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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
14 augustus
4 september
25 september

Gemaakt door
Rinus
Rinus
Sjoerd

Verschijning
24 augustus
14 september
5 oktober

Stichtingnieuws:
Bij het verschijnen van dit Dorpsblad is ook de zomervakantie begonnen.
Alle kinderen hebben 6 weken vrij om lekker tot rust te komen en te genieten van
de zomer.
Allen een fijne en onbezorgde vakantie toegewenst.!!
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Datum
20/21
31
12

juli
juli
aug

Agenda
concours bergruiters locatie Blauwedijk
Ouderenochtend Zaal Kappers
Eten bij Kappers voor alleenstaanden en ouderen

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

KRUMMEL

Wij vragen een hulp in de huishouding voor een halve dag in de week.
Catrien Zwerink tel, 06-51629020
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Vrijwilliger gezocht
Voor de heer Vullink zoeken wij een vrijwilliger die eens per week met hem wil
wandelen voor een uurtje. Hij zit in een rolstoel en kan dat dus niet alleen. Hij
gaat graag even uit naar buiten.
Wilt u dat wel graag voor hem doen? Bel of stuur een mail naar:
Silvo Broeks 0529-401400 of silvo@zwaluwhof.nl

KERKELIJK NIEUWS
Pastoraal team Emmanuelparochie
Contactpastores voor geloofsgemeenschap Hoonhorst:
Pastoor H. Hermens, hermensh@hotmail.com ; (0529) 451583
Johan Rutgers, parochievicaris, pastor.rutgers@gmail.com ; 06-53210174
Gerard Noordink, g.noordink@hetnet.nl ;( 0572) 391262
Joop Butti, butti@kerkennet.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
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
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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: 21 juli t/m 19 augustus
Stille Viering
In het schema voor de vieringen van de komende weken treft u op de plaats bij
een paar vieringen, waar normaal Pro Musica of Enjoy staat, niets aan. Dat is
geen fout van de opmaker van het schema. Vanaf nu en in de toekomst zullen er
vaker “stille” vieringen gehouden worden. Dit heeft te maken met de belasting
van de koren en een financieel aspect.
Het betekent niet dat er niet gezongen mag worden. U wordt van harte
uitgenodigd om de aangegeven liederen met elkaar te zingen.
Locatieraad
Zondag 22 juli
09.00 uur
Voorganger
m.m.v.
Lector
Dienen
Collectanten
Koster

e

16 zondag door het jaar
: Eucharistieviering
: Pastor Rutgers
: Enjoy
: Martin Broeks
: Frans Eilert, Victor Boekel
: T. Braam, A. Braam
: 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, Bennie de Ruiter namens de KBO, Anton
Grooteschaars, Herman Nijboer, Jaargedachtenis Martin Hagen, Gezina Broeks- Splinter
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Dalfsen
Ommen
Lemelerveld
Vilsteren
Heino
Lierderholthuis

: zondag 22 juli
: zondag 22 juli
: zaterdag 21 juli
: zondag 22 juli
: zaterdag 21 juli
: zondag 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

Maandag 23 juli
19.00 uur
: Rozenkransgebed
Lector
: Frans Eilert
e

Zaterdag 28 juli17 zondag door het jaar
19.00 uur
: Communieviering
Voorgangers : Pastoraal werker Noordink
Lectrice
: Anneke Jansen
Dienen
: Richard Meijer, Maren Diepman
Collectanten
: H. Melenhorst, P. Mijsters
Koster
: A. Braam
Intenties 28 en 29 juli:
Annie Kortstee- Pronk, Bernard en Marie Diepman- Reimert, Jaarged. Rinus van der
Vechte, Marinus en Diny Mars- Diepman, overl. ouders Grooteschaars- Bruggeman,
overl. ouders Poppe- Breembroek, Herman Wolthaar, Anton Grooteschaars, Herman
Nijboer
Dalfsen
Ommen
Lemelerveld
Vilsteren
Heino
Lierderholthuis

: zondag 29 juli
: zondag 29 juli
: zondag 29 juli
: zondag 29 juli
: zaterdag 28 juli
: zondag 29 juli

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

Eucharistieviering
Eucharistieviering
Communieviering
Eucharistieviering
Eucharistieviering
Eucharistieviering

Maandag 30 juli
19.00 uur
: Rozenkransgebed
Lectrice
: Tonnie Veltmaat
Donderdag 2 augustus
19.00 uur
: Eucharistieviering
Voorganger
: Pastoor Hermens
Intentie
: Voor vrede in de wereld
e

Zondag 5 augustus18 zondag door het jaar
09.00 uur
: Eucharistieviering
Voorganger
: Pastor Rutgers
m.m.v.
: Pro Musica
Lector
: Leon Diepman
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Dienen
Collectanten
Koster

: Ivor Smook, Niek Diepman
: G. Holterman, G. Melenhorst
: G. Holterman

Intenties 4 en 5 augustus:
Bernard en Marie Diepman- Reimert, Marinus en Diny Mars- Diepman, overl. ouders
Overgoor- Grooteschaars, Harry Veltmaat, Theodora Lugtenberg- Kappers, overl. ouders
Sterenbosch- Luttenberg, Henricus Schrijver, Anton Grooteschaars, Herman Nijboer,
Gezina Broeks- Splinter
Dalfsen
Ommen
Lemelerveld
Vilsteren
Heino
Lierderholthuis

: zaterdag
: zondag
: zondag
: zondag
: zaterdag
: zondag

4 augustus
5 augustus
5 augustus
5 augustus
4 augustus
5 augustus

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

Communieviering
Eucharistieviering
Eucharistieviering
Communieviering
Communieviering
Communieviering

Maandag 6 augustus
19.00 uur
: Rozenkransgebed
Lectroce
: Tonnie Veltmaat
Donderdag 9 augustus
19.00 uur
: Eucharistieviering
Voorganger
: Pastoor Hermens
Intentie
: Voor alle overledenen in onze parochie
e

Zaterdag 11 augustus19 zondag door het jaar
19.00 uur
: Communieviering
Voorganger
: Pastoraal werker Butti
Lector
: Silvo Broeks
Dienen
: Frans Eilert, Niek Diepman
Collectanten
: W. Schrijver, H. Veneboer
Koster
: Annie Braam
Intenties 11 en 12 augustus:
ouders Damman- Heerink, Bernard en Marie Diepman- Reimert, Marinus en Diny MarsDiepman, overl. ouders Grooteschaars- Bruggeman, Jaarged. Trees Nijensteen- ten Have,
Gerardus Antonius Hollewand, Johan Kortstee, Annie Kortstee- Pronk, overl. fam.
Wolhaar- Jutten, Jaarged. Anton Kroes, Anton Grooteschaars, Herman Nijboer, overl.
ouders Hagen- Keizer, Martin en Willy
Dalfsen
Ommen
Lemelerveld
Vilsteren

: zondag
: zondag
: zondag
: zondag
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12 augustus
12 augustus
11 augustus
12 augustus

09.00 uur
11.00 uur
10.00 uur
11.00 uur

Eucharistieviering
Eucharistieviering
Tentviering
Communieviering
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Heino
Lierderholthuis

: zaterdag
: zondag

11 augustus 19.00 uur
12 augustus 09.00 uur

Eucharistieviering
Communieviering

Maandag 13 augustus
19.00 uur
: Rozenkransgebed
Lector
: Frans Eilert
Woensdag 15 augustus Maria ten Hemelopneming
Dalfsen
09.00 uur
Eucharistieviering
Ommen
19.00 uur
Eucharistieviering
Donderdag 16 augustus
19.00 uur
: Eucharistieviering
Voorganger
: Pastoor Hermens
Intentie
: Voor de zieke en eenzame mensen
e

Zondag 19 augustus
20 zondag door het jaar
09.00 uur
: Communieviering
Voorganger
: Werkgroep
m.m.v.
: Enjoy
Dienen
: Frans Eilert, Dion Diepman
Collectanten
: F. Overgoor, H. Hulsman
Koster
: Gerard Holterman
Intenties 18 en 19 augustus:
overl. ouders Meijerink- Groote Stroek, Bernard en Marie Diepman- Reimert,
Marinus en Diny Mars- Diepman, Herman Mars, Diny Habers- Oude Rengerink,
Anton Grooteschaars namens de KBO, Herman Nijboer, Pastoor Wielens,
ouders Schrijver- Bosch
Dalfsen
Ommen
Lemelerveld
Vilsteren
Heino
Lierderholthuis

: zaterdag
: zondag
: zaterdag
: zondag
: zondag
: zondag
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18 augustus
19 augustus
18 augustus
19 augustus
19 augustus
19 augustus

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

Communieviering
Eucharistieviering
Communieviering
Eucharistieviering
Openluchtviering
Eucharistieviering

:
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Op 15 juni j.l. is onverwacht overleden te Zwolle
Antonius Johannes Maria Grooteschaars
Anton
in de leeftijd van 87 jaar
echtgenoot van Lies Grooteschaars-Siepman
Tibbensteeg 14, Hoonhorst
Laten we hem in onze gebeden gedenken

Vacare
‘Vacare’ (latijn). Daar komt ons woord vakantie vandaan. Vacare betekent vrij zijn
en ook leeg zijn, zoals een functie vacant is en dat wordt dan een vacature
genoemd. ‘Vacare’ is tegelijk een term uit het kloosterleven. ‘Vacare Deo’
betekent voor de kloosterling: leeg worden voor God, je van binnen vrij maken
zodat Gods stem, die door alle drukte van het alledaagse leven zo gemakkelijk
wordt weggedrukt, gehoord kan worden. Die stem zegt: “Hou eens even op!”
Want hij wil de mens rust geven.
Voor de meeste mensen vormt de vakantieperiode een welkome afwisseling.
Eindelijk genieten van twee of drie weken vrije tijd! Sommigen trekken weg naar
allerlei mooie, soms ver weg gelegen oorden. Anderen bezoeken interessante
steden en doen onvergetelijke ervaringen op. Weer anderen, zoals ik, bezoeken
iets om de hoek, waar even niets te doen is. Goed voor jezelf om even de accu
op te laden. Maar welke christen legt zich er ook op toe om dan een beetje vrij te
worden voor God? Juist in de vakantie? Hebben we nog wel enige notie van
gelovige betekenis van het woord rust?
Onze maatschappij wordt beheerst door werken. Wie prestaties levert, telt mee.
Haast iedere dag moeten deadlines worden gehaald. Continu klinkt de ”ping” van
de computer: weer een e-mailtje of een appje dat om beantwoording vraagt.
Overvolle agenda’s dragen bij aan een jachtig bestaan. Wie is er dan niet toe aan
vakantie? Aan welverdiende rust?
Maar ook tijdens onze vakantie lukt het vaak maar moeilijk om echt tot rust te
komen. We jakkeren eigenlijk gewoon door en vullen de tijd met dingen die ons
bezighouden en afleiding bezorgen. Allerlei ontspannende activiteiten moeten
gepland worden. Veel mensen zoeken hun vermaak in vertier, verstrooiing en
DORPSBLAD HOONHORST NR 15
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nog meer drukte. In de moderne ‘vakantieparadijzen’ zijn stilte en rust ver te
zoeken. En wanneer je weer thuis bent, vragen mensen wat je hebt gedaan?
Niks. ….Niks??
Hoe komt dat toch? Waarom zijn we van die rusteloze zoekers geworden?
Waarom moet zelfs de vrije tijd volgepland worden. Dan wordt vrije tijd niet meer
dan een arbeidspauze en vakantie een heel-gevulde leegte. We ontnemen
onszelf de mogelijkheid van ‘re- creatio’: herschepping, op adem komen. Rust is
broodnodig. Anders raken we in de ban van onze nuttige activiteiten, zijn we
verslaafd aan werken en worden we nog meer geboeid door geld en goed. Rust
geeft ruimte aan de verwondering in ons leven. Want alle dingen hebben hun
geheim. Een geheim dat zich niet laat doorgronden met behulp van ons weten en
kennen. Daarom kan een gelovige geen slaaf zijn die nooit rust heeft. Ook geen
toerist die zich na een enerverend uitstapje weer voortsleept in de vermakelijke
tredmolen van het bestaan.
‘Vacare’ betekent daarom ook: open staan, je helemaal overgeven aan wat je
ziet, hoort en voelt. Als je zo open staat zie je wellicht heel bijzondere dingen. Je
ziet opeens de schoonheid van een bloem, of de vrolijkheid van spelende
kinderen, maar misschien ook het verdriet in de ogen van een medemens. Als je
zo open staat voor wat je tegenkomt, maak je het woord vakantie helemaal waar.
Dan kun je tegelijkertijd, door dat alles heen, open staan voor God achter alles.
Vakantie is een tijd van vacare Deo: verwachtingsvol open staan voor God die
jou wil aanraken.
Gerard Noordink, pastor
Afscheid en een nieuw begin
In februari 2013 ben ik door de bisschop benoemd tot pastoor van de
Emmanuelparochie. In de afgelopen vijf en een half jaar heb ik veel mensen
mogen ontmoeten. In die ontmoetingen heb ik me nogal eens verwonderd,
verwonderd over het geloof en de Kracht die in mensen kan leven. Ter
gelegenheid van mijn 12,5 jarig jubileum als priester heb ik daar wel wat over
gezegd. In deze parochie heb ik mij oprecht thuis gevoeld. Met veel plezier heb ik
mogen werken met collega’s, parochiebestuur en met vele vrijwilligers. Eind
augustus komt hier een eind aan.
Voor mij persoonlijk breekt in het nieuwe seizoen een nieuwe periode aan. Door
de bisschop word ik gezonden naar twee parochies, de Emmaüsparochie in
Apeldoorn en de H.H. Franciscus en Clara parochie te Twello en omgeving. Als
priester van het bisdom weet ik, dat ik na een bepaalde periode in een parochie
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te hebben gewerkt, gewoond en mijn leven heb gedeeld, naar een andere plek
kan worden gezonden. Door herverdeling van priesters binnen het bisdom heeft
de bisschop mij nu naar Apeldoorn en de Veluwe gezonden. Voor mij is het
dubbel. In ruim vijf jaar heb ik veel mensen mogen ontmoeten en een band mee
opgebouwd. Je gaat je hechten en ik merk dat ook parochianen zich aan mij
gaan hechten. Dit loslaten is ook voor mij moeilijk. En natuurlijk, in de nieuwe
parochies wacht mij een toekomst met veel uitdaging en ontmoetingen, waar ik
me hopelijk ook over mag verwonderen. Op donderdagavond 30 augustus om
19.00 uur neem ik in de viering te Hoonhorst afscheid. Het pastorale team gaat in
die viering mee voor. Ik hoop u daar nog te zien.
Het gaat u en al uw dierbaren goed, Gods onmisbare zegen toegewenst voor
onze Emmanuelparochie en voor de werkzaamheden van de nieuwe pastoor.
Met hartelijke groet, Pastoor Hermens

Het parochiebestuur en pastoraal team van de Emmanuelparochie
nodigen u allen van harte uit voor de afscheidsviering van
pastoor Hans Hermens
op donderdag 30 augustus a.s. om 19.00 uur in de H. Cyriacuskerk te
Hoonhorst.
Na afloop van de viering is er bij zaal Kappers gelegenheid
om persoonlijk afscheid te nemen van pastoor Hermens
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Even voorstellen: pastoor André Monninkhof
Op 3 juni jl. is in de Emmanuelparochie bekend gemaakt, dat onze
Aartsbisschop, Kardinaal Eijk, mij per 1 september a.s. benoemd heeft tot
pastoor van Uw parochie. Daarom stel ik me graag even aan U voor:

Mijn naam is André Monninkhof. Ik ben geboren op 8 april 1961 in Zuid
Berghuizen. Dit is een wijk van de gemeente Oldenzaal. Omdat ik goed was in
talen, heb ik na de basisschool gymnasium gedaan. Vanwege het feit dat ik in de
Twentsche Courant graag de rechtbankverslagen las, ben ik vervolgens in
Amsterdam rechten gaan studeren. Vooral de sociaalrechtelijke vakken (waar je
de ‘kleine man’ mee verder kunt helpen) hadden daar mijn belangstelling. Tegen
het einde van mijn rechtenstudie ‘kriebelde’ er echter ook nog iets anders. Ik
voelde mij zeer betrokken bij de kerk, en dit heeft mij uiteindelijk – in 1986 – naar
de priesteropleiding van ons Aartsbisdom, toen nog het Ariënskonvikt, gebracht.
In 1994 ben ik als pastoraal werker begonnen in de parochie in Breukelen. Mijn
priesterwijding was op 11 oktober 1997.
Vlak voor de millenniumwisseling (eind 1999) kreeg ik mijn eerste
pastoorsbenoeming, in Ulft en omgeving. Hier heb ik ruim tien jaar met veel
plezier mogen werken, temidden van verenigingen en schutterijen, uiteindelijk in
maar liefst twaalf geloofsgemeenschappen, die samen de parochie “De
Verrijzenis” waren gaan vormen. In Ulft mocht ik nog mijn 12 ½ jarig priesterfeest
vieren, maar het was toen wel al duidelijk dat er spoedig een nieuwe benoeming
zou volgen. Deze kwam er ook. Per 1 juli 2010 ben ik pastoor geworden in
Enschede, vlak bij mijn geboortegrond. Door deze benoeming kon ik ook dicht bij
DORPSBLAD HOONHORST NR 15
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mijn familie zijn. Dit was – juist in deze periode – voor mij heel belangrijk. Doordat
de parochies Enschede, Losser en Haaksbergen gingen samenwerken met het
oog op één gezamenlijk pastoraal team, werd ik per 1-9-2013 ook pastoor van
Losser en omgeving en Haaksbergen en omgeving. Genoemde drie parochies
vormen samen RK Zuid Oost Twente, met 16 geloofsgemeenschappen en nog
10 kerken open. Vanwege diverse verplaatsingen, die in deze maanden in ons
Aartsbisdom plaatsvinden, is mij recent gevraagd om pastoor te worden van Uw
parochie. Hierop heb ik ja gezegd.
In de drie parochies, waarin ik nu werk, behartig ik naast het voorgaan in
eucharistie-vieringen, de sacramentenbediening en het bestuurlijk werk als
pastoor, ook de eucharistische centra, het uitvaartbeleid en de diaconie. In dit
laatste taakveld wordt één van mijn pastorale en persoonlijke drijfveren zichtbaar,
namelijk het rechtvaardigheidsgevoel. Een mij dierbare tekst is psalm 72; “Voor
kleine mensen is Hij bereikbaar”.
Naast het pastorale werk ben ik ook nog actief als buitenrechter in de kerkelijke
rechtbank van ons Aartsbisdom Utrecht (oordelend in zaken betreffende de
beoordeling van de (on-)geldigheid van eerdere huwelijken), en als nationaal
geestelijk adviseur van NKS Voetbal; NKS staat voor: Nederlandse Katholieke
Sportfederatie. Dit heeft ook te maken met mijn voorliefde voor de voetbalsport:
in mijn vrije tijd ben ik actief als jeugdvoetbalscheidsrechter.
Noord Oost Salland is voor mij een betrekkelijk nieuw terrein; ik ken het nog niet
zo goed. Wel ben ik vorig jaar met familieleden gezellig wezen eten in Dalfsen;
heb ik tijdens een reis naar Israël in 2010 al mogen kennismaken met
parochianen uit onder meer Dedemsvaart en Lierderholthuis; heb ik als
scheidsrechter wel eens voetbalelftallen uit Uw gebied gefloten; en mocht ik
onlangs, bij de bisdom bedevaart naar Lourdes, in een bus al even praten met
pelgrims uit Uw geloofsgemeenschappen. Maar voor het overige is Uw parochie
voor mij nog onbekend gebied, dat ik graag nader wil leren kennen. Als Tukker
zal ik me er vast wel thuis voelen.
In het najaar hoop ik U verder te ontmoeten. Voor nu dank ik U voor Uw
belangstelling en wens U een heel goede zomer.
Pastoor André Monninkhof
“Het zoeken niet moe. Ik blijf onderweg…”
Met de groep “Het Zoeken Niet Moe” gaan we weer een dag op pelgrimage en
wel op:
Woensdag 12 september 2018
Deze keer blijven we dicht bij huis en hebben we gekozen als vervolg op de
bijeenkomst “Moderne Devotie” om naar Nieuw Sion bij Deventer te gaan. Het
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uitgebreide programma is terug te vinden op de website van de locatie
Hoonhorst: www.parochiehoonhorst.nl Meer informatie en aanmelding
vóór 20 augustus bij:
Ria Mars
0572-371867
marsria@hotmail.com
Coby v.d. Veen 0529-471439
cobyvdveen@gmail.com
Proef Dalfsen nog een keer
Dit is het thema van Kerkproeverij op 9 september a.s. In Dalfsen wordt op 8
september Proef Dalfsen georganiseerd op de Landelijke Open Monumentendag.
Het Podium van Kerken heeft gemeend daar een mooi vervolg aan te geven met
een proeferij van verschillende kerken op de zondag tussen 14.00 uur en 16.00
uur. Voor jong en oud is er tussen die tijden in de deelnemende kerken iets te
proeven van de eigenheid van deze kerken. U bent van harte uitgenodigd om alle
gangen van het menu te proeven, maar u kunt ook volstaan met een enkel
gerecht. Op de onderstaande menukaart staan de gerechten van de
verschillende deelnemende kerken.
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PLAATSELIJK NIEUWS
Akoestische schermen voor “ontmoeten bij de open haard” in Hoonhorst
Onlangs zijn in het Anjerpunt Hoonhorst, tijdens een “ontmoeting bij de open
hard”, akoestische schermen in gebruik genomen. Dankzij de samenwerking en
de bijdragen van verschillende partijen konden deze schermen er komen.
Anjerpunt Hoonhorst is geopend sinds juni 2016 en gevestigd in Café Restaurant
Zalen Kappers. Daarvoor heeft een grootscheepse verbouwing plaatsgevonden.
Na deze verbouwing bleek de akoestiek van de vernieuwde ruimte niet ideaal
meer, met name voor ouderen en slechthorenden.
Eén van de activiteiten in Anjerpunt Hoonhorst/zaal Kappers is het project
“ontmoeten bij de open haard” voor ouderen en kwetsbare burgers. Dit is een
huiskamerproject tot stand gekomen op initiatief van Saam Welzijn en met
medewerking van Plaatselijk Belang Hoonhorst en Ouderenbond KBO.
De deelnemers van deze bijeenkomsten hebben naast behoefte aan een goede
akoestiek ook behoefte aan een enigszins afgescheiden, prikkelarme ruimte.
“Ontmoeten bij de open haard” kan iedere maandag van 10.00 tot12.00 uur
bezocht worden. Iedereen die graag in een kleine kring en gezellige sfeer
anderen wil ontmoeten om een praatje te maken, samen koffie te drinken, een
spelletje te doen e.d. is van harte welkom.
Wilt u meer informatie kunt u contact opnemen met Saam Welzijn, tel.:(088)
8508800

Het programma voor 20182019 voor de jeugd van
Hoonhorst en Wijthmen ligt al
weer klaar en zit weer vol leuke activiteiten. Ga je naar het Voortgezet Onderwijs
na de zomervakantie en ben je in de leeftijd van 12 tot ± 16 jaar en hebben wij je
emailadres nog niet, geef dit dan door aan:
jeugdsooshoonhorst@gmail.com
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Je ontvangt dan (geheel vrijblijvend) een uitnodiging voor elke activiteit. Weet je
nog iemand waarvan wij het emailadres waarschijnlijk niet hebben, dan kan je dit
ook doorgeven. Dan zorgen wij er voor dat degene van ons een berichtje krijgt.

Zijactief
Op 3 juli is de jaarlijkse fietsdag georganiseerd door wijk 5. Om 9 uur ’s morgens
was het verzamelen op het dorpsplein. Daarna gingen 25 dames op pad, over
toeristische paden naar de biologische boerderij van de familie Overesch.
Hier werd genoten van een heerlijk kopje koffie en een lekker stuk appelpunt
uiteraard met slagroom.
Na de koffie was er gelegenheid om rustig rond te kijken.
Daarna gingen we richting Raalte om bij de Rosahoeve een ijsboerderij de lunch
te nuttigen. De lunch was klaargemaakt door de dames van wijk 5 en viel goed in
de smaak. De familie Kleverkamp vertelde daarna hoe het proces van ijs maken
in zijn werk ging. Het ijs is gemaakt van verse vruchten en is heerlijk romig.
Er werd met veel plezier en passie verteld en we kregen een hele rondleiding op
de boerderij. Ze hebben wel 100 soorten ijs in het assortiment.
En na het proeven van een heerlijk ijsje werd de reis weer voortgezet.
Onderweg nog een stop voor wat drinken, want dat was met het warme weer wel
nodig. Daarna gingen we terug naar het parochiehuis om daar gezellig een
heerlijk maaltijd te nuttigen. Daar kwamen er nog 10 dames bij, die de fietstocht
niet konden maken.
Het was een geweldige dag, dames uit wijk 5 dank daarvoor.
Allemaal een fijne zomer toegewenst.
En we zien elkaar weer op 17 september, dan komt Jos Thomasse met zijn solo
cabaret programma “Vorst aan tafel”.
Het bestuur

Wat houdt u bezig?
Op de joarmarkt van het sproeifeest vroegen we jullie welk
thema onze energie verdient na de zomer. De uitslag met
de knikkers:
Van het gas af en isoleren: 40 knikkers (35%)
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Meer groen in dorpskern: 30 knikkers (26%)
Collectieve aanschaf zonnepanelen/zonnepark: 24 knikkers (21%)
Elektrisch rijden, lease e-fietsen: 20 knikkers (18%)
Het is duidelijk; het was moeilijk kiezen. Alle thema’s scoren hoog. Interpretatie
van de uitslag is natuurlijk riskant, alleen wel een mooie graadmeter! Genoeg stof
om na de vakantie verder met elkaar over in gesprek te gaan.
Van de kook
De duurzame pannenkoeken die we bakten op de joarmarkt
waren een groot succes. De pannenkoeken waren
duurzaam naar ingrediënten: van ei tot meel en melk; alles
kwam uit Hoonhorst. En ze werden duurzaam gebakken op
inductie. Koken op inductie is een prima alternatief voor het
gasfornuis. De door de firma Verhoeven in Dalfsen ter beschikking gestelde
inductieplaat willen we graag doorgeven aan een persoon of vereniging die er
weer een volgende ludieke actie mee wil opstarten. Heb jij of hebben jullie een
goed idee? Laat het ons weten.
teruggaaf btw verruimd!
Interessant nieuws voor eigenaren van zonnepanelen: teruggaaf btw verruimd!
In 2011 is Duurzaam Hoonhorst een collectieve actie gestart zodat inwoners met
korting zonnepanelen konden aanschaffen. Op de vele daken
van Hoonhorst is duidelijk zichtbaar dat een groot aantal
bewoners uit Hoonhorst hiervan gebruik heeft gemaakt. In die
periode bestond er voor particulieren nog geen
belastingmaatregel voor teruggaaf van de btw over de aanschaf
van de zonnepanelen. Vanaf juni 2013 is teruggaaf van btw wel mogelijk.
Inmiddels is de regelgeving aangepast waardoor huiseigenaren die in het
verleden zonnepanelen hebben gekocht, betaalde btw over panelen en installatie
kunnen terugkrijgen, ongeacht het jaar van aankoop.
Ook is de procedure voor particulieren die alsnog bij de belastingdienst btw
willen terugvragen eenvoudiger geworden: zij hoeven slechts één keer aangifte
te doen in plaats van over alle verstreken jaren.
Wat moeten particuliere huiseigenaren doen die de btw over zonnepanelen en
installatie daarvan alsnog terug willen krijgen?
Zij moeten zich laten registreren als btw-ondernemer bij de belastingdienst (zie
daarvoor onderstaande link). Doe dat met het formulier ‘Opgaaf
zonnepaneelhouders’.
Wanneer de belastingdienst verder geen vragen heeft, ontvangt u een btwaangifte over het tijdvak waarin u de zonnepanelen hebt gekocht.
Door aangifte te doen vraagt u de btw over de zonnepanelen terug. Dit kan óók
als u de zonnepanelen hebt gekocht in 2013 of daarvoor.
Door de kleineondernemersregeling hoeft u meestal maar 1 keer btw aan te
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geven: alleen over het aangiftetijdvak waarin u de zonnepanelen hebt gekocht.
Daarom stuurt de belastingdienst ná dat tijdvak geen btw-aangiften meer.
U hoeft dus niet meer te vragen om een ontheffing van administratieve
verplichtingen om ervoor te zorgen dat u geen btw-aangiften meer krijgt.
De exacte uitleg van de regeling is te vinden op:
https://belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/btw/
hoe_werkt_de_btw/voor_wie_geldt_de_btw/eigenaren-vanzonnepanelen/vereenvoudigde-werkwijze-voor-particulieren-die-btw-terug-willenvragen-over-zonnepanelen
Voor velen niet alledaagse kost. Ga er even voor zitten, het is zeker de moeite
waard om deze site eens aandachtig door te nemen. Het kan leiden tot een
interessante terugbetaling: Makkelijker kunnen we het niet maken; wel leuker.
Blijf op de hoogte
Voor wie groen, gezond, gemeenschappelijk en gezellig aan de slag wil: neem
vooral even contact met één van ons op. Een plek in het
bestuur van de stichting, gewoon meepraten over projecten
en/of een mooi duurzaam idee: je/u bent van harte welkom!
Vragen, ideeën, of…? Mail naar info@duurzaamhoonhorst.nl of
neem kontakt op met Antje Kingma, (0529) 401878, Timo
Veen 06-31787126, Evert Jan Hof (0529) 401090, Jannet
Kroes (0529) - 42 70 37
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De bezem door de bieb
De Hoonhorster bieb is een geval apart: je kunt er zomaar een boek of tijdschrift
meenemen en terugbrengen wanneer je wenst. Je hoeft geen lid te zijn. Ideaal
voor de vakantie. Haal een leuk tijdschrift voor in de tuinstoel op je eigen terras of
een mooi boek om elders van te genieten.
De noabers hebben de bieb weer even opgefrist. Nu staan bijvoorbeeld alle
boeken over voetbal en wielrennen bij elkaar, maar ook staan de detectives en
thrillers op een betere plek. De bibliotheek krijgt regelmatig nieuwe boeken en er
is een abonnement op een groot aantal tijdschriften. Kom maar eens kijken…

Op pad met Tezz
De vakantie zo lang dat je je gaat vervelen? Nergens voor
nodig. 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.
Kom eens kijken naar ons mooie aanbod.
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Voorlezen
Laat de kleintjes voorlezen en geniet zelf mee. Na de vakantie
starten we weer met de voorleesochtenden voor kinderen van 0 tot
4 jaar. De eerste is op vrijdag 5 okober om 11.00 uur.

Noabers gezocht
Altijd open betekent veel tijd te vullen en dus zoeken wij nieuwe noabers, vooral
voor de maandagochtend, incidenteel voor de dinsdagmiddag en voor het
weekend en feestdagen. Ga gerust eens langs bij de noabers die nu al druk zijn
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
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!

INGEZONDEN
Vanaf september starten er weer yogalessen in de Potstal
Vanaf 3 september start weer een nieuw yogaseizoen. Wekelijks geef ik, Sabine
Philips, op de maandag- en dinsdagavond van 19.30- 21.00 uur yogales in de
Potstal. En speciaal voor mannen bied ik nu ook een mannen yogales aan op
dinsdagavond van 17.30 tot 19.00 uur.
Waarom yoga?
Yoga bestaat uit meer dan yoga houdingen; het rekken, strekken en spannen van
je spieren. Yoga is niet prestatiegericht, je hoeft er niet speciaal lenig voor te zijn
maar het bevordert wel de soepelheid van het lichaam. Je wordt je bewust van je
hele lichaam, leert je lichaam te beheersen, beter en dieper te ontspannen en
leert op de juiste manier te ademen. Yoga heeft een diepe doorwerking op het
energiesysteem en zenuwstelsel, het lichaam krijgt de kans om te ontspannen, te
herstellen en op te laden. Door yoga zul je je niet alleen lichamelijk fitter voelen,
maar het kan je ook mentaal en emotioneel meer energie en ruimte geven.
Waarom een aparte mannen yogales?
Ik heb gemerkt dat het voor mannen lastiger is om de stap te maken naar yoga
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en als je dan ook nog eens de enige man in een groep blijkt te zijn voel je
misschien nog minder thuis. Daarom bied ik de mogelijkheid aan om in een groep
mannen yoga te beoefenen. De principes zijn hetzelfde; yogabewegingen,
yogahoudingen, ademhalingstechnieken en ontspanningsoefeningen. Maar waar
vrouwen gemakkelijker via ontspanning in stilte komen, hebben mannen vaak
eerst lichamelijke inspanning nodig om dat doel te bereiken. Daarom zal ik in
deze les meer nadruk leggen op kracht en lichaamsbeheersing.
Lijkt het je wat, maar wil je eerst een keer proberen of het wat voor je is? Geef je
dan op voor een gratis proefles via sephilips@yahoo.com of 06-24856661. Ook
als je eerst wat meer informatie wilt hebben, kun je me gerust bellen of mailen.
Als je wel interesse hebt, maar de tijden niet haalbaar zijn, laat het me dan ook
weten. Wellicht kan ik op een ander moment ook nog een les aanbieden. Mocht
de proefles je goed bevallen, kun je ervoor kiezen om een 10 rittenkaart voor 100
euro aan te schaffen. Check ook eens mijn website www.yogafarm.nl voor meer
informatie.

HUMOR
Waarom gebeuren de meeste ongevallen in het verkeer wanneer mannen
gedronken hebben?
Omdat ze dan hun vrouwen laten rijden
Waarom loopt een Belgische autodief naast de snelweg als hij is ontsnapt?
Dat is de vluchtstrook
Waarom heeft een Belg maggi in de auto?
Voor als hij zijn auto in de soep rijdt
Waarom neemt een Belg hooi mee naar bed?
Om de nachtmerrie te voeren
Wat is het verschil tussen een brief en jij?
Een brief is geschreven en jij bent getikt
Waarom rijden er geen caravans door de woestijn?
Omdat kamelen geen trekhaak hebben

Wat is een drol naast het toilet?
Een drukfout
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