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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
10 juli
7 augustus
4 september

Gemaakt door
Rinus
Rinus
Rinus

Verschijning
20 juli
17 augustus
14 september

Stichtingnieuws:
In Hoonhorst hoeft niemand zich te vervelen.
Het Sproeifeest komt eraan en verder is de agenda goed gevuld voor jong en
oud.
In dit nummer maken we ook kennis met Amin en Tina die hier sinds kort wonen.

Stichting Dorpsblad Hoonhorst
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Datum

Agenda

22
juni
26
juni
28 juni t/m 1 juli
1
juli
3
juli
3
juli
6
juli
6
juli
7
juli
8
juli
10
juli
17
juli

Jeugdsoos Karten
KBO Zomerfietstocht
Sproeifeest
Jeugdsoos Opruimen terrein Sproeifeest
Ouderenochtend Zaal Kappers
ZijActief Fietsdag
Voorleesuurtje Anjerpunt
Jeugdsoos BBQ en activiteit
Trekkertocht
Eten bij Kappers
KBO Zomerfietstocht
Ouderenochtend Zaal Kappers

N.B. Voor actuele agenda en jaarplanning zie ook Hoonhorst.nl AGENDA
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KRUMMEL

Te huur: gedeelte van een woonboerderij.
In de omgeving van Hoonhorst / Heino.
Informatie via Marinus Koggel: 06-10871888

Gezocht: hulp bij het poetsen
Voor mijn ouders aan de Stokte in Dalfsen. Wil jij een paar uur poetsen in een
leuk huis met kleine badkamer  en 2 zelfredzame ouderen die er soms wel en
soms niet zijn? Voor in ieder geval 1 keer per week en op tijden die je wenst?
Bel Antje Kingma (0529) 401878

Dankbetuiging
Wij willen iedereen bedanken voor het medeleven dat we mochten ontvangen
tijdens de ziekte en na het overlijden van
Bennie de Ruiter
Kinderen en kleinkinderen

KERKELIJK NIEUWS
Pastoraal team Emmanuelparochie
Contactpastores voor geloofsgemeenschap Hoonhorst:
Pastoor H. Hermens, hermensh@hotmail.com ; (0529) 451583
Johan Rutgers, parochievicaris, pastor.rutgers@gmail.com ;(0523) 234096
Gerard Noordink, g.noordink@hetnet.nl ; (0572) 391262
Joop Butti, butti@kerkennet.nl ; 06-22239828
Marga klein Overmeen, m.kleinovermeen@emmanuelparochie.nl ; 06-18276484
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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
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 aanmelding 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: 24 juni t/m 22 juli
Zondag 24 juni H. Johannes de Doper
09.00 uur
: Communieviering
Voorgangers : Pastoraal werker Noordink
m.m.v.
: Pro Musica
Lector
: Leon Diepman
Dienen
: Silvan Smook
Collectanten : F. Overgoor, H. Hulsman
Koster
: A. Braam
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Intenties 23 en 24 juni:
ouders Damman-Heerink, Bernard en Marie Diepman-Reimert, Marinus en Diny MarsDiepman, Gradus Damman, overl. ouders Poppe-Breembroek, Herman Wolthaar, Joop
Koerhuis, Herman Nijboer, Bennie de Ruiter.
Dalfsen:
Zaterdag
Ommen:
Zondag
Lemelerveld: Zaterdag
Vilsteren:
Zondag
Heino:
Zaterdag
Lierderholthuis: Zondag

23 juni
24 juni
23 juni
24 juni
23 juni
24 juni

19.00 uur
11.00 uur
19.00 uur
11.00 uur
19.00 uur
10.00 uur

Communieviering
Eucharistieviering
Communieviering
Eucharistieviering
Communieviering
Oecumenische viering

Maandag 25 juni
19.00 uur
: Rozenkransgebed
Lector
: Frans Eilert
Donderdag 28 juni
19.00 uur
: Eucharistieviering
Voorganger : Pastoor Hermens
Intentie
: Voor alle overleden parochianen.
Vrijdag 29 juni H.Petrus en Paulus
9.00 uur in Ommen
: Eucharistieviering
Voorganger
: Pastoor Hermens
In juli vervallen de vieringen op de donderdagavond wegens vakantie van
de pastoor.
e

Zondag 1 juli 13 zondag door het jaar
10.30 uur
: Tentviering
Voorgangers : Dominee Tol en pastoraal werker klein Overmeen
Koster
: H. v.d. Vegt
De misintenties worden doorgeschoven naar het volgend weekend.
Dalfsen:
Zondag
Ommen:
Zondag
Lemelerveld: Zondag
Vilsteren:
Zondag
Heino:
Zaterdag
Lierderholthuis: Zondag

1 juli
1 juli
1 juli
1 juli
30 juni
1 juli

09.00 uur
11.00 uur
09.00 uur
11.00 uur
19.00 uur
09.00 uur

Eucharistieviering
Eucharistieviering
Eucharistieviering
Communieviering
Eucharistieviering
Eucharistieviering

Maandag 2 juli
19.00 uur
: Rozenkransgebed
Lectrix
: Tonnie Veltmaat
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e

Zondag 8 juli 14 zondag door het jaar
09.00 uur
: Communieviering
Voorganger : Werkgroep
m.m.v.
: Pro Musica
Dienen
: Dion Diepman, Ivor Smook
Collectanten : J. v.d. Vechte, D.v.d. Vechte
Koster
: A. Braam
Intenties 7 en 8 juli:
Bernard en Marie Diepman-Reimert, Marinus en Diny Mars-Diepman, overl. ouders
Grooteschaars-Bruggeman, Gerardus Antonius Hollewand en Johanna Theresia Smook,
overl. ouders Sterenbosch-Luttenberg, Jaargedachtenis Hendricus Koenjer, ouders
Damman-Heerink, Gezina Broeks-Splinter, Herman Mars, Jaargedachtenis Bernhard
Poppe, Marie Poppe-Breembroek, Jaargedachtenis Hendrikus Koenjer, Bennie de Ruiter.
Dalfsen:
Zaterdag
Ommen:
Zondag
Lemelerveld: Zondag
Vilsteren:
Zondag
Heino:
Zaterdag
Lierderholthuis: Zondag

7 juli
8 juli
8 juli
8 juli
7 juli
8 juli

19.00 uur
11.00 uur
09.00 uur
11.00 uur
19.00 uur
09.30 uur

Eucharistieviering
Eucharistieviering
Communieviering
Communieviering
Communieviering
Tentviering

Maandag 9 juli
19.00 uur
: Rozenkransgebed
Lector
: Frans Eilert
e

Zaterdag 14 juli 15 zondag door het jaar
19.00 uur
: Communieviering
Voorganger : Pastoraal medewerker klein Overmeen
m.m.v.
: Pro Musica
Lectrix
: Miny Holterman
Dienen
: Kim Diepman, Lynn Jansen
Collectanten : A. Peek, H. Rienties
Koster
: G. Holterman
Intenties 14 en 15 juli:
overl. ouders Meijerink-Groote Stroek, Bernard en Marie Diepman-Reimert, Marinus en
Diny Mars-Diepman, Jaarged. Dina Grooteschaars-Bruggeman, overl. ouders OvergoorGrooteschaars, Johan Kortstee, Harry Veltmaat, Annie Kortstee-Pronk, overl. ouders
Poppe-Breembroek, overl. fam. Wolthaar-Jutten, Bennie de Ruiter, Cor Peek, Henricus
Schrijver.

DORPSBLAD HOONHORST NR 14

8

Dorpsblad Hoonhorst

DORPSBLAD HOONHORST NR 14

9

Dorpsblad Hoonhorst

DORPSBLAD HOONHORST NR 14

10

Dorpsblad Hoonhorst
Dalfsen:
Ommen:
Lemelerveld:
Vilsteren:
Heino:
Liederholthuis:

Zondag
Zondag
Zondag
Zondag
Zaterdag
Zondag

15 juli
15 juli
15 juli
15 juli
14 juli
15 juli

09.00 uur
11.00 uur
09.00 uur
11.00 uur
19.00 uur
09.00 uur

Communieviering
Eucharistieviering
Communieviering
Communieviering
Eucharistieviering
Eucharistieviering

Maandag 16 juli
19.00 uur
: Rozenkransgebed
Lectrix
: Tonnie Veltmaat
e

Zondag 22 juli 16 zondag door het jaar
09.00 uur
: Eucharistieviering
Voorganger : Pastor Rutgers
m.m.v.
: Enjoy
Lector
: Martin Broeks
Dienen
: Frans Eilert, Niek Diepman
Collectanten : T. Braam, A. Braam
Koster
: H.v.d. Vegt
Intenties 21 en 22 juli:
ouders Damman-Heerink, Bernard en Marie Diepman-Reimert, Marinus en Diny MarsDiepman, overl. ouders Poppe-Breembroek.
Dalfsen:
Zondag
Ommen:
Zondag
Lemelerveld: Zaterdag
Vilsteren:
Zondag
Heino:
Zaterdag
Lierderholthuis: Zondag

22 juli
22 juli
21 juli
22 juli
21 juli
22 juli

09.00 uur
11.00 uur
19.00 uur
11.00 uur
19.00 uur
09.00 uur

Communieviering
Eucharistieviering
Eucharistieviering
Communieviering
Communieviering
Communieviering

Op 23 mei 2018 is overleden te Heeten:
Albertus Hendrikus de Ruiter
Bennie
in de leeftijd van 81 jaar.
Sinds 13 oktober 2016 weduwnaar van Marietje de Ruiter-Willemsen
Emmerweg 5
Laten we hem in onze gebeden gedenken.
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Aankondiging vertrek pastoor Hermens
Namens het parochiebestuur en het pastoraal
team delen wij u mede dat de aartsbisschop van
Utrecht, kardinaal Eijk, onze pastoor Hans
Hermens, heeft gevraagd een benoeming elders
in het bisdom te aanvaarden. De pastoor heeft
als priester van het Bisdom hiermee ingestemd.
Per 1 september is hij benoemd tot pastoor van de Emmaüsparochie in
Apeldoorn en de Franciscus en Claraparochie in Twello en omgeving. Deze
benoeming heeft te maken met een reeks van overplaatsingen die deze
maanden binnen ons bisdom gaan plaatsvinden. We feliciteren pastoor Hermens
met de nieuwe benoeming, maar u zult begrijpen dat we zijn vertrek ook zeer
betreuren.
We zijn wel verheugd u te kunnen meedelen dat de aartsbisschop ook per 1
september een nieuwe pastoor heeft benoemd voor onze Emmanuelparochie.
Onze nieuwe pastoor is André Monninkhof, op dit moment nog pastoor van de
samenwerkende parochies Heilige Franciscus van Assisië in Haaksbergen en
omgeving, Heilige Jacobus de Meerdere in Enschede en Maria Vlucht in Losser
en omgeving. We houden u uiteraard op de hoogte over het moment van
afscheid van pastoor Hermens en de installatie van onze nieuwe pastoor
Monninkhof.
Locatieraad Hoonhorst
Jaarlijkse Processie naar Kevelaer op zaterdag 1 September 2018
Deze dag heeft als thema:
Met Maria op zoek naar Vrede
Het vertrek van de bussen vanaf de verschillende
vertrekplaatsen zal nog bekend worden gemaakt.
Kosten voor volwassenen zijn € 25,= en € 12,= voor
jongeren onder de 16 jaar.
Het uitgebreide programma is te vinden op onze
website www.parochiehoonhorst.nl. U kunt zich
opgeven bij Hein Hulsman (0529) 401318 of Gerard
Boekel (0529) 460440.
Zondag 7 oktober a.s. zal het jaarlijkse Kevelaerlof gehouden worden in de
Broederschapkerk H. Kruisverheffing te Raalte, aanvang 19.00 uur.
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PLAATSELIJK NIEUWS
Op dinsdag 3 juli gaan de kinderen van de Cyriacusschool het fietsenhok voor
school onder handen nemen met graffiti-kunst. Natuurlijk is dit overlegd met de
parochie want het fietsenhok staat op hun grond.
Er is een workshop van een kunstenaar aan gekoppeld, waarbij de “skyline van
Hoonhorst” als onderwerp wordt gekozen om aan de slag te gaan. Van groep 1
tot en met groep 8 mogen de kinderen een bijdrage leveren.
Belangstellenden zijn van harte welkom om deze dag te komen kijken hoe het
proces verloopt. We verwachten een prachtig resultaat!
Met vriendelijke groet, Eric Arends
directeur St. Cyriacus / IB-adjunct directeur de Dolfijn
KBS St. Cyriacusschool
Kerkstraat 11
7722 LR Hoonhorst
tel. (0529) 401 495
www.cyriacus.nl, cyriacus@mijnplein.nl
Mobiele bereikbaarheid
Zoals afgesproken heeft KPN de installatie voor de mobiele bereikbaarheid
omgebouwd. Deze installatie hangt in de hoogspanningsmast in Dalfsen (8611) –
Molenhoekweg. Voor deze installatie geldt dat de ombouw heeft plaatsgevonden
en lage frequenties zijn toegevoegd aan de apparatuur. Alleen zijn deze helaas
nog niet actief. De planningsdatum om dit te realiseren stond rond 1 juni, heeft
KPN aangegeven. Bij schrijven was nog niet bekend of dit ook al uitgevoerd is.
Hopelijk is Hoonhorst op zeer korte termijn per mobiele telefoon goed
bereikbaar!
23 juni Manifestatie m.b.t. de laagvliegroutes
Zoals al aangekondigd in het vorige dorpsblad zal er op zaterdag 23 juni in het
Weezenlandenpark in Zwolle een manifestatie gehouden worden tegen de
laagvliegroutes. Deze actie vindt landelijk tegelijk op meerdere plekken plaats. De
actie wordt georganiseerd door de samenwerkende actiegroepen tegen Lelystad.
Dat zijn de actiegroepen uit Oost Nederland.
Sprekers zijn onder andere Leon Adegeest, Suzanne Kröger en Jan Terlouw.
Bij deze wil het Plaatselijk Belang Hoonhorst e.o. een oproep doen om hier met
zoveel mogelijk mensen bij aanwezig te zijn. Laten we met elkaar de acties
steunen ten behoeve van onze prachtige omgeving!
In de media (en mogelijk ook in dit dorpsblad) leest u meer over de actie.
Plaatselijk Belang Hoonhorst e.o.
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Hoonhorst in de aanloop naar het 250-jarig jubileum
Na de geweldige eerste brainstormbijeenkomst met een afvaardiging van alle
buurtschappen en verenigingen op 16 mei 2017 bij het Anjerpunt in Kappers
wordt het tijd om u bij te praten.
In 2020 bestaat Hoonhorst 250 jaar. Hoewel dit anno 2018 nog ver weg lijkt,
wordt er achter de schermen al hard gewerkt door betrokken Hoonhorsters om
hier een onvergetelijk jaar van te maken.
De stichting Hoonhorst 250 jaar is op 13 april 2018 officieel opgericht bij de
notaris met de volgende bestuursleden: Marian Spin (voorzitter), Ria Tensen
(secretaris) en Myrthe Assink (penningmeester). Daarnaast is er ook een
projectgroep in het leven geroepen, bestaande uit Laura van den Berg, Ivo
Braam, Eline Elshof en Karin Huitink. De projectgroep heeft op haar beurt een
coördinerende en bewakende rol richting de verschillende werkgroepen. Ieder
projectgroepslid heeft een voorzittersrol in de werkgroepen. De volgende
werkgroepen zijn inmiddels actief: Werkgroep Historisch behoud, Werkgroep
Jaaractiviteiten, Werkgroep PR en Werkgroep historische dag.
Samen met jullie als enthousiaste dorps/buurtbewoners willen we het jaar 2020
tot een mooi jubileumjaar maken waarbij de inzet van velen gevraagd zal worden.
We nemen de Hoonhorsters dan ook graag mee naar de opgerichte
werkgroepen. Inmiddels hebben de kartrekkers van de buurtschappen en
verenigingen een nieuwsbrief ontvangen waarin de werkgroepen een kort verslag
hebben gedaan van de voortgang. Deze nieuwsbrief zal tevens uitgedeeld
worden op de Hoonhorster Joarmarkt tijdens het Sproeifeest.
Op donderdag 28 juni wordt ter ere van het 250 jarig bestaan in 2020 van
Hoonhorst, het nieuwe dorpslogo onthuld. Dit zal gebeuren tijdens de receptie ter
gelegenheid van het 25 jarig jubileum van het Sproeifeest.

Pluktuin en maisdoolhof bij De Dolle Deel
De Dolle Deel is terug van weggeweest! De deel heeft
een flinke verbouwing ondergaan en opent zijn deuren
half juli met een geheel nieuw aanbod voor
groepsactiviteiten voor jong en oud!
Ook is er dit seizoen een pluktuin en een maisdoolhof.
Pluktuin:
Je bent van harte welkom in onze pluktuin. Wat is er nu leuker dan je eigen
geplukte boeketje bloemen op tafel? Er zijn ruim 60 perken met verschillende
soorten bloemen. De bloemen beginnen zich te laten zien! De pluktuin ligt aan de
Molenhoekweg 8. Van harte welkom!
We verwachten dat er vanaf juli volop geplukt kan gaan worden.
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Maisdoolhof:
Verdwaal in het maisdoolhof! Het doolhof is geschikt voor jong en
oud. De kronkelige paden leiden je door het maisveld. Kinderen
kunnen een speurtocht spelen onderweg. Het doel is om de
uitkijktoren te bereiken! Na een zoek- en speurtocht door het
doolhof kun je genieten van een ijsje op ons terras, of nog even
een bosje bloemen plukken in de pluktuin… of combineer het met
een kinderfeestje op De Dolle Deel.
Durf jij de uitdaging aan te gaan? We verwachten dat half juli de
mais hoog genoeg is om te gaan dolen in het doolhof.
Binnenkort gaat de website in de lucht: www.dedolledeel.nl. Houd
deze in de gaten voor de openingstijden en meer informatie.
Je mag ook altijd even bellen met Marleen Schrijver: 06-28794425
Graag tot ziens aan de Molenhoekweg!

Op Bezoek bij Amin en Tina Sadat
Amin, geboren in Afghanistan, is acht jaar geleden als 16 jarige jongen naar
Nederland gekomen. Zijn moeder woont nog in Iran, daar wonen ook zijn oudste
broer en jongste zus zij zijn beide getrouwd. Van twee jongere broers is
onbekend waar zij zijn. Niemand van de familie heeft nog contact met hen
kunnen krijgen. Amin is uit Afghanistan vertrokken omdat er geen duidelijk
overheidsgezag meer aanwezig was en om andere redenen. Bovendien heeft
Amin longproblemen waarvoor hij in Afghanistan geen goede medicijnen kon
krijgen, die krijgt hij hier wel. Elk halfjaar moet hij voor controle naar het
ziekenhuis. Het klimaat is hier veel beter voor zijn gezondheid dan in het droge
en stoffige Afghanistan. Amin heeft twee jaar lang een cursus Nederlands
gevolgd bij Landstede (ISK NT2). Daarna is hij een opleiding in het garagevak
gaan volgen en hoopt straks op nivo 3 hiermee verder te gaan. Momenteel werkt
Amin in het distributiecentrum van de Jumbo in Raalte.
Sinds 2014 woont Amin samen met Tina. Zij is in Iran geboren en is in 1997 met
haar moeder en oudere zus naar Nederland gekomen. Tina is met de
Nederlandse taal opgegroeid, ze kwam hier in groep 2 op de basisschool. Vanaf
groep 4 is ze geheel met het Nederlands vertrouwd geworden.
Haar moederstaal is Farsi. Ze heeft zich bekwaamd in de financiële boekhouding,
tijdens haar studie had ze een bijbaantje in de horeca en later bij Post.nl.
In 2015 zijn Amin en Tina getrouwd, ze woonden toen in een studentenstudio. Ze
hebben zich in Zwolle laten inschrijven voor een woning evenals bij Vechthorst. In
november werd hen een huis van Vechthorst in Hoonhorst aangeboden, namelijk
Koelmansstraat 12. Ze waren de derde op de lijst voor deze woning en hebben
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deze graag aangenomen. Ze werden door Vechthorst er wel opmerkzaam op
gemaakt dat er na 18.00 uur geen bus meer door Hoonhorst rijdt en dat er in
Hoonhorst geen winkels zijn. Dit is voor hen echter geen bezwaar, ze wilden
graag wat ruimer wonen in verband met hun kinderwens die, naar het zich laat
aanzien in vervulling gaat. Ze verwachten eind september een baby. Amin kijkt er
echt naar uit om vader te worden.
Amin vindt Nederland een mooi land, de mensen zijn erg sociaal en hebben
respect voor elkaar. Hoonhorst vinden ze een fijne rustige plaats om te wonen
met de natuur onder handbereik.
Amin heeft als hobby’s voetbal en muziek luisteren o.a. André Hazes. Tina houdt
meer van lezen en koken en dan met name Perzische en Afghaanse gerechten,
maar ze houdt ook van de Nederlandse pot met o.a. kipfilet.
Wij van het Dorpsblad Hoonhorst wensen jullie veel woonplezier in Hoonhorst.

AKOESTISCHE SCHERMEN VOOR HET ANJERPUNT
Het was even sparen en een mooie gift van de Wilhelmus
Frijling Stichting was een goede start. De inspanningen van
Saam Welzijn hebben ertoe geleid dat de Wensstichting
Vechtdal van de regionale Juniorkamer een bijdrage heeft
geleverd en samen met een bedrag van Rabobank Vaart en
Vechtstreek voor het Kulturhus kon het Anjerpunt de
schermen aanschaffen. Het Anjerpunt is hier bijzonder blij mee.
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OP PAD MET TEZZ
Wandelen in je eigen buurt saai? Welnee, in het Anjerpunt
verhuren we een prachtig belevingsspel op de ipad.
Onderweg leer je van alles over Hoonhorst en omgeving en
help je Tezz de tijdgeest te verslaan. Leuk voor de hele
familie. De wandeling is ongeveer 2,5 km en duurt anderhalf
uur. Als je het leuk vindt kun je ook wat lekkers voor onderweg regelen.
Reserveren is wel handig; we hebben maar een beperkt aantal iPads. Informeer
bij het Anjerpunt, mail naar info@anjerpunthoonhorst.nl of bel (0529) 793010
HOONHORST OP DE AGENDA
De vrijwilligers van het Anjerpunt houden de dorpsagenda bij op
Hoonhorst.nl. Ook worden enkele activiteiten in het Anjerpunt op
het scherm in de bibliotheek getoond. Het leukst en makkelijkst
voor Hoonhorsters en andere belangstellenden uit de (verre)
omgeving is natuurlijk als de agenda zo compleet mogelijk is. Iedereen die wat
leuks organiseert, kan een mail sturen naar agenda@anjerpunthoonhorst.nl,
dan zorgen de noabers dat je activiteit digitaal in beeld komt. Een korte
omschrijving en wellicht nog een enthousiasmerende afbeelding maakt je
verzoek tot vermelding compleet.Natuulijk vind je op de agenda ook alle
activiteiten in het Anjerpunt.

WINKELEN IN HOONHORST
Jawel, dat kan bij het Anjerpunt. Een leuk assortiment met streekprodukten, het
Hoonhorster broodje, diverse Vechtdalbieren en natuurlijk het Hoonhorster
Klapmutsje zijn volop verkrijgbaar. Lekker voor jezelf of leuk om kado te doen. En
we gaan de markt op: natuurlijk vind je ons op de jaarmarkt van het Sproeifeest!

VOORLEZEN
De kleintjes worden voorgelezen en geniet zelf ook mee. Op vrijdag
6 juli is er in het Anjerpunt weer een voorleesuurtje voor kinderen
van 0 tot 4 jaar. Aanvang 11.00 uur!
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NOABERS
Nu wij per 1 april weer vanaf 10.00 u ‘s ochtends geopend zijn zoeken wij nog
nieuwe noabers, vooral voor de maandagochtend, incidenteel voor de
dinsdagmiddag en voor de weekends en feestdagen. Ga gerust eens langs bij de
noabers in het Anjerpunt om te horen wat het inhoudt en al je vragen te stellen.
En lijkt het je wat? Neem kontakt met ons op.
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
Je kunt ook 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!

INGEZONDEN
Bedrijven en organisaties willen meer groen bouwen in Overijssel
Natuur moet veel meer een onderdeel worden van de bouw en dat moet al
beginnen op de tekentafel. Dat stelden vertegenwoordigers van de bouwsector,
gemeenten, projectontwikkelaars, woningcorporaties, VHG (vereniging van
hoveniers en groenvoorzieners), Het Oversticht, Natuur en Milieu Overijssel,
Vogelbescherming Nederland en de provincie Overijssel op 5 juni vast tijdens
een inspiratiesessie in Zwolle. Voor natuurinclusief of ‘groen bouwen’ bestaan er
al veel praktische toepassingen zoals onder andere bee-bricks voor bijen en
speciale gevelstenen voor gierzwaluwen. Natuurinclusief bouwen is een van de
speerpunten in Natuur voor Elkaar, de natuurvisie die de provincie Overijssel en
maatschappelijke partners samen hebben ontwikkeld.
Tijdens de inspiratiesessie bleek dat er al veel praktische toepassingen bestaan
voor natuurinclusief bouwen. Bij nieuwbouw en in bestaande gebouwen kunnen
direct nestplaatsen voor vogels en vleermuizen worden ingebouwd. Nieuwe
groenvoorzieningen kunnen kleurrijke bloemenweides en boomgaarden worden
die bijvoorbeeld dieren en insecten aan trekken. Bij de bouw of aanpassing van
bruggen, wegen en kanalen kunnen bloemenranden, ecopassages en het
herstellen van bomenranden ingepast worden. Maar niet alleen bij nieuwbouw,
ook bij bestaande bebouwing zijn er allerlei toepassingen om meer planten en
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dieren in de buurt te krijgen. De geveltuintjes die sinds kort in Zwolle te zien zijn,
zijn daar een goed voorbeeld van. Hester Maij, gedeputeerde natuur: “Bij natuur
denken we al gauw aan bossen en heide. Maar natuur is veel breder en ook te
vinden en te beleven in steden en dorpen. We willen in Overijssel zorgen voor
meer groen in de bebouwde omgeving. Dat is goed voor planten en dieren maar
ook om de veranderingen in ons klimaat op te vangen die steeds vaker leiden tot
tropische temperaturen en heftige stortbuien. En natuur dicht bij huis draagt bij
aan het welzijn van mensen. Met zoveel uiteenlopende partijen in Overijssel die
hier samen mee aan de slag gaan hebben we een goede start voor groen
bouwen gemaakt.”
Elkaar versterken
Tijdens de bijeenkomst constateerden de partners dat er veel kansen liggen voor
samenwerking. Zo kan praktische kennis van Vogelbescherming Nederland en
de VHG heel goed gecombineerd worden met bouwopdrachten van
projectontwikkelaars, gemeenten of woningcorporaties. De inspiratiesessie was
een aftrap. Binnenkort vinden vervolggesprekken plaats om te onderzoeken waar
de partners binnen Natuur voor Elkaar mogelijkheden voor groen bouwen kunnen
oppakken. Het echte werk moet overal in Overijssel gaan plaatsvinden, samen
met bewoners, bedrijven en overheden.
Heeft u vragen over natuurinclusief bouwen? Of kent u mooie voorbeelden van
natuurinclusief bouwen in Overijssel? Help ons de goede praktijken te
verzamelen en delen!
Mail naar natuurvoorelkaar@overijssel.nl. Bellen kan ook: Jessica Winter, 038
499 80 55, of Laura van Heeswijk, 038 499 83 15.
Humor
Goed verdienen
Jantje solliciteert bij een bedrijf naar een baan. Hij vraagt hoeveel geld hij gaat
verdienen. De baas van het bedrijf zegt: ‘Nu € 750,= per maand en later meer’.
‘Dan kom ik later wel terug’, antwoordt Jantje.
Goedkoop toilet
Een man gaat in een warenhuis plassen. Op het bordje bij de toiletten staat:
“WC: 20 eurocent”. De man legt braaf een muntje in het schaaltje en loopt door.
Na twee uur komt hij eindelijk weer naar buiten, met de WC in zijn handen. Zegtie tegen de toiletjuffrouw: ‘Het was wel zwaar werk om de WC met mijn blote
handen los te halen. Maar voor 20 eurocent kon ik hem echt niet laten staan!
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