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  Dorpsblad Hoonhorst  9 december –  5 januari  21e jaargang nr.6 

Colofon: 

 
Redactie                                                                               
Rinus Jansen, tel. (0529) 401555   
Sjoerd Bakker, tel. (0529) 401683 
e-mail: dorpsblad@hoonhorst.nl 

 
Contactpersoon bezorging  

Ria Melenhorst, tel. (0529) 401549 
 
Correspondentieadres secretariaat   
Darina van Lenthe  
Slennebroekerweg 2 
7722 JT Hoonhorst   
tel. (0529) 431625 
 
Penningmeester/prijsopgaaf plaatsingskosten, commerciële krummels en 
plaatsing teksten   
Steven Akse, tel. (0529) 750219 
 
Bankrekeningnummer Rabobank NL 82 RABO 0383 8106 04 

 
 Inleveren kopij Gemaakt door Verschijning 
 27 december Sjoerd   6 januari 
 24 januari Sjoerd   3 februari 
 21 februari Sjoerd   3 maart 
  

 
Stichtingnieuws: 
 
Alweer bijna een jaarvoorbij.  
Wij wensen u allen fijne kerstdagen toe,een spetterende jaarwisseling en een 
goed begin van het nieuwe jaar. 
 In 2017 hopen wij u weer van gelukkig dorpsnieuws te voorzien. 
Een gezond, gelukkig en voorspoedig Nieuwjaar toegewenst. 
 

Stichting Dorpsblad Hoonhorst 
 

mailto:dorpsblad@hoonhorst.nl
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Datum                      Agenda 
9  december Jeugdsoos Kerstattenties maken ( Potstal) 
11 december Eten bij kappers voor alleenstaanden en ouderen 
18 december Kerstmarkt 
19 december Kerstviering 
20 december Bingo 
20 december  Ouderenochtend Kappers 
20 december Jeugdsoos ophalen oliebollenbestellijsten 
21 december Klaverjassen 
22 december Kerstwandelinglichtjestocht 
30 december Jeugdsoos oliebollen uitdelen 
31 december Jumbo Kamphuis Crossloop 
 
 
 
 
 
 

 

KRUMMELS 
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Wij zijn op zoek naar een gastouder/oppas aan huis voor onze 2 jongens (baby 
en bijna kleuter), 2 of 3 dagen per week. 
Bel of mail voor meer informatie Welmoed Tempelman - van der Heiden  
06 22690972 of welmoed@wlmd.nl  (Tempelhof 31) 
 

 

 

 
Dankbetuiging 

Wij willen iedereen bedanken voor het meeleven dat we mochten ontvangen 
tijdens de ziekte en na het overlijden van 

 
Marietje de Ruiter-Willemsen 

 
Bennie 

Kinderen en kleinkinderen 

 

 
 

Te Huur, 
 

gedeelte van woonboerderij, omgeving Hoonhorst/Dalfsen. Voor inlichtingen bel 
06-10871888. 

 

 
 

 

De Vogelwerkgroep “Hoonhorst-Dalfsen” zoekt coördinator 

 

De werkzaamheden betreffen: 

- het plaatsen en beheren van nestkasten voor alle soorten uilen, torenvalken en 

  kleine zangvogels 

- het verzamelen van de broedresultaten en deze doorgeven aan Sovon 

- afspraken maken voor het ringen van jonge vogels 

- onderhoud van de ooievaarsnesten 

- het beheren van de administratie 

 

Nadere informatie te verkrijgen bij H. Schrijver, Tempelhof 29, tel. (0529) 401341 

 

 

http://hoonhorst.nl/webmail/src/compose.php?send_to=welmoed%40wlmd.nl


                                 Dorpsblad Hoonhorst   
 

  DORPSBLAD HOONHORST NR 6 4 

  
 
 
 
Pastoresteam Emmanuelparochie: 
Hans Hermens, pastoor, hermensh@hotmail.com, tel. (0529) 451583 
Anton Wenker mhm, priester, antonwenker@online.nl, tel. (0523) 612388 
Johan Rutgers, parochievicaris, pastor.rutgers@gmail.com, tel. (0523) 234096 
Gerard Noordink, g.noordink@hetnet.nl, tel. (0572) 391262 
Joop Butti, butti@kerkennet.nl, tel. 06-22239828 
Marga Klein Overmeen, m.kleinovermeen@ emmanuelparochie.nl, tel. 06- 
18276484 
 
Locatieraad: Secretaris mevr. A. van Leeuwen, ankievvwijhmen@kpnmail.nl,  
tel. (0529) 402011 
 
Contactpersoon voor onze parochie bij overlijden:  
Mevr. T. Veltmaat, tel. (0529) 401729 / 06- 38030137 
Beheerder kerkhof dhr. H. Hulsman, tel. (0529) 401318 
 

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. 06-5041 2238.  
 

Werkgroep Heilig Doopsel 
Voor aanmeldingen dopelingen: Ria Nagel-Habers, tel. (0529) 471635 en Yvonne 
Kijk in de Vegte – Kappers tel. (0529) 435360  
 

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 
ziekenbezoekgroep van onze parochie. Haar telefoonnummer is (0529) 401828. 
 

Misintenties:  
Opgave misintenties bij het locatiesecretariaat (rkkerkhoonhorst@gmail.com), 
uiterlijk vrijdags vóór datum inleveren kopij dorpsblad. Het locatiesecretariaat (in 
de pastorie) is geopend iedere vrijdagmorgen van 10.00 uur tot 11.30 uur en is 
dan ook telefonisch bereikbaar, tel. (0529) 401223. Misintenties kunnen per 
kalenderjaar worden opgegeven onder vermelding van de data waarop men de  

KERKELIJK NIEUWS 

mailto:hermensh@hotmail.com
mailto:antonwenker@online.nl
mailto:pastor.rutgers@gmail.com
mailto:g.noordink@hetnet.nl
mailto:butti@kerkennet.nl
mailto:m.kleinovermeen@ziggo.nl
mailto:ankievvwijhmen@kpnmail.nl
http://www.parochiehoonhorst.nl/
mailto:rkkerkhoonhorst@gmail.com


                                 Dorpsblad Hoonhorst   
 

  DORPSBLAD HOONHORST NR 6 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                 Dorpsblad Hoonhorst   
 

  DORPSBLAD HOONHORST NR 6 6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                 Dorpsblad Hoonhorst   
 

  DORPSBLAD HOONHORST NR 6 7 

misintentie gelezen wil hebben. Bijdrage: misintentie € 8,=. Betaling via 
bankrekeningnr. NL55 RABO 0312 8258 11 t.n.v. R.K. Parochie H. Cyriacus 
Hoonhorst. 
 

Kerkberichten:  11 december 2016 tot en met 8 januari 2017 
 
Zondag 11 december: 3

e
 zondag van de advent 

09.00 uur           : Eucharistieviering: De schaalcollecte is voor de vastenactie  
Voorganger       : Pastoor Hermens 
m.m.v.               : Gemengd koor 
Lector                : Miny Holterman 
Dienen               : Hugo Boekel, Emiel Smook 
Toortsdragers    : Niek Diepman, Viktor Boekel 
Collectanten      : F. Overgoor, H. Hulsman 
Koster               : H. v.d. Vegt 
  
Intenties 10 – 11 december 

ouders Damman- Heerink, Gerard Damman, overl.ouders Smook- Karspers en Harry, 
Bernard en Marie Diepman- Reimert, Marie Poppe- Breembroek, Herman Nijboer,  
Hendrikus Schrijver, Marietje de Ruiter- Willemsen namens de KBO 
 
Dalfsen : zaterdag  10 december  19.00 uur Eucharistieviering 
Ommen : zondag  11 december  11.00 uur Eucharistieviering 
Lemelerveld : zaterdag  10 december  19.00 uur Eucharistieviering 
Vilsteren : zondag  11 december  11.00 uur Eucharistieviering 
Heino : zaterdag  10 december  19.00 uur Communieviering 
Lierderholthuis  : zondag  11 december  09.00 uur Eucharistieviering 
 
Maandag 12 december  
19.00 uur             : Rozenkransgebed 
Lector                  : Jan Meijerink 
 
Woensdag 14 december 
9.30 uur              : Adventsviering in samenwerking met de Caritas en de KBO. 
Na de viering is er een gezellig samenzijn in het parochiehuis 
 
Donderdag 15 december 
19.00 uur             : Eucharistieviering 
Voorganger         : Pastoor Hermens 
Intentie                : Voor de zieken in zieken- en verzorgingshuizen 
 
Zaterdag 17 december: 4

e
 zondag van de advent 

19.00 uur            : Communieviering 
Voorganger        : Pastor Butti 
m.m.v.                : Enjoy 
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Lectrice              : Miny Holterman 
Dienen               : Dion Diepman, Roy Diepman 
Collectanten      : P. Mijsters, H. Melenhorst 
Koster                : A. Braam 
 
Intenties 17 – 18 december 

overl. ouders Grooteschaars- Bruggeman, Harry Veltmaat, Gezina Broeks- Splinter,  
Bernard en Marie Diepman- Reimert, Marie Poppe- Breembroek, Herman Nijboer, 
 
Dalfsen            : zondag  18 december 09.00 uur Eucharistieviering 
Ommen           : zondag  18 december 11.00 uur Eucharistieviering 
Lemelerveld    : zondag  18 december 10.00 uur Kerstviering voor ouderen 
Vilsteren         : zondag  18 december 11.00 uur Eucharistieviering 
Heino             : zaterdag 17 december 19.00 uur Communieviering 
Liederholthuis   :zondag  18 december 09.00 uur Communieviering  
 
Maandag 19 december 
19.00 uur           : Rozenkransgebed 
Lector                : Frans Eilert 
overl. ouders Damman- Tijs, Gerard Damman, Henri van der Vechte, Bernard Nijhout, 
overl. ouders Nijhout- Eijkelkamp, overl. fam. De Ruiter-Kappert, opa Jan Stevens 
 
Dalfsen    : zaterdag  24 december   19.00 uur  Gezinsviering 
    21.00 uur  Communieviering 
Ommen    : zaterdag  24 december  19.00 uur Eucharistieviering 
    22.00 uur Communieviering 
Lemelerveld    : zaterdag  24 december  17.00 uur Gezinsviering 
    21.00 uur Eucharistieviering 
Vilsteren    : zaterdag  24 december  19.00 uur Gezinsviering 
    23.00 uur Eucharistieviering 
Heino                  : zaterdag  24 december  19.00 uur Gezinsviering 
    23.00 uur  Communieviering 
Lierderholthuis   : zaterdag 24 december  21.00 uur Communieviering               
 

 
Donderdag 22 december 
19.00 uur          : Eucharistieviering 
Voorganger      : Pastoor Hermens 
Intentie             : Voor mensen die eenzaam zijn 
 
Zaterdag 24 december Kerstavond  
21.00 uur           : Communieviering. Na de viering is er een kerkdeurcollecte van  
     Caritas. De opbrengst is voor de kerstactie van de  
     gezamenlijke kerken in Dalfsen voor de minima                            
Voorganger       : Pastoraal werker Klein Overmeen  
m.m.v.               : Enjoy 
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Lector                : Martin Broeks 
Dienen              : Frans Eilert, Hugo Boekel  
Toortsdragers   : Lisa Meijerink, Viktor Boekel 
Collectanten      : W. Schrijver, H. Veneboer, H. Ulkeman, H. v.d. Vegt 
Koster               : G. Holterman 
 
Intenties 24 december 

Gerardus Antonius Hollewand, overl. ouders Zwakenberg- Haas, overl. ouders 
Grooteschaars- Gunneman, Johannes Hermanus Schrijver, Gradus Damman, Annie 
Kogelman- Schuurman, overl. ouders Schuurman- Dissel, Cor Peek, Anton Kroes, overl. 
ouders Hagen- Keizer, Martin en Willy, overl. ouders Poppe- Hoogland, ouders Koedijk- 
Koenjer, Bertus Kappers, Herman Nijboer,  

 
Zondag 25 december  1

e
 Kerstdag  

09.00 uur          : Eucharistieviering. Na de viering is er een kerkdeurcollecte van 
     Caritas. De pbrengst is voor de kerstactie van de 
     gezamenlijke kerken in Dalfsen voor de minima 
Voorganger       : Pastoor Hermens 
m.m.v.               : Gemengd koor 
Lector                : Miny Holterman 
Dienen              : Silvan Smook, Kim Diepman  
Toortsdragers   : Niek Diepman, Lynn Jansen 
Collectanten      : J. v.d. Vechte, D. v.d. Vechte 
Koster               : H. v.d. Vegt 
 
Intenties 25 december 

overl. ouders Meijerink- Groote Stroek, overl. ouders van der Vechte- Rientjes, overl. 
ouders Overgoor- Grooteschaars, overl. ouders Grooteschaars- Bruggeman, ouders 
Damman - Heerink, Herman Mars Johan Kortstee, overl. ouders Sterenbosch- Luttenberg, 
Theo Nienhuis, overl. ouders Nijensteen- ten Have, Kinderen Meulman, Hendrik Meulman 
en Gerritdina Meulman-Eilart, Theo Smook, Antoon Damman, Annie Kortstee- Pronk, fam. 
Eijkelkamp- Schabbink, overl. ouders Wolthaar- Jutten, overl. ouders Smook- Karspers en 
Harry,  Bernard en Marie Diepman- Reimert, overl. ouders Eilert- Kinds, Pastoor Wielens, 
Gezina Broeks- Splinter, Marie Poppe- Breembroek, Gerda Kroes- Holterman, overl. 
ouders Kroes- Kleinherenbrink, Marcel Diepman, Jan Huitink, Joop Koerhuis,  
ouders Lankhorst- Niens, Hendrikus Schrijver, Wilhelmus Holterman, Jan Fakkert, overl. 
fam. Fakkert- Schlepers, Jan Veltmaat, Anna en Marinus Veltmaat, pastoor Berntsen, 
overl. fam. Kamphuis- Wijnberg, 
 
Dalfsen : zondag  25 december 11.00 uur Eucharistieviering 
Ommen : zondag  25 december 11.00 uur Eucharistieviering 
Lemelerveld : zondag  25 december 09.00 uur Communieviering 
Vilsteren : zondag  25 december 11.00 uur Communieviering 
Heino               : zondag  25 december 11.00 uur Eucharistieviering 
Lierderholthuis : zondag  25 december 09.00 uur Eucharistieviering 
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Maandag 26 december  2

e
 Kerstdag  

10.00 uur : Emmanuelviering in Dalfsen 
 
Donderdag 29 december 
19.00 uur           : Eucharistieviering 
Voorganger       : Pastoor Hermens 
Intentie              : Voor vrede in de wereld          
 
Zaterdag 31 december  
19.00 uur         : Eucharistieviering 
Voorganger     : Pastoor Hermens 
m.m.v.             : Enjoy 
Lector              : Leon Diepman 
Dienen             : Roy Diepman, Ivor Smook 
Collectanten    : A. Peek, H. Rienties 
Koster              : A. Braam 
  
Intenties 31 december – 1 januari 

overl. ouders Smook- Karspers en Harry, Marie Poppe- Breembroek, Bernard en Marie 
Diepman- Reimert, overl. fam. Damman- Pot, Joop Koerhuis, Herman Nijboer, Hendrikus 
Schrijver, overl. fam. De Ruiter- Kappert 
 
Dalfsen : zaterdag  31 december 19.00 uur Communieviering 
Ommen : zondag  1 januari 11.00 uur Eucharistieviering 
Lemelerveld : zaterdag  31 december 19.00 uur Communieviering 
Vilsteren : zondag  1 januari 11.00 uur Eucharistieviering 
Heino                : zaterdag  31 december    19.00 uur     Communieviering 
Heino : zondag  1 januari 11.00 uur Communieviering 
Lierderholthuis  : zaterdag  31 december 17.00 uur Communieviering 

 
Maandag 2 januari 
19.00 uur                : Rozenkransgebed 
Lectrice                  : Tonny Veltmaat 
 
Donderdag 5 januari 
19.00 uur                : Eucharistieviering 
Voorganger            : pastoor Hermens 
Intentie                   : Voor een vredevol 2017 
 
Zaterdag 7 januari Openbaring des Heren 
19.00 uur               : Communieviering  
Voorganger            : pastor Butti 
m.m.v.                    : Gemengd koor 
Lectrice                  : Miny Holterman 
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Dienen                    : Silvan Smook, Roy Diepman 
Collectanten           : P. Mijsters, H. Melenhorst 
Koster                     : Annie Braam 
 
Intenties: 
Gezina Broeks- Splinter, Gerda Kroes- Holterman 

 
                             
Zeven Geestelijke werken van barmhartigheid 
3. De bedroefden troosten 

Toen ik in 1969 priestergewijd werd en als missionaris vertrok 
naar het verre Oosten, waaide er ook in de kerk al een nieuwe 
wind met veel vraagtekens en onzekerheden. Toch dacht ik, dat 
ik ‘die arme mensen daar in de Missie’ nog veel zou kunnen 
bijbrengen. Ik kwam per slot van rekening uit het rijke, 
hoogontwikkelde, Christelijke, Westen. Ik had een goede 
seminarieopleiding gehad, zelfs pas vernieuwd en verrijkt met 
de leer van het 2

e
 Vaticaanse Concilie.  

 
Bij mijn aankomst in de Missie in Borneo en in de Filippijnen, 

zag ik duidelijk, dat er grote nood was aan van alles en nog wat. Ik zou er veel 
kunnen doen voor ‘die arme mensen daar’. Eerst moest ik natuurlijk nog wel even 
de taal leren en iets van de cultuur. Maar dan zou ik de mensen daar veel kunnen 
bieden, dacht ik. De taal leren vond ik eigenlijk wel een lastig oponthoud vóór ik 
het eigenlijke missiewerk kon beginnen. Het was ook zo vernederend. Daar 
moest ik, terwijl ik al rond de dertig jaar oud was, weer vragen als een kind: “Hoe 
noem je dit, hoe zeg je dat, wat betekent …..?” Wanneer zou ik eens echt aan de 
slag kunnen en iets kunnen doen voor de mensen daar? 
 
Pas langzamerhand leerde ik, dat juist dit leerproces heel belangrijk is. Niet 
alleen leerde ik de taal, maar ook de mensen kennen en iets begrijpen van wat 
hen bezielde. Ik leerde, dat de mensen daar niet enkel maar zielig, arm en 
hulpbehoevend waren. Ze hadden mij ook veel te bieden. Ik kon veel van hen 
leren. Wat me al gauw opviel was, dat, hoe arm ze ook waren, ze bijna altijd een 
brede glimlach op hun gezicht hadden. Ze schenen gelukkig, ook al hadden ze 
niets, zelfs nauwelijks enige ‘privacy’. Zonder al die dingen, die wij als 
basisbehoeften beschouwen, konden zij toch gelukkig zijn. Ze waren ook 
weleens bedroefd, maar schenen nooit lang ongelukkig. Ze vonden vertroosting 
en hulp bij elkaar. Ze hebben elkaar om lief en leed te delen. Ze kunnen op 
elkaar rekenen. Ze hebben ook nauwelijks geheimen voor elkaar. Ze hoeven zich 
dus ook niet anders voor te doen dan ze zijn. Hoe vaak heb ik het niet gezien bij 
uitvaarten daar, dat mensen het ene ogenblik hartverscheurend huilen en een 
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ogenblik later lachen en grappen maken. Je vraagt je af of ze wel serieus zijn. Ja, 
ze zijn echt, zoals ze zijn, zonder zich af te vragen wat anderen ervan denken.  
 
Terug in Nederland voel ik me vaak tussen twee werelden. Natuurlijk geniet ik 
van al de producten en gemakken van de welvaart. Ik kan me moeilijk meer 
voorstellen te leven zonder telefoon, zonder televisie, zonder computer, zonder 
mobiel of iPad enz., zoals ik toch zo vele jaren gedaan heb, toen nog vrij en blij! 
Maar hoeveel tijd en aandacht vragen al die hulpmiddelen niet? Veel minder tijd 
heb ik nu vrij om aan mensen te geven in direct contact, oog in oog, hand in 
hand, een arm om de schouders. Ik vraag me af of ik wel duidelijk die glimlach op 
een gezicht en die traan in een oog op een beeldscherm zie? Zullen al die drukke 
mensen het wel zien, als ik oud, moedeloos en hulpeloos ben en bedroeft? 
 
Niets kan de plaats innemen van een goede geest- en geloofsgemeenschap. We 
moeten één zijn met elkaar en vóór elkaar in een troostrijke gemEENschap. Dan 
hoeft niet meer ieder voor zich alles te zijn, volmaakt, zelfredzaam, 
zelfgenoegzaam en …eenzaam. Hebben wij de kerk als geloofs-gemeenschap 
niet meer nodig dan ooit om dat weer te leren van elkaar, er zijn voor elkaar? 

Anton H.M. Wenker, mhm, pr. Pastor  
 
Kerstgroet van Pastor Thomas 
 
Beste Parachianen van Emmanuel Parochie, 
Groeten van Pastor Thomas vanuit India. Kerstmis komt dichtbij, ik wil u graag 
een kerstgroet sturen, aan jullie allemaal in de Emmanuel parochie. Ik ben op 
bezoek geweest in Nederland in april van dit jaar in verband met de uitgave van 
het boek van het 150 jaar bestaan van de parochie Dalfsen. Ook ben ik in 
vieringen voorgegaan in Dalfsen en in andere parochies. Daar heb ik vele 
mensen teruggezien in de kerk en buiten de kerk. Het was een mooie ervaring 
om alles weer te ervaren en te logeren bij de familie van der Vegt met heel veel 
liefde en zorg in Hoonhorst. Dat is mogelijk omdat wij leden zijn van één 
wereldkerk. Alhoewel er verschillen zijn, van plaats tot plaats, van mens tot mens, 
wij zijn verbonden in geloof en liefde. Het is Jezus die ons allemaal verbindt. Wij 
zijn een volk dat onderweg is met Jezus als de Heer en Leider. Zijn geboorte 
gaan we vieren binnenkort. Ik wens u allen dat Jezus, die aan ieder van ons, 
waar dan ook, toegankelijk is, ons allemaal mogen verbinden in liefde, geloof en 
verbondenheid, opdat wij met innerlijke vrede en liefde vervuld mogen worden. 
 
Ook wil ik van deze gelegenheid gebruik maken om u te danken namens 
Thomasfonds. Elk jaar worden er rond 100 kinderen uitgezocht om geholpen te 
worden vanuit het Thomasfonds, om deze kinderen naar school te kunnen laten 
gaan.  Herman van der Vegt stuur ik foto’s van de kinderen die dit jaar weer naar 
school zijn gegaan. U kunt dat bekijken op de website van het Pastor Thomas  
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Fonds.  Het fonds is erg actief ook 8 jaar na mijn vertrek vanuit Nederland, vele 
kinderen worden er elk jaar geholpen. Dat brengt geluk in vele families en een 
goed toekomst voor vele kinderen.  De kinderen die hulp ontvangen en hun 
families zijn erg dankbaar dat de mensen vanuit de Emmanuel parochie dat 
mogelijk maken door hun gulle bijdrage. Namens die kinderen en hun familie wil 
ik u hartelijk danken. Ook het bestuur van het Thomas Fonds en de vele 
vrijwilligers die daarbij helpen, hartelijk dank hiervoor. 
 
Ik ben op dit moment werkzaam als pastoor van een parochie en ook als de vice-
overste van de congregatie. Mijn familie woont ongeveer 40 km van mij vandaan. 
Als ik hier zit denk ik aan de mooie periode die ik in Nederland heb meegemaakt.  
De mooie ervaringen die ik mee mocht maken in Nederland. De vier seizoenen, 
koude, sneeuw, zon en regenen maar natuurlijk ook de lekkerbekjes van de 
visboer die ik zo lekker vind en vele andere dingen van Nederland. Dat vult mijn 
geheugen vaak. Ik hoop nog eens weer op vakantie te komen en dit allemaal 
weer opnieuw te ervaren. 
Nogmaals wens ik u allen een Zalig Kerstmis en een gezegend Nieuwjaar met 
veel geluk, gezondheid en vrede.                                                Pastor Thomas 
 
Parochieavond Dalfsen voor Thomas Schoolfonds 
 
Thema: ‘Fietsen in Vietnam’ 
 
De Locatieraad van de Heilige Cyriacuskerk 
Dalfsen houdt op dinsdag 10 januari in het 
parochiehuis aan de Emmastraat,  aanvang half 
acht, een parochieavond ten bate van het 
Pastoor Thomas Schoolfonds in India. De avond 
wordt gevuld door de parochianen Ben en Annie 
Kloosterman met een fotopresentatie over hun 
fietstochten in het door oorlogen geteisterde 
Vietnam. Vier keer fietsten ze ‘op de bonnefooi’ door zuidelijk Vietnam, steeds 
zo’n kleine 2000 km., de eerste keer van medio november 2007 tot medio januari 

2008, en vervolgens in 2009, 2011 en 2013. 
Er is een prachtige fotoserie samengesteld 
over hun fietstochten, volledig toegespitst op 
het wonen, werken en leven van de 
Vietnamees.., onder anderen ook over de 
plaats die de katholieke gemeenschap 
inneemt in dit overwegend Boeddhistisch 
land. Overvolle kerken! In de Notre Dame in 
Saigon vinden zondags nog steeds ZEVEN 
Eucharistievieringen plaats! 
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De Locatieraad van de Cyriacuskerk Dalfsen nodigt belangstellenden van de 
Cyriacuskerk Hoonhorst van harte uit deze avond bij te wonen. 
Op de website (rkkerkhoonhorst@gmail.com) is uitvoerige informatie te vinden 
over deze avond, zo ook op de website van de Emmanuelparochie. 

Enquête Toekomst van de kerk in Hoonhorst 
De ingevulde enquêtes stromen binnen. Hartelijk dank voor 
het invullen en het meedenken met ons! De leden van de 
Locatieraad en Pastoraatsgroep gaan aan de slag om de 
vragenlijsten te verwerken. Wij zijn met u ook nieuwsgierig 
wat er uitkomt. Tijdens de aanstaande Parochieavond op 14 
maart 2017 zullen wij de resultaten presenteren. 

 
Help de Voedselbank 9 en 11 december 
 
Wilt ook u weer delen met de minder bedeelden? Laten we dit 
doen zodat we met elkaar bewust en betrokken blijven voor 
de mens in nood. Wij nodigen dan ook iedereen uit om achter 
in de kerk voedsel te komen brengen. Wij zullen dan zorg 
dragen dat het bij de voedselbank terecht komt. 

 
Wat mogen we meenemen? 
Soep – koeken – thee – koffie – vruchtendrank – rijst – pasta - mix/saus 
Houdbare zuivel -  crackers - groente in pot of blik – borrelnootjes - chips. 
Wasmiddel - Mayonaise of ketchup.  
broodbeleg (jam – hagelslag – pindakaas – appelstroop - pasta) 
olie -  zeep/toiletartikelen – toiletpapier – keukenrol – shampoo – tandpasta. 
 
Geen: Alcohol, producten die gekoeld moeten worden, slecht houdbare 
producten. 
 
Of kijk anders op de website van de Voedselbank. www.voedselbankdalfsen.nl 
Heel hartelijk dank alvast voor uw bijdrage!                             Caritas Hoonhorst 
 
Oproep deelnemers Kinderkerstviering 
Op Eerste Kerstdag, ’s middags om half vier, is er in de kerk in Hoonhorst een 
kerstviering voor en door kinderen. Het wordt een viering met zang, muziek en 
toneel door kinderen. Voor de viering hebben wij enthousiaste kinderen nodig die 
hun medewerking aan deze viering willen verlenen, het maakt niet uit in welke 
groep je zit. Ook kinderen die van de basisschool af zijn en een instrument 
kunnen bespelen zijn van harte welkom. Dus geef je op om aan deze 
kinderkerstviering mee te doen, samen kunnen wij er een mooie viering van 
maken! 
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Opgeven is mogelijk tot en met woensdag 14 december. Dat kan door te mailen 
naar Marloes Jansen: marloesjansen77@gmail.com of Wendy Meijerink: 
wendymeijerink2@gmail.com. 
 
Donderdag 22 december gaan we om 15:00 uur oefenen in de kerk, dit zal 
ongeveer 30 minuten duren. Voor drinken en wat lekkers zal gezorgd worden. 
Alle kinderen, ook de allerkleinsten, mogen met de viering hun trommeltje of 
ander muziekinstrumentje meenemen om het slotlied mee te spelen. 
 

Werkgroep kinderkerstviering 
 
Teruggaaf doopschelpen 
Tijdens de eucharistieviering op zondag 15 januari as. zullen de doopschelpen 
van 2016 aan de ouders teruggegeven worden. 
 
Doopviering 
Op zondag 15 januari 2017 om 13.00 uur zal er gelegenheid zijn om uw kind te 
laten dopen.  
De voorbereidingsavond zal plaatsvinden op 15 december as.   
 
Heeft u hier belangstelling voor, dan kunt u contact opnemen met, Ria Nagel-
Habers, tel. (0529) 471635 of Yvonne Kijk in de Vegte-Kappers, tel. (0529) 
435360. 
 
 
 
 
 

 
 
Jumbo Kamphuis crossloop op oudejaarsdag in Hoonhorst 
Het Sallands Cross Circuit (SCC), een aantal crosslopen gedurende het 
winterseizoen in Salland, vindt in het winterseizoen 2016/2017 voor de 15

e
 keer 

plaats. Vanwege deze jubileumeditie is het aantal crosslopen uitgebreid van 11 
naar 15. Hoonhorst is daar bij! Op oudejaarsdag vindt de eerste editie van de 
Jumbo Kamphuis Crossloop plaats met start en finish op het sportpark.  
De organisatie is in handen van de voetbalvereniging en wordt aangestuurd door 
een enthousiaste commissie onder leiding van Severan Kroes. Als je een 
bijdrage wilt leveren aan het welslagen van dit mooie evenement voor ons dorp, 

VOETBAL NIEUWS 

mailto:marloesjansen77@gmail.com
mailto:wendymeijerink2@gmail.com
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCOXr6uGC-cgCFQOUDwodeugK2g&url=http://www.sallandscrosscircuit.nl/&psig=AFQjCNGRv7TkM8Yxp7FpMy7jUvGDOgKnAg&ust=1446803923717453
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meldt je dan bij Severan (tel. 06-24929517 / email: severankroes@gmail.com). Er 
zijn veel vrijwilligers nodig om alles in goede banen te leiden.  
Voor wie: Iedereen die sportief is kan zich voor de diverse afstanden inschrijven. 
De 10 km start om 10.30 uur. De kidsrun start om 10.40 uur, de 2,5 km jeugdloop 
om 11.50 uur en de afsluitende 5 km begint om 12.25 uur. De prijsuitreiking is 
telkens direct na de betreffende afstand. Meer over het inschrijven zie 
www.sallandscrosscircuit.nl. Je hoeft geen deelnemer te zijn aan het Sallands 
Cross Circuit om met de Jumbo Kamphuis Crossloop mee te doen. De 
organisatie hoopt daarom ook op veel deelnemers uit Hoonhorst en omstreken. 
Voor de snelste Hoonhorster (m/v) op iedere afstand is er een extra prijs. De 
diverse afstanden worden sensationeel met carbid weggeschoten!  
De Jumbo Kamphuis Crossloop op oudejaarsdag voor jong en oud, (actief 
of passief) rondom het sportpark om het jaar op een sportieve en gezellige 
manier af te sluiten. 
 

 

Sponsor van de maand 
Elke maand zet Voetbal Vereniging Hoonhorst een sponsor in het zonnetje. 
Deze feestmaand is dat Hotel Restaurant “ Het Roode Hert “aan de Hessenweg 
41 in Dalfsen. Het bekende restaurant heeft sinds enkele jaren ook een hotel met 
14 luxe kamers. Verder kun je hier vergaderen, trainingen en cursussen 
organiseren. Niet voor niets is “Het Roode Hert” het vaste honk voor vele grote 
internationale bedrijven evenals besturen en verenigingen. “Het Roode Hert” 
biedt kwaliteiten continuïteit. 
Wij wensen de nieuwe ondernemers. Rijk Brosius en Arian Dijsselhof veel succes 
met hun nieuwe bedrijf en zijn blij dat we een nieuw contract konden 
ondertekenen... 
 

 

mailto:severankroes@gmail.com
http://www.sallandscrosscircuit.nl/
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ZijActief 
Op maandag 21 november kwam Gerda Marsman vertellen over haar 
belevenissen tijdens haar wereldreis per fiets. 
Oorspronkelijk liggen haar roots in Dalfsen, maar dat was toch iets te klein voor 
de avontuurlijke Gerda  Marsman. 
Ze begon haar fiets reizen  met haar vriendinnen richting Valkenburg, daarna 
kwam Engeland in de picture. Maar al gauw kwamen andere werelddelen in de 
belangstelling, zoals Amerika, Australië, Alaska, Azië enz.  
Over 1 maand gaat zij naar Chili om daar twee maanden per fiets rond te reizen. 
Zij vertelde met een nuchtere kijk op verschillende zaken, hoe het toegaat tijdens 
het fietsen. En ze had haar nieuwste fiets bij zich en liet zien wat ze allemaal 
meeneemt op haar rondreis. 
Want u begrijpt op een fiets kan je niet zoveel meenemen,dus moet alles wel zo 
functioneel mogelijk zijn. 
Daarna liet ze dia’s uit Australië zien waar zij 12613. km heeft weggefietst. 
Wij hebben met zijn allen genoten van haar verhalen en dia’s. 
Wij wensen haar veel fiets plezier toe op haar volgende reis. 
Op 19 december is er een kerstviering georganiseerd door wijk 3. 

Het bestuur. 

 

 
Tennisnieuws 
TV ’t Melkhuussie wenst 
iedereen hele fijne kerstdagen, in 
gezelligheid en gezondheid met 
elkaar. 
 
Op donderdag 29 december eten 
wij graag met jullie een oliebol 
tijdens de Oliebollentoss. Een avond vol gezelligheid en samen tennissen. 
Kom je ook? 
 
We horen en zien je graag op en rond de banen! 
Of mail/volg ons via social media: 
E-mail: info@melkhuussie.nl 
Website: www.melkhuussie.nl 
Facebook: TV ’t Melkhuussie 
Twitter: @TV’tMelkhuussie 
 

PLAATSELIJK NIEUWS 

mailto:info@melkhuussie.nl
http://www.melkhuussie.nl/
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Hoonhorst 
 

Organiseren op vrijdag 30 december vanaf 09.30 uur 
een grandioze klaverjas  marathon in De Potstal te Hoonhorst 

Wie wordt de opvolger van Alois Bisschop 
en gaat strijken met de titel: 

 
Klaverjaskampioen 2016 

 
Hoonhorst en omstreken  

 
In 6 bomen wordt beslist wie zich dit jaar de 

sterkste klaverjasser van 2016  
mag noemen. 

 
Het inschrijfgeld bedraagt € 10.- 

Voor een goed stukje eten wordt gezorgd. 
Uiteraard staat gezelligheid voorop. 

 
U kunt zich opgeven tot 21 december bij: 

Mieke Melenhorst Tel: (0529) 401793 

Emailadres: melenh@xs4all.nl 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

V.V. & T.T.V 

mailto:melenh@xs4all.nl
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Op zondag 20 november kwam Sinterklaas aan  in Hoonhorst met de brandweer 
auto. Het grote boek van Sinterklaas was zoek. Piet had hem per ongeluk samen 
met de andere boeken van de Sint terug gebracht naar de dorpsbibliotheek  bij  
het Anjerpunt . Gelukkig vonden de pieten het boek snel terug, en kon het 
Sinterklaas feest bij Kappers binnen beginnen. Er werd gezongen , gedanst, 
kunstjes gedaan. en veel pepernoten gegeten.  
We kijken terug op een gezellige  Sinterklaas middag. Dit jaar hebben  wij  het 
feest  mogen organiseren met behulp van sponsoren. Wij willen al deze mensen  
en iedereen die zich voor de intocht heeft ingezet  heel hartelijk bedanken. 
De Sint weet nu oprecht dat Hoonhorst 'noaberschap' heel belangrijk vind! 
 

Sinterklaas , zwarte pieten en Sinterklaas intocht commissie. 
 



                                 Dorpsblad Hoonhorst   
 

  DORPSBLAD HOONHORST NR 6 25 

 
 



                                 Dorpsblad Hoonhorst   
 

  DORPSBLAD HOONHORST NR 6 26 

NIEUWS van de Materieel-O-theek 
Beste bewoners van Hoonhorst e.o. 
Het is alweer enige tijd geleden dat u wat van ons gehoord hebt. 
De grote coöperatie weken van de Rabobank zijn achter de rug, mede door uw 
stem hebben wij het mooie bedrag van € 1088,38 mogen ontvangen. Iedereen 
hartelijk dank voor uw stemmen op dit duurzame initiatief.  
Wat zijn onze plannen nu: 
 
Veel van u hebben materialen en spullen staan die eigenlijk maar af en toe 
gebruikt worden. Jammer!! 
Om toch duurzamer om te gaan met uw investering, vragen wij of u het wilt 
uitlenen of beschikbaar stellen.  
 
De bedoeling is om al deze materialen en spullen in kaart te brengen. Via de 
materieel-O-theek wordt een lijst gemaakt met spullen en materialen die 
beschikbaar zijn en ook een overzicht gemaakt van bewoners die spullen en / of 
materialen nodig hebben.  
 
Niet alleen materialen maar ook diensten en kennis van anderen kunnen 
ingebracht of gevraagd worden.  
 
Wij gaan dus een database aanleggen met vraag en aanbod.  
Denk bij voorbeeld aan: - Materiaal : o.a. ladder, steiger, statafels, gereedschap, 
fitness apparatuur. 
 - Diensten : o.a. tuin werkzaamheden, kleding verstellen, klein technische 
   reparaties; 
 - Overtollige producten: o.a.fruit, groente, kleding. 

 
De materieel-o-theek heeft 
geen eigen opslag, alles blijft 
bij de inwoners/verenigingen. 
Wij fungeren alleen als 
tussen persoon (mensen met 
elkaar in contact brengen). 
Het is wel de bedoeling om 
voor de diensten, materialen 
en / gereedschappen die 
nodig zijn iets terug te doen. 
Dit kan natuurlijk ook met 
een dienst/ spullen of 
gereedschappen.  
Voor wat hoort wat.  
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Vooralsnog gaan wij eerst alles in kaart brengen. Aan u de vraag, heeft u nog 
spullen of materialen of beschikt u over kennis en of vaardigheden op een 
bepaald gebied, schroom niet en meld het bij  
Materieel-o-theek@duurzaamhoonhorst.nl.  
Ook als u spullen, materialen en of diensten zoekt, geeft dit door op bovenstaand 
mailadres. Dan brengen wij u bij de vraag of het aanbod. 
 
Als het financieel haalbaar is willen wij een app ontwikkelen waardoor het nog 
makkelijker gaat.  
 
NOABER zijn waar het kan, en professioneel waar het moet ! 
 
Wij houden u op de hoogte……. 
NOABER VEUR EEN NOABER 
 

 
Geef voor een gezellig dorpsvuurwerk! 
De inkomsten voor het dorpsvuurwerk voor de aankomende jaarwisseling stijgen. 
Er is een flink bedrag opgehaald door Kachel FM bij coöperatieweken van de 
Rabobank Vaart en vechtstreek. Maar dit is nog niet genoeg! Geniet je mee van 
het vuurwerk en de gezelligheid er rondom heen, geef dan voor het 
dorpsvuurwerk. Dat kan door te doneren in één van de collectebussen in de 
Potstal, het Anjerpunt of café Kappers. Maar beter nog, vul de machtiging in die 
te vinden is op www.hoonhorst.nl. Dan maken we er samen een knallend begin 
van 2017 van! 
Ook op de kerstmarkt staat een collectebus voor het dorpsvuurwerk! 
 

 

 
Kerst vieren we samen Kerstwandelinglichtjestocht  
 

 

 
Vanuit de gedachte ‘Samen zijn we Hoonhorst’ hebben 
verschillende Kulturhuspartners het plan gesmeed om met 
elkaar Kerst te vieren. Daarom houden wij met hulp van 
diverse lokale verenigingen op donderdagavond 22 
december 2016 een lichtjestocht. We nodigen u allen van 

harte uit om op die avond letterlijk langs het Kerstverhaal te wandelen.  

mailto:Materieel-o-theek@duurzaamhoonhorst.nl
http://www.hoonhorst.nl/
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjKrICvmsvQAhUBWhoKHZluDcoQjRwIBw&url=http://www.anjerpunthoonhorst.nl/&psig=AFQjCNF2h9qOdtBLn5ubM5ojEEyFRXxBJw&ust=1480414075599517
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiZ3q6km8vQAhUDahoKHYSFBvEQjRwIBw&url=http://www.kappers-horeca.nl/nieuws/anjerpunt/&psig=AFQjCNHEI32hutM0yvgOOasNtXVElfUr7w&ust=1480414324007313
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De gezinnen van de Sint Cyriacusschool zijn vooraf ingedeeld in groepen. 
Geïnteresseerde dorpsgenoten en andere belangstellenden worden op die avond 
over deze groepen verdeeld. U hoeft zich dus vooraf niet aan te melden. We 
vragen u die avond uiterlijk om 18.30 uur te verzamelen in de Sint 
Cyriacusschool. Vanuit de school gaan de verschillende groepen onder leiding 
van een herder op pad om het Kerstverhaal te beleven. Om 18.30 uur start de 
eerste groep. Vervolgens vertrekt er telkens na 5 minuten een volgende groep. In 
totaal zijn er 8 groepen. 
De verlichte kerstwandeling is ongeveer 3 kilometer lang. We lopen een ‘rondje 
Emmen’.  
Als u deelneemt aan deze kerstwandeling vragen we aan iedereen om de 
bijzondere sfeer van deze tocht te respecteren (niet bellen, lawaai maken en 
dergelijke). Daarnaast vragen we aan u om als groep bij elkaar te blijven. Het is 
een lichtjestocht, dus zaklampen hoeft u niet mee te nemen.  
Aan het einde van de wandeling bent u welkom voor een gezamenlijk samenzijn 
op het molenterrein. Hier zal tegen een kleine vergoeding Glühwein, warme 
chocolademelk en ranja worden geschonken. Het is praktisch als u wat kleingeld 
meeneemt. 
We verheugen ons op uw komst en wensen u alvast een bijzonder Kerstfeest. 
 

Plaatselijk belang Hoonhorst, Anjerpunt Hoonhorst, Café Restaurant Zalen 
Kappers, Sint Cyriacusschool 

 

 
Mensen die een boek komen lenen, even koffie komen 
drinken, een praatje komen maken, toeristen op zoek naar 
informatie, het haakcafe van Claudia Lubberts op de 
woensdagmiddag, een drankje bij de haard….ook in 
winterse sferen is het aangenaam toeven in het Anjerpunt.  
Ondertussen zijn de naobers druk aan de slag. Met de 
dagelijkse zaken zoals de bibliotheek, maar ook met het 

bedenken en uitwerken van allerlei plannen. Een agenda maken waarin alles 
staat wat in en om het dorp gebeurt; het regelen van promotie voor het Anjerpunt 
en voor de game van Tezz en de tijdgeest; het bedenken en organiseren van 
nieuwe activiteiten voor Hoonhorsters en bezoekers van verder weg; nieuwe 
presentaties op de multitouchtafel; het verzamelen van leuke adressen en 
activiteiten….. Eens in de 6 weken zitten de naobers met z’n allen bij elkaar om 
ervaringen en ideeën te delen en wetenswaardigheden uit te wisselen. De 
energie spat er vanaf. Natuurlijk kan het Anjerpunt nog wel wat hulp gebruiken: er 
is genoeg te doen en voor elk wat wils. Kom eens langs of neem anderszins 
contact op. Samen werken is gezellig en samen maken de naobers het Anjerpunt 
tot een succes voor Hoonhorsters en haar bezoekers..  
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Tezz en de tijdgeest.  Zin in een ‘anders dan anders’ zondagmiddagwandeling? 
Of visite Hoonhorst met een andere blik naar de prachtige omgeving van 
Hoonhorst laten kijken? Benieuwd naar het Hoonhorsteracteertalent? Het 
Anjerpunt heeft een leuke wandeling in de aanbieding, speciaal voor 
Hoonhorsters tegen een gereduceerd tarief.  
“Ha, wat goed dat ik je zie! Ik ben Tezz en ik kom uit de toekomst.  
Gek he? In deze tijd, waar we nu zijn, hebben ze het tijdreizen nog niet 
uitgevonden, dus je zal het wel vreemd vinden dat ik in het jaar 2150 geboren 
ben. In mijn tijd woon ik ook in Hoonhorst! …. 
Wil je me helpen? Ik zit met een probleem…” 
 
Zo begint het spel “Tezz en de tijdgeest”; en de wandeling van ongeveer 2,5 km 
rondom Hoonhorst. “Tezz en de tijdgeest” is een interactieve game. Je speelt het 
door met een iPad door Hoonhorst en haar omgeving te lopen, te puzzelen, te 
speuren en opdrachten uit te voeren.  
Onderweg kom je van alles te weten over Hoonhorst en omgeving en help je 
Tezz haar probleem oplossen.  

“Tezz en de tijdgeest” is te spelen door 
iedereen van 8-108 jaar. De route is geschikt 
voor rolstoelen en kinderwagens. De 
wandeling duurt ongeveer 1,5 tot 2 uur. 
Neem de tijd en huur een ipad voor een 
wandeling en spelender-wijze reis met Tezz 
door het verleden, heden en de toekomst van 
Hoonhorst en haar omgeving….. En kijk eens 
goed: komen de figuren uit het verleden je 
soms erg bekend voor? Dat kan: alle film- en 

stemacteurs zijn originele Hoonhorster talenten! Speciaal 
voor  Hoonhorsters hebben we tot eind dit jaar een 
aantrekkelijk introductietarief van € 7,50 voor de huur van 
de ipad. Met 2 à 3 personen per iPad heb je het grootste 
plezier van en met de game. 
Voor meer informatie: kom langs in het Anjerpunt, bel 
(0529) 793010 of mail naar info@anjerpunthoonhorst.nl 
 
De bibliotheek in het Anjerpunt 
Wist u dat: 

 De bibliotheek in het Anjerpunt van Hoonhorst een 

echte Hoonhorster bieb is? 

 

mailto:info@anjerpunthoonhorst.nl
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  Dorpsblad Hoonhorst  9 december –  5 januari  21e jaargang nr.6 

 Dat iedereen, jong en oud, er boeken kan lenen zonder biebpas? 

 Dat je zelf bepaalt wanneer je ze weer inlevert? 

 Dat je ook je eigen boeken mag brengen, zodat ook andere mensen er 

plezier van kunnen hebben? 

 Dat een biebpas nog steeds wel heel nuttig is? 

 Dat je hiermee boeken uit de bibliotheek Dalfsen en andere bibliotheken kunt 

reserveren via de computer, je eigen computer of de computer in het 

Anjerpunt? 

 Dat die gereserveerde boeken naar het Anjerpunt worden gebracht? 

 Dat je de boeken van de bibliotheek Dalfsen en van andere bibliotheken die 

je gelezen hebt weer in het Anjerpunt kunt inleveren? 

 Dat je elke dag de krant kunt lezen in het Anjerpunt? Of 1 van de vele 

tijdschriften? 

 Dat het Anjerpunt nog meer te bieden heeft? O.a. de agenda van activiteiten 

in Hoonhorst en een tafel vol presentaties en spellen? 

Mocht je nog niet geweest zijn, loop dan eens naar binnen: het Anjerpunt is elke 
dag open.  
 
Openingstijden 
Van 1 november tot 1 april worden de openingtijden iets aangepast. Het 
Anjerpunt blijft nog steeds 7 dagen in de week open. Op de maandag, dinsdag en 
woensdag is het anjerpunt wat later open dan tot op heden, namelijk vanaf 13.00 
uur.  
Alle tijden op een rijtje:  

 maandag van 13.00 uur tot 17.00 uur 

 dinsdag van 13.00 uur tot 17.00 uur ( met uitzondering als er 

ouderenmorgen is, dan van 10.00 uur )  

 woensdag van 13.00 uur tot 17.00 uur 

 donderdag van 10.00 uur tot 17.00 en 19.00- 21.00 uur 

 vrijdag van 10.00 uur tot 17.00 uur 

 zaterdag van 10.00 uur tot 17.00 uur 

 zondag van 10.00 uur tot 17.00 uur 
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Wil je meer informatie over het Anjerpunt of wil je graag naober worden, 
stuur dan een mail naar: info@anjerpunthoonhorst.nl of bel (0529) 
793010 en je kunt terecht bij Karin Huitink (Kappers), Yvonne te Woerd 

(06)54795800, Antje Kingma (Boerhoes) of Ad Zwaga (bibliotheek).  
En voor de liefhebbers: Anjerpunt Hoonhorst is ook op facebook te vinden!
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