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Colofon: 
Redactie                                                                               
Marisca Kasper, tel. 06 14 56 57 69 
Diny van Lambalgen, tel. 06 36 07 97 43 
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 
  
 21 maart Diny 31 maart 
 11 april Marisca 21 april 
 2 mei Marisca 12 mei 
 

 
 
Beste dorpsgenoten, 
 
Heel het dorp was afgelopen weken druk met …. pláátjes…. Nu het einde van 
deze verzameling nadert zijn er weer genoeg andere zaken die de aandacht 
vragen. 
Led verlichting, toneel, voetbal, paasviering, naaiwerkzaamheden, Kolde’r’ etc. 
De nieuwe appartementen, gaat het dan echt gebeuren?  
We wensen u veel plezier met het lezen en mocht u zelf iets geplaatst willen 
hebben, mail ons gerust! 
 
Stichting Het Dorpsblad 
 
  

mailto:dorpsblad@hoonhorst.nl
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Agenda 
Punten met *: lees verderop in dit blaadje! 
 
Vrijdag 10 maart Jeugdsoos zwemmen  
Vrij en za 10 en 11 maart NL Doet  
Dinsdag  14 maart  Ouderenochtend Kappers 
Woensdag 15 maart Klaverjassen Potstal 
Maandag 20 maart Zij aan Zij * Potstal 
Dinsdag  21 maart Bingo Kappers 
Do t/m za 23, 24, 25 maart Toneelgroep Kolde’r’ * Kappers 
Dinsdag 28 maart Ouderenochtend  
Woensdag 29 maart Klaverjassen Potstal 
    
    
    

 
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: 12 maart tot en met 2 april. Wijzigingen voorbehouden 
Elke zondag is er in het Eucharistisch Centrum in Ommen een Eucharistieviering 
om 11.00 uur 
 
Zondag 12 maart 3e Zondag van de Veertigdagentijd 
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, 
Hein, Marie en Henk Diepman 
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Maandag 13 maart 
19.00 uur : Rozenkransgebed 
Lectrix  : Tonnie Veltmaat 
 
Donderdag 16 maart 
19.00 u : Eucharistieviering  
Voorganger  : Pastoor Monninkhof 
Intentie : Voor de overledenen 
 
Zaterdag 18 maart 4e Zondag van de Veertigdagentijd 
19.00 uur  : Communieviering 
Voorganger   : Pastoraal werker Butti 
Lectrix  : Ankie van Leeuwen  
Collectanten : Herman v.d. Vegt, Hans Rienties 
Koster   : Herman v.d. Vegt 
Intenties: Johan Meijerink, Bernard en Marie Diepman-Reimert, overl fam. Wolthaar, 

Leny van Eck-Hagedoorn, Bertus Kappers, overleden ouders van Straaten-Meulman,  
overl. ouders Sterenbosch-Luttenberg 

 
Maandag 20 maart 
19.00 uur  : Rozenkransgebed 
Lector   : Frans Eilert 
 
Donderdag 23 maart 
19.00 uur   : Eucharistieviering  
Voorganger   : Pastoor Monninkhof 
Intentie   : Voor de mensen die op de vlucht zijn 
 
Zondag 26 maart:   
Collecte voor het Lucille Memorial Fund 5e Zondag van de Veertigdagentijd 
09.00 uur     : Eucharistieviering 
Voorganger : Pastor Wenker 
Koor   : Pro Musica 
Lectrix   : Hermien Schoorlemmer 
Collectanten  : Gerard Holterman, Hein Hulsman 
Koster           : Gerard Holterman 
Intenties: Johan Meijerink, Bernard en Marie Diepman-Reimert, overl. fam. Wolthaar,  

overl. ouders Van der Vechte-Rientjes, ouders Damman- Heerink, overl. ouders 
Hollewand 

 
Na de viering koffiedrinken 
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Zondag 26 maart   
18.00 uur Vormselviering in Heino 
 
Maandag 27 maart 
19.00 uur     : Rozenkransgebed 
Lectrix       : Tonnie Veltmaat 
 
Donderdag 30 maart 
19.00 uur   : Eucharistieviering  
Voorganger   : Pastoor Monninkhof 
Intentie           : Voor vrede in de wereld 
 
Zondag 2 april Palmpasen Palmpasenoptocht 
09.00 uur    : Communieviering 
Voorganger  : Pastoraal werker Doornbusch 
Lector   : Silvo Broeks 
Koor   : Pro Musica 
Collectanten  : Herman v.d. Vegt, Tonnie Braam 
Koster  : Herman v.d. Vegt  
Intenties: Bernard en Marie Diepman-Reimert, Johan Meijerink, overl. fam. Wolthaar, 

Jan Huitink, Joop Koerhuis 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tegenwind 
“De eenzame fietser die, kromgebogen over het stuur, tegen de wind…” 
 
Deze regel uit een lied van, naar ik meen Boudewijn de Groot, werd me 
aangereikt door collega’s in het pastoraal team toen ik vertelde over twee 

 
Op maandag 6 februari is overleden te Zwolle: 

 
Irma Broeks – Schiller 

 
in de leeftijd van 55 jaar 

echtgenote van Silvo Broeks 
 

Zwarteweg 7 
 

Laten wij Irma Broeks - Schiller in onze gedachten 
bewaren 
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misdienaars uit onze parochie. Vlak voor de Mis kwamen ze binnen, verregend 
en verkleumd. Vanaf hun huis hadden ze maar liefst 7,5 km gefietst, tegen de 
wind in, om op tijd te komen voor de viering. Echte bikkels! Op deze zondag 
maakten zij samen ècht het verschil, waren zij – in woorden van het evangelie – 
het ‘zout der aarde’. 
 
Tegenwind. Hieraan denk ik, als het gaat over de actualiteit. Op de ochtend, 
waarop ik dit artikel schrijf, bereikt mij het bericht van het overlijden van een 
jonge vrouw. Omgeven door haar man, gezin, familie, vrienden en artsen met 
heel liefdevolle aandacht en zorg, heeft zij gevochten om haar leven te mogen 
behouden. Helaas heeft het niet zo mogen zijn. Heel triest! 
 
Verder zijn mijn gedachten bij hen, die lijden onder het besluit van onze 
Aartsbisschop om, op den duur, op zondagmorgen geen woord- en 
communievieringen te laten plaatsvinden. De zorg van onze Aartsbisschop, het 
waarborgen van de eucharistie als hoogtepunt en bron, begrijp ik heel goed. 
Maar ik heb evenzeer begrip voor het verdriet van hen, die zich jarenlang met 
hart en ziel hebben ingezet voor deze vieringen. En ook de aanblik van een 
groep oudere parochianen, die zich – aan de koffie na een viering – wanhopig 
afvragen, hoe zij dan op zondag nog naar een viering kunnen gaan, waar zij ook 
de communie ontvangen, staat op mijn netvlies gegrift. “We hebben geen geld en 
ook geen vervoer om naar Ommen te gaan”, zo laten zij met tranen in hun ogen 
weten. Hun eigen kerk voelt voor hen – en voor velen – toch het meest als 
thuiskomen; en (ook) dit zou hen dan binnen enige tijd worden ontnomen … 
 
Temidden van heel deze materie voel ik me zelf wel eens als die eenzame 
fietser, die zich – kromgebogen over het stuur – probeert voort te bewegen en 
moed te houden. Met alle tragedies, die zich op dit moment in deze wereld en 
ook om ons heen afspelen (oorlog in Oekraïne, aardbeving in Turkije en Syrië, 
maar ook eenzame mensen, die dreigen te verkommeren) valt het u en mij niet 
altijd mee, om het hoofd op te heffen en de blik voorwaarts te blijven richten. 
 
Bij al deze tegenwind denk ik ook aan de komende (deze) Veertigdagentijd. Ook 
voor het volk van Israël was het in de woestijn afzien. Veertig jaar maar liefst 
moesten zij het (met elkaar) uithouden, voordat zij het doel van hun tocht – het 
Beloofde Land – konden bereiken. Ga daar maar eens aan staan: al die in tijd 
overdag in de verzengende hitte en in de nacht in de ijskou van de woestijn! 
 
Hun aanvoerder Mozes, en ook God-met-hen (Emmanuel) heeft hen er 
uiteindelijk doorheen gesleept.  
Zelf hoop ik, dat ik met de ondersteuning van mijn nieuwe elektrische fiets 
(waarvoor heel veel dank!), maar ook met nieuwe moed verder mag komen. Dat 
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de Geest van God, die waait waarheen Hij wil, ons wind in de rug mag geven!   
Pastoor André Monninkhof 
 

 
Carnavalsviering 
Op 11 februari jl. maakte prins Carnaval, prins Sten de eerste, jeugdprinses 
Maud met de leden van de raad van 11 hun opwachting in de carnavalsviering. 
 
In deze kleurrijke viering is pastoor Monninkhof voorgegaan. Het bijvoeglijk 
naamwoord voor deze viering paste ook naadloos bij het thema van deze viering: 
 
Kleur geven aan het leven. Een kleurtje kan net het verschil maken of een groot 
verschil. Kleuren staan ook symbool voor allerlei gevoelens. 
 
Binnen de kerk wordt ook gebruik gemaakt van kleuren om aan te geven in welke 
periode we zitten van het kerkelijk jaar. 
 
Kortom een passend thema. 
 

Wijziging benoeming pastor Butti 
Op 7 september a.s. bereikt pastor Butti de pensioengerechtigde 

leeftijd. Voor een pastoraal werker betekent dit dat hij niet langer 

´als pastor´ actief kan zijn in de parochie. Omdat pastor Butti na 

zijn pensionering ‘niet achter de geraniums wil gaan zitten’, is hij 

op zoek gegaan naar ander werk en dat heeft hij - sneller dan gedacht – 

gevonden. Hij is momenteel als geestelijk verzorger in deeltijd in dienst bij een 

zorginstelling in Twente. 

Wij zijn blij dat pastor Butti tot 7 september voor onze parochie in deeltijd 

dienstbaar en actief wil blijven en wensen hem veel succes en voldoening in zijn 

nieuwe werkkring. 

Als parochie zullen we op vrijdagavond 8 september a.s. afscheid van pastor 

Butti nemen. Hierover zult u te zijner tijd nader worden geïnformeerd. 

Parochiebestuur en pastoresteam 
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Blijft dit doen om mij te gedenken 
Reactie van pastoraal team en parochiebestuur op het beleidsplan ‘Blijf dit doen 
om Mij te gedenken’ over Eucharistievieringen, Woord- en Communievieringen 
en gebedsvieringen in het Aartsbisdom Utrecht 
 
Ommen, 23 februari 2023 
 
Beste mensen, 
 
Op 27 oktober 2022 werden besturen, pastoraal teams, vrijwilligers en de 
geloofsgemeenschappen geïnformeerd door onze Aartsbisschop hoe hij over vijf 
jaar (per 1 januari 2028) de verhouding ziet tussen de plaats van de H. 
Eucharistie en overige vieringen. De Kardinaal wil dat we gezamenlijk de 
Eucharistie vieren op zondag. Daar is alles over te zeggen maar niet dat er 
verder geen enkele viering meer gehouden kan worden. Maar wat wel duidelijk is: 
géén Woord- en Communievieringen. De Woord- en Communievieringen zullen 
in het overige parochiële leven hun plaats behouden; bijvoorbeeld in de 
verzorgings- en verpleeghuizen en bij ontmoetingen waar ouderen en zieken 
maandelijks bij elkaar komen. 
 

Impact 
Deze beleidsnotitie heeft zijn impact. Voor de parochiële vrijwilligers, maar ook 
voor de diakens en pastoraal werkers. Verschillende media hebben er al op 
gereageerd en ook binnen onze geloofsgemeenschappen is het regelmatig 
onderwerp van gesprek. Onlangs (op 7 februari jl.) heeft er een gesprek 
plaatsgevonden tussen Vicaris Cornelissen en vertegenwoordigers van 
geloofsgemeenschappen uit onder meer het Vechtdal, Salland en Twente. Bij die 
gelegenheid zijn de petities overhandigd, die u de afgelopen weken heeft 
ondertekend. Op deze petities heeft de Kardinaal gereageerd in zijn brief van 14 
februari jl. Deze brief is gericht “aan de bezwaarschrijvers tegen het beleidsplan 
“Blijf dit doen om Mij te gedenken”. Met alle waardering voor de betrokkenheid bij 
onze geloofsgemeenschappen van allen, die een petitie hebben ingediend, blijft 
de Kardinaal in zijn brief bij zijn standpunt, dat uiterlijk op 1 januari 2028 de 
Woord- en Communievieringen op zaterdagavond en op zondag in onze 
parochiekerken moeten stoppen. 
 
Als pastores in ons bisdom hebben wij sinds het Jaar van de Eucharistie (2019) 
vermoed, dat onze Aartsbisschop met nieuw beleid zou komen ten aanzien van 
Woord- en Communievieringen, zonder daarbij een tijdspad voor ogen te hebben 
gehad. Wellicht valt ons hier iets te verwijten; wij hebben er sindsdien feitelijk 
geen aandacht aan besteed of er in het pastoraal beleid actie op ondernomen. 
Als pastores en parochiebestuur zijn we de vrijwilligers die voorgaan in Woord- 
en Communievieringen dankbaar en erkentelijk. Zij zijn, ook door ons als 
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pastoraal team, vaak jarenlang gevraagd om voor te gaan en zij hebben zich 
altijd beschikbaar gesteld voor de geloofsgemeenschap. 
 
Wat nu? Allereerst willen we binnen enige weken de vrijwilligers, die voorgaan in 
Woord- en Communievieringen en in uitvaartvieringen, bijeenroepen om met 
elkaar te spreken over het beleidsplan. Wat betekenen deze inzichten voor hen? 
Welke mogelijkheden zien we? Hoe gaan we om met de vijf jaar die voor ons 
liggen? Ook heeft pastoor Monninkhof deelgenomen aan een studiedag voor de 
priesters van ons Aartsbisdom op 18 januari jl., tijdens deze studiedag is er ook 
gesproken over dit beleidsplan. Voorts hebben wij als pastoraal team 
deelgenomen aan de Cura-vergadering van alle priesters en pastoraal werkers in 
ons Vicariaat Deventer op 24 januari jl., ook daar hebben we als pastores met 
onze Kardinaal en met Vicaris Cornelissen – en ook met elkaar – gesproken over 
dit beleidsplan. 
 

Gemeenschappelijke weg 
Als pastoraal team en parochiebestuur hebben we een gemeenschappelijke weg 
af te leggen met de geloofsgemeenschappen en de vrijwilligers. Wij hechten er 
belang aan dat deze weg voor ons allen begaanbaar is. Het bekijken van de 
mogelijkheden binnen het beleidsplan is voor ons dan ook een uitgangspunt, 
waarbij we van harte de hoop uitspreken, dat u samen met ons hiernaar op zoek 
wilt gaan. 
Met hartelijke groet,  Pastoraal team en parochiebestuur 
 

Vastenactie 2023 
De 40 dagen voor Pasen vormen de "vastenperiode": 23 februari t/m 8 april. 
Het zijn de weken waarin je je voorbereidt op Pasen. Over de hele wereld doen 
mensen mee. 
Vasten is samen delen, vasten is iets doen voor een ander. Over de hele wereld 
wonen veel kinderen in slechte huizen zonder stroom of elektriciteit. Sommige 
kinderen gaan zelfs helemaal niet naar school. Zonder een goede opleiding is het 
later moeilijk een goede baan te vinden. 
Daarom willen we deze vasten de  Lucille school in Olusentu Kenya steunen 
om goed onderwijs te blijven geven. 
Op dit moment worden er plannen gemaakt om de kinderen tot 14 tot 16 jaar te 
onderwijzen. Daarna kunnen zij gelijk door naar universiteit of beroepsopleiding. 
Bijgevoegd in dit dorpsblad het vastenactie zakje. 
Deze kan in de bekende vasten bus, deze staat tijdens de vieringen in de 
dorpshuiskamer of achter in de kerk, ook achter in de kerk de vasten thema tafel. 
Met nieuwe foto's, vastendoosjes en de bekende kluskaarten voor de kinderen. 
Op zondag 12 maart vanaf 10 uur vertrekken we voor een wandeling. 
We hopen dat we veel wandelaars kunnen verwelkomen! 
Kom mee wandelen en steun het sr, Lucille M Fund Kenia 
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Paastriduüm 2023 
Ons ‘goede voornemen’ als pastoraal team is, om de vieringen in het 
Paastriduüm tot een gezamenlijk gebeuren te maken van alle elf de 
geloofsgemeenschappen in onze Emmanuelparochie. Omdat de vieringen in het 
Paastriduüm onder leiding staan van een priester, kunnen we in onze Emmanuel-
parochie op drie plekken een Paastriduüm houden (in ons groot pastoraal team 
hebben we drie priesters). Dit jaar zal dit zijn in Slagharen, Ommen en Heino. 
Omdat we van deze vieringen een gezamenlijk gebeuren willen maken, nodigen 
we vrijwilligers van andere plekken, waar op genoemde dagen geen vieringen 
kunnen worden gehouden, van harte uit om mee te werken aan de vieringen in 
Slagharen, Ommen en Heino. Zo zullen lectoren, acolieten, misdienaars en waar 
mogelijk ook koren uit andere kerken, meewerken aan de vieringen in genoemde 
plaatsen. In de Paaswake zullen ook de Paaskaarsen van de plekken, waar geen 
eigen Paaswake kan zijn, plechtig worden gezegend. 
 
Misschien mogen we het zo zeggen: ook de vieringen van het Paastriduüm staan 
in het teken van ‘samen sterk’. We staan ‘zij aan zij’ in de plechtige herdenking 
van lijden en sterven van Onze Heer Jezus Christus, maar in de Paaswake 
mogen we Zijn Licht aan elkaar doorgeven en meenemen naar onze eigen 
geloofsgemeenschap en ons eigen persoonlijk leven. 
 
Als pastoraal team hopen we velen van u te mogen ontmoeten bij de vieringen 
van het Paastriduüm. Voor vervoer kunt u, indien nodig, aankloppen bij uw eigen 
lokale geloofsgemeenschap. 
Verder wensen we u van harte een gezegende en inspirerende Veertigdagentijd,  
Pastoraal team 
 

Paastriduüm op 6, 7 en 8 april in Heino 

Het pastoresteam wil dit jaar op drie locaties in onze 
parochie het Paastriduüm organiseren. 

Dat is voor ons eigen cluster samen met Dalfsen en 
Liederholthuis en Heino. 

Pastor Hans de Vries gaat voor. Pastoraal werker Ria 
Doornbusch is betrokken bij alle voorbereidingen. Om het een viering te maken 
van en voor ons allemaal, zijn er koren en/of lectoren en/of misdienaars van alle 
4 locaties gevraagd om gezamenlijk de viering in te vullen. 
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En ook wij, parochianen, worden van harte 
uitgenodigd op: 

• Witte donderdag 6 april om 19.00 uur  

• Goede vrijdag 7 april om 19.00 uur 

• De Paaswake op zaterdag 8 april om 
20.30 uur 

In de kerk van “Onze Lieve Vrouw 
Tenhemelopneming” te Heino. Elke viering is er 
na afloop gelegenheid om elkaar te ontmoeten bij de koffie. 
De vieringen bij ons in de Cyriacuskerk Hoonhorst  zijn op Goede Vrijdag 7 
april om 15.00 uur Kruisweg en op Eerste Paasdag 9 april om 9.00 uur 
Eucharistieviering. Voorganger Pastoor A. Monninkhof . 

Om zoveel mogelijk mensen de gelegenheid te geven om naar het Paastriduüm 
te gaan, kunnen we elkaar helpen: 
 
O   Ik wil graag meerijden: Na(a)men: 
      en telefoonnummer: 
 
O   Ik heb ruimte voor _____ medepassagiers in mijn auto: 
Naam en telefoonnummer 
 
 
Om welke datum gaat het?                                   
O  Witte donderdag                  6 april om 19.00 uur 
O  Goede vrijdag                      7 april om 19.00 uur 
O  De Paaswake op zaterdag  8 april om 20.30 uur 

 
U kunt uw briefje in de brievenbus naast de ingang dagkapel deponeren 
of inleveren op vrijdagmorgen op het secretariaat . 

 

Verzoek van de tuingroep  
De tuingroep vraagt de kerststukken die nog op de graven liggen op te ruimen 
vóór 1 april.  
Met dank voor uw medewerking. 
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Palmpasen optocht! 
Alle kinderen van de basisschool zijn met Palmpasen 
van harte uitgenodigd om mee te lopen in de 
Palmpasenprocessie in de kerk. De viering is op 
zondag 2 april om 09.00 uur en we verzamelen 
’s ochtends vanaf 08.45 uur onder de luifel bij de kerk.   

In de kerk worden de palmtakjes gewijd en gezegend 
met wijwater. 
Na de processie door de kerk gaan de kinderen onder 
begeleiding een rondgang maken door het dorp en 
krijgen daarna een glas limonade aangeboden in het parochiecentrum. Na de 
viering kunnen de ouders hun kinderen weer ophalen uit het parochiecentrum.  

Hoe maak je een Palmpasen stok?  
Fleur Schilt en Kim Vosman organiseren een “knutselmiddag” waar we samen 
een Palmpasen stok gaan maken (de benodigde materialen zijn aanwezig). Dit is 
op vrijdagmiddag 31 maart gelijk uit school, Fleur en Kim nemen jullie mee naar 
de Peuterspeelzaal of een andere locatie. Om ongeveer 14 uur is het afgelopen 
en de bedoeling dat je wordt opgehaald. Aanmelden voor de “knutselmiddag” 
kan door vóór 24 maart een appje te sturen naar: Kim Vosman  06 25 33 29 23. 
Óf: 
Laat een ouder iemand een kruis maken van 2 stokken of latten. (Een stok is 
ongeveer 70 cm. en de andere 40 cm.) Het kruis kun je nu omwikkelen met 
stroken geel crêpepapier. Versier de Palmpasen stok nu met zelfgemaakte 
papieren bloemen, kuikentjes, slingers. 
Je kunt ook aan een touwtje pinda's krenten nootjes rijgen en dat als slinger 
gebruiken. 
Verder kun je er groene takjes van buxus aanmaken. Als laatste steek je er een 
broodhaantje boven op en klaar is de palmpasenstok. 
Dit liedje gaan we zingen en kun je alvast oefenen met je ouders!  
Palm palm pasen, ei koer ei 
op een mooie zondag, 
krijgen wij een ei. 
één ei is geen ei, 
twee ei is een half ei, 
drie ei is een paasei! 
 
Wij hopen dat er veel kinderen mee zullen doen met hun mooi  
versierde Palmpasen stok. Graag tot zondag 2 april! 
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Stichting KulturhusHoonhorst is 
dringend op zoek naar 
bestuursleden - juist nu! 
 
Bij de bouw van de Potstal in 2011 heeft Hoonhorst laten zien hoe we samen 
veel voor elkaar kunnen krijgen en daar zijn we als dorpsgemeenschap hartstikke 
trots op. Toen de Potstal in 2012 opgeleverd werd, is met de gemeente Dalfsen 
afgesproken dat er een bestuur opgericht zou worden dat ervoor zou zorgen dat 
de gezamenlijkheid niet alleen bij de Potstal zichtbaar was. Vier daken (Potstal, 
St.Cyriacus, de parochie en het dak van Kappers) zouden met elkaar 
maatschappelijke, sociale en culturele activiteiten afstemmen en activeren.  
Helaas is het vanaf de oprichting van Stichting Kulturhus in 2013 een zoektocht 
gebleven, zowel voor het bestuur als de vier daken. Hoe kun je zonder 
gemeentelijke subsidie nieuwe meerjarige activiteiten opstarten en 
verduurzamen? 
Maar nu, tien jaar later, hebben we opnieuw als Hoonhorst laten zien hoe we met 
elkaar ons café duurzaam kunnen laten voortbestaan. In minder dan een jaar is 
Kappers duurzaam verbouwd en veranderd in Grand Café Thuis bij Kappers. Dit 
had niet gekund zonder de medewerking van veel vrijwilligers. 
Wat ons na Corona en het thuiszitten plus het ontbreken van Kappers wel is 
opgevallen, is dat het aantal culturele en sociaalmaatschappelijke activiteiten is 
afgenomen. Wij merken dat er behoefte is aan meer en diverse activiteiten om 
elkaar te ontmoeten in ons dorp. Om te genieten van kunst en cultuur. Om je te 
laten inspireren, etc. En we horen ook terug dat veel mensen wel ‘iets’ willen 
organiseren of ‘iemand kennen’ die wel een optreden kan verzorgen, maar dit 
niet helemaal zelf kunnen of willen oppakken. Bijvoorbeeld omdat er geld nodig is 
of omdat je niet weet of iemand anders al iets soortgelijks aan het organiseren is.  
 
Waarom een stichting KulturhusHoonhorst? 
Het bestuur van de stichting is de officiële gesprekspartner van de gemeente 
waarmee afspraken worden gemaakt over o.a. een gemeentelijk budget om de 
jaaragenda uit te voeren. Organisaties en verenigingen, maar zeker ook losse 
initiatieven, kunnen hier een beroep op doen. In 2023 zal gemeente Dalfsen een 
nieuw kaderstuk Kulturhusen bespreken. In dat kaderstuk is ook een plek voor 
stichting KulturhusHoonhorst ingeruimd. Maar… we hebben dringend versterking 
nodig, juist nu – nu we kans maken op een blijvende financiële ondersteuning 
vanuit gemeente Dalfsen. 
De stichting heeft geen huus met een dak boven het hoofd, maar probeert wel 
cultuur en sociaal-welzijn onderdak te geven: stichting KulturhusHoonhorst maakt 
ieder jaar een activiteitenagenda, zorgt dat er voor inwoners van alle leeftijden 

PLAATSELIJK NIEUWS 
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activiteiten zijn en stemt hiervoor af met alle bestaande clubs zoals Jeugdsoos, 
Ouderenvereniging, Saamwelzijn, Bibliotheek/Anjerpunt etc.  
 

Samenstelling bestuur Stichting KulturhusHoonhorst 
De stichting kent een klein bestuur: voorzitter, penningmeester en bestuurslid 
activiteitenagenda. Deze laatste is tevens voorzitter van de activiteitencommissie. 
En daar zal het leuke echte werk plaatsvinden: de activiteitenagenda 
samenstellen, afstemmen met alle organisaties dat er diverse activiteiten zijn 
voor alle leeftijden, toekennen van budgetten aan activiteiten, etc.  
Voor het eerste jaar zoeken we mensen die bestuurlijke taken op zich willen 
nemen (voorzitter, secretaris, penningmeester) en mensen voor de 
activiteitencommissie. 
Wil je het bestuur komen versterken of wil je meedenken in de 
activiteitencommissie – geef je dan op via info@kulturhushoonhorst.nl 
 
Vriendelijke groeten, 
Anne-Marie van Zwieten (tijdelijk bestuurslid) 
Hugo van den Ende (tijdelijk bestuurslid) 
 

 

'Samen ALS de wereld uit' 
 
Via mijn werkgever 'Deltion' gaan we met een groep collega's en studenten de 
Mont Ventoux beklimmen op 8 juni. Daarvoor  willen wij geld inzamelen voor de 
stichting ALS. De stichting zal dit geld onder andere gebruiken voor 
wetenschappelijke onderzoek met als doel genezing mogelijk te maken. 
 
Wat ga ik hierin doen!? 
Ik kan zelf aardig goed overweg met de naaimachine. Mocht u verstel- of 
reparatie werk aan kleding hebben, dan mag u dat bij mij laten maken tegen een 
vergoeding voor de stichting ALS. 
Een vrije donatie is uiteraard ook welkom! 
 
Mijn adres is: 'Kerkstraat 10' daar mag u 
langskomen, vind u contact vooraf fijn dan 
mag u mij mailen 
op: hilde_n1@hotmail.com  
 
Vriendelijke groeten Hilde Souman 
 
 
  

about:blank
mailto:hilde_n1@hotmail.com
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Stienus Melis & Amke Vrielink doen mee aan de verkiezingen op 15 
maart 
 
Via deze weg willen wij ons voorstellen. Wij zijn drie 
jaar geleden met ons gezin aan de Voetsteeg komen 
wonen, in het buitengebied tussen Dalfsen en 
Hoonhorst. Hiervoor komt Stienus uit een vergelijkbare 
gemeente uit Oost-Groningen en Amke uit Zwolle. 
Samen hebben we vijf kinderen waarvan er drie nog 
thuis wonen. 
Wij vinden het belangrijk om ons in te zetten voor de 
omgeving waarin wij leven. Daarom zijn we actief in de 
politiek en doen we mee aan de komende verkiezingen voor de Provinciale 
Staten en de waterschappen. 
Stienus staat op plek 4 van de lijst van de PvdA voor de Provinciale Staten van 
Overijssel. Amke staat op plek 2 van de lijst van Water Natuurlijk voor het 
waterschap Drents Overijsselse Delta. 
We vinden het belangrijk om een duurzame en sociale toekomst te creëren voor 
onze kinderen. Ons ideaal is een sociale samenleving waarin iedereen mee kan 
doen en een fatsoenlijke bestaanszekerheid heeft, ook in onze dorpen. Deze 
gemeenschappen zijn belangrijk voor de identiteit van Overijssel en daarom is 
het noodzakelijk dat de voorzieningen in en rondom de dorpen van 
voldoende kwaliteit blijven. 
Als u het belangrijk vind dat er iemand uit uw eigen omgeving in de Provinciale 
Staten zit en in het algemeen bestuur van de waterschappen vragen wij u om ons 
daarbij te helpen door op 15 maart 2023 op ons te stemmen. 
 
Met vriendelijke groet, 
Stienus Melis en Amke Vrielink 
 
 

 
Zij aan Zij 

  
Op maandag 20 maart zullen Badee en Alesar uit Hoonhorst (wonend 
Tempelhof) ons wat vertellen over hen zelf, o.a. land van herkomst en wanneer 
ze naar Nederland zijn gekomen. 
Ook zullen zij samen met enkele van de vrijwilligers organisatie vertellen over het 
naaiatelier SamSam, waar Badee ook werkt. 
Het is deze avond mogelijk om gemaakte artikelen te kopen, dus neem allemaal 
de portemonnee mee. 
Ook niet leden zijn welkom. 
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Paasvuur 
Het paasvuur in Hoonhorst kan weer doorgaan op de nieuwe locatie. De 
vergunning is binnen dus er kan weer snoeihout gebracht worden. 
We hebben we vier inzameldagen: 
Zaterdag 11 maart,18 maart, 25 maart,1 april tussen 8.30 tot 12.00 uur .Buiten 
deze tijden is het terrein gesloten. Het snoeihout mag niet dikker zijn dan 10 cm. 
Geen stobben en wortels en geen snoeiafval of bladeren. De organisatie bepaalt 
of de weersomstandigheden en terreingesteldheid de inname daadwerkelijk 
toelaten.  
Het paasvuur zal zondag 9 april om 20.00 uur ontstoken worden nabij 
Mataramweg 2. Er zal een looproute via het weiland aan de Koelmansstraat naar 
de Mataramweg gaan. Er is ook nog een fakkeltocht voor de 
kinderen  georganiseerd bij de kerk om 19.00 uur. Er is muziek en een hapje en 
een drankje bij. 
Tot dan! 
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Ook hoofdveld VV Hoonhorst voorzien van LED-verlichting. 
Begin februari is rond het hoofdveld op het 
sportpark nieuwe LED-verlichting 
aangebracht. Daarnaast is de 3-hoek tussen 
het hoofdveld en het hybrideveld voorzien van 
een LED-verlichtingsarmatuur. Hiermee is het 
sportpark De Potkamp volledig voorzien van 
energiebesparende verlichting. 
Het hybride trainings- en wedstrijdveld op De 
Potkamp is in 2020 als eerste voetbalveld in 
de gemeente Dalfsen voorzien van LED-
verlichting. De gezamenlijke voetbalverenigingen uit de gemeente hebben vorig 
jaar een uitvraag gedaan voor het volledig “verLEDden” van de sportparken. Met 
een bijdrage van de gemeente Dalfsen en een investering door VV Hoonhorst 
zelf was dit voor de club dé mogelijkheid om ook het hoofdveld op De Potkamp te 
voorzien van LED-verlichting. Toen nog niet wetende dat de energieprijzen in de 
loop van 2022 zo zouden gaan stijgen. De leden van VV Hoonhorst hebben begin 
2022 reeds hun akkoord gegeven voor een investering in duurzame verlichting. 
 
Er is voor gekozen met de uitvraag ook een verlichtingsarmatuur aan te brengen 
voor de 3-hoek tussen het hoofdveld en het hybrideveld. Dit is een ideale plek 
voor het geven van de keeperstrainingen. Naast het mooie licht levert het de 
vereniging een kostenbesparing op. Mogelijk kan zelfs de aansluitingswaarde 
omlaag, waardoor er ook bespaard kan worden op het vastrecht. 
Met de uitvoering van de werkzaamheden deze week door de firma OVI uit 
Enschede de armaturen is de klus afgerond. Een mooi project, passend bij het 
duurzame karakter van het dorp Hoonhorst. 

 
75-JAAR VVH 
VV Hoonhorst is op 1 mei 1948 opgericht en dat betekent dat de 
voetbalvereniging op 1 mei 2023 alweer 75 jaar bestaat. Deze mijlpaal laat de 
vereniging natuurlijk niet ongemerkt voorbij gaan, sterker nog, er wordt in de 
periode van 11 t/m 14 mei 2023 flink uitgepakt. De voorbereidingen zijn in volle 
gang en per programmaonderdeel zijn commissies aan de slag gegaan, zodat 
het Jubileumfeest een feest wordt van, voor en door de vereniging ! 
Het programma bevat o.a.: 
·         donderdag 11 mei, een sponsoravond 
·         vrijdag 12 mei, een receptie en een avondactiviteit 
·         zaterdag 13 mei, jeugdactiviteiten, een reünie en een feestavond 
·         zondag 14 mei, een dorpsbrunch, daarna een wedstrijd van Hoonhorst-1 
gevolgd door een after-party als mooie afsluiting van het jubileumweekend. 
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Gedurende de komende maanden wordt op de website van VVH regelmatig 
informatie verstrekt m.b.t. jubileum-onderdelen. 
 
Verkiezing “75-jarig “All Stars” team 
Voor een belangrijk onderdeel van het jubileumprogramma hebben wij jouw stem 
hard nodig: de  verkiezing van het “75-jarig All Stars“ team. Aan de hand van 
stemmen wordt een legendarisch “All Stars” team gevormd, dat tijdens de reünie 
bekend wordt gemaakt. We zijn inmiddels halverwege en er wordt op grote 
schaal gestemd. 
 
Reünie 
De reünie-commissie is al volop bezig met de voorbereidingen. Veel adressen 
van oud-leden zijn gevonden en binnenkort worden de uitnodigingen verstuurd 
zodat iedereen zich tijdig kan aanmelden. Zie ook de VVH-website 
www.vvhoonhorst.nl met als menu-naam 75-Jaar-VVH. 

 
Dorpsbrunch 
Voor de dorpsbrunch geldt ook dat men zich op moet gaan geven. Hierover wordt 
binnenkort meer informatie verstrekt. 
 

 

Appartementen Pastorietuin 
  
Eindelijk is het zover.... we kunnen starten met de verkoop van de 9 
appartementen Pastorietuin. Wij hebben afgesproken alle inwoners van het dorp 
Hoonhorst met een voorkeurspositie te willen behandelen.  
De woningen zijn dus nog niet terug te vinden op internet.   
Voor verkoop en informatie zijn kandidaat kopers natuurlijk van harte welkom op 
ons kantoor.  
Verkoopprijzen vanaf € 277.500,= VON 
 
Hartelijke groet, 
Ad Goudzwaard 
 

 
 
 
Hoe gaat het eruit zien? 
Op de laatste pagina’s van het Dorpsblad twee 
grotere afbeeldingen met informatie.  

http://www.vvhoonhorst.nl/
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Kolde’r’ speelt ‘Patatje Oorlog’!  
23,24 en 25 maart 
 
Het is bijna zover… de kaartverkoop is al begonnen. 
Op donderdag 23, vrijdag 24 en zaterdag 25 maart 
spelen we ‘Patatje Oorlog’ bij Thuis bij Kappers. De 
uitvoering begint om 20.00 uur en de zaal is 
geopend vanaf 19.15 uur! 
 
De kaarten zijn € 8,50 per stuk en deze kunnen 
online worden besteld via 
https://sites.google.com/site/toneelgroepkolder 
 
Ben jij ook zo benieuwd wat er in het vet..eh…vat 
zit? Het is vast en zeker Kolde’r’!  

 
 
 

 
 

Belangstelling voor lokale geschiedenis? 
 

Dan zoeken we jou! 
Word lid van onze werkgroep en ga met ons 

mee op zoek naar het verborgen verleden van 
Hoonhorst en omstreken. 

 
Geen lid willen worden maar toch mooie 

verhalen of foto’s?  
Neem dan ook contact met ons op 

 
Historische Kring Dalfsen  

werkgroep Hoonhorst 
          

     
                           Jolanda Roord famroord@xs4all.nl 

 
  

https://sites.google.com/site/toneelgroepkolder
about:blank
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In de knel met je energierekening? 
Bij het landelijk Tijdelijk Noodfonds Energie kun je hulp vragen. 
In Dalfsen staat een team klaar om jou zo nodig daar bij te helpen. 
 
Huishoudens met een laag inkomen en een hoge energierekening kunnen bij dit 
speciale Noodfonds aankloppen. De financiële hulp wordt geboden over de 
periode oktober 2022 tot en met maart 2023. Niet iedereen komt in aanmerking 
voor de steun.  
Huishoudens met een krappe beurs en een hoge energierekening kunnen zich 
wel aanmelden op de website van het fonds  www.noodfondsenergie.nl 
Wanneer je hulp nodig hebt bij het aanvragen kun je het team in Dalfsen 
daarvoor vragen. Zij komen bij je thuis om samen met jou de aanvraag bij het 
fonds te doen. Dit team bestaat uit vrijwilligers van Humanitas, Schuldhulpmaatje 
en extra aangezochte vrijwilligers. Je kunt je hiervoor aanmelden via 
info@noodfondsdalfsen.nl  Vermeld even je naam, adres en telefoonnunmer.  
Wanneer kom je voor de financiële steun in aanmerking ? 
Als eerste voorwaarde geldt dat een huishouden maximaal twee keer zo veel 
bruto inkomen heeft als het bruto sociaal minimum. Voor een alleenstaande ligt 
het maximumbedrag dan op € 2.980,= per maand. Voor een huishouden met 
meer dan 1 volwassene ligt de lat op € 3.793,= (de bedragen zijn inclusief 8 
procent vakantiegeld). 
Vervolgens wordt gekeken naar de hoogte van je energierekening. Alleen 
huishoudens waarvan de energierekening 10 % tot 13 % of meer bedraagt van 
het bruto inkomen, kunnen zich bij het fonds aanmelden. 
 
Waar bestaat dan de steun uit? 
De steun bestaat eruit dat het noodfonds het deel van je energierekening 
vergoedt dat boven de 10 0f 13 % ondergrens zit. 
Een voorbeeld: stel dat je een bruto-inkomen hebt van € 2.000,= en een 
energierekening van € 250,=, dan krijg je dus €50,= per maand vergoed. 
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Naschoolse activiteiten After’scool van start 
Kinderen uit de gemeente Dalfsen kunnen zich vanaf nu inschrijven voor het 
After’scool aanbod in de maanden maart, april en mei van 2023. 
 
After’scool is een naschools aanbod voor alle kinderen uit groep 3 t/m 8 in de 
gemeente Dalfsen. Binnen de activiteiten staan talenten ontdekken en 
ontwikkelen centraal. 
 
After’scool is ontwikkeld door Kerngezond Dalfsen, Saam welzijn en de 
cultuurcoach in samenwerking met lokale sport-, kunst -en cultuuraanbieders. 
Kortom voor ieder wat wils! 
  
Meedoen? 
Kijk dan snel op www.kerngezonddalfsen.nl en meld je aan! Er kan voor één of 
meerdere activiteiten ingeschreven worden. 
Het aanbod wordt tussentijds aangevuld dus blijf de website bezoeken! 
  

http://www.kerngezonddalfsen.nl/


Dorpsblad Hoonhorst 

 

DORPSBLAD HOONHORST NR 9 

 
31 

Knipsels uit… 
het kookboek van mijn moeder. 
Uitgegeven in 1938  
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NIEUW IN HET STREEKPRODUCTENSCHAP 
 
     
 
 
 
 
 

Hoonhorster merchandise:  
het jonge en frisse Twin Design uit Hoonhorst heeft prachtige houten snijplanken, 
openers en houtgravures ontworpen met de skyline van Hoonhorst. Stijlvol en 
bruikbaar.  
 
Kunst van Ruud Knispel:  
Ruud werkt met leer en vilt. In het Anjerpunt hebben we wat kleiner werk van 
deze kunstenaar. Groter werk is te zien op zijn site (www.ruudk.com) en op 
verzoek in zijn atelier in Wythmen. 
 
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. 
 
Hoonhorster Broodje en het Klakkelaartje: 
Bakker Wim is met pensioen maar heeft ons begeleid op onze zoektocht naar 
een bakker in de buurt die het Hoonhorster Broodje en het Klakkelaartje bakken 
kan zoals eigenlijk alleen Bakker Wim dat kan. En het is gelukt. Het Klakkelaartje 
wordt gebakken door bakker Niels uit Wythmen en het Hoonhorster Broodje 
wordt door Siss & Bro Bakery gemaakt. Binnenkort zijn deze heerlijke 
Hoonhorster specialiteiten weer verkrijgbaar in het Anjerpunt. 
 
Verder hebben we natuurlijk heerlijke streekproducten, Hoonhorster handwerk en 
meer. Dus: 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 producten graag in een leuke geschenkverpakking.. 
 

http://www.ruudk.com/
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BOEKSTARTOCHTENDEN 
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 woensdag 5 april is het eerstvolgende voorleesuurtje, start om 11.00 u 
 

BORDSPELLENAVONDEN 
Eén donderdagavond per maand liggen vanaf 19.30 de 
prachtigste spellen op de tafel(s) in het Anjerpunt. Het 
assortiment is groot en wisselend. We hebben zelf 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.  
Eerstvolgende spelavond is op donderdag 6 april 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. De 
eerste zangavonden zijn een groot succes. Wil je meedoen dan 
ben je van harte welkom. En mannen van Hoonhorst….schroom 
niet…..iedereen is welkom.  
 

Informatie en/of aanmelden bij: 
Charlotte, Esakkers 6, 06 28880399 of via Charlottejmk@gmail.com of kom 
gewoon! 
 

WORKSHOPS 
Binnenkort start er in het Anjerpunt een workshop kaartjes 
maken. Kaartjes voor elke gelegenheid: verjaardag, 
beterschap, jubileum, enz. worden digitaal gemaakt en 
automatisch per post verzonden. Ook kun je aangeven op 
welke dag deze bezorgd moeten worden, dus kun je van 
tevoren al kaartjes klaarzetten die op de juiste dag worden 
bezorgd.  
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De volgende workshops staan ook op de planning, bij voldoende deelname: 
 
-> kennismaken met de computer 
-> Emails versturen, hoe doe je dat en met welk programma 
-> introductie Excel en Word 
-> Excel voor gevorderden 
-> fotoboek maken 
 
Heb je interesse in een van deze workshops, geef je dan vrijblijvend op via 
penningmeester@anjerpunthoonhorst.nl. Vermeld dan ook een voorkeurs dag en 
voorkeurstijd; dan kunnen we alvast een inschatting maken waar de voorkeur 
naar uit gaat.  
Heb je interesse in een andere workshop, dan horen we dat ook graag. 
 

VACATURE 
 
Word ook noaber bij het Anjerpunt. Lijkt het je leuk een dagdeel bezoekers te 
ontvangen, een praatje aan te knopen met deze en gene en/of wat hand of span 
diensten te verlenen voor het Anjerpunt: dit is je kans. Kom gerust even langs om 
te kijken en vragen wat het nu eigenlijk betekent noaber van het Anjerpunt te zijn. 
En hoe leuk het is… 
Kappers is weer open, onze nieuwe plek prachtig, het toeristenseizoen staat voor 
de deur en we starten weer met allerlei leuke activiteiten: kortom een mooi 
moment om in het Anjerpunt aan de slag te gaan. 
 

 
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.  
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