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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
6 november
27 november
2 januari

Gemaakt door
Sjoerd
Rinus
Rinus

Verschijning
16 november
7 december
11 januari

Naleving privacy wetgeving: Wij vragen van degenen die aan ons kopij
aanleveren om m.b.t. persoonsgegevens die in de aangeleverde kopij is
opgenomen de actuele privacy wetgeving na te leven. Uiteraard zal het
Dorpsblad deze nieuwe regelgeving ook in acht nemen.

In dit nummer:
Kerkelijk nieuws
Voetbalnieuws
Atlasmassage
Sponsor van de maand
Koekactie CV de Hoonhakkers
Opbrengst Handicap NL

Vierkeerwijzer-certificaat St. Cyriacusschool
Nieuwe expositie in molenschuur
Kerstmarkt
Rabobank Coöperatieve weken
Gezocht: Hoonhorster Platproater!
Nieuws van het Anjerpunt
Stichting Dorpsblad Hoonhorst
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Datum
2
2
6
7
11
12
16

november
november
november
november
november
november
november

Agenda
Voorleesochtend Anjerpunt Boek: Gekke Geppie Gans
Jeugdsoos Zwemmen
Ouderenochtend Zaal Kappers
Klaverjassen Kantine Potstal
Eten bij Kappers voor alleenstaanden en ouderen
ZijAktief Roelie Woudwijk komt vertellen over haar beeldhouwen
Jeugdsoos Jachtseizoen

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

DORPSBLAD HOONHORST NR 4

2

Dorpsblad Hoonhorst

DORPSBLAD HOONHORST NR 4

3

Dorpsblad Hoonhorst

DORPSBLAD HOONHORST NR 4

4

Dorpsblad Hoonhorst

KERKELIJK NIEUWS
Pastoraal team Emmanuelparochie
Contactpastores voor geloofsgemeenschap Hoonhorst:
Pastoor A.Monninkhof, monninkhof@hetnet.nl; 06-22786151
Johan Rutgers, parochievicaris, pastor.rutgers@gmail.com; 06-53210174
Gerard Noordink, g.noordink@hetnet.nl; (0572) 391262
Joop Butti, butti@home.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. 06-50412238.
Werkgroep Heilig Doopsel
Voor aanmeldingen dopelingen: Ria Nagel-Habers, tel. (0529) 471635,
Yvonne Kijk in de Vegte- Kappers tel.(0529) 435360 en
Mascha Hulsman tel.(0529) 850889
Ziekenbezoekgroep
Heeft u behoefte aan bezoek bij ziekte, bent u aan huis gebonden of anderszins,
neem dan contact op met Sientje Veneboer. Zij is de contactpersoon van de
bezoekgroep in onze parochie. Haar telefoonnummer is (0529) 401828.
Misintenties:
Opgave misintenties bij het locatiesecretariaat (rkkerkhoonhorst@gmail.com),
uiterlijk vrijdags vóór datum inleveren kopij dorpsblad. Het locatiesecretariaat (in
de dorpshuiskamer) is geopend iedere vrijdagmorgen van 10.00 uur tot 11.30 uur
en is dan ook telefonisch bereikbaar (0529) 401223. Misintenties kunnen per
kalenderjaar worden opgegeven onder vermelding van de data waarop men de
misintentie gelezen wil hebben. Bijdrage: misintentie € 8,=. Betaling via
bankrekeningnr. NL55 RABO 0312 8258 11 t.n.v. R.K. Parochie H. Cyriacus
Hoonhorst.
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Kerkberichten: 28 oktober tot en met 18 november
Zondag 28 oktober
30e zondag door het jaar
09.00 uur
: Communieviering
Voorganger : Werkgroep
m.m.v.
: Enjoy
Dienen
: Maren Diepman, Richard Meijer
Collectanten : F. Overgoor, H. Hulsman
Koster
: G. Holterman
Intenties 27 en 28 oktober
ouders Damman-Heerink, Bernard en Marie Diepman-Reimert, Marinus en Diny MarsDiepman, Antoon Damman, Herman Nijboer.
Dalfsen:
Zondag
Ommen:
Zondag
Lemelerveld: Zaterdag
Vilsteren:
Zondag
Heino:
Zaterdag
Lierderholthuis: Zondag

28 oktober
28 oktober
27 oktober
28 oktober
27 oktober
28 oktober

10.00 uur Communieviering (Jub. Dameskoor)
11.00 uur
Eucharistieviering
19.00 uur
Communieviering
11.00 uur
Eucharistieviering
19.00 uur
Communieviering (Dialectviering)
09.00 uur
Communieviering (Dialectviering)

Zondag 28 oktober
19.00 uur
: Heilig Lof
Voorganger : Pastoor Monninkhof
m.m.v.
: Pro Musica
Dienen
: Frans Eilert, Hugo Boekel
Koster
: H. v.d. Vegt
Maandag 29 oktober
19.00 uur
: Rozenkransgebed
Lectrix
: Tonnie Veltmaat
Donderdag 1 november Allerheiligen
19.00 uur
: Eucharistieviering
Voorganger : Pastoor Monninkhof
m.m.v.
: Pro Musica
Lectrix
: Miny Holterman
Dienen
: Richard Meijer, Niek Diepman
Collectanten : P. Mijsters, H. Melenhorst
Koster
: A. Braam
Intentie
: Pastoor Wielens.
Ommen:
Lierderholthuis:
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Vrijdag 2 november
Allerzielen
19.00 uur
: Allerzielenviering. In deze viering gedenken we onze
overledenen. In het bijzonder de overledenen die sinds 2 november 2017 van ons
zijn heengegaan. Na de viering is er een rondgang over het kerkhof.
Voorganger : Werkgroep
m.m.v.
: Enjoy
Dienen
: Acolieten van de uitvaart
Collectanten : W. Schrijver, H. Veneboer, H. Ulkeman, H.v.d.Vegt
Koster
: G. Holterman
Intenties 2 november
ouders Smook-Karspers en Harry, Bernhard en Marie Diepman-Reimert, Marinus en Diny
Mars-Diepman, overl. ouders Grooteschaars-Bruggeman, overl. ouders van der VechteRientjes, overl. ouders Overgoor-Grooteschaars, overl. ouders Schrijver-Langenkamp,
overl. ouders Nijensteen-ten Have, Arnold en Dina Veltmaat, Harry Veltmaat, Gerardus
Antonius Hollewand en Johanna Theresia Hollewand-Smook, Johan Kortstee, Herman
Mars, overl. ouders Sterenbosch-Luttenberg, ouders Zwakenberg-Haas, Anton Kroes,
overl. ouders van Straaten-Meulman, overl. ouders Eilert-Kinds, Henricus Schrijver, overl.
ouders Hagen-Keizer,Martin en Willy, overl. ouders Poppe-Hoogland, Gezina BroeksSplinter, ouders Schrijver-Bosch, Gerda Kroes-Holterman, overl. ouders Kroes-Klein
Herenbrink, Gradus Damman, Cor Peek, overl. ouders Damman-Tijs, Gerard Damman,
Bertus Kappers, overl. ouders Braam-Nijentap, overl. ouders Vosman-Hendriks, Mien
Schuurman-Zijsveld, Bernard Nijhout, Joop Koerhuis, Anton en To Flierman, Herman
Nijboer, Wilhelmus Holterman, overl. ouders Schuurman-Dissel, Annie SchuurmanKogelman, Jan Fakkert, overleden fam. Fakkert-Schlepers, Hein en Henk Diepman,
overleden ouders Klein Herenbrink-Elsman, Lars Klein Herenbrink, Jan Eilert, Herman,
Jan en Liesbeth de Ruiter, Jan Veltmaat, pastoor Berntsen, Anna en Marinus Veltmaat,
overl. fam. Kamphuis- Wijnberg.
Dalfsen:
Ommen:
Lemelerveld:
Vilsteren:
Heino:

19.00 uur
19.00 uur
19.00 uur
19.00 uur
19.00 uur

Communieviering
Eucharistieviering
Communieviering
Communieviering
Communieviering

e

Zaterdag 3 november 31 zondag door het jaar
19.00 uur
: Eucharistieviering
Voorganger : Pastor Rutgers
Lector
: Leon Diepman
Dienen
: Richard Meijer, Rens Diepman
Collectanten : A. Peek, H. Rienties
Koster
: H.v.d.Vegt
Misintenties 3 en 4 november
overl. ouders Meijerink- Groote Stroek, Bernard en Marie Diepman- Reimert, Marinus
en Diny Mars- Diepman, Jaarged. Gerardus Johannes Grooteschaars, overl. ouders
Kappers-van de Kolk, Annie Kortstee-Pronk, Jaarged. Herman Wolthaar, Jan Huitink,
overl. ouders van Straaten-Meulman.
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Dalfsen:
Ommen:
Lemelerveld:
Vilsteren:
Heino:

Zondag
Zondag
Zondag
Zondag
Zaterdag
Zondag

4 november
4 november
4 november
4 november
3 november
4 november

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

Communieviering
Eucharistieviering:
Eucharistieviering
Communieviering
Communieviering
Oecumenische viering

Maandag 5 november
19.00 uur
: Rozenkransgebed
Lector
: Frans Eilert
Donderdag 8 november
19.00 uur
: Eucharistieviering
Voorganger : Pastoor Monninkhof
Intentie
: Voor zieke en eenzame mensen.
e

Zondag 11 november 32 zondag door het jaar
19.00 uur
: Eucharistieviering
Voorganger : Pastoor Monninkhof
m.m.v.
: Pro Musica
Lector
: Silvo Broeks
Dienen
: Ivor Smook, Kim Diepman
Collectanten : J.v.d.Vechte, D.v.d. Vechte
Koster
: A. Braam
Intenties: 10-11 november
Jaarged. Dina Damman-Heerink, Bernard en Marie Diepman-Reimert, Marinus
en Diny Mars-Diepman, Herman Nijboer, Wilhelmus Holterman,
Dalfsen:
Zaterdag
Ommen:
Zondag
Lemelerveld: Zaterdag
Vilsteren:
Zondag
Heino:
Zaterdag
Lierderholthuis: Zondag

10 november
11 november
10 november
11 november
10 november
11 november

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

Eucharistieviering
Eucharistieviering
Eucharistieviering
Eucharistieviering
Communieviering
Eucharistieviering

Maandag 12 november
19.00 uur
: Rozenkransgebed
Lectrix
: Tonnie Veltmaat
Donderdag 15 november
19.00 uur
: Eucharistieviering
Voorganger : Pastoor Monninkhof
Intentie
: Voor vrede in de wereld.
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Zaterdag 17 november 33 zondag door het jaar
09.00 uur
: Communieviering
Voorganger : Pastor Noordink
m.m.v.
: Enjoy
Lector
: Martin Broeks
Dienen
: Victor en Hugo Boekel
Collectanten : P. Mijsters, H. Melenhorst
Koster
:G. Holterman
Intenties 17-18 november
Bernard en Marie Diepman-Reimert, Marinus en Diny Mars-Diepman, overl. ouders
Grooteschaars-Bruggeman, Gerard Huitink, Gezina Broeks-Splinter, Herman Nijboer.
Dalfsen:
Zondag
Ommen:
Zondag
Lemelerveld: Zondag
Vilsteren:
Zondag
Heino:
Zaterdag
Lierderholthuis: Zondag

18 november
18 november
18 november
18 november
17 november
18 november

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

Eucharistieviering
Eucharistieviering
Communieviering
Communieviering
Eucharistieviering
Eucharistieviering

Het is 1 november….
Ik sta voor de klas, geef godsdienstles aan groep 8 van een R.K. basisschool.
Aan de muur hangt een kalender. Het is geen gewone kalender: zo te zien is het
een eigen gemaakte en al heel oud. De voorkant van deze kalender laat zien
welke christelijke feestdagen er zijn. En dat is niet het enige: ook de heiligen die
onze kerk kent, staan erop vermeld. Ik heb geen idee waar die kalender vandaan
komt, maar ik maak er dankbaar gebruik van. Zo af en toe mag er een leerling op
internet zoeken naar informatie over de heilige-van-die-dag en daar dan
vervolgens over vertellen in de klas.
Naar mijn idee is het vandaag een bijzondere dag: ik vraag de leerlingen of ze
kunnen bedenken waarom deze dag dan zo bijzonder is? Ik noem nog een keer
de datum: 1 november. Ik hoop stiekem dat ze naar de kalender gaan om te
kijken wat ik bedoel. Maar nee, deze leerlingen weten het zo ook wel. Alle vingers
gaan de lucht in.. Een hele bijzondere dag is het; vandaag begint Idols!
Enthousiast vertellen ze mij dat dit een nieuw TV programma is: hele gewone
jonge mensen kunnen hun zangtalent laten horen en zien. Op TV. Het is een
wedstrijd, en de winnaar krijgt een platencontract en zal zo een echt idool zijn
voor alle jongeren in het land.
Daarom is de 1e november van dat jaar een bijzonder dag voor mijn leerlingen
van groep 8.
Tja…. Idols, dat is nou niet echt wat ik wil horen… Intussen roepen ze allemaal
door elkaar wie de Idols-wedstrijd winnen zal. Ik krijg het idee dat ik de
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godsdienstles wel op mijn buik kan schrijven. Dan hoor ik dat er een leerlinge
jarig is. Ik besluit dat zij mag kiezen. Ik vraag haar: waar gaan we het over
hebben, over godsdienst of over Idols? Natuurlijk kiest ze ervoor om deze les te
besteden aan Idols. Ik improviseer en vraag de klas wat een idol is, en wat
iemand tot idol maakt. Daar mogen ze even over na denken terwijl ik snel een
opdracht erbij bedenk. En die luidt: bedenk wie jouw persoonlijke idol is, teken
dan hoe die eruitziet en schrijf erbij waarom dat jouw idol is. Voortvarend gaan ze
aan de slag, en ik ook! Een aantal mogen voor de klas vertellen wie ze hebben
gekozen en waarom. Allemaal bijzondere mensen zijn het, de idolen van de
leerlingen: filmsterren, zangeressen, voetballers en andere BN-ers, maar ook een
tekening van een opa, die in het verzet gezeten had. En één heeft een
ambulance met verpleger getekend, die had het leven gered van zijn tante.
Helden zijn het!
Ook ik heb een tekening gemaakt van mijn persoonlijke idool. Een man met in
zijn hand een rode cape die in tweeën gesneden is: de heilige Martinus van
Tours, beter bekend als St. Maarten. Daarbij vertel ik de leerlingen wat ik aan
hem bewonder: hij gaf de helft van zijn mantel aan een bedelaar….. Hij is mijn
held, mijn idool, omdat hij laat zien dat je altijd iets kunt geven aan een arm
iemand, al moet je daarvoor je eigen kleding doormidden scheuren. En dat is wat
anders dan je jas weggeven als je er thuis nog een hebt hangen. (je moet het ook
niet te ingewikkeld maken voor leerlingen) St. Maarten spoort mij aan, en hopelijk
velen met mij, om de weg van Jezus te blijven volgen en Hem te zoeken bij wie
arm en klein zijn. Dat inspireert mij.
Vervolgens vertel ik, dat 1 november een bijzondere dag is, omdat we dan al
onze helden, onze heiligen herdenken. Onze kerk is een kerk van heiligen. En
het leuke is, zo zeg ik, dat al die heiligen tijdens hun leven ook mensen waren
met fouten en gebreken, maar dat ze ook een héleboel goede dingen deden voor
anderen. Al die heiligen, het waren hele verschillende mensen. Maar wat ze
gemeen hebben, is dat ze ‘heil’ brachten in de wereld.
Voor mij is iemand die heil brengt, iemand die probeert de pijn die mensen
oplopen tijdens hun leven, te genezen, te helen. Iemand die heil brengt, brengt
genezing van lichaam én ziel. En dat is heilig. Jezus deed het, was het prototype
hiervan. Wij, gewone mensen, kunnen niet allemaal heilig te worden, heiligheid is
niet voor iedereen haalbaar. Op onze eigen wijze mogen wij tijdens ons leven Het
Goede gestalte geven met al onze fouten én met al onze talenten. Dat betekent
het goede willen nastreven. De dingen zo goed mogelijk doen.
De leerlingen begrijpen de les: zij hoeven zelf geen idol op TV te worden, dat is
niet voor iedereen haalbaar. Zij mogen zich ontwikkelen, steeds meer zichzelf
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worden, leren aan het leven, wijs worden, en van daaruit de goede dingen doen
die binnen hun bereik liggen.
En ja, dat willen de leerlingen: heil brengen aan de mensen om hen heen. Zo
werd het toch nog een godsdienstige les, die 1e november.
Marga klein Overmeen, pastoraal werker
DANKWOORD
Beste parochianen van de Emmanuelparochie,
Weliswaar ben ik medio augustus – toen de hitte voorbij was – met het oog op de
nadere verhuizing begonnen met inpakken. Maar tot eind augustus was ik met
mijn hoofd nog in mijn oude parochie RK Zuid Oost Twente: Enschede-LosserHaaksbergen.
In de vroege ochtend van zaterdag 1 september heb ik de knop resoluut
omgezet. Toen ben ik in de auto gestapt en door allerlei mistflarden via Raalte en
Ommen naar Dedemsvaart gereden. Daar vertrok in de vroege ochtend een bus
met pelgrims naar Kevelaer.
Het bleek een goede zet. Want voor de pelgrims en voor mij was het een ideale
gelegenheid om elkaar beter te leren kennen. Reeds in deze bedevaartplaats ben
ik gastvrij onthaald, en in de tijd die komen zou, was dit niet anders.
In de weken die volgden, heb ik in diverse weekendvieringen en doordeweekse
vieringen – en de ontmoetingen aan de koffie die volgden - kennis gemaakt met
de geloofsgemeenschappen van de Emmanuelparochie. Ik ben inmiddels op alle
plekken geweest; het ‘elftal’ is compleet.
Ook mijn verhuizing van Enschede naar Ommen heeft inmiddels plaatsgevonden.
Woensdag 12 september was een enerverende dag. Maar dankzij de steun van
een goed team vrijwilligers, zowel in Enschede als in Ommen, is alles soepel
verlopen. Zo soepel zelfs, dat de verhuizers zeiden dat ze ’s avonds niet meer
naar de sportschool hoefden.
Er begint wel wat tekening in te komen. Maar mijn huis is nog niet helemaal op
orde. Er zijn nog flink wat verhuisdozen, die nog uitgepakt moeten worden. Dit ligt
aan mij, want ik ben een boekenliefhebber. Ik zal nog verder moet uitzoeken en
opruimen, maar toch hoop ik dit binnenkort allemaal klaar te hebben.
Ook het pastorale werk is van start gegaan. Ik heb mijn eerste uitvaart gehad, in
de kerk in Dalfsen. En de eerste bedieningen zijn ook al geweest. Verder hebben
we als pastoraal team en als parochiebestuur in mijn beleving een voortvarende
start met elkaar gemaakt.
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Met het oog op de toekomst heb ik alle vertrouwen in een goede samenwerking.
Ook als Tukker zal ik me heus wel thuis gaan voelen hier in Salland. Daar maak
ik me niet ongerust over. Niettemin zal het duidelijk zijn, dat er in de tijd, die
komen gaat, de nodige uitdagingen op ons wachten. We gaan ervoor, in het
vertrouwen, dat God met ons mag zijn.
Hartelijk dank voor het welkom dat U mij hier in de Emmanuelparochie en haar
geloofsgemeenschappen bereid hebt en dat u aanwezig was bij de
installatieviering in Heino.
De collecte voor het Pastor Thomas Fonds heeft € 485,75 opgebracht. Heel veel
dank voor uw gaven. Pastoor André Monninkhof
Bedankt namens het Pastor Thomas Fonds
Tijdens de prachtige installatieviering van pastoor André Munninkhof heeft de
pastoor een oproep gedaan om de watersnoodramp in India met de deurcollecte
goed te gedenken. Dat hebt u gedaan!! Het Pastor Thomas Fonds wil u allen dan
ook hartelijk danken voor uw gulle bijdrage. De collecte heeft het prachtige
bedrag van 485,75 euro opgebracht.
Tevens heeft pastor Thomas ons allen via de krant de Stentor, Dalfsen Net en
een brief die voorgelezen is in al onze kerken om steun gevraagd om de mensen
in het watersnoodgebied te helpen. Daarvoor mochten wij van u allen het
overweldigende bedrag ontvangen van
6230,- euro. Daarvoor hartelijk, hartelijk dank! Met deze bijdragen kunnen we een
aantal gezinnen weer een steun in de rug geven zodat ze weer wat licht zien aan
de horizon.
Namens Pastor Thomas en de mensen in India nogmaals hartelijk dank.
Lezing LEVEN MET ENGELEN Ommen
Op woensdagavond 7 November a.s. om 19.30 uur houdt René Huyskes een
lezing over engelen in het Parochiecentrum Brigitta kerk (ingang links van de
kerk).
Iedereen die in dit onderwerp geïnteresseerd is en er meer over wil weten is
welkom. U bent van harte uitgenodigd. De toegang is gratis. Aan het eind van de
avond wordt er wel een collecte gehouden.
Aanmelding graag van tevoren per telefoon of E –mail, (dit vanwege het
beschikbaar aantal zitplaatsen). Voor aanmelding per e-mail:
stBrigittaParochie@zonnet.nl of rm.huyskes@gmail.com of telefonisch via
telefoonnummer (0529) 456467 (secretariaat parochie).
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VOETBALNIEUWS
SUPPORTERSCLUB PEC ZWOLLE NAAR HOONHORST
Afgelopen vrijdag 29 September werd officieel het nieuwe bord van de
Hoonhorster supportersclub PEC Zwolle in bedrijf gesteld. Dit idee was een half
jaar geleden ontstaan door uitbater John Schuurman. Schuurman is al jaren een
fanatieke PEC aanhanger en een gekoesterde wens zou zijn om een mooi PEC
Zwolle bord op het sportpark van VV Hoonhorst te realiseren. Met sponsorzaken
en VV Hoonhorst werd snel een akkoord gegeven. Echter waren er naast John
nog een aantal fans die in dit avontuur wilden stappen. Met natuurlijk de
goedkeuring van de staf van PEC Zwolle is er een prachtig bord van 6 meter
ontstaan, mede ontworpen door T en F reclame en sponsorzaken VV Hoonhorst.
De doelstelling van deze nieuwe Hoonhorster PEC Zwolle supportersclub is om
deze club te promoten en te ondersteunen in deze moeizame seizoenstart…
Maar dat gaat dit seizoen nog helemaal goed komen. De Supportersclub in
Hoonhorst staat onder leiding van John Schuurman, Eelco Bergman, Wim van
Lenthe en Berry Askamp.
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Gerrie Eikenaar laat u kennis maken met
de Atlas Massage
Je kent het vast wel pijn in de nek, schouder
of arm dat maar niet over wil gaan. Dit wordt
vaak veroorzaakt door overbelasting. Als de
klachten niet vanzelf over gaan wordt het
tijd dat er aandacht aan wordt geschonken.
Om er voor te zorgen dat er meer
ontspanning mag komen is de korte,
effectieve, atlas massage mogelijk de oplossing. Het helpt niet alleen voor nek,schouder en arm klachten maar ook o.a. bij migraine, cluster- en chronische
hoofdpijn.
Wat is Atlas massage?
Het is een korte ontspannende massage die 15 min van uw tijd in beslag neemt.
Door lichte massage druk wordt het zelfgenezend vermogen van het lichaam
gestimuleerd en daardoor weer geactiveerd. De wervels en gewrichten worden
op een zachte wijze los gemaakt, hierdoor wordt de doorbloeding beter
gestimuleerd.
Tijdens de massage zit u op een speciale stoel waarbij nek en schouders vrij zijn
om gemasseerd te kunnen worden. Na 1 behandeling wordt er door veel mensen
al een verschil op gemerkt. Zijn de klachten hevig dan is aan te raden om 3
behandeling kort achter elkaar uit te voeren. 3 massages van 10 min geeft
uiteindelijk meer effect dan 1 massage van 30 min.
Ervaart u klachten in nek en schouders, dan is nu het moment om de
atlasmassage te ervaren en merk het verschil zelf!
www.praktijkkeerpunt.nl info@praktijkkeerpunt.nl www.facebook.com/TKeerpunt
tel: 06-15410965
SPONSOR VAN DE MAAND
Elke maand zet voetbalvereniging Hoonhorst een sponsor in het zonnetje…
Deze maand is dat Buuffie’s Proeflokaal aan het Marktplein 4 in Heino.
Bent u ook zo nieuwsgierig waar de naam Buuffie vandaan komt? Naast dat de
naam en lekker bekt en lang in je geheugen blijft plakken, heeft de naam Buuffie
een diepere betekenis. We gaan terug naar 2004 wanneer Marlinde Baarslag, als
vriendin van supermarktondernemer Kim van de Worp, inwoner van Heino wordt.
Voor de geboren en getogen Hardenbergse is Heino op dat moment nog
onbekend terrein. Een van de eerste vriendinnen die Marlinde maakt, is
overbuurvrouw Ingrid Muilerman. Al snel noemen ze elkaar Buuffie en werden er
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vanuit het dakraam regelmatig afspraken gemaakt voor een kop koffie of een
glaasje wijn. Inmiddels wonen de hartsvriendinnen niet meer tegenover elkaar,
maar de ‘koosnaam’ Buuffie is altijd blijven bestaan.
In 2013 ontstonden de eerste plannen voor een proeflokaal, als verlengstuk van
de nieuw te openen Albert Heijn. Er
werd veel gebrainstormd over het te
voeren concept en de nieuwe naam.
Natuurlijk was Ingrid als huisvriendin
van Kim en Marlinde al snel op de
hoogte van de plannen en hoorde zij
ook de mogelijke bedrijfsnamen
voorbij komen. Toen de gekozen
bedrijfsnaam om juridische redenen
niet door kon gaan en Marlinde
daarover met Ingrid aan het
brainstormen was keken de
vriendinnen elkaar aan en riepen in
koor: “Dan wordt het Buuffie!”
Het gevoel bij de naam Buuffie was
gelijk goed. De naam past erg goed
bij het concept wat we met Buuffie
voor ogen hebben. Een
laagdrempelig proeflokaal met een
nostalgische warme sfeer en een
knipoog naar het vroegere
kruidenierswinkeltje. Om het
verlengstuk naar ‘buurman’ Appie
Heijn goed neer te zetten, werd de
volledige naam ‘Buuffie’s
Proeflokaal’.
De buurvrouw van Albert Heijn(o) werd op 4/4/2014 geopend en ondanks haar
korte historie is er een heel mooi concept neergezet. Een laagdrempelig en een
krachtig verlengstuk van proeven en beleven van de ‘Lekkerste supermarkt van
Nederland’. Daarin speelt Allerhande en ook “Buuffie” Ingrid een prominente rol.
Naast dat Ingrid nog altijd huisvriendin van Kim & Marlinde is, is ze ook als
mascotte te zien op de website, de menukaart en andere reclame-uitingen.
Sinds kort is Buuffie’s Proeflokaal ook gespot als bordsponsor bij VV Hoonhorst!!!
Sponsorzaken wenst iedereen zo’n warme Buuffie toe!
©sponsorzaken@vvhoonhorst.nl
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PLAATSELIJK NIEUWS
Genieten tot de laatste kruimel!
November staat voor de deur zo ook de koekactie van C.V. de Hoonhakkers.
Jaarlijks kunt u bij ons de lekkerste koeken kopen afkomstig van de Gulden
krakeling.
Dit jaar gaan wij op maandagavond 5 november langs de huizen binnen de
bebouwde kom van Hoonhorst. Op zaterdag 10 november zullen we het
buitengebied voorzien van heerlijke koeken zolang de voorraad strekt. Prijs van
de koeken is 2 pakken voor €4,50 en 3 pakken voor €6,- Keuze uit speculaas
brokken of gevulde speculaas. Combinatie brok gevuld is mogelijk.
Tot slot wil ik van de gelegenheid gebruik maken om u als trouwe klant te
bedanken. Bedankt! Mede door de koekactie zijn wij instaat om de vereniging
financieel gezond te houden waardoor we een bijdrage kunnen blijven leveren
aan het levendig houden van ons mooie dorp Hoonhorst.
Tot ziens op maandag 5 en zaterdag 10 november .

Hoonhorst gaf weer ruim!
Wat u kon missen heeft u ook dit jaar weer
gegeven aan Handicap NL. We haalden in
Hoonhorst met z’n achten een bedrag op van
€ 736,51 , dat was meer dan vorig jaar. (in
heel Dalfsen is € 3.853,66 opgehaald).
Daarvoor willen wij u hartelijk bedanken. Heeft
u de collectant gemist? Op de website
www.handicap.nl kunt u ook online doneren.
Het was goed weer tijdens de collecteweek en
de fiets en de “benenwagen” hebben z’n
diensten bewezen. De collectanten zijn op
een zaterdagmiddag na de collecteweek bij
elkaar gekomen en hebben, onder het genot
van een kopje koffie, gezamenlijk de
opbrengsten geteld en hun ervaringen en tips
gedeeld. Deze keer hoefde ik niet te vragen of
ze volgend jaar wéér willen collecteren; dat
vinden ze vanzelfsprekend. Wij kunnen nóg
zo enthousiast zijn, wij hebben uw hulp hard
nodig. Dit jaar heeft u geholpen om een begin te maken met de droom van
Handicap NL. Namelijk een Nederland waarin je met een handicap echt kunt
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meedoen. Wilt u weten hoe Handicap NL dit probeert te realiseren? Kijk dan op
de site www.handicap.nl Of volg ons via Facebook. Als u er volgend jaar als
collectant bij wilt zijn, meldt u dan aan bij Resy Wouters, tel. (0529) 462133 of
https://handicap.nl/help-mee/ Nogmaals, hartelijk dank en tot volgend jaar.
Resy Wouters. Wijkhoofd Handicap NL
St. Cyriacus School
Maandag 15 oktober kreeg de St. Cyriacus in Hoonhorst als eerste school in de
gemeente Dalfsen het Vierkeerwijzer-certificaat en mag zich dus met gepaste
trots een Vierkeerwijzer-school noemen. Na vier jaar hard werken door het team
en de kinderen kwam Marco Bastmeijer, grondlegger van Vierkeerwijzer, het
officiële bordje uitreiken in het bijzijn van kinderen en ouders van de school.
Vierkeerwijzer combineert onderzoekende vaardigheden en aangeboden kennis
met verwerking via verschillende intelligenties. Het team heeft op een ludieke
manier de acht “manieren van knap zijn” gepresenteerd en daar een lied over
gemaakt. Een feestelijke moment waarbij wethouder van onderwijs, Jan Uitslag,
ook aanwezig was. Alle kinderen werden getrakteerd op een pen en een taartje,
met daarop het Vierkeerwijzer-embleem. Meer informatie over Vierkeerwijzer
staat onder andere op www.cyriacus.nl
Met vriendelijke groet, Eric Arends, directeur St. Cyriacus
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Expositie van Neelsje Bronger-Bakker in molenschuur Fakkert
Vanaf 1 oktober tot en
met 1 februari 2019
exposeert Neelsje
Bronger-Bakker in de
molenschuur bij de
Molen van Fakkert in
Hoonhorst. Zij is
opgegroeid in
Hoonhorst.
Voor Neelsje is de
natuur een grote
inspiratiebron voor
haar schilderwerk. Zij
heeft ruim 12,5 jaar bij Schildersgroep Bellingeweer geschilderd. Daarna heeft
Neelsje een aantal jaren mandala-tekenen gedaan. Er zijn voornamelijk
aquarellen en mandala's te zien. Neelsje geeft ook workshops mandala-tekenen
en handletteren. Kom gerust eens kijken op een zaterdagmiddag.
De molenschuur is op zaterdag van 13.30 tot 16.30 uur open.
Standhouders voor kerstmarkt bij de Molen van Fakkert gezocht
Op zondag 16 december 2018 organiseert Stichting de Molen van Fakkert te
Hoonhorst haar jaarlijkse Kerstmarkt rondom de molen.
Hiervoor is de stichting op zoek naar standhouders met o.a. oude ambachten,
natuurlijke/biologische/gezonde producten, planten, zelfgemaakte
streekproducten etc.
De markt wordt gehouden van 13.00 uur tot 17.00 uur, rond de molen.
Heeft u zin om gezellig bij ons te komen, meldt u dan voor 16 november aan via
info@molenfakkerthoonhorst.nl.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Bennie Zwakenberg, tel.
(0529) 401765.
Vrijwilliger organisatie kerstmarkt
Mocht je niet als standhouder willen deelnemen, maar samen met een
enthousiaste groep het leuk vinden om de kerstmarkt nog groter en mooier te
maken, dan zoeken wij jou als vrijwilliger.
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Bennie Zwakenberg, tel.
(0529) 401765 of Marisca Kasper, tel. (0529) 401066 of 06 14565769.
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Stem op De Molen van Fakkert tijdens de Rabobank Coöperatie weken!
Rabobank Vaart en Vechtstreek geeft jaarlijks vanuit het Fonds Coöperatief
Dividend een deel van de winst terug aan de samenleving.
De Rabobank Coöperatie Weken #VVS zijn in het leven geroepen om
buurtversterkende projecten financieel te ondersteunen.
De Stichting Molen van Fakkert doet dit jaar ook mee aan deze actie met als
doel:
Ontmoetingsplekken rondom Molen (zitbanken, tafels)
Heeft u een rekening bij de Rabobank Vaart en Vechtstreek lees dan het verhaal
elders in het dorpsblad met de titel: Samen voor buurtpower in Hoonhorst!
Alvast hartelijk dank!
Samen voor buurtpower in Hoonhorst!
Dit bericht is alleen bestemd voor leden van de Rabobank.
Het is weer zover: De Rabobank Coöperatie Weken komen er aan van 1 t/m 15
november. Deze weken zijn in het leven geroepen om buurtversterkende
projecten financieel te ondersteunen. Dit jaar gaat de Rabobank weer geld
verdelen en u mag bepalen waar de
€ 100.000,00 heen gaat.
Eén dezer dagen (in ieder geval voor 1
november) valt hij bij circa 20.000 leden op
de deurmat: de stemkaart voor deze
Rabobank Coöperatie Weken. Met deze
stemkaart kunt u online 5 stemmen
uitbrengen op verenigingen/stichtingen die u
wilt steunen. Bij de stemkaart zit een
duidelijke uitleg over hoe u kunt stemmen. U
kunt uw stem uitbrengen van 1 t/m 15
november.
Er mogen maximaal 2 stemmen op dezelfde vereniging of stichting uitgebracht
worden. Bij deze het verzoek om de overige stemmen niet verloren te laten gaan
maar uit te brengen op andere Hoonhorsters verenigingen of stichtingen. Zo
kunnen we er gezamenlijk voor zorgen dat er zo veel mogelijk geld naar ons dorp
gaat en ons verenigingsleven bloeiend blijft.
De deelnemende Hoonhorster verenigingen/stichtingen waar u dit jaar op kunt
stemmen zijn:
Stichting Jeugdsoos Hoonhorst
Stichting Molen van Fakkert
Plaatselijk Belang Hoonhorst e.o.
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Stichting Hoonhorst 250 jaar
Op 29 november volgt de uitslag en wordt bekend gemaakt hoeveel sponsorgeld
de verenigingen/ stichtingen krijgen. Natuurlijk zullen we dit resultaat ook via het
dorpsblad bekend maken.
Voor nu geldt dus:
Haal de envelop met stemkaart uit uw brievenbus
Ga uiterlijk 15 november stemmen!
Stem voor samen buurtpower in Hoonhorst!!
Namens alle deelnemende Hoonhorster verenigingen/stichtingen: Ontzettend
bedankt voor uw stemmen!!

Gezocht! Hoonhorster Platproater
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 dit
jaar tot een onvergetelijk jaar te maken.
Een van de onderwerpen waar we mee bezig zijn is het opzetten van
dialectlessen. In samenwerking met de IJsselacademie willen we graag in het
begin van 2019 een cursus opzetten bestaande uit een zestal bijeenkomsten
voor alle (nieuwe) inwoners van ons dorp. Om tijdens deze dialectlessen ook in te
kunnen gaan op het dialect specifiek uit de regio Hoonhorst zijn we op zoek naar
één of twee Hoonhorster Platproaters die ons in samenwerking met de
IJsselacademie willen helpen om lokale input te geven voor de cursus.
Ben jij de Hoonhorster Platproater die we zoeken of wil je graag meer informatie?
Meld je dan nu aan bij myrthe@pbhoonhorst.nl of neem contact op met Myrthe
Assink of Annie Braam.

KRANT
Even lekker de krant lezen:
in het Anjerpunt liggen elke
dag de nieuwste edities van
de Telegraaf en de Stentor
voor u klaar. Schuif aan de
leestafel of ga zitten bij de
haard en neem het laatste nieuws door.
Liever een andere krant op de leestafel?
Laat het ons weten, dan kijken we of er genoeg belangstelling is om er een
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abonnement op te nemen.
De noabers hebben de bieb weer opgefrist. De bibliotheek krijgt regelmatig
nieuwe boeken en er is een abonnement op een groot aantal tijdschriften. Mocht
je nog wat uitgelezen ‘nieuwe’ literatuur hebben liggen, dan zijn die boeken
welkom.
VOORLEZEN
Laat de kleintjes voorlezen en geniet zelf mee. Op vrijdag 2
november om 11.00 u wordt er voorgelezen uit Gekke Geppie
Gans - schrijver Petr Horácek
Geppie Gans zou graag nét een beetje anders zijn. Waarom zou
zij niet kunnen krijsen als een toekan, zwemmen als een zeehond
en springen als een kangoeroe? Luister maar….
Op vrijdag 7 december is de daaropvolgende voorleesochtend.
EXPOSITIE
Elke twee manden is er een nieuwe expositie in het Anjerpunt te
bewonderen. Tot 1 november exposeert Harry Soepenberg. Harry
Soepenberg uit Den Ham maakt schilderijen van landschappen,
waarin hij de sfeer en het licht van het Vechtdal, de Reest en de
Regge weergeeft. Herkenbaar, maar alles behalve fotografisch. In
november en december exposeert Wim Schrijver. Wim Schrijver,
geboren in het Hoonhorster Sterrebos, schildert al weer heel wat
jaren realistisch fijnschilderwerk. Komt dat zien.
HOONHORST OP DE AGENDA
Natuurlijk is er nog meer te doen in en rondom het dorp. Kijk op de
dorpsagenda op Hoonhorst.nl. Iedereen die wat leuks organiseert,
kan een mail sturen naar agenda@anjerpunthoonhorst.nl, dan
zorgen de noabers dat je activiteit digitaal in beeld komt.
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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