Dorpsblad Hoonhorst

DORPSBLAD HOONHORST NR 3

1

Dorpsblad Hoonhorst

DORPSBLAD HOONHORST NR 3

1

Dorpsblad Hoonhorst
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
11 okt
8 nov
6 dec

Gemaakt door
Rosanne
Rosanne
Marisca

Verschijning
21 okt
18 nov
16 dec

Beste dorpsgenoten,
De drukbezochte Kachel FM is weer voorbij en wat was het een groot feest in ons
dorp. Van heinde en verre kwamen ze en zeker voor de organisatie top want ze
hadden het fantastisch voor elkaar!!
En nu gaan we de herfst in en vinden we stiekem de lagere temperaturen ook wel
weer fijn.
Herfstkleuren, kastanjes, paddenstoelen etc. de natuur maakt er ook iets moois
van.
Stichting Dorpsblad Hoonhorst
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Agenda:
Dinsdag

4 oktober

Vrijdag
7 oktober
Dinsdag
11 oktober*
Zaterdag
17 okt
* Zie ook het laatste artikel in dit blaadje.

Uitnodiging nieuwbouw Hoonhorst
Potstal aanvang 19.15 uur
Jeugdsoos Hunted (SAAM)
Ouderenochtend in de Potstal*
Zij aan Zij avond, aanvang 19.45

Iedere dinsdag tussen 14 en 15 u: het Info uurtje in het Anjerpunt

Inhoud:
Kerk

Voetbal 75 jaar in 2023 zoekt foto’s
Bazar

Dag van de duurzaamheid

Komt de Sint dit jaar weer? (tuurlijk!!!!)

Bloembollen als welkom in Hoonhorst

Anjerpunt to go heeft nog veel te bieden

Verkeersveiligheid een must!
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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
de dorpshuiskamer) is geopend iedere vrijdagmorgen van 10.00 uur tot 11.30 uur
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en is dan ook telefonisch bereikbaar (0529) 40 12 23. Misintenties kunnen per
kalenderjaar worden opgegeven onder vermelding van de data waarop men de
misintentie gelezen wil hebben. Bijdrage: misintentie € 8,=.
Betaling via bankrekeningnr. NL55 RABO 0312 8258 11 t.n.v. R.K. Parochie H.
Cyriacus Hoonhorst.
Kerkberichten: 1 oktober t/m 23 oktober. Wijzigingen voorbehouden
Elke zondag is er in het Eucharistisch Centrum in Ommen een
Eucharistieviering om 11 uur.
Zaterdag 1 oktober Caritasviering
19.00 uur : Communieviering met collecte voor het werk van de Caritas
Voorganger : Pastoraal medewerker klein Overmeen
Koor
: Pro Musica
Misdienaars : Frans Eilert, Sem Jansen
Collectanten : Gerard Holterman, Wim Schrijver
Koster
: Gerard Holterman
Intenties 1 oktober: Bernard en Marie Diepman-Reimert, Dieks en Mina Meulman-Smook
en kinderen, overl. ouders van Strraten-Meulman, Gerard Overgoor Herman Nijboer, Jo
Holterman-Smook, overl. fam. Wolthaar

Maandag 3 oktober
19.00 uur : Rozenkransgebed
Lector
: Frans Eilert
Donderdag 6 oktober
19.00 uur : Eucharistieviering
Voorganger : Pastoor Monninkhof
Zondag 9 oktober Oogstdankfeest Na afloop van de viering is er koffie
09.00 uur : Eucharistieviering
Voorganger : Pastor de Vries
Koor
: Pro Musica
Lector
: Martin Broeks
Misdienaars : Maren Diepman, Yorinde Bourgonje
Collectanten : Herman v.d. Vegt, Frans Overgoor
Koster
: Herman v.d. Vegt
Intenties 9 oktober: Bernard en Marie Diepman-Reimert, Dieks en Mina Meulman-Smook
en kinderen,overl. ouders Sterenbosch-Luttenberg, overl. ouders Broeks-Splinter, Gerard
Tijssen, Jo Holterman-Smook, overl. fam. Wolthaar

14.00 uur

: Doopviering

DORPSBLAD HOONHORST NR 3

6

Dorpsblad Hoonhorst
Maandag 10 oktober
19.00 uur : Rozenkransgebed
Lectrix
: Tonnie Veltmaat
Donderdag 13 oktober
19.00 uur : Eucharistieviering
Voorganger : Pastoor Monninkhof
Intentie
: Voor vrede in de wereld
Zondag 16 oktober
10.00 uur : Eucharistieviering in Ommen
Plechtige eucharistieviering voor de parochianen van de
Emmanuelparochie vanwege het 25- jarig priesterfeest van pastoor
Monninkhof.
(Bij ons geen viering)
Maandag 17 oktober
19.00 uur : Rozenkransgebed
Lector
: Frans Eilert
Donderdag 20 oktober
19.00 uur : Eucharistieviering
Voorganger : Pastoor Monninkhof
Intentie
: voor de vluchtelingen in Oekraïne
Zondag 23 oktober
09.00 uur : Eucharistieviering met collecte Missiezondag
Voorganger : Pastor de Vries
Koor
: Pro Musica
Lector
: Silvo Broeks
Misdienaars : Arne Diepman, Rens Diepman
Collectanten : Herman v.d. Vegt, Jan v.d Vechte
Koster
: Herman v.d. Vegt
Intenties van vorige week: 18 oktober: Marinus en Diny Mars-Diepman, Bernard en
Marie Diepman-Reimert, Dieks en Mina Meulman-Smook en kinderen, ouders Kappersvan de Kolk, Gradus Damman, overl fam. Wolthaar
En van 23 oktober: Bernard en Marie Diepman- Reimert, overl. ouders Meijerink-Groote
Stroek, Dieks en Mina Meulman-Smook en kinderen, Antoon Damman, Jan Diepman en
Ingrid Rosink-Diepman, ouders Damman-Heerink, overl fam. Wolthaar
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Op 2 september is overleden in Het Wooldhuis te Heino:
Hermina Theresia Meulman-Smook
Mina
in de gezegende leeftijd van 90 jaar
sinds 15 januari 2021 weduwe van Dieks Meulman.
Laten wij haar in onze gebeden gedenken.

Een toevallige ontmoeting
Heel vaak ben ik trots op alles wat we in ons kikkerlandje weten te fiksen, maar
sommige dingen vervullen me ook met schaamte. Zoals de opvang van
vluchtelingen. Vreselijk vind ik dat: mensen die buiten moeten slapen, omdat
Nederland de boel niet op orde heeft.
Ik hoorde het volgende verhaal: een wat oudere vrouw wilde aan de gang in haar
voortuin. Er zou een buis of een slang door haar tuin moeten voor de afwatering,
veertig centimeter diep. De sleuf die gegraven moest worden, zou twaalf meter
lang zijn; de lengte van de tuin.
Ze had het al een paar keer uitgesteld, maar op een zeer warme nazomerse
avond trok ze toch de stoute (hand)schoenen aan, pakte een spade en begon
aan dit zware karwei.
Na een kwartiertje moest ze echt even uitblazen. Ze keek even de straat in, en
zag een man naderbij komen. Ze kende hem niet, maar de man zocht
oogcontact. Hij keek heel vriendelijk, dat zag de vrouw wel. Toen hij nog
dichterbij kwam, stak hij zijn beide handen uit naar de spade in haar hand. Zij
reikte hem de spade aan en hij begon te graven.
De vrouw was eerst te verbouwereerd om ook maar iets tegen hem te zeggen,
maar toen ze zich had hersteld en tegen hem begon te praten, zag ze wel dat hij
haar niet verstond. Dan maar in het Engels, dacht ze. Helaas, ook de Engelse
taal was hij niet machtig.
Om een lang verhaal kort te maken: uiteindelijk heeft de vreemde man met haar
spade in zijn handen al het graafwerk gedaan. Vooral zwetend.
Om toch te kunnen communiceren met elkaar had hij zijn smartphone uit zijn zak
gehaald. Zij kon nu gewoon haar zegje doen, en de telefoon vertaalde het in zijn
taal. En andersom ook. Het bleek dat de man een Koerd was en hij was gevlucht
uit Turkije. Waarom?
Hij was actief in een Koerdische partij voor democratie en dat vond meneer
Erdogan niet zo leuk .. en onze man moest vluchten.
Zijn vrouw en dochter waren achtergebleven. Hij miste hen vreselijk. Thuis had hij
een hoveniersbedrijf gehad. Want hovenier was hij. In hart en nieren.
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En nu was hij dan in Nederland en vanuit Ter Apel, waar geen plaats voor hem
was, naar dit dorpje gekomen om daar een maand in de sporthal te bivakkeren.
Om daarna weer naar een andere plek verkast te worden.
Uiteindelijk bedankte hij de vrouw, omdat hij even ‘ als vanouds met zijn handen
mocht werken.’
Want dat deed hij het allerliefst: werken met zijn handen in de aarde.
Daarom was hij haar dankbaar.
Toen de klus geklaard was en zij samen, staande in haar voortuin wat hadden
gedronken vervolgde hij zijn weg, waarschijnlijk terug naar de sporthal.
Een hele toevallige ontmoeting, die, in ieder geval bij de vrouw, het nodige had
losgemaakt: de vluchteling had haar bedánkt, omdat hij een half uur mocht
graven in haar tuin.
Zij had hem vervolgens ook bedankt, omdat hij haar dit zware karwei uit handen
had genomen. Maar meer nog was ze dankbaar om deze toevallige ontmoeting,
waar twee werelden elkaar ontmoetten in een kleine voortuin in zomaar een
dorpje.
Toch mooi, vind u niet?
Marga klein Overmeen
SAM Kledinginzamelactie zaterdag 15 oktober 8-12 uur
Halfjaarlijkse Kledinginzamelingsactie van Sam's Kledingactie voor Mensen in
Nood. Er wordt dan kleding, schoenen en huishoudtextiel ingezameld. De
opbrengst van deze kleding gaat naar de noodhulp-, wederopbouw- en
preventieprojecten van Cordaid Mensen in Nood. Op de website
www.samskledingactie.nl leest u meer over de gesteunde projecten.
U kunt uw bijdrage deponeren in gesloten vuilniszakken bij de kerktoren.
We hopen op een goede opbrengst en danken u alvast voor uw inzet en bijdrage.
Caritas Hoonhorst
Caritasweekend 1 en 2 oktober, thema: veel geluk
In dit weekend besteden we extra aandacht aan het werk van de Caritas met dit
jaar het thema: veel geluk
Zaterdagavond 1 oktober om 19 uur zal de bijzondere viering plaatsvinden waarin
ieder na de viering een leuk presentje kan meenemen voor iemand waar haar/zijn
gedachten naar uitgaan. Een zieke, arme, of gewoon een lief persoon.
De collecte tijdens de dienst zal zijn voor het werk van de caritas.
Tevens zal het hele weekend weer een voedselbankactie zijn waarbij u houdbare
boodschappen achterin de kerk kunt brengen en/of het werk financieel wilt
ondersteunen. Dank alvast voor uw komst en/of bijdrage
Werkgroep Caritas
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Uitnodiging
Op 11 oktober 2022 is het 25 jaar geleden dat
pastoor André Monninkhof in Utrecht door de Aartsbisschop van
Utrecht, Kardinaal Dr. A.J.Simonis tot priester werd gewijd.
Wij willen daar in de Emmanuelparochie bij stil staan in
een feestelijke Eucharistieviering op
zondag 16 oktober 2022 om 10.00 uur
in de St. Brigitta-kerk te Ommen, Nering Bögelstraat 1.
U wordt van harte uitgenodigd aanwezig te zijn in deze viering.
U kunt ook met ons meevieren via de livestream:
https://www.kerkdienstgemist.nl/stations/1922-Brigittakerk
Na de viering bent u welkom in het parochiecentrum.
Daar kunt u pastoor Monninkhof feliciteren
en wordt u een kopje koffie aangeboden.
Hopende u daar te ontmoeten.
Pastoresteam en Parochiebestuur van de Emmanuelparochie
 cadeautip
Wij willen onze pastoor een nieuwe fiets aanbieden.
U kunt hieraan financieel bijdragen door uw bijdrage te storten op
het rekeningnummer van onze Emmanuelparochie:
NL20 RABO 0378 9453 27 t.n.v. Rooms Katholieke Parochie
Emmanuel, onder vermelding van “Jubileum A. Monninkhof”.
Bij voorbaat hartelijk dank voor uw goede gaven!

Liber amicorum
De pastoor heeft ons laten weten, dat hij het op prijs stelt, als u uw herinneringen,
die u aan hem als pastoor in ons midden bewaart, en ook de wensen die u hem
wilt meegeven voor zijn pastorale toekomst, aan hem doet toekomen.
Deze anekdote/wens kunt u tot 7 oktober a.s. – in de vorm van een A4-tje –
sturen naar: brigitta.seekles@emmanuelparochie.nl. of per post naar:
Secretariaat Emmanuelparochie, Canadastraat 26, 8141 AC Heino.
Dan zullen wij deze bundelen in een ‘vriendenboek’ en aan pastoor Monninkhof
aanbieden.
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Uitnodiging
Per 1 oktober 2022 is pastor Ria Doornbusch
door kardinaal Eijk benoemd
tot pastoraal werkster van de Emmanuelparochie.
Op vrijdag 28 oktober 2022 om 19.00 uur
wordt zij tijdens een feestelijke viering in de
Onze Lieve Vrouw van Fatima-kerk,
Geert Migchelsweg 4 te De Belte,
gepresenteerd door vicaris R.G.W. Cornelissen.
Na afloop van de viering is er in het parochiecentrum
gelegenheid voor ontmoeting en kennismaking
met pastor Ria Doornbusch.
Wij nodigen u van harte uit hierbij aanwezig te zijn.
Het bestuur en pastoresteam van de Emmanuelparochie
Bij verhindering of wanneer u korte spreektijd wenst,
graag een bericht naar secretaris@emmanuelparochie.nl
Oogstdankfeest 9 oktober 2022
Op 9 oktober staan we in de kerk stil bij de oogst van 2022. In Hoonhorst hebben
we veel redenen om God te danken voor alles wat het afgelopen jaar gegroeid is.
Het was een droge zomer, maar er is toch nog veel van het land gehaald. In de
kerk is dit zichtbaar in manden voor op het altaar. Deze manden worden tijdens
de viering uitgedeeld. Een reden voor een klein ‘feestje’ na de viering met koffie
of thee en wat lekkers. Kom dit met ons vieren.
Bericht van de burgemeester Erica van Lente
Per 1 oktober zullen max. 50 personen gedurende zes maanden worden
opgevangen in het Hof van Dalfsen. Het gaat primair om asielzoekers maar ook
om Oekraïense vluchtelingen en eventueel statushouders.
Zonder hulp vanuit de samenleving zal deze opvang niet slagen. Meer informatie
vind u op http://www.dalfsen.nl/tijdelijkeopvang.
Nieuwe Ontmoetingsdag donderdag 27 oktober 2022 Reimink
Na twee jaar uitstel vanwege corona hebben we toch besloten alsnog een
ontmoetingsdag voor ouderen te organiseren.
Een dag van ontmoeten, bijpraten en gezelligheid.
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Hieronder vinden jullie de informatie.
Ontmoetingsdag 2022
Datum : donderdag 27 oktober 2022
Thema : Veel geluk
Kosten deelnemers : € 10,= per persoon
Dagindeling:
09.00 uur : aankomst deelnemers
09.20 uur : opening
09.30 uur : Eucharistieviering
10.15 uur : koffie/thee met cake
11:00 uur : consumptie (voor wie wil 2 stuks)
12.15 uur : lunch (soep en broodjes)
13.15 uur : sluiting
Opgave deelnemers: uiterlijk 13 oktober a.s.
bij Mariet vd Vegt, tel. (0529) 40 13 02

VOETBAL NIEUWS
VV HOONHORST ZOEKT FOTO’S
VOOR EEN AAN TE LEGGEN
DIGITAAL ARCHIEF

Tijdens de diverse jubilea die achter ons liggen, werden er in de Potstal oude
foto’s getoond waardoor het verleden weer ging leven. Die foto’s waren vooral
gebaseerd op krantenartikelen. Deze krantenartikelen werden
verzameld/bijgehouden door o.a. de historische kring Hoonhorst.
We leven tegenwoordig in een digitaal tijdperk en vooral met de mobiele telefoon
worden er veel foto’s gemaakt. De hoeveelheid fotomateriaal in kranten neemt
tegelijkertijd fors af.
Om als vereniging zoveel mogelijk historie vast te leggen, willen we graag foto’s
ontvangen (met begeleidende tekst “wie-wat-waar”). Deze foto’s willen we
inscannen en digitaal opslaan.
VERZOEK
Mocht u foto’s bezitten die een link hebben met VV Hoonhorst, stuur ze met
begeleidende tekst naar 75-jaar-vvh@vvhoonhorst.nl, t.a.v. Jos Kroes. Mocht
nog fysieke foto’s hebben, laat het dan ook weten via het genoemde mailadres.
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Jos zal contact met u leggen om de foto’s te scannen en zorgt ervoor dat de
originele foto’s weer bij u terug komen.
Hopelijk kunnen we op termijn op basis van alle verzamelde foto’s en
begeleidende teksten een mooi Jubileumboek maken.

VV Hoonhorst op weg naar het 75-jarig Jubileum
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.
Een programmacommissie (met daarin Jeroen Zwakenberg, Kirsten van de
Pavert, Jan van der Kamp en Jos Kroes) werkt momenteel aan de eerste
voorbereidingen en op korte termijn zullen per programmaonderdeel commissies
gevormd gaan worden zodat het Jubileumfeest een feest wordt van, voor en door
de vereniging!
LOGO-actie
Hoewel 2023 nog ver weg lijkt, moet er wel het nodige georganiseerd worden in
2022. Allereerst willen we met jullie hulp een Jubileum-logo ontwerpen. Hierbij
worden alle leden en betrokken Hoonhorsters opgeroepen om een Jubileum-logo
te ontwerpen en aan te reiken aan de beoordelingscommissie. Deze
beoordelingscommissie kiest uit de inzendingen 5 logo’s en via een digitale
stemming wordt vervolgens bepaald welk Jubileum-logo op de website en
aankondigen getoond gaat worden.
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De programmacommissie voert “de druk” direct op:
lever het ontwerp vóór 30-09-2022 aan via het mailadres 75-jaarvvh@vvhoonhorst.nl Vanaf 15-10-2022 wordt er een “poll” via de website
geactiveerd. Deze poll is uiteraard deelbaar via Whatsapp zodat eenvoudig een
grote groep stemmers kan worden bereikt. De sluitingsdatum van de poll ligt op
30-10-2022. Namens de programmacommissie wensen we jullie veel
ontwerpinspiratie!

PLAATSELIJK NIEUWS
Bazar Hoonhorst 2022
Op 15 & 16 oktober aanstaande is het weer zover! De jaarlijkse bazar, ten bate
van de VV Hoonhorst en de TTV Hoonhorst, wederom in de Potstal.
Vanwege het enorme succes in voorgaande jaren verloten we ook dit jaar bij het
rad elk uur € 50,-, contant in het handje !!
Op dit jaarlijkse spektakel zijn, via diverse verlotingen en het Rad van Avontuur,
zeer veel mooie prijzen te winnen!
Tevens is het dit jaar weer gelukt om bijzondere en spectaculaire prijzen voor u
klaar te zetten.
Het prijzenpakket bestaat onder andere uit; een IPad, gereedschap,JBL boxjes,
een airfryer, earpods, een slowcooker, schroefmachines, een weekendje Texel,
prachtig speelgoed, taarten en lekkernijen, diverse waardebonnen o.a. t.w.v. €
50,- shoptegoed bij Jumbo en AH en nog veel meer…
Op zaterdag starten we rond de klok van 14.00 uur met een kinderbingo voor alle
kinderen ( t/m groep 8).
Op zondag starten we rond de klok van 15.00 uur. Op zondag komt ook de
Snackjacker langs, dus niemand hoeft naar huis om te eten.
Op beide dagen is er een springkussen aanwezig, (op eigen risico, er is geen
toezicht door medewerkers van de bazar).
Belangrijk om te weten: de loten voor o.a. het rad zijn alleen te koop met cash
geld, er kan dus niet gepind worden om loten te kopen. Spaar dus vanaf nu al je
kleingeld en geef het uit op de bazar!
Er kan uiteraard nog wel gepind worden om geld op te nemen en om de
consumpties in de Potstal te betalen.
Rectificatie: Voor de grote verloting, die op zondag plaatsvindt, zijn er 3600 loten
in de omloop (op de loten staat 3500)
Zet de datum vast in uw agenda! Een gezellig weekend voor jong en oud!
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Nieuws van de Sintcommissie

Ook al is de laatste boot uit Hoonhorst nog maar net
vertrokken
En was het met ‘alle hens aan dek’ een machtig mooi feest
De Sintcommissie pakt de draad van alledag ook weer op,
Helemaal nu de herfst keihard Nederland in sjeest!
Want wat er in november staat te gebeuren,
dat is in het algemeen wel bekend
De Sint komt uiteraard ook weer in Hoonhorst aan,
dat is een jaarlijks terugkerende trend
In het volgende dorpsblad lees je meer,
over hoe je kunt aanmelden, net als de vorige keer
De datum en de locatie geven we nu alvast vrij
‘Ben jij er, op zondagmiddag 20 november, in de Potstal bij?’
Alvast dank namens de Sintcommissie Hoonhorst
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Jullie wens voor ons dorp: Bloembollen bij de ingang van ons dorp!
Tijdens de jaarmarkt op het Sproeifeest kon je bij de stand van het Plaatselijk
Belang een kleine wens doen voor het dorp. Er zijn vele leuke kleine en ook grote
wensen binnengekomen. De wens die in vervulling gaat is: bloembollen bij de
ingang van het dorp. In het najaar zullen de bloembollen door Plaatselijk Belang
worden gepoot zodat we volgend voorjaar allemaal kunnen genieten van mooie
bloemen bij de ingang van het dorp.
Omdat we de overige wensen niet zo maar aan de kant willen schuiven, zullen
een aantal wensen worden doorgespeeld naar andere verenigingen, de
gemeente of Saam Welzijn: o.a. TL lantaarnpalen vervangen door LED,
verbeteren trottoir nabij kerk, hardloopwedstrijd op klompen, hutten bouwen in de
zomervakantie, begeleid wonen in Hoonhorst, meer activiteiten voor mensen met
een (geestelijke) beperking. We hopen dat op deze manier vele wensen in
vervulling kunnen gaan!
Heb jij een vraag of een wens voor ons dorp? Dan hoef je niet te wachten op de
Sproeifeestmarkt. Je vragen, wensen of opmerkingen zijn altijd welkom via
secretariaat@pbhoonhorst.nl.
Verkeersveiligheid Hoonhorst
In het buitengebied van Hoonhorst geldt een maximale snelheid van 60 km per
uur, binnen de dorpskern 30 km per uur. Dit is niets nieuws want deze snelheden
gelden al lang en ook voor de rest van Nederland. Wij constateren echter dat er
regelmatig veel te hard wordt gereden door gemotoriseerd verkeer.
In het buitengebied worden automobilisten met
grote snelheid gepasseerd wanneer zij zich
aan de gestelde snelheid van 60 km houden.
Binnen de dorpskern ontstaan gevaarlijke
situaties met name voor aanwezige en
overstekende kinderen. Ook de toename van
doorgaand vrachtverkeer maakt ons dorp niet
veiliger. Deze situaties zijn inmiddels
besproken met de wethouder en de
betreffende ambtenaren.
Kunnen wij Hoonhorst veiliger maken?
Jazeker! Inwoners van Hoonhorst houden zich
aan de gestelde snelheid. Elkaar aanspreken
op ongewenst gedrag ligt natuurlijk gevoelig
maar is in bepaalde situaties best mogelijk.
Ook kunnen wij de maximum snelheid extra benadrukken door de
afvalcontainers, op cruciale plekken, te voorzien van ‘snelheidsstickers’.
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Op plekken waar veel kinderen oversteken, vragen wij extra aandacht voor de
verkeersveiligheid door het plaatsen van kinderspeelgoed. In overleg met
buurtbewoners zijn er daarom op de kruising Koelmansstraat / De Weitjes een
stepje en een kinderfietsje geplaatst.

Nieuw verfrissend logo A. Baron van Dedemschool
Tijdens het startfeest van het nieuwe schooljaar
hebben we met de kinderen van de A. Baron van
Dedemschool een nieuw en verfrissend logo
mogen onthullen.
Het nieuwe logo heeft meer kleur, diversiteit met
verschillende kleuren groen van de natuur wat
prima past bij de omgeving waar de school staat.
Het oude logo, de boom met twee duiven, wat nog steeds terug komt in dit
ontwerp, is ontworpen door J. Goutbeek, oud-leerling van onze school. De boom
staat voor de verschillende bouwgroepen binnen de school en de duiven
symboliseren het christelijk karakter van de school en geven betrokkenheid met
het Daltononderwijs. De wortels zijn duidelijk te zien en staan voor stevigheid.
Een boom was in de Middeleeuwen al een symbool van bescherming. Binnen de
school komt deze bescherming tot uiting in het pedagogische leerklimaat waar
veel aandacht naartoe gaat. Vanuit deze veilige leeromgeving leren onze
kinderen om stevig in de maatschappij te staan.
Wij zijn erg blij met het nieuwe logo en ook de kinderen en ouders zijn
enthousiast. Hier kunnen we de komende jaren mee vooruit.

Voor wie het nog niet weet……..
Stichting De Potstal is een sportcomplex die het mogelijk maakt om
activiteiten te organiseren ter behartiging van het algemeen maatschappelijk,
sociaal en cultureel belang in Hoonhorst.
Hier vinden 1x in de 2 weken (zie ook agenda voorin) de ouderenochtenden
plaats. Deze beginnen om 10.00 uur met een kopje koffie/thee, een spel en
afsluitend een lunch. Dit alles o.l.v. Mieke Melenhorst.
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In dit Dorpsblad vind je nu
geen nieuws van Duurzaam
Hoonhorst. Maar in een
apart blad des te meer!
Vanwege de Dag van de
Duurzaamheid op 10
oktober komt Duurzaam Hoonhorst met een speciale
uitgave vol aantrekkelijke acties & info.
Deze speciale uitgave wordt samen met jouw
Dorpsblad bezorgd.
Heb je ons blad gemist? Stuur een berichtje naar
info@duurzaamhoonhorst.nl en we zorgen ervoor dat
ook jij deze speciale uitgave in je brievenbus krijgt.

ANJERPUNT-TO-GO
De lange zomer verandert langzaam in de herfst. Binnen in
het Anjerpunt schenken we koffie, thee, desgewenst met
heerlijke appelkoek en zijn sapjes verkrijgbaar. En natuurlijk
het boerenijs van Rosa’s Hoeve uit Raalte. Wees er op die
mooie zonnige herfstdag snel bij: de molenmarkt was gezellig
en geanimeerd en heeft een flink gat geslagen in onze
voorraad en deze wordt niet meer aangevuld.
En natuurlijk altijd welkom voor het lenen van boeken, lezen
van tijdschriften, een praatje, een vraag, cadeautjes en streekproducten.
INFOPUNT EN DIGITAAL VRAGENUURTJE
Hoe moet ik een e-book downloaden op mijn tablet, hoe
kan ik een nieuwe iPad inrichten naar mijn wensen, hoe
ga ik om met mijn fotomateriaal? In de war met
Whatsapp? Geen vraag is te gek voor Hovsep. Neem je
telefoon, tablet of laptop mee; hij weet er wel raad mee.
Daarnaast is Myrthe aanwezig als Infopunt om allerlei
vragen te beantwoorden op het gebied van zorg, wonen, overheid, papierwinkel,
etc. Kom langs, elke dinsdagmiddag van 14.00 -15.00 uur.
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SCHAKEN IN HET GROOT
Ook gespot op de molenmarkt? Het Anjerpunt heeft een
groot schaakspel voor buiten!
Het schaakspel kan op het voorplein van het Anjerpunt
worden gespeeld. Vraag er naar bij het Anjerpunt. Voor de
absolute leken is er een boekje met eenvoudige uitleg
beschikbaar.
Ook is het mogelijk het spel te huren als je het eens ergens
anders wilt spelen. Daar zijn wel kosten aan verbonden (10 euro per keer), zodat
we op termijn het spel kunnen vervangen of iets anders leuks kunnen
aanschaffen.
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.

Een van de leukste familiespellen: Kostuum doorgeven
Dit is een variant op het populaire Engelse spel ‘Pass the Parcel’. Voor dit leuke
familiespel vul je een tas met verkleedkleren en accessoires. Zet een muziekje op
en geef de tas door aan de volgende persoon. Als de muziek stopt, moet degene
die de tas vasthoudt er een item uithalen en aantrekken. En vergeet niet aan het
einde foto’s te maken!

Herfstbingo: gratis download om zelf in het bos te
spelen!
De bomen verkleuren, bladeren vallen van de bomen en
paddenstoelen komen tevoorschijn. Het bos ligt vol met eikels
en kastanjes. Misschien is de herfst wel de mooiste tijd om
een boswandeling te maken. Print voor alle kinderen deze
herfstbingo uit en ga op zoek naar de herfstschatten.
https://vettt.nl/wp-content/uploads/2020/10/bosjutten-vettt.pdf
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Eikeltjes traktatie
Om de eikeltjes te maken neemt u de volgende stappen:
Benodigdheden
• Satéprikkers (doosje)
• Mini stroopwafels (2 zakjes)
• Mini negerzoenen
• Groene blaadjes
Pak een groen blaadje, vouw deze door vieren en knip een eikenblad uit. Als het
niet lukt uit de losse pols dan kunt u bijvoorbeeld een eikenblad overtrekken. Pak
een ministroopwafel, prik het prikkertje midden in het koekje, prik het vervolgens
in de mini negerzoen, prik een blaadje aan de creatie en maak zo een eikeltje.

Weerspreuken herfst
Is in de herfst het weer lang klaar,
vroeg is een strenge winter daar.
Prijkt juli in hete gloed,
dan zijn in de herfst de vruchten
goed.
September is altijd mooi:
het is de meimaand in herfsttooi.

Veel nevel in de herfst,
veel sneeuw in de winter.
Schijnt de herfstzon met kracht
dat maakt veelal de wintermaand ook
zacht.
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Vallen de bladeren niet vroeg,
dan wordt de herfst niet oud.

Brengt het najaar helder weer,
't zal des winters stormen op het
meer.
Valt het loof vroegtijdig van de bomen
dan is de winter niet te schromen.
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Woordzoeker - Herfst
Het regent, waait en is weer snel donker... Het is herfst!
Tijd voor spelletjes en lekker weg kruipen op de bank
Met deze woordzoeker bijvoorbeeld.
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