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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
19 februari
19 maart
9 april

Gemaakt door
Sjoerd
Sjoerd
Sjoerd

Verschijning
1 maart
29 maart
19 april

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
Cyriacusschool
Plaatselijk belang
Carnavalsvereniging de Hoonhakkers
ZijActief

Toneelgroep Kolde'r'
Anjerpunt
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Datum

Agenda

8 februari
10 februari
12 februari
13 februari
15 februari
19 februari
20 februari
26 februari
27 februari

Jeugdsoos Trampolinespringen
Eten bij Kappers voor alleenstaanden en ouderen
Ouderenochtend Zaal Kappers
Klaverjassen Kantine Potstal
Voorleesuurtje voor de kleintjes van 0-4 jaar
Bingo Zaal Kappers
Workshop Micro:bit voor kinderen groep 5 t/m 8
Ouderenochtend Zaal Kappers
Klaverjassen Kantine Potstal

N.B. Voor actuele agenda en jaarplanning zie ook Hoonhorst.nl AGENDA
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KRUMMEL
LIEVE MENSEN
Zoveel kaarten, prachtige bloemen, lieve woorden,
die wij als familie mochten ontvangen na het overlijden
van onze ma en oma en oud oma
Johanna Gerritdina Wilhelmina Damman - Haverink
Annie
Het was overweldigend en heeft het afscheid
voor ons heel bijzonder gemaakt.
Heel hartelijk bedankt.
Familie Damman

KERKELIJK NIEUWS
Pastoraal team Emmanuelparochie
Pastoraal team Emmanuelparochie
Contactpastores voor geloofsgemeenschap Hoonhorst:
Pastoor A.Monninkhof, monninkhof@hetnet.nl; 0622786151
Johan Rutgers, parochievicaris, pastor.rutgers@gmail.com ; 06-53210174
Gerard Noordink, g.noordink@hetnet.nl ; (0572) 391262
Joop Butti, butti@ziggo.nl; 06-22239828
Marga klein Overmeen, m.kleinovermeen@emmanuelparochie.nl ; 06-18276484
Locatieraad: Secretaris mevr. A. van Leeuwen, ankievvwijthmen@kpnmail.nl;
(0529) 402011
Contactpersoon voor onze parochie bij overlijden: Mevr. T. Veltmaat, tel.
(0529) 401729 /06-38030137. Beheerder kerkhof Dhr. H. Hulsman, tel. (0529)401318.
Website: www.parochiehoonhorst.nl
Parochiefonds Hoonhorst Rabobank rek.nr. NL77 RABO 0312 8258 03
P.C.I. Caritas Hoonhorst Rabobank rek.nr. NL35 RABO 0161706282
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Regio-wacht
Voor noodgevallen kunt u van zondagmiddag t/m maandagavond bellen met de
‘regio-wacht’ tel. 06 5041 2238.
Werkgroep Heilig Doopsel
Voor aanmeldingen dopelingen: Ria Nagel-Habers, tel. (0529) 471635, Yvonne
Kijk in de Vegte- Kappers tel.(0529) 435360 en Mascha Hulsman tel.(0529)
850889
Ziekenbezoekgroep
Heeft u behoefte aan bezoek bij ziekte, bent u aan huis gebonden of anderszins,
neem dan contact op met Sientje Veneboer. Zij is de contactpersoon van de
bezoekgroep in onze parochie.
Haar telefoonnummer is (0529) 401828.
Misintenties:
Opgave misintenties bij het locatiesecretariaat (rkkerkhoonhorst@gmail.com),
uiterlijk vrijdags vóór datum inleveren kopij dorpsblad. Het locatiesecretariaat (in
de dorpshuiskamer) is geopend iedere vrijdagmorgen van 10.00 uur tot 11.30 uur
en is dan ook telefonisch bereikbaar (0529) 401223. Misintenties kunnen per
kalenderjaar worden opgegeven onder vermelding van de data waarop men de
misintentie gelezen wil hebben. Bijdrage: misintentie € 8,=. Betaling via
bankrekeningnr. NL55 RABO 0312 8258 11 t.n.v. R.K. Parochie H. Cyriacus
Hoonhorst.
Kerkberichten: 10 februari t/m 3 maart
e

Zaterdag 9 februari
5 zondag door het jaar
19.00 uur
: Eucharistieviering
Voorganger
: Pastoor Monninkhof
m.m.v.
:Lector
: Helga Baars
Dienen
: Ivor Smook, Richard Meijer
Collectanten
: H. Veneboer, W. Schrijver
Koster
: G. Holterman
Intenties 9 februari:
Uit dankbaarheid wegens een 99ste verjaardag, Gezina Broeks- Splinter, Bernard en
Marie Diepman- Reimert, overl. ouders Meijerink- Groote Stroek, Herman Nijboer, overl.
ouders Grooteschaars- Bruggeman, ouders Damman- Heerink, Gradus Damman, overl.
ouders Sterenbosch- Luttenberg, Bernard Nijhout,
Dalfsen
Ommen
Lemelerveld

: zondag
: zondag
: zaterdag
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10 februari
10 februari
9 februari

09.00 uur Eucharistieviering
11.00 uur Eucharistieviering
19.00 uur Carnavalsviering
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Vilsteren
Heino
Liederholthuis

: zondag
: zaterdag
: zondag

10 februari
9 februari
10 februari

11.00 uur Eucharistieviering
19.00 uur Communieviering
09.00 uur Communieviering

Maandag 11 februari
19.00 uur
: Rozenkransgebed
Lector
: Tonnie Veltmaat
Donderdag 14 februari
19.00 uur
: Eucharistieviering
Voorganger
: Pastoor Monninkhof
Intentie
: Voor de zieken en gehandicapten
e

Zondag 17 februari
6 zondag door het jaar
09.00 uur
: Communieviering
Voorganger
: Werkgroep
m.m.v.
: Pro Musica
Dienen
: Viktor Boekel, Lynn Jansen
Collectanten
: T. Braam, A. Braam
Koster
: A. Braam
11.30 uur
Voorganger

: Doopviering
: Pastor Rutgers

Intenties 17 februari:
Bernard en Marie Diepman- Reimert, Henricus Schrijver, Jaarged. Gerritdina van der
Vechte- Rientjes, overl. ouders Overgoor- Grooteschaars, Anton Grooteschaars en ouders
Grooteschaars- Gunneman, Harry Veltmaat, overl. ouders Hagen- Keizer, Martin en Willy
Dalfsen
Ommen
Lemelerveld
Vilsteren
Heino
Lierderholthuis

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

16 februari
17 februari
16 februari
17 februari
16 januari
17 februari

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

Eucharistieviering
Eucharistieviering
Eucharistieviering
Communieviering
Carnavalsviering
Communieviering

Maandag 18 februari
19.00 uur
: Rozenkransgebed
Lector
: Frans Eilert
Woensdag 20 februari
9.30 uur
: Caritasviering met pastor Klein Overmeen. Na de viering
gezamenlijk koffiedrinken
in het parochiecentrum.
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Donderdag 21 februari
19.00 uur
: Eucharistieviering
Voorganger
: Pastoor Monninkhof
Intentie
: Voor vrede in de wereld
e

Zaterdag 23 februari
7 zondag door het jaar
19.00 uur
: Carnavalsviering
Voorganger
: Pastoraal medewerker Noordink
m.m.v.
: Pro Musica
Lector
: Miny Holterman
Dienen
: Hugo Boekel, Kim Diepman
Collectanten
: H. Ulkeman, H. v.d. Vegt
Koster
: H. v.d. Vegt
Intenties 23 februari:
Bernard en Marie Diepman- Reimert, overl. ouders Grooteschaars- Bruggeman,
ouders Damman- Heerink, Jaarged. Annie Schuurman- Kogelman
Dalfsen
Ommen
Lemelerveld
Vilsteren
Heino
Lierderholthuis

: zondag 24 februari
: zondag 24 februari
: zondag 24 februari
: zondag 24 februari
: zaterdag 23 februari
: zondag 24 februari

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

Eucharistieviering
Eucharistieviering
Communieviering
Carnavalsviering
Eucharistieviering
Eucharistieviering

Maandag 25 februari
19.00 uur
: Rozenkransgebed
Lectrice
: Tonnie Veltmaat
Donderdag 28 februari
19.00 uur
: Eucharistieviering
Voorganger
: Pastoor Monninkhof
Intentie
: Jaarged. Anna Veltmaat- Schrijver
Zondag 3 maart
09.00 uur
Voorganger
m.m.v.
Lector
Dienen
Collectanten
Koster

Carnaval
: Eucharistieviering
: Pastoor Monninkhof
:: Leon Diepman
: Niek Diepman, Rens Diepman
: G. Melenhorst, G. Holterman
: G. Holterman
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Intenties 3 maart:
Hein Diepman, Bernard en Marie Diepman- Reimert, Herman Nijboer, Henricus Schrijver,
Gezina Broeks- Splinter, Gerardus Antonius Hollewand alsmede uit dankbaarheid,
Gradus Damman, Bernard Nijhout, overl. ouders Nijhout- Eijkelkamp
Dalfsen
Ommen
Lemelerveld
Vilsteren
Heino
Lierderholthuis

: zaterdag
: zondag
: zaterdag
: vervalt
: zaterdag
: zondag

2 maart
3 maart
2 maart

19.00 uur
11.00 uur
19.00 uur

Communieviering
Eucharistieviering
Eucharistieviering

2 maart
3 maart

19.00 uur
09.00 uur

Eucharistieviering
Communieviering

Doopviering
Zondag 17 februari om 11.30 uur worden drie kinderen gedoopt door pastor
Rutgers.
U wordt van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.
Werkgroep Heilig Doopsel
“Het zoeken niet moe. Ik blijf onderweg…”
Op 27 maart 2019 organiseert de werkgroep “Het zoeken niet moe. Ik blijf
onderweg…”
Een middag met als thema: Jakob naar de zin van het bestaan.
In de Wiekelaar (Oudleusen) wordt op 7 april om 15.30 uur de musical “Jakob”
opgevoerd met bovengenoemd thema. Dit lijkt ons als werkgroep “Het zoeken
niet moe. Ik blijf onderweg…” een prachtige kans om ons samen met u in dit
thema te gaan verdiepen. We hebben diaken Marc Brinkhuis uit Deventer bereid
gevonden ons vooraf mee te nemen in het verhaal Jakob. Het verhaal gaat over
de Bijbelse Jakob die met listen zijn broer Esau weet te onttronen, maar ook
de Jakob die worstelt met God. Het verhaal van Jakob kan over iedereen
gaan. Ook wij hebben onze dromen die vaak anders uitkomen. Het verhaal kent
herkenbare momenten in onze tijd van twijfel, angst, radeloosheid, pijn en
verdriet.
Jacobs droomladder

Jakobs verzoening met Esau
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We organiseren deze middag op:
Woensdag 27 maart om 13.30 uur in het parochiecentrum van de
geloofsgemeenschap
H. Hart van Jezus
Posthoornweg 6 in Lemelerveld.
De kosten voor deze middag bestaan uit een vrije gift. Graag tot ziens op 27
maart.
Werkgroep “Het zoeken niet moe. Ik blijf onderweg.”
Op bedevaart naar Lourdes met de Emmanuelparochie
Door letterlijk afstand te nemen van de dagelijkse beslommeringen, te bidden en
stil te worden kom je wellicht dichter bij jezelf. Je komt tot nieuwe inzichten en
doet kracht op om het leven te leven en moeilijke beslissingen te nemen. Lourdes
is de plek voor vele ontmoetingen. Natuurlijk met de eigen groepsgenoten. Maar
ook door het ontmoeten van andere pelgrims die je raken, verwonderen,
ontroeren of aan het lachen maken. Dat zorgt telkens weer voor heel bijzondere
momenten. Maar bovenal is Lourdes de plek voor ontmoeting met Maria. Maria
brengt in Lourdes de hemel dichterbij.
Vanuit de Emmanuelparochie willen wij u de mogelijkheid bieden om van 21 t/m
26 september 2019
naar Lourdes te gaan. Lourdes is een plaats waar het altijd aangenaam is om te
verblijven maar september is extra fijn door de aangename nazomerse
temperatuur.
Contactpersonen voor deze bedevaart zijn:
Lies Akkermans: (0572) 372003
email: liesakkermans@t-mobilethuis.nl
Gerard Froeling: (0523) 613127
email: gerardfroeling@ziggo.nl
Janny Horstman: (0529) 460225
email: jannyhorstmanwink@gmail.com
U kunt ook contact opnemen met:
Gerard Hollak (0529) 433331
Hermien Schoorlemmer(0529) 401946
Ciska Kerks (0529) 450438
Ton van den Berg (0572) 393043
Catarien Smit (0572) 390914
Te zijner tijd wordt er een informatieavond gehouden voor de pelgrims die zich
hebben aangemeld.
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PLAATSELIJK NIEUWS
Op de Cyriacusschool is op
vrijdagochtend 8 maart het jaarlijkse
open huis vanaf 8.30 uur.
Dit jaar is er ook een
informatieavond. Deze avond is al
snel, namelijk maandag 11 februari
tussen 19.00 en 20.30 uur. Er is
geen vast programma, dus kom
gewoon binnen wanneer u kan.
De avond en het open huis zijn in
eerste instantie bedoeld voor ouders
van kinderen die vóór 1 oktober 2020 vier jaar worden.
Op de Cyriacus groeit talent van kinderen. We zijn trots op ons unieke
VierKeerWijzer onderwijsconcept, de betrokken leerlingen, ouders en
leerkrachten. En natuurlijk op de goede sfeer op school!
Bent u ook nieuwsgierig? Kom dan naar de informatieavond of het open huis.
Als u liever op een ander moment komt dan bij het open huis is dat altijd mogelijk.
We vertellen in een persoonlijk gesprek graag meer over onze school.
U kunt de school bellen of mailen voor een afspraak of inschrijfformulier.
Tel. (0529) 401 495 of cyriacus@mijnplein.nl
We horen graag van u!
Met vriendelijke groet,
Eric Arends
directeur St. Cyriacus

Plaatselijk belang
Dank aan de vrijwilligers
Aan het eind van het jaar hebben we wederom kunnen ervaren wat vrijwilligers
tot stand kunnen brengen in het dorp. Eigenlijk merken we dat het hele jaar door
omdat er in ons dorp zoveel mensen zijn die de handen uit de mouwen steken.
Maar als we het oude jaar gedag zeggen en het nieuwe inluiden, zijn er zelfs ’s
nachts mensen voor onze gemeenschap aan het werk. Dat zijn degenen die het
dorpsvuurwerk afsteken. Dat is een taak met enige verantwoordelijkheid omdat
DORPSBLAD HOONHORST NR 8
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de veiligheid van groot belang is. Maar ze doen het toch maar. Heren, hiervoor
dank!
Maar ook dank aan alle andere mensen, die zorgen dat de kerstboom in het dorp
komt te staan, die zorgen dat het dorp er netjes uitziet, die vrijwilliger zijn voor
welke vereniging dan ook. We mogen echt trots zijn op wat we aan activiteiten
voor elkaar organiseren. Dat sterkt het saamhorigheidsgevoel en laat het dorp
‘leven’. Iets voor een ander/ de gemeenschap doen geeft vaak een goed gevoel
bij de ander maar ook voor jezelf. Het bestuur van het Plaatselijk Belang hoopt
dat we ook in 2019 samen vooral veel plezier beleven aan de steentjes die een
ieder bijdraagt.
Dorpsvuurwerk
We hebben het weer gered! Met elkaar hebben we een mooi bedrag bij elkaar
gelegd waardoor we met oud en nieuw wederom konden genieten van een
spetterend vuurwerk! Super gedaan. Het blijft tot het laatst altijd spannend of we
het bedrag bij elkaar weten te krijgen. Maar naast de Rabobank
Clubkascampagne, weet Hoonhorst goed dat ieder er zelf ook wat aan bij moet
dragen. Knap gedaan! We zijn met dit initiatief toch vrij uniek in de regio. Gezien
de maatschappelijke discussie over vuurwerk hoopt het bestuur van het
Plaatselijk Belang dit initiatief voort te kunnen zetten. We laten zien dat oud en
nieuw veilig en gezellig kan zijn!
Gemeentelijke informatieavond
Op dinsdag 26 februari om 20.00 uur zal de gemeentelijke informatieavond
plaatsvinden in zaal Kappers. We bevelen deze avond bij u aan. Het is een mooi
moment om direct het contact aan te gaan met de bestuurders van onze
gemeente. Vaak zijn er ook gemeenteraadsleden aanwezig om ‘de geluiden’ in
Hoonhorst op te vangen. En last but not least, kan Hoonhorst kennismaken met
de nieuwe burgemeester Erica van Lente.
Indienen zienswijze t.b.v. vliegroutes
De ‘mannen en vrouwen’ van de Stichting Hoog Overijssel hebben de afgelopen
tijd niet stilgezeten. Vele vrijwilligersuren zijn er in gestoken om te voorkomen dat
Lelystad Airport open gaat voordat het luchtruim opnieuw is ingedeeld. In de
media heeft u kunnen volgen hoe het er nu voor staat. Op dit moment is het van
belang dat de inwoners van de regio hun stem laten horen om de zaak die op
politiek niveau speelt, kracht bij te zetten. We zullen samen moeten laten zien dat
de stichting Hoog Overijssel en de actiegroepen van de Veluwe, Hattem, Wezep,
Zwolle, de kop van Overijssel en Friesland draagvlak hebben in hun regio. Als
Plaatselijk Belang blijven wij onze steun uitspreken voor het opnieuw herindelen
van het luchtruim voordat Lelystad Airport opengaat. We hebben de rust in deze
regio hoog in het vaandel staan en willen dat graag zo houden.
We vragen u een zienswijze in te dienen. Dat kan tot 21 februari. Een zienswijze
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indienen gaat heel eenvoudig en kost hooguit 5 minuten. Op de website
www.zienswijzelelystadairport.nl kunt u de zienswijze downloaden en via de
button ook makkelijk sturen aan het ministerie.
Laten we gezamenlijk onze stem nogmaals horen voor de regio!

De Hoonhakkers gaan Wild Wild West !!
Prinsenspektakel Hoonhakkers
Voordat het Carnavalsweekend losbarst, nemen we op 17 februari 2019 tijdens
e
het Prinsenspektakel afscheid van onze eigen Prins Luc de 1 . Hij heeft zijn taken
als Prins der Hoonhakkers uitmuntend uitgevoerd, maar na een geweldig
carnavalsjaar is het tijd geworden om de nieuwe Prins(es) van Hakkersdonk 2019
bekend te maken. Deze middag nemen we ook afscheid van onze Jeugdprins
Niek en zal zijn opvolg(st)er na lange spanning dan eindelijk bekend gemaakt
gaan worden.
Wie wordt de Jeugdprins(es) 2019?
De hele middag wordt muzikaal ondersteunt door DJ Eric Witteveen die menig
carnavalsnummer de revue laat passeren, om iedereen op te warmen voor het
echte carnavalsweekend die er aan staat te komen. Carnaval dit jaar start dit jaar
op 28 februari 2019. Duik alvast de kast in want ons carnavalsthema dit jaar is:
“De Hoonhakkers bint de beste van het wilde westen”.
Bent u benieuwd wie de nieuwe Prins(es) en Jeugdprins(es) van de Hoonhakkers
wordt? Dan bent u van harte welkom in onze koninklijke Residentie Zaal
Kappers.
Het Prinsespektakel is op zondag 17 februari 2019 om 14.00 uur.
Tot snel allemaal!
Carnavaleske groeten,
Carnavalsvereniging de Hoonhakkers
Residentie Zaal Kappers

ZijActief
Op maandag 21 januari hadden we eerst de jaarvergadering.
Onder het genot van koffie en wat lekkers werd het financieel verslag en het
jaarverslag doorgenomen.
Alles werd weer goed gekeurd.
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Na de pauze kwamen Marieke Postma en Huub Schultz vertellen over het
Hospice Dalfsen.
Ongeveer zes jaar geleden is dit Hospice gestart in de pastorie in Dalfsen.
Het is een bijna-thuis-huis waar de gast centraal staat. En waar een zo hoog
mogelijke kwaliteit van leven en sterven voor de gast en de familie het streven is.
Er zijn twee gastenkamers en familie kan eventueel gebruik maken van de logeer
kamer mocht dit nodig zijn.
Er werken naast 2 coördinators, 26 vrijwilligers in de zorg in 4 diensten van 3 uur
per dag. En 5 tuinmannen om de tuin en het groen goed te onderhouden.
Ook u kunt het hospice steunen door vrienden te worden of door een éénmalige
gift.
Het was een zeer interessante en mooie avond.
Op 18 februari komt Willemijn Ahlers haar verhaal vertellen over de ondergane
geslachtsverandering: van politieman naar politievrouw.
Mocht u zin hebben om ons bestuur te komen versterken, wij hebben 2 functies
binnen ons bestuur openstaan per 1 januari 2020.
e
Wij zoeken een 1 secretaris en een voorzitster, u bent van harte welkom.
Informatie kunt u verkrijgen door contact op te nemen met Betsie v/d Vegt,
telefoonnummer (0529) 401664.
Het bestuur

Toneelgroep Kolde'r'
Donderdag 14, vrijdag 15 en zaterdag 16 maart staan wij voor u op de planken.
Ditmaal met “Roef Radtie op vekaanzie (Spanien Olé”, een blijspel van Bernd
Gombold en vertaald door Ben ten Veld.
Een tipje van de sluier:
Al 20 jaar gaan Roelof, zijn vrouw Jantje en dochter Wendy op vakantie naar
hetzelfde kleine hotel in Spanje. Roelof, een lompe automonteur, komt hier alleen
voor het naburige naaktstrand. Zijn vrouw Jantje probeert hem zoveel mogelijk in
te tomen. Dochter Wendy heeft haar eigen speciale reden om elk jaar weer met
haar ouders mee te gaan op vakantie. Deze keer is opa ook van de partij.
Maar in het hotel is er ook nog een andere familie te gast, deze zit echter geheel
anders in elkaar. Coba, een bazige vrouw die thuis de broek aan heeft, is samen
met haar echtgenoot Siep en zoon Henkie te gast.
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Zullen zij genieten van een rustige vakantie in de Spaanse zon en op het
Spaanse strand? Een prachtig mooi toneelstuk om een avond te lachen.
Voor 7.50 Euro per persoon kunt u kaarten reserveren op telnr. (0529) 401350.
Graag zien wij u in maart bij zaal Kappers!

VOORLEESUURTJE 11 JANUARI
Het is vrijdagochtend en bij het haardvuur in het Anjerpunt verzamelen zich zo’n
20 kinderen samen met hun begeleid(st)ers of met hun mama of papa.
Vandaag ligt het boek “Beer snurkt door” klaar mét natuurlijk een echte
(knuffel)beer.
Zittend op de grond of op de grote bank zijn ze klaar om voorgelezen te worden.
Natuurlijk is het niet muisstil, sommige kinderen willen graag actief meedoen en
wijzen, roepen of lopen even naar het boek. Als de beer snurkt, snurken ze ook!
Er zijn er ook die stilletjes maar heel aandachtig luisteren vooral als het even
spannend wordt.
Niet alleen de kinderen genieten, de voorlezer geniet minstens zoveel en ook de
volwassenen vinden het gezellig om op deze manier een stukje vrijdag in te
vullen.
Na zo’n 15 – 20 minuten is het verhaaltje uit en wordt er nog een liedje gezongen
over beren.
Andere knuffeldieren, klaprozen in een vaasje en proeven van lekkere honing:
het hoort allemaal bij het voorlezen in het Anjerpunt.
Eén keer in de maand ligt er een nieuw prentenboek klaar. Wil je op de hoogte
gehouden worden van de geplande data, stuur dan even een mail naar:
dinyvanlambalgen@gmail.com
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DORPSAGENDA 2019
Ook in 2019 willen wij graag alle activiteiten en evenementen in Hoonhorst op de
Dorpsagenda 2019 plaatsen. Om ervoor te zorgen, dat niemand een activiteit
hoeft te missen én om te voorkomen dat er twee interessante activiteiten op
dezelfde dag plaatsvinden. We zijn al begonnen, zie www.hoonhorst.nl. Wil
iedereen die in 2019 iets leuks organiseert, zo spoedig mogelijk een mail sturen
naar agenda@anjerpunthoonhorst.nl, dan zorgen de noabers dat je activiteit
digitaal in beeld komt op de Hoonhorster dorpsagenda 2019!

VOLGENDE VOORLEESUURTJE IS OP 15 FEBRUARI
Het maandelijkse voorleesuurtje voor kinderen van 0 tot 4 jaar is
in februari op vrijdag de 15e op de normale tijd: 11.00 u. Het
boek is nog een verrassing, houd daarvoor de Facebookpagina
van het Anjerpunt in de gaten of kijk in het Anjerpunt op het TV
scherm waar ook de agenda op staat.

HAAK- EN BREICAFÉ
In de wintermaanden is in het Anjerpunt elke woensdagmiddag een
haak- en breimiddag! Tussen 14.00 – 16.00 u worden er leuke
dingen gemaakt en inspireren de haaksters en breisters elkaar. Je
kunt voor je zelf handwerken, maar ook voor een goed doel, de
Stichting Still. Het garen hiervoor wordt beschikbaar gesteld door
CRZ Kappers. Als je haakt voor de Stichting Still dan maak je
mutsjes, dekentjes, omslagdoekjes en kleertjes voor stil geboren
kindjes die tijdens de zwangerschap of door vroeggeboorte overlijden. Zie
stichtingstill.nl

WORKSHOP PROGRAMMEREN MET MICRO:BIT OP WOENSDAG 20
FEBRUARI A.S.
Op woensdag 20 februari organiseert de bibliotheek van 14.00 –15.30 u een
workshop Programmeren met Micro:bit voor kinderen in het Anjerpunt/Zaal
Kappers. De workshop is geschikt voor kinderen uit groep 5 t/m 8. Heb je gevoel
voor techniek en vind je programmeren interessant? Ontdek het nu met de
minicomputer Micro:bit. De Micro:bit is een minicomputer met 25 ledlampjes en
een aantal sensoren. Het doet een beroep op je creativiteit en is heel handig om
mee te programmeren. Vorig jaar is deze workshop ook gehouden en de
aanwezige kinderen waren toen erg enthousiast. Kosten zijn € 4,00 per persoon,
inclusief een glas ranja. Aanmelden via: info@bibliotheekdalfsen.nl
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NOABERBIEB
Veel Hoonhorsters weten de weg naar de noaberbieb te
vinden, zowel kinderen, jeugd als volwassenen. Iedereen
mag boeken lenen, ook als je geen biebpas hebt van de
bibliotheek Dalfsen/Nieuwleusen! En daar wordt goed gebruik
van gemaakt! Goede voornemens gemaakt voor dit jaar? Dit
is er één: kijk eens in de kast of er nog een boek ligt van het
Anjerpunt en breng het terug!

VECHTVERHALEN
Het boek Vechtverhalen-Vechtegeschichte, dat exclusief bij de
Anjerpunten te koop is voor 5 euro vindt gretig aftrek! Het boek
is het resultaat van een Duits-Nederlandse literaire wedstrijd
over de Vecht en het Vechtdal. Het boek bevat twintig korte
verhalen, zowel in het Nederlands als in het Duits en het heeft
prachtige foto’s!

NIEUWE NOABERS WELKOM!
Het Anjerpunt is elke dag geopend voor inwoners van Hoonhorst en (verre)
omgeving en voor recreanten en toeristen die informatie willen. Iedereen is van
harte welkom, het is een plek in Hoonhorst waar je elkaar kunt ontmoeten, een
plek om mensen te verbinden en om samen te werken. Het zou mooi zijn als er
gedurende alle openingstijden een noaber (gastheer/-vrouw) aanwezig kan zijn,
die je verwelkomt en die je de gewenste informatie geeft. Vooral in het weekend
kunnen wij heel goed nieuwe noabers gebruiken. Maar ook voor andere
activiteiten van het Anjerpunt is menskracht van harte welkom! Ben je op zoek
naar een nieuwe uitdaging, naar contacten met allerlei mensen, naar een leuke
groep vrijwilligers, houd je van organiseren, ben je handig met de pc, etc: neem
dan eens contact met ons op!
Voor meer informatie over het Anjerpunt of wil je graag naober worden,
stuur dan een mail naar: info@anjerpunthoonhorst.nl of bel
(0529) 793010 en je kunt terecht bij Karin Huitink (Kappers), Yvonne
te Woerd (06)54795800, Antje Kingma (Boerhoes). Anjerpunt
Hoonhorst is ook op facebook te vinden!
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Basisscholen krijgen steun bij vergroenen speelplein
10.000 euro voor elke deelnemende school
De provincie Overijssel en haar partners in het programma Natuur voor
Elkaar willen dat alle schoolpleinen in 2025 vergroend zijn. Plekken waar
kinderen in het groen kunnen spelen, die voor verkoeling zorgen en een
leefbare plek zijn voor planten en dieren. Om dit te bereiken is de regeling
groene schoolpleinen ingesteld. Deze regeling start met een openstelling
voor 100 scholen. Per school is een bedrag van €10.000,- beschikbaar.
Scholen die meer willen weten over de regeling kunnen terecht op
http://www.overijssel.nl/loket/subsidies/@NJP/groene-schoolpleinen/
Schoolpleinen vergroenen is een onderdeel van Natuur voor Elkaar. Dit is
het programma waarmee provincie en maatschappelijke partners samen
werken aan het beleven, benutten en beschermen van de natuur in
Overijssel.
Er komen ondertussen steeds meer groene schoolpleinen bij in Overijssel. Een
mooi voorbeeld is het Groene Eiland op basisschool de Es in Hellendoorn dat
recentelijk is geopend. Door samenwerking tussen de Es, de provincie Overijssel,
de buurtbewoners en de gemeente Hellendoorn is een prachtig Groen Eiland
ontstaan in Hellendoorn. Tijdens deze middag werd ook de vernieuwde
basisschool de Es officieel geopend. Hester Maij, gedeputeerde natuur van
Overijssel: “Groene schoolpleinen zijn belangrijk voor kinderen. Spelen in het
groen is gezond maar ook erg goed voor hun ontwikkeling. Het stimuleert
kinderen om hun omgeving te ontdekken. Of hoe je door samenwerken iets kunt
bereiken bijvoorbeeld bij het bouwen van een hut.”
Inheemse bomen, water en zand
Binnen de regeling groene schoolpleinen is per school een bedrag van €10.000,beschikbaar. Minimaal €7.500,- hiervan moet de school besteden aan de
inrichting van het groene schoolplein. Dit kan bijvoorbeeld het inhuren van een
hovenier of groenbedrijf zijn die helpt bij de aanleg van groene pleinonderdelen
en speelaanleidingen. Belangrijke uitgangspunten voor het ontwerp zijn het
gebruik van inheemse planten en bomen en naast groen ook plekken met zand
en water. Daarmee kunnen voor kinderen spannende speelplekken worden
gemaakt. Natuur voor Elkaar wil zoveel mogelijk scholen ondersteunen, zodat
alle schoolpleinen in Overijssel in 2025 groen zijn.
Meer informatie is ook te vinden op www.groeneschoolpleinenoverijssel.nl
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