorden van enkele vragen is er een
daverend applaus voor spreker Manu Keirse en zijn er dankwoorden van het
organisatiecomité met overhandiging van typische Lemelerveldse lekkernijen.
Nadien is er de mogelijkheid om de vele boeken in te zien of aan te schaffen en
even na te praten over de inspirerende avond die op een ieder diepe indruk heeft
gemaakt.

Verslag van de lezing door Kardinaal Eijk gehouden op 28 juni 2022 in
Lemelerveld
op uitnodiging van de Pelgrimagegroep “Het zoeken niet moe”,
met het thema:
Euthanasie, kerk en geloof
Kardinaal Eijk opent met gebed en begint zijn
lezing via een scherm met een aantal
stellingen:
Wat is het standpunt van onze kerk inzake
euthanasie?
Wanneer is lijden ondraaglijk?
Wat is voltooid leven?
Hebben wij recht op beschikking over leven
en dood?
Er is sinds 2002 een wet die euthanasie onder strenge voorwaarden toestaat.
Euthanasie is alleen mogelijk vanaf de leeftijd van 12 jaar. Onder de 12 jaar is
hiervoor een wet in de maak, waar de kerk op tegen is.
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Kardinaal Eijk legt uit wat euthanasie betekent en aan welke regels de arts zich
moet houden:
* Levensbeëindiging kan alleen door een arts en op verzoek van de patiënt
worden verricht en alleen als hij aan een aantal zorgvuldigheidseisen voldoet,
zoals ondraaglijk en uitzichtloos lijden en alleen bij een medische oorzaak.
* Er geen alternatief meer mogelijk is, bijv. palliatieve zorg.
* Een onafhankelijk arts moet ook een oordeel geven.
Euthanasie is alleen in uiterste gevallen toegestaan, bijv. bij zeer ernstige
uitzichtloze ziekte of handicap.
We kennen ook palliatieve sedatie, en soms de bijwerking van medicijnen met
de dood tot gevolg.
Als we teruggaan naar de vraag: hebben wij recht op beschikking over leven en
dood?
Elk mens heeft recht op waardig leven en waardig sterven en goede zorg tot het
levenseinde.
Daar kan soms het staken van een levensverlengende behandeling bij horen, in
het eindeloos doorbehandelen met alle nieuwe technieken schiet men soms door.
Het menselijk leven hoeft niet ten koste van alles in stand te worden gehouden.
Bij voltooid leven is er soms sprake van een gevoel van eenzaamheid, bij verlies
van dierbaren, of verminderde mobiliteit. Door goede begeleiding kan de patiënt
soms erg opknappen en nog een waardig bestaan beleven.
Goede zorg en aandacht van de medemens is dan heel belangrijk.
Een vertrouwensband opbouwen met deze persoon en het goed onderhouden
hiervan.
Een positieve opdracht voor ons allen is: patiënten helpen te leven.
Kardinaal Eijk heeft een boeiende en inspirerende lezing gehouden en na de
pauze komen er vragen, met vaak persoonlijke ervaringen, waar de kardinaal
respectvol mee omgaat.
De kerk heeft niet de beschikking over leven en dood, maar we dienen het leven
gekregen van onze schepper als van essentiële waarde te beschouwen.
De kardinaal sluit samen met ons af in gebed, waarin hij kracht en steun vraagt
voor allen die in deze moeilijke fase van hun leven staan
We kijken terug op een waardevolle middag.
Pelgrimagegroep ‘Het zoeken niet moe”
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Gezocht: Pianist voor een RK kerkkoor.
Wij zijn Reflection, een koor uit Heino. Wij zijn verbonden aan de Katholieke kerk
hier in ons dorp.
Minimaal één keer per maand verzorgen wij als koor de zang tijdens een
kerkviering.
Ons koor bestaat uit ongeveer 35 leden en we zingen veelal 4-stemmig.
Wij zingen verschillende stijlen, ritmisch uitdagend, vrolijk of gedragen en in
meerdere talen.
Een greep uit ons repertoire: naast de vaste gezangen zoals bijv. Missa Aqua
Viva, Gloria van Vivaldi, enkele nummers van John Rutter, Ave Maria van
Schubert, ook moderne nummers van bijv. Michael Jackson, Leonard Cohen of
Claudia de Breij.
Ook zingen we bij andere en/of bijzondere gelegenheden, zoals een optreden
tijdens een muziekestafette, het verzorgen van een avond (samen) zang in een
verzorgingscentrum, een bruiloft in de kerk of een kerkdienst/carnavalsviering
voorafgaand aan de gala-avond van de carnavalsvereniging.
Onze repetitieavond is op de dinsdag van 20.00 uur tot ongeveer 21.45 uur.
De vieringen zijn veelal op de zaterdagavond (van 19.00 - 20.00 uur)
Ben jij die gedreven, enthousiaste pianist(e) die ons kan begeleiden tijdens deze
repetities en vieringen?
Wil jij een mooie samenwerking met onze vaste dirigente Magdalena Jarczyk?
Ben jij die allround pianist(e) die in ons wel een uitdaging ziet?
Dan komen wij graag met jou in contact.
Voor meer informatie kun je contact opnemen met onze voorzitter:
Frans Schrijver tel. 06 83 10 54 60
b.g.g. Natascha Berendijk tel. 06 46 51 45 72
Miva collecte
Dit jaar vindt in het weekend van 27/28 augustus de Miva-collecte plaats in de
kerken.
Via de parochies wil Miva graag aandacht vragen voor het bereikbaar maken van
medische zorg in Tanzania.
Het ziekenhuis van Geofrey biedt zorg aan mensen in een groot gebied in het
westen van Tanzania. Het werkgebied is verspreid over 24 dorpen.
Vervoer voor dokters en patiënten is hier onmisbaar.
Op www.miva.nl leest u meer over dit project. Ook ligt er achter in de kerk
campagne materiaal. Deze collecte wordt van harte aanbevolen.
Mov.werkgroep
DORPSBLAD HOONHORST NR 1
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VOETBAL NIEUWS

Aankondiging Voetbal Klusavond vrijdag 26 augustus 2022
Ook dit jaar wil VV Hoonhorst voorafgaand aan de start van de nieuwe
voetbalcompetitie 2022/2023 graag het Sportpark ”De Potkamp” weer helemaal
tip top in orde maken. Daarvoor organiseren we op vrijdag 26 augustus weer een
gezellige klussenavond.
We beginnen rond 18.00 uur met een kop koffie en zullen daarna in groepjes
gaan starten.
Neem alsjeblieft een emmer en spons/doek mee en eventueel
werkhandschoenen.
Na afloop is er voor de vrijwilligers nog een gezellige nazit met een hapje en een
drankje.
Vele handen maken licht werk, dus senioren, A en B spelers
en ouders van de overige teams worden hierbij van harte (en
met enige nadruk) uitgenodigd om hun steentje bij te
dragen…..
Noteer deze datum vast in je agenda….
Voor vragen kun je met onderstaande contactpersonen aanspreken:
Wim van Lenthe
Jeroen Zwakenberg
Jeroen Peek
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PLAATSELIJK NIEUWS
In gebruik name sporttoestel Bootcamp Hoonhorst
9-7-2022 hebben we officieel ons mooie sporttoestel in gebruik
genomen
. onder het oog van enkele sponsors en
bootcampleden.
Tijdens deze in gebruik name is er bij het toestel een bord met uitleg van de
oefeningen onthult door de 2 aanwezige sponsoren Unive Buurtfonds (door Chris
Bekker) en Trioliet (door Jeroen Meijerink)
Unive Buurtfonds heeft bijgedragen aan het sporttoestel. Trioliet zet zich in voor
een jaarlijkse bijdrage voor aankleding van het bootcampveld, dit 3 jaar lang.
Hiervoor hebben we de kleine bordjes (met erop de oefeningen die uitgevoerd
kan worden) aangeschaft.
Deze bordjes hangen aan het hek langs de lange kant van het bootcampveld.
Met deze 25 oefeningen kun je een fullbody workout uitvoeren met evt.
trekkerbanden die achter de container liggen en door iedereen gebruikt kan
worden, als ze maar netjes terug gelegd worden.
Dus we dagen jullie uit om lekker te komen sporten op het bootcampveld, zeker
nu we 6 weken geen bootcamplessen geven i.v.m. de zomervakantie vanaf 16
juli.
Langs deze weg willen we iedereen een fijne (sportieve) vakantie toewensen en
we dagen iedereen uit (jong en oud) om van het sporttoestel en de oefeningen
langs kant van het veld uit te proberen. We hopen dat hier volop gebruik van
gemaakt wordt en zo in je vakantie aan je gezondheid blijft werken.
Heel veel bootcampplezier!
CREW Bootcamp Hoonhorst
Helen, Robert, Loes & Claudia
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KWF Kankerbestrijding collecteert 4 t/m 10 september in Hoonhorst en
omgeving
Doneren kan via QR-code op collectebord
Tijdens de nationale collecteweek van KWF Kankerbestrijding (4 tot en met
10 september) wordt in Hoonhorst en omgeving weer huis-aan-huis
gecollecteerd. Dit jaar ruilen collectanten de collectebus in voor het
collectebord met QR-code. Hoonhorsternaren die iets over hebben voor het
goede doel kunnen eenvoudig doneren door de QR-code te scannen met
hun telefoon.
Geen bus, maar een collectebord
“KWF maakt als eerste goed doel in Nederland de overstap naar een volledig
digitale huis-aan-huis collecte. “Het digitale betaalverkeer is al jaren in opmars.
En het is prettiger voor onze collectanten, die nu niet meer met een zware bus
straat hoeven. Om te doneren, scannen mensen gewoon de QR-code die op het
collectebord staat, en de betaling verloopt vervolgens via iDEAL. Eenmalig, veilig
en vrijblijvend.”
Voor mensen zonder smartphone heeft iedere collectant een flyer (nietthuiskaart) bij zich. Daar staat onder andere het rekeningnummer van KWF op,
zodat ze een gift kunnen overmaken.
1 op de 3 krijgt kanker
Vorig jaar werd in Hoonhorst en omgeving € 1.817,19 opgehaald.
“Hartverwarmend dat zoveel Hoonhorsternaren het verschil willen maken voor
mensen met kanker. Dit jaar hopen we weer op een mooi bedrag!”
Dat is hard nodig, want nog altijd krijgt 1 op de 3 Nederlanders kanker. “En elke
euro komt goed terecht. Naast kankeronderzoek maakt KWF ook zorg en
ondersteuning mogelijk voor iedereen die geraakt is door kanker.”
DORPSBLAD HOONHORST NR 1
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Collectanten gezocht
Wil je ook helpen om zoveel mogelijk geld op te halen, aan de deur of via je
mobiel? Het collecteteam is nog op zoek naar collectanten. Meld je aan via
Marisca Kasper, tel. 06 14 56 57 69.
Collectant gemist?
Heb je de collectant gemist? Geef dan via kwf.nl/collecte of scan onderstaande
QR code.

Streekproducten, kaarten en lekkers voor onderweg!
Wist je dat je, nu Kappers tijdelijk gesloten is, bij ons
niet alleen voor streekproducten, fiets- en
wandelkaarten terecht kunt, maar ook voor koffie/thee,
heerlijk boerenijs van de Rosahoeve, vruchtensappen
én een heerlijke appelkoek? Deze appelkoek is
gemaakt door een Dalfser cateraar, die het recept
samen met zijn leerlingen, kinderen met een rugzakje,
heeft ontwikkeld!
Sinds kort is de fietsroute die tijdens het Sproeifeest kon worden gefietst ook
verkrijgbaar op papier met wetenswaardigheden over de route. De route gaat via
fietsknooppunten.
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Ook de vier wandelingen rond Hoonhorst die samen
met Hoonhorst 250 zijn gemaakt, met onderweg de
QR-codes met gesproken teksten, zijn nog steeds
verkrijgbaar bij ons!
Openingstijden Anjerpunt
In augustus zijn wij ook geopend op de
zaterdagmiddagen van 13.30 tot 16.30 u!! Daarnaast
maandag t/m vrijdag van 13.30 u tot 16.30 u. Van harte welkom!
Infopunt en digitale vragenuurtje wel in Hoonhorst in augustus!
In Hoonhorst gaat het spreekuur van het Infopunt/digitale vragenuurtje op
dinsdagmiddag tussen 14.00 u en 15.00 u in het Anjerpunt gewoon door!!
Voor de overige vestigingen van de Kulturhusen geldt dat het Infopunt in de
periode van 25 juli tot en met 21 augustus gesloten is, maar wel telefonisch
bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 10.00 tot 12.00 uur. Het
telefoonnummer is 0529 79 30 13. Eventueel kan er dan een afspraak gemaakt
worden met een infopuntmedewerker.
Het Infopunt voor als je het even niet weet…. Het Infopunt is er
om mensen te helpen met allerlei vragen. Over zorg en welzijn,
maar ook over allerlei activiteiten die er in het Kulturhus te doen
zijn. Je gaat naar het Infopunt als je niet precies weet waar je
met je vraag heen kunt, of omdat je een hulpvraag hebt en denkt
dat deze niet zwaar genoeg is om direct naar een zorgorganisatie te stappen.
Ook kan het zijn dat je eerst wilt kijken of er andere oplossingen zijn of dat je
gewoon praktische vraag hebt. Ook dan kun je terecht bij het Infopunt.
Vechtdalontdekkingsreis
Ga mee op ontdekkingsreis met professor Dianthus op zoek naar dat ene plantje
in het Vechtdal... Wie hem daarbij wil helpen, kan op pad met de Vechtdal
Ontdekkingsreis van de Anjerpunten!
Bij elk Anjerpunt kun je het spelpakket kopen om met het hele gezin op stap te
gaan. Via interessante punten in het Vechtdal kraak je bij elk Anjerpunt de code
van de kluis, met hulp van een routekaart, spelregels en QR-codes met info. Dan
verdien je een bloemblaadje van het zeldzame plantje. Als je overal bent geweest
vormen de vijf blaadjes samen de bloem. Missie geslaagd!
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Breinbrekers
Het laatste driehoekje
Bestudeer de getallen. Welk getal moet er op de plaats van het vraagteken in
het laatste driehoekje?

Hoeveel appels?
Een rekensom die natuurlijk veel te simpel is…
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Vind de fout
In deze puzzel staat ook een fout. Zie jij welke?

Een vreemd sterfgeval
Een duidelijk gevalletje “outside the box” denken… Want vier cijfers naast elkaar
hoeven niet altijd jaartallen te betekenen.

Oplossingen:
1 Vermenigvuldig het cijfer boven met linksonder en trek rechtsonder eraf…
2 De som zegt het al: je pakt er… De rest blijft gewoon liggen.
3 De fout staat niet in de cijferrij…
4 Wie zegt dat het jaartallen zijn? De man werd geboren op nummer 1999 en
bleef al die tijd vlakbij zijn ouderlijk huis wonen op nummer 1972.
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