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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
4 september
25 september
16 oktober

Gemaakt door
Rinus
Sjoerd
Sjoerd

Verschijning
14 september
5 oktober
26 oktober

In dit nummer:
- Kerkelijk nieuws
- Voetbal nieuws
- 50 jaar Bazar
- Workshop op de Dolle Deel
- Bingo

- 40 jaar collectant
- Muziekweekeind Kachel FM
- Yoga lessen in de potstal
- College B&W op bezoek Hoonhorst
- Anjerpunt

Stichting Dorpsblad Hoonhorst
DORPSBLAD HOONHORST NR2

Dorpsblad Hoonhorst
Datum
14 september
17 september
18 september
21,22en 23 september
25 september
25 september
26 september
26 september
28 september

Agenda
Jeugdsoos maïsdoolhof
ZijAktief:Vorst aan tafel conference Jos Thomasse
Bingo Zaal Kappers
Kachel FM
Ouderenochtend Zaal Kappers
Gemeentelijke informatieavond Zaal Kappers
ZijAktief: workshop bij Marian’s Fleurboetiek
Klaverjassen Kantine Potstal
Jeugdsoos Levend Stratego

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

Pastoraal team Emmanuelparochie
Contactpastores voor geloofsgemeenschap Hoonhorst:
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
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KERKELIJK NIEUWS
Pastoraal team Emmanuelparochie
Contactpastores voor geloofsgemeenschap Hoonhorst:
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
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
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bankrekeningnr. NL55 RABO 0312 8258 11 t.n.v. R.K. Parochie H. Cyriacus
Hoonhorst.
Kerkberichten: 14 september tot en met 7 oktober
Vrijdag 14 september
8.45 uur
: Openingsviering nieuwe schooljaar
e

Zondag 16 september
24 zondag door het jaar
09.00 uur
: Eucharistieviering
Voorganger
: Pastoor Monninkhof
m.m.v.
: Enjoy
Lector
: Silvo Broeks
Dienen
: Ivor Smook, Hugo Boekel
Collectanten
: T. Braam, A. Braam
Koster
: A. Braam
Deze week is Vredesweek. Jong en oud, samen voor vrede. Hierop sluiten we
aan met de vredescollecte.
Intenties 15 en 16 september:
overl.ouders Meijerink- Groote Stroek, Bernard en Marie Diepman- Reimert, Marinus en
Diny Mars- Diepman, overl. ouders Schrijver- Langenkamp, Johan Kortstee, Harry
Veltmaat, Herman Nijboer, Gradus Damman
Dalfsen
Ommen
Lemelerveld
Lemele
Vilsteren
Heino
Lierderholthuis

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

15 september
16 september
15 september
16 september
16 september
15 september
16 september

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

Communieviering
Eucharistieviering
Eucharistieviering
Vredesdienst
Eucharistieviering
Communieviering
Communieviering

Maandag 17 september
19.00 uur
: Rozenkransgebed
Lector
: Frans Eilert
Donderdag 20 september
19.00 uur
: Eucharistieviering
Voorganger
: Pastoor Monninkhof
Intentie
: Voor vrede in de wereld

Zaterdag 22 september Oogstviering
19.00 uur
: Communieviering

DORPSBLAD HOONHORST NR 1

4

Dorpsblad Hoonhorst

DORPSBLAD HOONHORST NR 1

5

Dorpsblad Hoonhorst

DORPSBLAD HOONHORST NR 1

6

Dorpsblad Hoonhorst
Voorganger
m.m.v.
Dienen
Lector
Collectanten
Koster

: Pastoraal werker klein Overmeen
: Pro Musica
: Dion Diepman, Maren Diepman
: Leon Diepman
: P. Mijsters, H. Melenhorst
: H.v.d. Vegt

Intenties 22 en 23 september:
Jaarged. Dien Kievitsbosch- Reimert, Bernard- en Marie Diepman- Reimert,
Jaarged.Gerrit Damman, Marinus en Diny Mars- Diepman, overl. ouders GrooteschaarsBruggeman, Jaarged. Gerardus Antonius Hollewand, Annie Kortstee- Pronk, overl. ouders
Eijkelkamp- Huitink,Henricus Schrijver, Herman Nijboer, overl. ouders Hagen- Keizer,
Martin en Willy, overl. fam. Broeks,ouders Schrijver- Bosch, Antonius Johannes Koedijk,
Cor Peek, overl. ouders Braam- Nijentap, Mien Schuurman- Zijsveld
Dalfsen
Ommen
Lemelerveld
Vilsteren
Heino
Liederholthuis

: zondag 23 september
: zondag 23 september
: zondag 23 september
: zondag 23 september
: zaterdag 22 september
: zondag 23 september

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

Eucharistieviering
Eucharistieviering
:
Communieviering ( Vincent )
Eucharistieviering
Eucharistieviering
Eucharistieviering

Maandag 24 september
19.00 uur
: Rozenkransgebed
Lectrice
: Tonnie Veltmaat
Donderdag 27 september
19.00 uur
: Eucharistieviering
Voorganger
: Pastoor Monninkhof
Intentie
: Voor alle overledenen in onze parochie
e

Zondag 30 september 26 zondag door het jaar
10.00 uur
: Oecumenische viering in de Grote Kerk te Dalfsen
Voorgangers
: Ds. Nederveen en pastoraal werker Noordink
De misintenties worden een week later afgelezen.
Dalfsen
Ommen
Lemelerveld
Vilsteren
Heino
Lierderholthuis

: zondag
: zondag
: zaterdag
: zondag
: zaterdag
: zondag
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30 september
30 september
29 september
30 september
29 september
30 september

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

Oecumenische viering
Eucharistieviering
Communieviering
Eucharistieviering
Eucharistieviering
Eucharistieviering
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Maandag 1 oktober
19.00 uur
: Rozenkransgebed
Lector
: Frans Eilert
Donderdag 4 oktober
19.00 uur
: Eucharistieviering
Voorganger
: Pastoor Monninkhof
Intentie
: Voor de zieken en gehandicapten
Zaterdag 6 oktoberCaritasviering
19.00 uur
: Communieviering
Voorgangers : Pastoraal werker klein Overmeen
m.m.v.
: Pro Musica
Lectrice
: Anneke Jansen
Dienen
: Viktor Boekel, Kim Diepman
Collectanten
: W. Schrijver, H. Veneboer
Koster
: G. Holterman
Intenties 6 en 7 oktober:
Bernard en Marie Diepman- Reimert, Marinus en Diny Mars- Diepman, ouders
Zwakenberg- Haas, Herman Wolthaar, overl. ouders Eijkelkamp- Huitink, Diny HabersOude Rengerink,Jaarged. Gerard Tijssen, overl. ouders Grooteschaars- Bruggeman,
overl. ouders Overgoor- Grooteschaars, overl. ouders Sterenbosch- Luttenberg,
Herman Nijboer, Gezina Broeks- Splinter, overl. ouders Peek- Klink
Dalfsen
Ommen
Lemelerveld
Vilsteren
Heino
Lierderholthuis

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

7 oktober
7 oktober
7 oktober
7 oktober
6 oktober
7 oktober

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

Communieviering
Eucharistieviering
Eucharistieviering
Communieviering
Communieviering
Eucharistieviering

Onwijs gelovig?
Het Offerfeest (Id al-Adha) in de Islam wordt gevierd ter nagedachtenis aan de
profeet Ibrahim die bereid was zijn zoon te offeren in opdracht van God. Toen
Ibrahim zijn zoon ter ere van God met een mes wilde doden, sneed het mes
echter niet. Vervolgens klonk de stem van God en die stuurde toen een engel
naar profeet Ibrahim die zei dat een ram de plaats van de zoon mocht innemen.
Het verhaal van de binding van Izaäk (Akedah) wordt in de synagoge gelezen op
de tweede dag van Rosh Hashanah, het joodse nieuwjaar. In onze liturgie wordt
het verhaal van het offer van Abraham gelezen als tweede lezing in de
paaswake.
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Een offer is een gave, meestal aan goden, maar soms ook aan andere machten
of doden. Het doel kan zijn om de goden gunstig te stemmen, hen te bedanken,
om een goede gezondheid te krijgen, een rijke oogst, om hulp te krijgen, om
vergiffenis te vragen. Het achterliggende principe is dat de offeraar geeft, opdat
de goden teruggeven. Wat ten offer gegeven wordt, moet van waarde zijn:
eerstelingen van de oogst, dieren en zelfs mensen kwamen in aanmerking.
Mensenoffers kwamen wereldwijd voor: bij de Azteken in Mexico, in het oude
China, bij de oude Egyptenaren, bij de Grieken, bij de Romeinen en bij de
Germanen. In het oude Kanaän werden eerstgeborenen aan de Moloch geofferd,
een praktijk die door Israël scherp werd veroordeeld. Jodendom, Christendom en
Islam hebben het ritueel offeren van mensen altijd verworpen. Israël werd door
Mozes en de profeten namens God steeds streng gemaand de heidense praktijk
van de kinderoffers niet na te volgen (Leviticus 18,21; Jeremia 7,31; Jeremia
19,4-5; Jeremia 32,35). Kinderoffers zijn een gruwel in Gods ogen.
Ik geef het bekende verhaal in Genesis 22,1-18 nog even verkort weer:
In die dagen stelde God Abraham op de proef. Hij zei tot hem: "Abraham."
Abraham antwoordde: "Hier ben ik." God zei: "Ga met Izaäk, uw enige zoon, die
gij liefhebt, naar het land van de Moria, en draag hem daar op de berg die Ik u zal
aanwijzen als brandoffer op." De volgende morgen zadelde Abraham zijn ezel,
nam twee knechten en zijn zoon Izaäk met zich mee, en kloofde hout voor het
brandoffer. Bij de berg Moria aangekomen, gaf Abraham zijn zoon Izaäk het hout
voor het brandoffer te dragen; zelf droeg hij het vuur en het offermes.
Toen zij de plaats bereikt hadden die God hem had aangewezen, bouwde
Abraham daar een altaar, stapelde er het hout op, bond zijn zoon Izaäk vast en
legde hem op het altaar, boven op het hout. Toen Abraham echter zijn hand
uitstak naar het mes om daarmee zijn zoon de keel af te snijden, riep de engel
van de Heer hem van uit de hemel toe: "Abraham, Abraham!" En hij antwoordde:
"Hier ben ik." Hij zei: "Raak de jongen met geen vinger aan en doe hem niets! Ik
weet nu dat gij god vreest, want gij hebt Mij uw zoon, uw enige, niet willen
onthouden." Abraham keek om zich heen en bemerkte een ram, die met zijn
horens in het struikgewas vastzat. Hij greep de ram en droeg die als brandoffer
op, in plaats van zijn zoon.
Abraham kreeg van God de opdracht zijn zoon te offeren, maar werd - toen hij dit
wilde uitvoeren - op het laatste moment daarvan weerhouden door een engel van
God. Als reden voor die opdracht staat in Genesis 22,12: testen of Abraham
"godvrezend" was, ofwel of hij ontzag had voor God. Voor Christenen was het
echter niet zozeer het ontzag, als wel het geloof van Abraham waar het verhaal
om draait. Abraham geloofde dat God machtig genoeg was om de doden tot
leven te wekken en daarom kreeg hij zijn welbeminde zoon Izaäk terug
(Hebr.11,17-19). Groot was daarom het geloof van Abraham; hem komt alle
zegen toe! Zijn zoon Izaäk droeg het hout gewillig op naar de berg van zijn lijden,
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zoals ook Jezus deed naar de berg Golgotha. Net als Abraham heeft God Zijn
geliefde Zoon niet gespaard, maar heeft Hij Jezus overgegeven. God handelde
niet uit ontzag en blinde gehoorzaamheid zoals Abraham, maar uit liefde voor de
wereld. Waar de engel Gods nog ingreep bij het offer van Izaäk, greep God niet
in bij het offer van Jezus. God doet wel iets anders: Hij antwoordt door Jezus op
te wekken uit de doden (Hand. 3,15).
Het verhaal van de ´binding van Izaäk´ is steeds omstreden, want hoe verhoudt
de gehoorzaamheid van Abraham om zijn zoon te offeren zich tot het verbod op
mensenoffers? Heeft Abraham God wel goed verstaan? Zou deze God eenzelfde
mensenoffer vragen als de Moloch? Groot is het ontzag en blind de
gehoorzaamheid van Abraham: hij gaat met zijn zoon op weg om hetgeen hij
gelooft als ´Gods wil en bevel´ ten uitvoer te brengen. Wie het verhaal tot zich
laat doordringen, fronst de wenkbrauwen en vraagt zich af: hoe kon Abraham
zoiets doen? Had Abraham niet moeten protesteren en iets zeggen als: 'God,
bent U nu helemaal mesjogge geworden? Vraagt U mij nu werkelijk om Izaäk,
mijn welbeminde, te offeren? Hoe komt U daar nu bij? U bent toch de Moloch
niet?' Niets van dit alles: Abraham gehoorzaamde als een blindgelovige en leek
ondertussen hetzelfde te doen als de heidenen deden. En het had werkelijk niet
veel gescheeld of Abraham had Izaäk inderdaad geofferd. Gelukkig stak de engel
Gods er nog net op tijd een stokje voor: 'Abraham, Abraham... waar ben jij in
godsnaam mee bezig?' Groot was het geloof van Abraham, ja, misschien wel te
groot. Want geloof kan ook blind maken en dat maakt religie tot een gevaarlijk
goedje. De gelovige Abraham moest blijkbaar nog een hoop leren: vooral om zijn
verstand niet te verliezen.
Misschien geeft het verhaal van het offer van Abraham voor ons reden om eens
na te denken over al die 'mensenoffers', zogenaamd in de Naam van de
Allerhoogste. God wil helemaal geen offers, Hij wil dat mensen elkaar barmhartig
bejegenen (Mt.9,13) en dat zij elkaar recht doen. Religie blijft (ook) mensenwerk,
met alle misleidende gevaren van dien.
J. Butti, pastor
Afscheid pastoor Hermens
Donderdagavond 30 augustus heeft pastoor Hermens afscheid genomen van de
Emmanuelparochie tijdens een viering in de St Cyriacuskerk in Hoonhorst. Onder
de genodigden bevonden zich o.a. familie en vrienden van pastoor Hermens,
vicaris Cornelissen, de burgemeester van Ommen en wethouder van Leeuwen
namens het gemeentebestuur van Dalfsen. In een volle kerk is pastoor Hermens
in deze viering voorgegaan, ondersteund door het volledige pastorale team. Het
koor Intermezzo uit Ommen luisterde de viering op. Namens het parochiebestuur
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werd hij toegesproken door vice-voorzitter mw. Hermien Schoorlemmer. Zij
memoreerde het samen op weg zijn, het samen oplopen ( en dan loop je elkaar
ook wel eens een keer voor de voeten ) en de vele verhalen, die de pastoor in de
afgelopen jaren verteld heeft. Zij bedankte de pastoor voor de samenwerking in
de afgelopen 5 1/2 jaar en wenste hem succes in zijn nieuwe parochie in
Apeldoorn. Na afloop van deze viering hebben vele parochianen uit alle locaties
van de Emmanuelparochie van de gelegenheid gebruik gemaakt om de pastoor
persoonlijk de hand te drukken. Ook de burgemeester van Ommen en het
pastorale team hebben de pastoor toegesproken en toegezongen.
De pastoor was zichtbaar ontroerd door zoveel blijken van belangstelling.

Uitnodiging
Per 1 september 2018 is pastoor André Monninkhof door kardinaal Eijk
benoemd tot pastoor van de Emmanuelparochie. Op vrijdag 28 september a.s.
om 19.00 uur wordt tijdens een plechtige Eucharistieviering in de O.L.Vr.
Tenhemelopneming kerk, Canadastraat 24 te Heino, pastoor André Monninkhof
geïnstalleerd door vicaris mgr. R.G.W. Cornelissen.
Na afloop van de viering is er in het parochiecentrum gelegenheid voor
ontmoeting en kennismaking met pastoor André Monninkhof.
Wij nodigen u van harte uit hierbij aanwezig te zijn,
Het bestuur en pastoresteam van de Emmanuelparochie
Vredesweek 2018: generaties voor vrede
Het Podium van Kerken Dalfsen (overlegorgaan van kerken in Dalfsen)
organiseert in het kader van de Vredesweek een oecumenische vredesdienst
op zondag 30 september om 9.30 uur in de Grote Kerk van Dalfsen.
Voorganger zijn ds. G. Nederveen en pastor G. Noordink.
Ook geeft het Podium graag gehoor aan de oproep van PAX om in gesprek te
gaan over vrede daarom wordt er een Vredesmaaltijd georganiseerd op
dinsdag 25 september 2018 in de Trefkoele Plus om 18.00 uur; inloop met
een drankje vanaf 17.30 uur.
Inwoners van de gemeente Dalfsen worden uitgenodigd om aan tafel het gesprek
over vrede aan te gaan. Door de generaties heen, in wat voor situatie dan ook,
staan steeds weer mensen op voor vrede. Het thema van de Vredesweek is dit
jaar dan ook Generaties voor vrede. Verhalen worden gedeeld, want vrede kun je
leren, van elkaar. Welke rol kunnen we in Dalfsen spelen om vrede te
bevorderen?
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Voor deze maaltijd kunnen 100 personen aanschuiven en genieten van ‘wereldse
gerechten’ (vegetarisch en niet vegetarisch). Hieraan zijn geen kosten
verbonden. Wel kunt u het werk van PAX steunen met een vrije bijdrage (voor
meer info zie www.paxvoorvrede.nl).
Voor meer informatie over het Podium: www.podiumvandalfsen.nl. U kunt zich
aanmelden voor de maaltijd tot uiterlijk zaterdag 21 september 2018 op het emailadres: info@podiumvankerkendalfsen.nl Wij heten u hartelijk welkom!
Podium van Kerken Dalfsen
Oogstdankfeest St. Alphonsuskerk te Slagharen
De jaarlijkse oogst inspireert de bloemengroep en andere vrijwilligers van de St.
Alphonsuskerk ieder jaar weer. Al meer dan 20 jaar gebruikt de groep bloemen,
fruit, groente en granen om de kerk op bijzondere wijze te versieren. En elke keer
weet de groep de bezoekers te verrassen met creatieve en kunstzinnige uitingen
van alles wat met de oogst te maken heeft.
Het prachtige resultaat is van zaterdag 29 september t/m zaterdag 6 oktober te
bewonderen in de St. Alphonsuskerk aan de Herenstraat 15 te Slagharen.
Van maandag 1 t/m vrijdag 5 oktober is de kerk open. U kunt dan tussen
10.00 en 16.30 uur de kerk bezichtigen. Verder is de kerk open op zaterdag 29,
zondag 30 september en op zaterdag 5 okt. van 14.00 uur tot 16.00 uur. De
geloofsgemeenschap van Slagharen hoopt van harte dat u, samen met vele
anderen, de versierde kerk komt bezichtigen!
Boerderijviering Balkbrug
Op zondag 30 september 2018 is er een Boerderijviering bij de Familie Snoek,
Oud Avereest 31, Balkbrug. Deze viering begint om 10.00 uur en pastor Marga
Klein Overmeen zal dan voorgaan. Voor de muzikale begeleiding zal R.K. koor
Juventa zorgen.
Na afloop is er voor iedereen een kop koffie of thee. U wordt van harte
uitgenodigd.
.
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VOETBALNIEUWS
Sponsor van de maand
Elke maand zet Voetbalvereniging Hoonhorst een sponsor in het zonnetje...
Deze editie is dat Pintip.nl uit Nieuwleusen. Pintip is een bedrijf voor koop,
lease of huur van betaalautomaten. Deze nieuwe sponsor is zeker in
Hoonhorst geen onbekende want je kunt je geen enkel evenement bedenken
zonder een pinautomaat van Pintip zoals o.a. bij de Oranjevereniging en Bazar al
goede ervaringen hebben en sinds kort ook bij Stichting De Potstal.
Dit bedrijf krijgt van de klanten ook de beoogde beoordeling cijfer van 9.2.
Wij willen Roelant Mulder hartelijk bedanken als nieuwe bordsponsor in
Hoonhorst.

ACTIE VOOR VOETBALLERS VV HOONHORST
Reuvers Sport in Zwolle geeft de komende maanden weer 10% korting op
alle Sportkleding en toebehoren. Tevens is er voor de liefhebbers nog
voetbalschoenen met zeer hoge kortingen!!! OP is OP.
Dus kom naar REUVERS SPORT, Assendorperstraat 126 in Zwolle.
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Start nieuwe rij reclameborden VV Hoonhorst
Vrijdag 31 augustus werd symbolisch het startsein gegeven voor een
nieuwe rij reclameborden. In oktober 2016 was men in Hoonhorst gestart
met 50 meter nieuwe masten waarbij begin 2017 de eerste rij vol was.
Daarna werd eigenlijk wel verwacht dat ook de tweede rij niet lang op zich
liet wachten. Anno 2018 gaan we nu toch voor de derde rij. Onze nieuwe sponsor
PNKB uit Hoonhorst wordt het eerste bord, we gaan ervan uit dat er snel meer
contracten afgesloten gaan worden...
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Voetbal klusavond Hoonhorst wederom succes!
De Voetbal klusavond van vrijdag 31 augustus j.l was met een opkomst van ruim
32 personen wederom een succes! Rond 18.00 werden alle vrijwilligers welkom
geheten onder het genot van een kopje koffie en werden de werkzaamheden
verdeeld. Deze werkzaamheden bestonden uit het vervangen van nieuwe
doelnetten, minikraan werkzaamheden en daarnaast waren er veel
schoonmaakklusjes waaronder reclameborden, doelen, hekwerk, masten en
materiaalruimte…
Rond de klok van 21.00 uur werd deze zomeravond afgesloten met een hapje en
een drankje met natuurlijk dank aan Annie Braam voor de catering.
Namens de schoonmaakcommissie Jeroen Peek, Jeroen Zwakenberg en Wim
van Lenthe willen wij alle vrijwilligers nogmaals bedanken voor hun grandioze
inzet.

PLAATSELIJK NIEUWS
50 jaar Bazar Hoonhorst
Op 20 & 21 oktober aanstaande is het weer zover! De jaarlijkse Bazar in
Hoonhorst vindt weer plaats.
Dit jaar vieren we ons 50-jarig bestaan !
Daarom verloten we bij het rad elk uur € 50, --. , contant in het handje !!
Op dit jaarlijkse spektakel zijn, via diverse verlotingen en het Rad van Avontuur,
zeer veel mooie prijzen te winnen!
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Ook dit jaar is het weer gelukt om bijzondere en spectaculaire prijzen voor u klaar
te zetten. Het prijzen pakket bestaat onder andere uit: gereedschap, een
weekend Texel, prachtig speelgoed, taarten en lekkernijen, diverse
waardebonnen twv € 100,- shoptegoed bij Jumbo en AH en nog veel meer…
Op zaterdag starten we rond de klok van 15.00 uur met een kinderbingo voor alle
kinderen ( t/m groep 8 )
Op zondag starten we ook rond de klok van 15.00 uur
Zet de datum vast in uw agenda! Een gezellig weekend voor jong en oud!

Workshop op De Dolle Deel ‘Thee en foodparing’
Ontdek samen met Suzanne, een gediplomeerde thee sommelier, de magie van
het thee blenden. Suzanne heeft een passie voor thee en geeft onder de naam
‘De Theemakers’, leuke inspirerende workshops over thee.
Op zaterdag 13 oktober komt ze naar De Dolle Deel om een workshop te geven:
‘Thee en foodparing’.
Tijdens deze workshop ga je thee proeven in combinatie met heerlijke zoete en
hartige hapjes. Je proeft 5 zoete en hartige hapjes in combinatie met 5
verschillende thee soorten. De thee en de hapjes zijn speciaal op elkaar af
gestemd. Gedurende de workshop vertelt Suzanne je veel informatie en leuke
weetjes over thee. De workshop heeft veel weg van een wijnproeverij, alleen is
deze variant alcoholvrij.
Het belooft een gezellige middag te worden!
Geef je snel op, vol is vol.
Wanneer: Zaterdag 13 oktober om 15:00 uur Kosten: €35,- pp.
Waar: De Dolle Deel, Molenhoekweg 8
Opgeven kan door een mailtje te sturen naar
info@dedolledeel.nl of bel/app met Marleen
Schrijver: 06-28794425
Graag tot 13 oktober!
www.dedolledeel.nl
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Bingo
De vakantie is weer voorbij en dat is voor ons een startsein om voor jullie en ons
zelf de gezellige bingoavonden weer te gaan organiseren.
Kom een keer gezellig meedoen, wil je niet alleen, vraag dan je buurvrouw of
buurman mee. Er zijn anders ook genoeg dorpsgenoten waar je vast bij mag
komen zitten.
Elke avond is de zaal open vanaf 19.30 uur en we beginnen om 20.00 uur in zaal
Kappers.
De data zijn in 2018
18 september, 16 oktober, 20 november, 18 december
De data in 2019
15 januari, 19 februari, 19 maart en 16 april
Kom allemaal, we zien jullie graag komen.
De Organisatie van de Tempelhof vereniging

Al 40 jaar collectant !!
“Oh, echt waar? Dat zou best kunnen, ik collecteerde al toen de kinderen nog
klein waren”. Dit was de reactie toen er een uitnodiging kwam voor een
bijeenkomst van jubileum-collectanten voor het Fonds Verstandelijk
Gehandicapten (heet nu HandicapNL).
Daaruit blijkt maar weer hoe vanzelfsprekend de Hoonhorster het vindt om te
blijven collecteren voor een goed doel. Dat is zo mooi van Hoonhorst, we zijn er
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voor elkaar. We geven veel van onszelf aan anderen; niet alleen in de vorm van
het doen van de collecte, maar ook door te geven aan deze collecte.
Sinds dit voorjaar zijn Fonds Verstandelijk Gehandicapten en Revalidatiefonds
één fonds: HandicapNL. We hebben de krachten gebundeld om samen nog
sterker het verschil te kunnen maken voor ons doel.
Uw gift wordt dus nu ingezet voor een bredere doelgroep, namelijk íedereen met
een handicap. Het Revalidatiefonds kende overigens geen collecteweek; dit
wordt hun eerste jaar dat zij giften ontvangen middels een collecte.
HandicapNL droomt van een Nederland waarin je met een handicap echt kunt
meedoen. Wij willen een maatschappij waarin je eigen keuzes kunt maken.
Waarin je weerbaarder bent en zichtbaar is wat je kan en niet wat je beperkt.
Door je te ondersteunen om het heft in eigen handen te nemen. Familieleden
helpen we een balans te vinden tussen draaglast en draagkracht. En we
stimuleren de sociale kring en de complete maatschappij om met een open blik
naar de mogelijkheden van mensen met een handicap te kijken. Voor meer
informatie zie www.handicap.nl/collecte
Wij, collectanten uit Hoonhorst, komen bij u aan de deur in de week van
24 t/m 29 september 2018.
Ik hoef niet te vragen of u ook wat geeft, dat weet ik wel zeker.
Resy Wouters, Wijkhoofd HandicapNL

Muziekweekend Kachel FM begint eigen loonbedrijf
- Piratenfeest en muziekmarathon groeit na 14 jaar nog steeds
Hoonhorst - Er is een gloednieuw loonbedrijf in Hoonhorst, in te huren voor
allerlei klussen. Zo is het verhaal van de nieuwe veelbekeken promotievideo van
het muziekweekend van Kachel FM. Vrijdag 21 september tot en met zondag 23
september zal het jaarlijkse feest weer in Hoonhorst worden gehouden.
Ludieke Promo
De vaste fans zitten er vaak al weken naar uit te kijken, niet alleen naar het
muziekweekend, maar ook naar de promotievideo van Kachel FM. Deze - altijd
ludieke - video wordt al enkele jaren ruim voor het evenement 'released' en weet
vele views, likes en reacties te verzamelen. In de video gaat het team verder in
op het thema, dit jaar met Boer Zwartenberg, die wakker wordt in een weiland en
zich afvraagt hoe hij al zijn werkzaamheden voor die dag gedaan krijgt. Gelukkig
is daar 'Loonbedrijf Kachel FM', of toch niet?
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Giet de boer op
Het lukt ze nog steeds, het team achter Kachel FM, om elk jaar weer een nieuw
thema met bijpassend voertuig te kiezen. Zo hadden ze eerder al een limousine,
een legertruck en vorig jaar zelfs een complete brandweerauto gekocht ter
promotie van het evenement. Met het boeren-thema was het even zoeken, zo
doet de promotievideo geloven, maar wat moois hebben ze zeker gekocht. Een
combine (dorsmachine) en diverse kleine tractors zijn inmiddels al regelmatig in
de regio te spotten, voorzien van de kenmerkende zwart/oranje kleur en zelfs een
'Loonbedrijf Kachel FM'-logo. De voertuigen zullen ook tijdens het weekend te
bekijken zijn. Het terrein zal ook aangekleed worden in het thema, met onder
andere een extra tent in de vorm van een varken.
Programma
In navolging van de succesvolle 'Deutsche Freitag' van vorig jaar, zal dat dit jaar
vervolg krijgen. Tirol Sound, apré-ski uurtje en zangeres Nicki maken de themaavond compleet. Op de zaterdagavond zullen de succesvolle band Vol Gas! en
zanger Martin Dams op het podium staan en wordt bij de kachel muziek verzorgd
door Schot Deur 't Pleeraam. Zondagmiddag zullen niemand minder dan Jannes
en Aukje Fijn het muziekweekend spetterend afsluiten.
Kachel FM wordt gehouden aan de Tibbensteeg in Hoonhorst en is gratis te
bezoeken, behalve op de zaterdagavond (10 euro entree). Via de site en app van
Kachel FM zal het hele weekend ook non-stop een livestream te volgen zijn.
Meer informatie via facebook.com/kachelfm en kachelfm.nl.
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INGEZONDEN
Ingrid ten Koppel neemt het sportieve stokje over van Evie Wirts-Lucashu
( Lucashu Fitness wordt i -Move)
De zomervakantie zit er weer op en zoals jullie misschien al weten zal de ‘Cardio
Pilates les’ in de Potstal niet langer gegeven worden door Evie Wirts-Lucashu
maar door Ingrid ten Koppel
.
Korte introductie: Op dit moment is Ingrid tevens werkzaam bij
 Song & Dance Academie Muziek Theater, Landstede Zwolle stage
begeleiding, methodiek dans, keuzedeel theatervormgeving
 Vooropleiding Musical Song & Dance, Zwolle (klassiek ballet en moderne
jazzdans)
 Barre/Yoga lessen dit seizoen bij Carla Nijland, Zwolle
 Regie en choreografie shows
 Ontwerp & realisatie kostuums (voor dans- en theatergezelschappen)
De lessen zijn op:
maandagavond van 19:00-20:00 uur en
vrijdagochtend 8:45-9:45 uur Locatie: (de Potstal,grote gymzaal)
Bij de nieuwe i-Move lessen kunnen jullie rekenen op een cardio/kracht/Pilates
les met af en toe wat dans- en/of yogainvloeden.
Voor meer informatie:
ingridtenkoppel@mac.com TEL: 06-46 26 43 23 (Ingrid)

College B&W op bezoek in Hoonhorst
Ieder jaar bezoeken burgemeester en wethouders de kernen in de gemeente
Dalfsen. Op dinsdag 25 september komen we op bezoek bij de inwoners van
Hoonhorst. Tijdens deze informatieavond, die georganiseerd wordt in
samenwerking met plaatselijk belang, brengen we u op de hoogte van actuele
onderwerpen die spelen in uw buurt.
De informatieavond start om 20.00 uur en vindt plaats in zaal Kappers.
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Uw vragen beantwoord
Wij zijn erg benieuwd naar de vragen die in Hoonhorst leven. Daarom kunt u
tijdens de informatieavond uw vragen stellen aan de collegeleden (of e-mail uw
vraag vóór maandag 24 september naar e.zwiers@dalfsen.nl). Uw vraag wordt
tijdens de informatieavond beantwoord. De wijkuitvoerder is ook aanwezig, hij
beantwoort graag uw vragen op het gebied van de openbare ruimte. Ook kunt u
uw melding openbare ruimte doorgeven.
Namens het college van B&W en het bestuur van Plaatselijk Belang Hoonhorst
nodigen wij u van harte uit en zien u graag op dinsdag 25 september!

Yogalessen in de Potstal gaan weer van start!
We zijn weer begonnen aan een nieuw yogaseizoen. Maar er is nog plek!
Wekelijks geef ik, Sabine Philips, op de maandag- en dinsdagavond van 19.3021.00 uur yogales in de Potstal. En speciaal voor mannen bied ik nu ook een
mannen yogales aan op dinsdagavond van 18.00 tot 19.15 uur.
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. 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 start ik in het najaar met meditatieavonden. Iedere laatste vrijdag van de
maand (28 september, 26 oktober, 30 november) van 20.15 tot 22.00 uur,
bied ik de mogelijkheid om samen te mediteren en je hierin wegwijs te maken.
Wil je hierover meer informatie ga dan naar mijn website www.yogafarm.nl.

OPENINGSTIJDEN ANJERPUNT IN DE WINTER
In de maanden oktober, november, december,
januari, februari en maart is het Anjerpunt op
maandag-, dinsdag- en woensdagochtend gesloten. De activiteiten die er dan zijn
van Saam Welzijn gaan dan wel gewoon door!
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De openingstijden per 1 oktober a.s. zijn dan als volgt:
Ma t/m wo: 13.30 – 17.00 u en do t/m zo: 10.00 – 17.00 u
Voorlezen
Laat de kleintjes voorlezen en geniet zelf mee. Op vrijdag 5 oktober
om 11.00 u starten we weer met de voorleesochtenden voor
kinderen van 0 – 4 jaar!
Noabers gezocht
Het Anjerpunt kan altijd nieuwe noabers gebruiken! Ook in de weekenden en op
de meeste feestdagen is het Anjerpunt open en het zou mooi zijn als er dan ook
noabers zijn om bezoekers te begeleiden. 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.
Expositie “kunst uit het Vechtdal”
In de maanden september en oktober exposeert Harry Soepenberg uit Den Ham
zijn schilderijen in het Anjerpunt/zaal Kappers. Harry maakt schilderijen van
landschappen, waarin hij de sfeer en het licht van het Vechtdal, de Reest en de
Regge weergeeft. Openingstijden expositie: in september dagelijks van 10.00 –
17.00 u; in oktober op ma t/m wo van 13.30 – 17.00 u en op do t/m zo van 10.00
– 17.00 u
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. Daarnaast zijn er weer jammetjes en sapjes
van de Varsenerhof. Lekker voor jezelf of leuk om kado te doen. Kom eens kijken
naar ons mooie aanbod.
Wist je dat het Hoonhorster Klapmutsje ook in Dalfsen te koop is: bij Gall&Gall
(Albert Heijn) en bij de Mitra!
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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