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  Dorpsblad Hoonhorst 19 april – 9 mei  23e jaargang nr.11 

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 
 30 april Rinus 10 mei 
 21 mei Rinus 31 mei 
 11 juni Sjoerd 21 juni 
 
Naleving privacy wetgeving: Wij vragen van degenen die aan ons kopij 
aanleveren om m.b.t. persoonsgegevens die in de aangeleverde kopij is 
opgenomen de actuele privacy wetgeving na te leven. Uiteraard zal het 
Dorpsblad deze nieuwe regelgeving ook in acht nemen. 
  

 
In dit nummer: 
 
Kerkelijk nieuws  Lege flessenactie voor de Voedselbank 
Terugblik op Carnaval Hakkersdonk  Introductie van de nieuwe dorpsvlag 
Molendag en plantjesmarkt op 11 mei  Lezing Voetreflexzonetherapie 
Bericht van de communicantjes 2019  Dolle deel-tandemtocht 
Anjerpunt 
 

Stichting Dorpsblad Hoonhorst 
 
 

mailto:dorpsblad@hoonhorst.nl
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Datum                             Agenda 

 

21 april Jeugdsoos Paasvuur 1
ste

 Paasdag 
22 april Jeugdsoos Opruimen terrein Paasvuur 2

de
 Paasdag 

23  april  Ouderenochtend Zaal Kappers 

25 t/m 28 april Jeugdsoos Activiteit Oranjevereniging 

26 april Pubquiz en feestavond 

27 april Fietstocht, kinderbingo, optocht, Zeskamp, veiling en DorpsBBQ 

28 april 50
+
middag en Oranje Bingo 

  7 mei Ouderenochtend Zaal Kappers 

 
 
N.B. Voor actuele agenda en jaarplanning zie ook Hoonhorst.nl AGENDA 
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STALLINGSPLAATS VOOR CAMPER GEZOCHT 

Wie heeft of weet een (overdekte) stalling in de buurt, voor onze kampeerauto? 
Lengte 6,70 - hoogte 2,75 - breedte 2,20 meter. 

Per direct of uiterlijk september. Alvast dank. 
Familie Van der Heiden tel 06 22690972 email vanderheiden@wlmd.nl 

 

 
 

 
Gezocht: handige handen op zaterdag 

Ben je rond de 15 jaar en hou je van buiten aan de slag zijn, dan horen we het 

graag.  We zijn op zoek naar iemand die op zaterdag Thomas wil helpen bij de 

vele klussen die voorbij komen op ons erf. Gewoon vanalleswatwerk met tuin, 

wei, dieren en (ge)bouwen. Gezellig en gevarieerd. 

Thomas Zwiers & Antje Kingma, Boerhoes, (0529) 401878, info@boerhoes.nl 

 

 
 
 
 
 
 

Pastoraal team Emmanuelparochie 
Contactpastores voor geloofsgemeenschap Hoonhorst: 
Pastoor A. Monninkhof, monninkhof@hetnet.nl; 0622786151 
Johan Rutgers, parochievicaris, pastor.rutgers@gmail.com ; 06-53210174 
Gerard Noordink, g.noordink@hetnet.nl ; (0572) 391262 
Joop Butti, butti@ziggo.nl; 06-22239828 
Marga klein Overmeen, m.kleinovermeen@emmanuelparochie.nl ; 06-18276484 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Locatieraad: Secretaris mevr. A. van Leeuwen, ankievvwijthmen@kpnmail.nl;  
(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 
 

KERKELIJK NIEUWS 

KRUMMEL 

mailto:vanderheiden@wlmd.nl
mailto:monninkhof@hetnet.nl
http://www.parochiehoonhorst.nl/
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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 5041 2238. 
 
Werkgroep Heilig Doopsel 
Voor aanmeldingen dopelingen: Ria Nagel-Habers, tel. (0529) 471635, 
Yvonne Kijk in de Vegte- Kappers tel.(0529) 435360 en  
Mascha Hulsman tel.(0529) 850889 
 
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) 401828. 
 
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) 401223. Misintenties kunnen per 
kalenderjaar worden opgegeven onder vermelding van de data waarop men de 
misintentie gelezen wil hebben. Bijdrage: misintentie € 8,=. Betaling via 
bankrekeningnr. NL55 RABO 0312 8258 11 t.n.v. R.K. Parochie H. Cyriacus 
Hoonhorst.    
 
Kerkberichten:  20 april t/m 12 mei 
 
Zondag 21 april 1

e
 Paasdag   

09.00 uur     : Eucharistieviering 
Voorganger   : Pastor Rutgers 
m.m.v.           : Enjoy 
Lector           : Martin Broeks 
Dienen : Hugo Boekel, Richard Meijer 
Collectanten  : F. Overgoor, H. Hulsman, G. Holterman, G. Melenhorst 
Koster           : G. Holterman 
Intenties : Bernard en Marie Diepman-Reimert, Hein en Henk Diepman, Gerda 

Kroes-Holterman, overl. ouders Kroes-Klein Herenbrink, Herman Nijboer, Henricus 
Schrijver, Pastoor Wielens, ouders Smook-Karspers en Harry, overl. ouders 
Grooteschaars-Bruggeman, overl. ouders van der Vechte-Rientjes, Diny Habers-Oude 
Rengerink, ouders Damman-Heerink, Anton Grooteschaars en ouders Grooteschaars- 
Gunneman, Gezina Broeks-Splinter, Annie Schuurman-Kogelman, overl. ouders 
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Schuurman-Dissel, Herman Mars, Gradus Damman, Harry Veltmaat, overl. ouders 
Sterenbosch Luttenberg, Bernard Nijhout, Marinus en Anna Veltmaat, Jan Veltmaat, 
Pastoor Berntsen, overl. fam. Kamphuis-Wijnberg, overl. ouders Hagen-Keizer, Martin en 
Willy, overl. ouders van Straaten-Meulman, overl. fam. Wolthaar-Jutten, Herman Wolthaar,  
Anton Kroes, overl. ouders Nijensteen-ten Have, Joop Koerhuis, Marcel Diepman, ouders 
Schrijver-Bosch, Cor Peek, Jan Huitink, overl. ouders Veldman-Ogink, Wilhelmus 
Holterman. 
 
Dalfsen: zondag  21 april 11.00 uur Eucharistieviering 
Ommen: zaterdag  20 april 21.30 uur Paaswake 
 zondag  21 april 11.00 uur Eucharistieviering 
Lemelerveld: zondag  21 april 09.00 uur Eucharistieviering                         
Vilsteren: zondag  21 april 11.00 uur Communieviering 
Heino: zaterdag  20 april 21.30 uur Paaswake 
 zondag  21 april 11.00 uur    Communieviering 
Lierderholthuis: zondag  21 april 09.00 uur Communieviering 
 

Maandag 22 april 2
e
 Paasdag 

10.00 uur       : Emmanuelviering in Vilsteren  
10.00 uur       : Presentatieviering 1

e
 H. Communie in Heino  

 
Donderdag 25 april 
19.00 uur       : Eucharistieviering 
Voorganger    : Pastoor Monninkhof 
Intentie           : voor de zieken in onze parochie. 
 
Zondag 28 april 2

e
 zondag van Pasen  

09.00 uur       : Communieviering 
Voorganger    : Pastoraal medewerker Noordink 
m.m.v.           : Pro Musica 
Lectrix            : Miny Holterman 
Dienen : Kim Diepman, Niek Diepman 
Collectanten  : J.v.d. Vechte, D.v.d. Vechte 
Koster           : A. Braam 
Intenties : Bernard en Marie Diepman-Reimert 
 
Dalfsen: zaterdag  27 april 19.00 uur Eucharistieviering 
Ommen: zondag  28 april 11.00 uur Eucharistieviering 
Lemelerveld: zaterdag  27 april 19.00 uur Eucharistieviering 
Vilsteren: zondag  28 april 11.00 uur Eucharistieviering 
Heino: zaterdag  27 april 19.00 uur Communieviering 
Lierderholthuis: zondag  28 april 09.00 uur Eucharistieviering 
 

Maandag 29 april 
19.00 uur       : Rozenkransgebed 
Lector            : Frans Eilert 
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Donderdag 2 mei  
19.00 uur     : Eucharistieviering 
Voorganger   : Pastoor Monninkhof 
Intentie           : Voor slachtoffers van oorlog en geweld. 
 
Zaterdag 4 mei 3

e
 zondag van Pasen (Dodenherdenking) 

18.30 uur    : Eucharistieviering 
Voorganger    : Pastor Rutgers 
m.m.v.             : Pro Musica 
Lectrix            : Helga Baars 
Dienen : Ivor Smook, Lynn Jansen 
Collectanten   : H. Ulkeman, H.v.d. Vegt 
Koster             : H.v.d. Vegt 
Intenties : Hein Diepman, Bernard en Marie Diepman-Reimert, Herman Nijboer, 

overl. ouders Grooteschaars-Bruggeman, Johan Kortstee, Jan Veltmaat in herinnering aan 
zijn sterfdag. 
 
Dalfsen: zondag  5 mei  09.00 uur Communieviering 
Ommen: zondag  5 mei 11.00 uur Eucharistieviering 
Lemelerveld: zondag  5 mei 09.00 uur Communieviering                         
Vilsteren: zondag  5 mei 11.00 uur Eucharistieviering 
Heino: zondag  5 mei 10.30 uur Communieviering 
Lierderholthuis: zondag  5 mei 09.00 uur Communieviering 

 
Maandag 6 mei 
19.00 uur : Rozenkransgebed 
Lectrix      : Tonnie Veltmaat 
 
Donderdag 9 mei   
19.00 uur     : Eucharistieviering 
Voorganger    : Pastoor Monninkhof 
Intentie           : Voor alle overledenen. 
 
Zondag 12 mei 4

e
 zondag van Pasen (Moederdag) 

09.00 uur       : Communieviering 
Voorganger    : Pastoraal medewerker Butti 
m.m.v.             : Pro Musica 
Lector             : Leon Diepman 
Dienen : Rens Diepman, Hugo Boekel 
Collectanten   : T. Braam, A. Braam 
Koster           : G. Holterman 
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Intenties 12 mei: Jaargedachtenis Maria Antonia Meijerink-Groote Stroek, Bernard en 

Marie Diepman-Reimert, overl. ouders Schrijver-Langenkamp, Hein Kievitsbosch, overl. 
ouders Overgoor-Grooteschaars, overl. ouders van der Vechte-Rientjes, ouders Damman- 
Heerink, Gezina Broeks-Splinter, overl. familie Damman-Pot, overl. ouders Hagen-Keizer, 
Martin en Willy, Henricus Schrijver, Herman Wolthaar, Joop Koerhuis, ouders Schrijver- 
Bosch, Johanna Alberta Vosman. 
 
Dalfsen: zaterdag  11 mei 19.00 uur Presentatie 1

e
 H. Communie 

Ommen: zondag  12 mei 11.00 uur Eucharistieviering 
Lemelerveld: zondag  12 mei 09.00 uur 1

e
 H. Communie 

Vilsteren: zondag  12 mei 11.00 uur Communieviering 
Heino: zondag  12 mei 11.00 uur 1

e
 H. Communie 

Lierderholthuis: zondag  12 mei 09.00 uur Eucharistieviering 

 

Nieuwe schepping  
Nu ik dit schrijf, is het nog halfvasten. We leven toe naar de viering van het 
Paasfeest. Maar wanneer u dit leest, is het waarschijnlijk al weer mei en leven we 
volop in de vreugde om de Verrezen Heer, en is ook buiten de nieuwe lente 
inmiddels volop zichtbaar. De natuur lijkt wel een ‘nieuwe schepping’. 
Hieraan moet ik denken naar aanleiding van wat de apostel Paulus hierover 
schrijft. In heel wat van zijn brieven spreekt hij over deze ‘nieuwe schepping’. 
Hiermee bedoelt hij de hoop op nieuw leven bij God. Dit bestaan is nog 
onvolmaakt, zo zegt Paulus in het ‘Hooglied van de liefde’ (1 Korintiërs 13) ons 
kennen is nog stukwerk, we weten niet hoe het zal zijn als ook wij het tijdelijke 
zullen hebben verwisseld voor het eeuwige. Maar toch hopen wij eens thuis te 
mogen komen bij Onze Lieve Heer. 
Dat de hoop op een ‘nieuwe schepping’ ook leeft onder u, bleek me laatst nog bij 
een uitvaartviering. Tot mijn verrassing hadden de nabestaanden gekozen voor 
een gedeelte uit de brief aan de Filippenzen (3, 20-21). Deze keuze had 
‘praktische’ motieven zo bleek, het is een lekker kort stukje (en niet ‘te zwaar). 
Maar er zat ook nog wel een andere reden achter. De kinderen van de 
overledene vertelden, dat de laatste jaren voor hun moeder best zwaar waren 
geweest. Ze was een schat van een mens, een hele lieve vrouw en moeder. 
Maar toch: zeker fysiek werd zij geconfronteerd met de kwetsbaarheid van dit 
lichamelijk bestaan. Leef je onder zulke omstandigheden (je wilt nog zo graag, 
maar lijf en leden werken niet meer mee) dan hoop je (met je naasten) dat er een 
moment mag komen, dat je je leven uit handen mag geven aan Onze Lieve Heer, 
en dat je – delend in zijn eeuwige liefde, een nieuwe mens, een nieuwe 
schepping, mag worden. 
Deze hoop op een nieuwe schepping zie je ook terug in tal van liederen, die 
rondom Pasen, maar ook wel eens bij uitvaarten worden gezongen. Neem nu het 
lied: “De steppe zal bloeien”. Ons leven kan droog en dor, koud en kil zijn. Maar 
toch proberen we de moed erin te houden, we doen ons best om er wat van te 
maken. De dichter van dit lied – Huub Oosterhuis – voelt haarfijn aan, hoe graag 
wij het gevoel zouden krijgen, dat de rotsen opengaan, dat het water zal stromen, 
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tintelen en stralen en dat wij – dorst als we hebben – zullen komen drinken. Kon 
in deze weerbarstige wereld, zo vol van ellende en narigheid, de steppe, waarin 
we ons bevinden, maar eens in bloei komen staan. Dan zouden we lachen en 
juichen! 
Gaat het om een nieuwe schepping, dan denk ik ook aan duurzaamheid. Deze 
week was er nog weer een bericht, dat er ergens een potvis was aangespoeld, 
met allemaal plastic in zijn maag. Allemaal welvaartresten, door ons mensen 
weggeworpen. Hoe lang zal de natuur nog overleven, hoe lang blijft onze aarde 
nog bewoonbaar? 
Bij een nieuwe schepping sta ik voorts stil bij menselijke verhoudingen. Zojuist 
sprak ik nog een Afrikaanse priester. Hij vertelt, dat bij hem – in Oeganda – de 
kerken nog vol zitten, en dat de bezoekers aan de vieringen dansen tijdens de 
liturgie. Konden wij nuchtere westerlingen ook maar zo swingen, zo verzucht ik 
wel eens. Dan zouden we toch veel gemakkelijker met elkaar kunnen omgaan, 
en zou er meer schwung zitten in onze onderlinge relaties. 
Tot slot noem ik u – als het gaat over een nieuwe schepping – nog de inspiratie, 
die ik opdeed bij een bespreking met andere sportieve pastores. Met ons vijven 
zijn we betrokken bij NKS Voetbal. NKS staat voor: Nederlandse Katholieke 
Sportfederatie. Naar aanleiding van het recente document van onze paus over de 
relatie tussen geloof en sport (“Giving the best of yourself”, in het najaar zal er 
een Nederlandse vertaling verschijnen), zeiden we tegen elkaar, dat we ook 
nieuwe mensen kunnen worden, als we gezonder zouden leven. Niet alleen 
onder priesters is het ‘goede leven’ zichtbaar. Maar ook anderen onder ons 
bewegen veel te weinig. Hoe kunnen we achter het autostuur, achter onze 
computers en achter onze vergadertafels vandaan komen, en meer gaan 
wandelen? Van Ommen lees ik, dat ze een ‘wandelende gemeente’ wil zijn. Dit 
zal voor de andere locaties in ons mooie gebied ook wel gelden. Laat ons dan – 
in Bijbelse woorden – ‘wandelen in het Licht van de Heer’, en zo een ‘nieuwe 
schepping’ worden. Dat het zo mag zijn. We vragen het aan Jezus Christus, onze 
Verrezen Heer. 

Pastoor André Monninkhof 
 
10-daagse inspiratiereis: In de voetsporen van Paulus naar Griekenland 
Onlangs hebt u in het Dorpsblad kunnen lezen over onze voorgenomen reis naar 
Griekenland. We zullen eind oktober 2019 in de voetsporen van de apostel 
Paulus een reis door Griekenland maken. Wij bieden u een compleet verzorgde 
reis aan! Het volledige programma en uitgebreide informatie is terug te vinden op 
de website www.parochiehoonhorst.nl 
 
Wilt u meer informatie of zich aanmelden voor deze reis neem dan contact op 
met: 
jannyhorstmanwink@gmail.com tel. (0529) 460225 
liesakkermans@t-mobilethuis.nl tel. (0572) 372003 

http://www.parochiehoonhorst.nl/
mailto:jannyhorstmanwink@gmail.com
mailto:liesakkermans@t-mobilethuis.nl
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Kunst in de Cyriacus kerk tijdens Kunstroute 4 en 5 mei 
Op 4 en 5 mei wordt de jaarlijkse kunstroute om Dalfsen gehouden. 
Ook dit jaar wordt er in de Cyriacus kerk een expositie gehouden, dit jaar met het 
thema Christelijke schilderijen en iconen uit Roemenië. 
We hopen dat er, net als de voorgaande jaren, een grote diversiteit aan 
schilderijen en iconen te zien zal zijn. 
Daarvoor hebben we uw hulp nodig! 
We willen u hierbij dan ook oproepen om uw christelijke schilderij of icoon op 
vrijdag 3 mei tussen 10 en 12 uur (of op een ander af te spreken tijdstip) aan te 
leveren in de Cyriacuskerk. 
U kunt uw schilderij of icoon weer ophalen op zondagmiddag 5 mei vanaf 17:00 
uur.                                                                                Locatieraad GG Hoonhorst 
 

  
Dit jaar is er in Hoonhorst op een viertal plekken een expositie: 
Bij Kappers exposeert schildersgroep Bellingeweer en atelier Aventurijn. 
In de Potstal exposeert schildersgroep van atelier I'M en van een drietal 
deelnemers is er een uitgebreider aanbod te zien. 
In de dorpshuuskamer zijn handgemaakte quilts te zien van Ina Korenberg uit 
Hoonhorst. We hopen op een grote belangstelling vanuit ons dorp. 
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Terugblik op Carnaval Hakkersdonk 

Carnaval 2019 is voorbij en we kijken als vereniging terug op een zeer geslaagd 

en machtig mooi Carnaval. Met Prinses Claudia de 1
e
 en Jeugdprins Ruben 

gingen we terug naar het Wilde Westen met ons motto “de Hoonhakkers bint de 

besten van het Wilde Westen”. Het was een carnavalsfeest voor jong en oud, dat 

we samen vierden in residentie Kappers. De 50-plussers gingen met de voetjes 

van de vloer met de Country Line Dancers, de lampen zijn dit jaar heel gebleven 

ondanks het gave optreden van “the Village People” en de optocht was weer 

groots met mooie creaties!  

Bij deze willen we als carnavalsvereniging alle sponsoren, vrijwilligers en feest- 

vierende carnavalisten bedanken! Jullie hebben er weer voor gezorgd dat dit jaar 

het carnaval in Hakkersdonk weer een geslaagd feestje was.  

Bent u al benieuwd naar het carnavalsthema voor volgend jaar? Het is nog ver 

weg, maar op zondag 18 augustus 2019 is het Dorpspleinfeest en zal het thema 

Carnaval 2020 bekend gemaakt worden. Noteer dus alvast in uw agenda! 

 

Met vriendelijke carnavaleske groet,           Carnavalsvereniging de Hoonhakkers 

 
 
11 mei Molendag/Plantjesmarkt          De landelijke Molendag valt dit jaar op 11 mei 

en de Molen van Fakkert doet zoals alle jaren 
weer mee. Vanaf 10 tot 16.30 uur draait de 
molen en we verwachten veel bezoekers, 
vooral als het mooi weer is. Net zoals de 
afgelopen jaren verkopen we perkplanten en 
planten in hangers voor aantrekkelijke 
prijzen. Als je er vroeg bij bent heb je 
natuurlijk de meeste keuze. Voor kinderen is 
er een speurtocht in de molen en uiteraard 
bakken we vanaf 12 uur weer heerlijke 
stukjes pannenkoek om te proeven en 
verkopen we diverse meelproducten.  
 
Word Vriend van de Molen 
Veel Hoonhorsters dragen de molen een 
warm hart toe en zijn al vanaf de restauratie 
“vriend van de Molen van Fakkert”. Dankzij 
hun jaarlijkse donatie van € 12,50 kunnen we 
ieder jaar de nodige activiteiten rond de  

PLAATSELIJK NIEUWS 
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molen organiseren (Molendag, Monumentendag en de Kerstmarkt) en breiden we 
geleidelijk de faciliteiten op het molenterrein uit. De laatste jaren zijn er veel 
nieuwe inwoners naar Hoonhorst gekomen die mogelijk nog niet weten dat ze 
“vriend van de molen” kunnen worden en natuurlijk zijn mensen die al langer in 
Hoonhorst wonen ook welkom als vriend. Om het extra aantrekkelijk te maken is 
er voor elke nieuwe vriend die zich dit jaar in mei of juni aanmeldt een 
welkomstpakket dat bestaat uit een boek “150 jaar Molen Fakkert Hoonhorst” en 
een pakje pannenkoekenmeel. Dit pakket is al de donatie van het eerste jaar 
waard, maar uiteraard hopen we dat je ons vele jaren blijft steunen. Opgeven als 
vriend kan door een mail te sturen naar info@molenvanfakkert.nl met vermelding 
van: Naam, Voornaam, Adres, Postcode, woonplaats en telefoonnummer. U krijgt 
dan zo spoedig mogelijk ons welkomstpakket. Opgeven op zaterdagmiddag in de 
molenschuur of op Molendag kan ook. 
 
Bericht van de communicantjes 2019 
Op zaterdag 1 juni 2019 om 19:00 uur gaan de kinderen uit groep 3 en 4 van de 
St. Cyriacusschool Hoonhorst, die de Eerste Heilige Communie gaan doen, zich 
voorstellen in een presentatieviering. U bent hierbij allen van harte welkom in de 
kerk om deze viering met ons mee te vieren. De kinderen die zich voorstellen 
zijn: Fenna Kortstee, Sem Jansen, Yorinde Borgonje, Maud Rienties, Jonathan 
Veldman, Dylan Schroten, Kim Huijsmans, Hessel Nijhout, Elin van der Vechte 
en Claudy Lankhorst. 
Ook dit jaar gaan de kinderen weer geld inzamelen voor een goed doel. 
 
Lege flessen actie voor de Voedselbank ! 
Op zondag 16 juni om 9.00 uur zullen de 
genoemde kinderen uit groep 3 en 4 van de St. 
Cyriacusschool uit Hoonhorst de Eerste Heilige 
Communie gaan doen. U bent van harte 
uitgenodigd in de St. Cyriacuskerk. 
Ook dit jaar hebben zij gekozen om geld te 
doneren aan een goed doel, namelijk de 
Voedselbank. Als actie is gekozen voor de lege 
flessenactie, waarbij de volledige opbrengst 
gedoneerd gaat worden aan de Voedselbank 
Dalfsen/Nieuwleusen. Alle kinderen uit groep 3 
en 4 doen mee aan deze actie en zullen op 
vrijdag 10 mei vanaf 18:00 uur bij u aan de 
deur komen om lege flessen op te halen voor dit mooie doel. Als u niet thuis bent 
maar wel flessen voor ons heeft, kunt u deze bij de voordeur neerzetten dan 
nemen wij die ook mee. Spaart u er al vast een paar voor ons op??? 
Omdat wij het zo goed hebben, willen we graag delen met de mensen die het 
minder goed hebben. De Voedselbank Dalfsen/Nieuwleusen vormt een 

mailto:info@molenfakkerthoonhorst.nl
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uitgiftepunt van Voedselbank Zwolle en wordt gerund door vele enthousiaste 
vrijwilligers uit de omgeving Dalfsen en Nieuwleusen. Met de opbrengst proberen 
we voor de mensen die gebruik maken van de voedselbank een leuk uitje te 
organiseren of een extraatje te kunnen geven. 
Groetjes,     de goede doelen commissie en de communicantjes van groep 3 en 4 
 
Introductie van de nieuwe Dorpsvlag tijdens Koningsdag in de feesttent!  

In het kader van het 250 jarig bestaan van Hoonhorst 2020 zijn diverse 

werkgroepen stevig aan de slag gegaan met de nodige voorbereidingen.  Hierbij 

is ook het idee ontstaan om een 

nieuwe dorpsvlag te ontwerpen. Een 

nieuwe dorpsvlag, die weer jarenlang 

mee kan en het DNA van Hoonhorst 

symboliseert: Duurzaam, 

Noaberschap en Actief! 

Uiteraard is dit in goed overleg en 

overeenstemming met de Oranjevereniging gebeurd. Samen is er een duidelijke 

voorkeur uitgesproken voor het nieuwe ontwerp, dat tijdens Koningsdag op 27 

april a.s. onthuld gaat worden. 

Tijdens de pauze in het middagprogramma zal in de feesttent de NIEUWE 

Dorpsvlag dus officieel  onthuld gaan worden. De allereerste vlag (genummerd 

én gesigneerd!) zal tijdens de inmiddels bekende veiling per opbod verkocht 

worden aan de hoogste bieder. En zeg nou zelf, wie wil nu niet deze unieke en 

allereerste nieuwe dorpsvlag aan zijn huis hebben hangen. Uiteraard zijn de 

reguliere nieuwe dorpsvlaggen ook direct na de officiële onthulling te koop. 

De reguliere verkoopprijs is vastgesteld op € 25,00 per vlag, waarmee u 

tegelijkertijd een bijdrage levert aan de sponsoring van de diverse festiviteiten in 

het kader van Hoonhorst 250. Omdat wij ons kunnen voorstellen dat menigeen 

nog een `oude` dorpsvlag in bezit heeft is er tot en met 31-12-2019 een 

omruilactie. Tegen inlevering van de “oude” dorpsvlag, ontvangt u de nieuwe 

dorpsvlag met bijbetaling van slechts € 15,00.  

De uitgifte van de nieuwe dorpsvlag start zoals gezegd op Koningsdag in de 

feesttent. Maar ook tijdens de diverse andere evenementen gedurende het 

gehele jaar zal de nieuwe dorpsvlag verkrijgbaar zijn.  Daarnaast kunt u ook een 

vlag bestellen (of tegen het gereduceerde tarief omruilen) bij Bennie Zwakenberg, 

tel: (0529) 401765 of een email te sturen naar info@oranjevereniginghoonhorst.nl 

Tot Koningsdag 27 april in de feesttent! 

Jarno Dingerink (namens de Stuurgroep Hoonhorst 250, www.hoonhorst250.nl) 

mailto:info@oranjevereniginghoonhorst.nl
http://www.hoonhorst250.nl/
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EEN INFOPUNT IN HOONHORST? 

In Lemelerveld, Nieuwleusen en Dalfsen is het 

er al: een Infopunt. Een Infopunt is een plek 

waar mensen terecht kunnen met al hun 

vragen over zorg en welzijn. Het Infopunt is de plek waar deze 

vragen verhelderd worden en mensen - als dat nodig is - doorverwezen worden 

naar een gespecialiseerde organisatie die hen verder kan helpen. Het Infopunt is 

een initiatief van de Bibliotheek en Saam Welzijn. Er wordt nauw samengewerkt 

met maatschappelijke organisaties en instellingen en de gemeente Dalfsen.  

Voor de bemensing van het Infopunt zijn vrijwilligers nodig.  

Als vrijwilliger van het Infopunt ben je het eerste aanspreekpunt voor bezoekers. 

Je informeert de bezoeker en verwijst de bezoeker, indien nodig, naar de juiste 

organisatie. Je maakt deel uit van een prettig en collegiaal team van 

medewerkers van de aangesloten partners van het Infopunt en het Kulturhus. 

Voordat je aan de slag gaat krijg je o.a. training in vraagverheldering en in de 

sociale kaart van Dalfsen. Lijkt je dit wat, of wil je meer informatie, laat het ons 

dan weten via info@anjerpunthoonhorst.nl. We nemen dan contact met je op. 

 

NIEUW IN HET ANJERPUNT 

Na een succesvolle eerste presentatie tijdens de Damito nu in het 

Anjerpunt verkrijgbaar: de enige echte, overheerlijke Hoonhorster 

truffels. Gemaakt van mooie melkchocolade en een vulling met 

vlierbloesemlikeur, door leerlingen van het Deltioncollege. In 

prachtige geschenkverpakking. Naast het Hoonhorster Klapmutsje, 

het Hoonhorster broodje, de Vechtdalbieren en het boek 

Vechtverhalen een mooi cadeau, voor jezelf of om weg te geven…. 

 

KUNST 

In de maanden maart en april exposeert Dirk Jan Ekkel 

realistische olieverfschilderijen in Anjerpunt/zaal Kappers. De 

tentoonstelling geeft een mooi overzicht van zijn meest 

recente werk. Gratis toegang. Het Anjerpunt/zaal Kappers 

doet weer mee met Kunst om Dalfsen. Daar exposeren Tonny 

Verhoeven en Herma Borsboom hun werken. 

En natuurlijk is er tijdens het Kunst-en Cultuurweekend op 4 en 5 mei van - Kunst 

om Dalfsen - veel moois te bezichten in en om het Anjerpunt. Vanaf heden is ook 

het bij het kunstweekend horende boekje met informatie over alle kunstpunten 

gratis af te halen. 

mailto:info@anjerpunthoonhorst.nl
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VOORLEESUURTJE 

Het maandelijkse voorleesuurtje is in mei op vrijdag 17 mei op 

de normale tijd: 11.00 u!! Voor kinderen van 0 tot 4 jaar!  

Het boek is nog een verrassing, houd daarvoor de 

Facebookpagina van het Anjerpunt in de gaten of kijk in het 

Anjerpunt op het scherm waar de agenda op staat. 

 

NIEUWE NOABERS WELKOM! 

Het Anjerpunt is dagelijks geopend, vanaf 1 april ook weer op dinsdag- en 

woensdagochtend. Daarom zijn we op zoek naar nieuwe noabers. Ben je op zoek 

naar een nieuwe uitdaging, vind je het leuk om met allerlei mensen in aanraking 

te komen, wil je deel uit maken van een leuke groep vrijwilligers, dan zoeken wij 

jou!  Vooral op dinsdagochtend, de weekenden en vakanties kunnen we in ieder 

geval extra hulp gebruiken. 

Voor 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). Informatie over 

ons kun je vinden via www.anjerpunthoonhorst.nl en Anjerpunt 

Hoonhorst is ook op Facebook te vinden! 

  

Heilig Boontje 

Een pastoor verborg tijdens een oorlog de kerkelijke kunstschatten in een akker, 

uit angst dat ze gestolen zouden worden. Jaren later kocht een boer die akker, de 

pastoor was al lang overleden. Hij ploegde de akker en stootte op een gegeven 

moment op iets hards, zijn paard wilde geen stap meer verzetten. De boer begon 

daar te graven en vond daar een Monstrans. Dit kostbare stuk mocht hij niet 

houden en bracht het naar de kerk. De pastoor was erg verbaasd toen hij de 

Monstrans kreeg en het verhaal hoorde van de boer. De boer verbouwde bonen 

op de akker en toen de oogsttijd aanbrak en de boer de bonen oogstte was er 

iets heel bijzonders aan de hand. De bonen waren helemaal wit en op elke boon 

stond op de kiem een klein Monstransje afgebeeld. Dat soort bonen had nog 

nooit iemand gezien. Toen de boer het jaar daarop de bonen pootte en ze weer 

oogstte, hadden ze weer die Monstrans. “Dat zijn heilige bonen” zeiden de 

mensen. Zo zijn de “Heilige boontjes” ontstaan. Bonen die het verhaal van de 

Monstrans vertellen. Het verhaal dat Jezus ons nooit vergeet, en ons nooit in de 

steek laat. Zelf heb ik ze ook verbouwd en ook bij mij kwam steeds de Monstrans 

terug op de boontjes, hoewel de opbrengst wat tegenviel. Zou dat zijn omdat ik 

niet Rooms Katholiek ben?                                                                         S.D.A.B.

 

http://www.anjerpunthoonhorst.nl/
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