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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 maart
9 april
30 april

Gemaakt door
Sjoerd
Sjoerd
Rinus

Verschijning
29 maart
19 april
10 mei

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:
ZijAktief
Carnaval
Hoonhorst Bloeit
Hoonhorst Schoon
Damito beurs
Stichting Dorpsblad Hoonhorst
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Datum
Agenda
1
maart
Jeugdsoos Carnaval
7
maart
Hoonhorst Bloeit - Anjerpunt
7, 8 en 9 maart
Damito beurs Dalfsen
8
maart
Voorleesuurtje - Anjerpunt
10
maart
Eten bij Kappers voor alleenstaanden en ouderen
12
maart
Ouderenochtend - Zaal Kappers
13
maart
Klaverjassen - Kantine Potstal
14,15&16maart
Toneelgroep Kolde’r’
15
maart
Jeugdsoos - Voetbaltoernooi
15 en 16 maart
NL doet
19
maart
Bingo - Zaal Kappers
23
maart
Actie ‘Hoonhorst Schoon’
26
maart
Ouderenochtend - Zaal Kappers
27
maart
Klaverjassen – Kantine Potstal
27
maart
Lady’s Only – Zaal Kappers
N.B. Voor actuele agenda en jaarplanning zie ook Hoonhorst.nl AGENDA

DORPSBLAD HOONHORST NR 9

2

Dorpsblad Hoonhorst

DORPSBLAD HOONHORST NR 9

3

Dorpsblad Hoonhorst

DORPSBLAD HOONHORST NR 9

4

Dorpsblad Hoonhorst

KRUMMEL

Hallo, mijn naam is Rens Eijkenaar en ik ben 13 jaar oud.
Ik wil later graag loonwerker worden.
Daarom zou ik graag willen helpen op een boerderij voor de zaterdagmiddag en
eventueel in de schoolvakanties.
Heeft u een boerderij en kan ik u daarbij helpen?
Dan kunt u mij bellen op (0529) 401165.
Groetjes, Rens Eijkenaar

Hallo, wij zijn Benthe Roord en Merel Schaake.
Wij zijn twee enthousiaste, vrolijke meiden van 13 jaar, die graag met kinderen
omgaan.
Wij wonen in Hoonhorst en zijn op zoek naar adresjes waar wij op kunnen
passen.
Wilt u een avondje gezellig weg, dan komen wij graag oppassen.
Als u interesse heeft of iemand kent die interesse heeft stuur dan een mail naar
b.p.schaake@ziggo.nl of bel 0529-401441

KERKELIJK NIEUWS
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.
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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
bankrekeningnr. NL55 RABO 0312 8258 11 t.n.v. R.K. Parochie H. Cyriacus
Hoonhorst.
Kerkberichten: 3 maart t/m 31 maart
Zondag 3 maart Carnaval
09.00 uur
: Eucharistieviering
Voorganger : Pastoor Monninkhof
m.m.v.
:Lector
: Leon Diepman
Dienen
: Niek Diepman, Rens Diepman
Collectanten : G. Melenhorst, G. Holterman
Koster
: 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, overl. fam. Wolthaar-Jutten,
Riek van der Kamp-Seisveld, jaargedachtenis Herman Nijensteen, Annie DammanHaverink namens de KBO.
Dalfsen:
Zaterdag
Ommen:
Zondag
Lemelerveld: Zaterdag
Vilsteren:
vervalt
Heino:
Zaterdag
Lierderholthuis: 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

Maandag 4 maart
19.00 uur
: Rozenkransgebed
Lector
: Frans Eilert
Aswoensdag 6 maart
Dalfsen:
Ommen:
Lemelerveld:

09.00 uur
19.00 uur
19.00 uur

Eucharistieviering
Eucharistieviering
Eucharistieviering

Donderdag 7 maart
19.00 uur
: Eucharistieviering
Voorganger : Pastoor Monninkhof
Intentie
: voor alle overledenen in onze parochie.
e

Zaterdag 9 maart 1 zondag 40 dagen tijd
19.00 uur
: Eucharistieviering
Voorganger : Pastor Rutgers
m.m.v.
: Enjoy
Lector
: Martin Broeks
Dienen
: Maren Diepman, Frans Eilert
Collectanten : A. Peek, H. Rienties
Koster
: A. Braam
Intenties 9 maart
Bernard en Marie Diepman-Reimert, overl. ouders Meijerink-Groote Stroek, Herman
Nijboer, overl. ouders Grooteschaars-Bruggeman, ouders Damman-Heerink, Diny HabersOude Rengerink, Johan Kortstee, jaargedachtenis Theo Bourgonje, Riek van der KampSeisveld.
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Dalfsen:
Zondag
Ommen:
Zondag
Lemelerveld: Zondag
Vilsteren:
Zondag
Heino:
Zaterdag
Lierderholthuis: Zondag

10 maart
10 maart
10 maart
10 maart
9 maart
10 maart

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

Eucharistieviering
Eucharistieviering
Communieviering
Eucharistieviering
Eucharistieviering
Eucharistieviering

Maandag 11 maart
19.00 uur
: Rozenkransgebed
Lectrix
: Tonnie Veltmaat
Donderdag 14 maart
19.00 uur
: Eucharistieviering
Voorganger : Pastoor Monninkhof
Intentie
: Voor vrede in de wereld.
e

Zondag 17 maart 2 zondag 40 dagen tijd
09.00 uur
: Communieviering
Voorganger : Werkgroep
m.m.v.
: Pro Musica
Dienen
: Viktor Boekel, Kim Diepman
Collectanten : F. Overgoor, H. Hulsman
Koster
: H. v.d. Vegt
Intenties 17 maart
Bernard en Marie Diepman-Reimert, overl. ouders Overgoor-Grooteschaars, Anton
Grooteschaars en ouders Grooteschaars-Gunneman, Bertus Kappers, overl. ouders van
Straaten-Meulman, Henricus Schrijver, Riek van der Kamp- Seisveld.
Dalfsen:
Zaterdag
Ommen:
Zondag
Lemelerveld: Zaterdag
Vilsteren:
Zondag
Heino:
Zaterdag
Lierderholthuis: Zondag

16 maart
17 maart
16 maart
17 maart
16 maart
17 maart

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

Communieviering
Eucharistieviering
Eucharistieviering
Eucharistieviering
Communieviering
Communieviering

Maandag 18 maart
19.00 uur
: Rozenkransgebed
Lector
: Frans Eilert
Dinsdag 19 maart H. Jozef
Lemelerveld:
Heino:

09.00 uur
19.00 uur
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Woensdag 20 maart
9.30 uur
: Caritasviering.
Voorganger : pastoor Monnikhof
Na de viering is er gezamenlijk koffiedrinken in de dorpshuiskamer
Donderdag 21 maart
19.00 uur
: Eucharistieviering
Voorganger : Pastoor Monninkhof
Intentie
: Voor de zieken en gehandicapten.
e

Zaterdag 23 maart 3 zondag veertig dagen tijd
19.00 uur
: Eucharistieviering
Voorganger : Pastor Rutgers
m.m.v.
:Lector
: Anneke Jansen
Dienen
: Hugo Boekel, Ivor Smook
Collectanten : P. Mijsters, H. Melenhorst
Koster
: G. Holterman
Intenties 23 maart
Bernard en Marie Diepman-Reimert, overl. ouders Meijerink-Groote Stroek, Herman
Nijboer, Henricus Schrijver, overl. ouders Grooteschaars-Bruggeman, ouders DammanHeerink, Gezina Broeks-Splinter, Gradus Damman, Marinus en Ben Veltmaat, Herman
Wolthaar, Anton Kroes.
Dalfsen:
Zondag
Ommen:
Zondag
Lemelerveld: Zondag
Vilsteren:
Zondag
Heino:
Zaterdag
Lierderholthuis: Zondag

24 maart
24 maart
24 maart
24 maart
23 maart
24 maart

09.00 uur
11.00 uur
09.00 uur
11.00 uur
18.00 uur
09.00 uur

Eucharistieviering
Eucharistieviering
Eucharistieviering
Communieviering
Vormselviering
Eucharistieviering

e

Zondag 31 maart 4 zondag veertig dagen tijd
09.00 uur
: Eucharistieviering
Voorganger : Pastor Wenker
m.m.v.
: Pro Musica
Lectrix
: Miny Holterman
Dienen
: Lynn Jansen, Richard Meijer
Collectanten : J. v.d. Vechte, D. v.d. Vechte
Koster
: A. Braam
Intenties 31 maart
overl. ouders van der Vechte-Rientjes, Bernard en Marie Diepman-Reimert, Jan Huitink,
overl. ouders Sterenbosch-Luttenberg.
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Dalfsen:
Zondag
Ommen:
Zondag
Lemelerveld: Zaterdag
Vilsteren:
Zondag
Heino:
Zaterdag
Lierderholthuis: Zondag

31 maart
31 maart
30 maart
31 maart
30 maart
31 maart

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

Communieviering
Eucharistieviering
Communieviering
Eucharistieviering
Eucharistieviering
Eucharistieviering

Nashville
De hoofdstad van de Countrymuziek en sinds 2017 bekend vanwege een
verklaring over het christelijk geloof, huwelijk en seksualiteit. De ondertekenaars
uit behoudende Protestante- en Evangelische kringen wilden gezamenlijk een
eenduidig conservatief geluid laten horen rond thema’s als homoseksualiteit,
genderneutraliteit en transgenderisme. Daarbij wilden zij de Bijbelse ´normen
en waarden´ over seksualiteit en huwelijkstrouw centraal stellen. Deze
Amerikaanse Nashvilleverklaring werd in december 2018 in een Nederlandse
vertaling voorgelegd aan een selecte groep Nederlandse predikanten en - na
ondertekening - in januari 2019 openbaar gemaakt. Inhoudelijke kern van de
verklaring: het huwelijk is door God ingesteld als een levenslange verbondsrelatie
tussen één man en één vrouw. Seks voor of buiten het huwelijk, homoseksuele
relaties en transgenderisme moeten worden afgewezen. Daarnaast is het in strijd
met de bedoelingen van God als mensen ´zichzelf bewust willen zien en
positioneren als personen met een homoseksuele of transgenderidentiteit´. Deze
stellingname wijkt af van het standpunt van de Rooms-Katholieke Kerk die
homoseksuele daden afwijst en van homoseksueel geaarde mensen vraagt om in
onthouding te leven. De homoseksuele geaardheid wordt dan als gegeven wel
aanvaard, maar de homoseksuele daden niet.
Nu kan men erover twisten of er bij de Nashvilleverklaring terecht een beroep
wordt gedaan op Bijbelteksten. Volgens David F. Greenberg [The Construction of
Homosexuality, Chicago 1988] zijn homoseksuele daden van alle tijden, maar
komen homoseksuelen, c.q. mensen met een homoseksuele geaardheid in de
Bijbel in het geheel niet voor. ´Seksuele geaardheid´ is een relatief modern
concept: pas in de 18e-19e eeuw begonnen mensen in zichzelf een exclusieve
neiging tot seksualiteit met het eigen geslacht te onderkennen. Een afwijzing van
homoseksueel geaarde mensen komt in de Bijbel dan ook niet voor. Een kritiek
op homoseksuele geaardheid zoals in de Nashvilleverklaring heeft in de visie van
Greenberg dan ook geen Bijbelse grond.
De Bijbel heeft wel kritiek op homoseksuele daden. Oudtestamentische teksten
als Genesis 18 & 19 en Leviticus 18,22 & 20,13 worden vaak aangehaald. In het
Nieuwe Testament vinden we Romeinen1, 26-27.32 waar ´ontucht van mannen
met mannen´ wordt benoemd als een heidense dwaasheid, de dood waardig.
Paulus spreekt over ´onterende verlangens´ en ´tegennatuurlijke omgang´ van
mannen die van God zijn afgedwaald. Daarbij worden de homoseksuele daden
voorgesteld als een ontaarding van de natuurlijke seksualiteit door ´goddelozen
en zondaars´, die ´alles wat heilig is verachten en ontwijden´ (1 Timóteüs 1,9-10).
DORPSBLAD HOONHORST NR 9
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Dit laatste wordt ook zichtbaar in de context van prostitutie, zoals in de
tempelprostitutie bij heidense heiligdommen. Steeds is er sprake van een
ontaarding van de seksualiteit en die ontaarding betreft zowel prostitués als
klanten. Er zijn teksten die handelen over homoseksuele prostitutie:
Deuteronomium 23,18; 1 Koningen 15,11-12; 1 Corinthiërs 6,9-10.
Van ontaarding is er sprake wanneer men ´van God losraakt´, c.q. wanneer
seksualiteit niet (meer) door liefde geheiligd wordt. Homoseksuele daden worden
door Paulus steeds voorgesteld als seksuele handelingen die onwaardig zijn door
het ontbreken van heiligende liefde. Als de liefde ontbreekt, regeert de lust!
Paulus beschouwt homoseksuele daden nergens als uitdrukking van liefde, maar
enkel als ontaarding van de natuurlijke seksuele omgang. Homoseksuele daden
hebben voor hem overigens niet het alléénrecht op ontaarding, want alle
seksuele daden die alleen maar draaien om lust zijn volgens Paulus ontaard,
want van God los.
Ik zou mij kunnen voorstellen dat Paulus vandaag de dag méér moeite zou
hebben met de exploitatie en commercialisering van de seksualiteit en met de
verwording van het menselijk lichaam tot lustobject en koopwaar, dan met de
liefdevolle intimiteit van twee homoseksueel geaarde mensen.
Februari 2019, Joop Butti

40 dagen mindfulness.
Dát is hoe ik aan een goede vriend van me de veertigdagentijd ooit eens heb
proberen uit te leggen.
Want al pratende kwamen we samen tot de conclusie, dat alles wat ik me
voorneem om in deze periode te onderhouden, overeenstemde met – althans zijn
idee en visie op – mindfulness en hij is er wel aardig in thuis te noemen.
Om “mind-full” ofwel met “volle aandacht” de dingen te doen. Zelf vind ik voor mij
als gelovig mens “toewijding” een gepaster woord, maar er zit geen
onoverbrugbaar verschil tussen beide begrippen. Dus, meer toewijding voor
gebed, stilte, meditatie en contemplatie. Maar ook meer toewijding en
bekommernis om zoveel andere dingen te doen óf om ze juist te laten. Belangrijk
is met name denk ik, om de ander meer centraal stellen in mijn leven, met liefde,
compassie en barmhartigheid. Dit door steeds meer toewijding te hebben voor de
bron van waaruit ik leef.
Maar deze bron is geen abstract en hoogverheven of ongrijpbaar begrip. Deze
bron is God. En door mijn geloof in Hem, de daadwerkelijke ontmoeting met een
persoon: Jezus. Want wie Hem ziet, ziet God, omdat Zij één zijn (vgl. Joh. 14,9.
10,20).
Ja, de veertigdagentijd is zo ontzettend veel meer dan minder eten, meer
gebeden prevelen en geld weggeven aan hen die het nodig hebben. Dat is wel
belangrijk, begrijp me niet verkeerd, maar hierin schuilt de valkuil om het geheel
DORPSBLAD HOONHORST NR 9
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als een soort van “lijstje” te beschouwen waarop je de dingen die je gedaan hebt
kunt afvinken.
Deze periode is dus inderdaad een tijd van mindfulness, een tijd om met volle
aandacht en meer toewijding voor de bron van waaruit je leeft, te leven.
Maar hoe je het ook noemt, laat deze 40 dagen een pelgrimstocht en
ontdekkingsreis zijn naar Pasen. Waarin je erachter komt wat die persoonlijke
ontmoeting met Jezus en wat Zijn verrijzenis voor jou persoonlijk betekent, in
jouw leven van alle dag.
Pastor J.A. Rutgers, priester Emmanuelparochie
SCHOON WATER VERANDERT ALLES!
Even je handen wassen, een glas water pakken, de wc doortrekken of thee
zetten: we staan er nauwelijks bij stil wat een luxe het is dat we kranen in huis
hebben met altijd schoon water.
De vastencampagne vraagt aan ons kritisch te kijken naar ons eigen water
gebruik.
Gedurende de vastentijd proberen we te minderen en willen we bewuster
omgaan met onze omgeving. Hoe mooi dat we dit zo goed kunnen koppelen aan
de vastenactie.
Bezoek onze thematafel achter in de kerk, ook staat er gedurende de vasten de
vastenactiebus.
Ook dit jaar steunen we het schoolprojekt in Olusentu sr. Lucille Memorial Fund.
Ook in Olusentu Kenya is water niet vanzelfsprekend.
Niet altijd is water voorradig zeker in droge tijden!
In de regentijd vangen zij via de daken van de school regenwater op in drums.
Het sr.Lucille Fund wil ook de school graag steunen om daar in te voorzien.
Vorige week kregen we een mail dat de school na de vakantie weer begonnen is
schooljaar 2019.
Zij hebben de overgang naar andere groepen na de kerstvakantie.
Daarin stond dat de school groot geworden is, op dit moment zijn er 235
leerlingen en hebben ze 9 leerkrachten waaronder 6 zusters van de congregatie!!
De school staat dan ook hoog aangeschreven in de hele regio!
De zusters doen het bijzonder goed en zijn het sr. Lucille Fund erg dankbaar.
Steun daarom tijdens de vastenactie ons mooie school project.
In de viering van 17 maart is er een schaalcollecte.
Na deze viering is er de bekende vastenwandeling. De poster uitnodiging heeft u
in het vorige dorpsblad al ontvangen, ook is het vasten zakje al bij u afgeleverd.
DOE MEE EN LOOP MEE MET DE VASTENWANDELING !
M.O.V. Werkgroep Herman José en Lucia
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PLAATSELIJK NIEUWS
Zijactief
Op maandag 18 februari was Willemijn Ahlers bij ons om te vertellen over haar
transitie van man naar vrouw.
Zij wist op 9 jarige leeftijd dat zij niet in het juiste lichaam geboren was.
e
Maar het duurde nog tot rond haar 50 dat zij hier aan toe durfde te geven.
Zij had haar gevoelens om vrouw te worden diep weggestopt. En hier ook
niemand over vertelt ook zijn vrouw niet waarmee zij 3 kinderen had gekregen.
Er kwam een heel traject aan te pas, voordat haar lichaam een vrouw werd, want
zelf voelde ze al dat ze een vrouw was.
Zij is nog steeds samen met haar vrouw waarmee ze hun kinderen kreeg.
En ook de kinderen staan achter de beslissing die hun vader heeft genomen.
Willemijn werkte bij de politie en is nu gepensioneerd, maar heeft een eigen
bedrijfje opgestart: Willemijn Ahlers GenderSupport.
Dit stukje is veel tekort om deze geweldige avond te verwoorden, dit kwam mede
door haar openheid en rust om haar verhaal te vertellen.
Op 18 maart komt Ben Godtschalk ons vertellen over zijn 25 jaar als
gezagvoerder op constructieschepen.
Het bestuur

Carnaval gaat Wild Wild West met Prinses Claudia & Jeugdprins Ruben!
Donderdag 28 februari - 50+ Carnaval
Donderdag avond luiden we het Carnavalsweekend in met het 50+ Carnaval. Op
deze avond kunnen alle 50+ers weer genieten van een hapje, drankje en de
gezellige muziek.
De avond zal geheel in het thema zijn van “De Hoonhakkers bint de besten van
het Wilde Westen”. Zo zullen we de danspasjes op het thema aanpassen samen
met de Country Dansers.
We hebben de ruimte om te swingen in onze residentie Zaal Kappers maar
uiteraard is er natuurlijk ook altijd genoeg zitgelegenheid. We gaan er een
gezellige avond van maken. 50+ Carnaval start om 20:00 uur en eindigt ongeveer
rond 22:30 uur. De entree is uiteraard gratis.
Vrijdag 1 maart - Kindermiddag
Alle kinderen van PSZ de Smurfen en groep 1 t/m 6 van de St Cyriacus- en de
Baron van Dedemschool zijn van harte uitgenodigd voor de Carnavalsmiddag op
vrijdag 1 maart.
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Deze middag is geheel gratis en het drinken en de versnaperingen worden
aangeboden door de Hoonhakkers. Met het thema “de Hoonhakkers bint de
besten van het Wilde Westen” gaan we met zijn allen gezellig knutselen en zal er
onder begeleiding een dansje worden ingestudeerd. Uiteraard mag de polonaise
niet ontbreken. Jeugdprins Ruben en zijn adjudanten Wesley & Youri lopen
voorop!
Het belooft een leuke middag te worden met veel plezier en vertier. Kom het dus
meemaken op 1 maart. De kindermiddag duurt van 14:00 tot 16:00 uur.
Ouders/verzorgers zijn ook van harte uitgenodigd om deze middag bij te wonen.
Vrijdag 1 Maart - Jeugdsoos
Dit jaar zijn zowel groep 7 als groep 8 welkom bij het Carnavalsfeest van de
jeugdsoos, samen met de middelbare school leerlingen.
Prinses Claudia en Jeugdprins Ruben zullen het feest in onze eigen residentie
Kappers officieel openen en samen met de Raad van Elf voorgaan in de
polonaise, alvorens zij afreizen naar de feestavond van de Piepenplassers in
Vilsteren.
Geheel volgens traditie zal er op ludieke wijze een beroep worden gedaan op de
algemene kennis van deze tieners door middel van een quiz. Neem je
smartphone mee als je deze hebt. Bereid je goed voor want er zijn leuke prijzen
te winnen!
Thema van de feestavond is zoals jullie wellicht al weten “de Hoonhakkers bint
de besten van het Wilde Westen.” Het feest begint om 19:00 uur in onze
residentie Kappers en duurt tot ongeveer 21:30.
Er is deze avond geen entree en opgave is niet verplicht. Iedereen krijgt wat te
drinken en een zakje chips aangeboden. Overige consumpties zijn voor eigen
rekening.
Tot snel!!!!!!
Zaterdag 2 Maart - Wild West in de Saloon
De zaterdagavond gaan we ook dit jaar weer in de kroeg van Kappers vieren. Wij
gaan er weer een top avond van te maken. Je bent van harte uitgenodigd om op
2 maart ‘s middags mee te rijden naar de optocht in Lemelerveld. Na de optocht
zullen de voetjes nog even van de vloer gaan tussen de Sprokkelaars in Café
Reimink. Na een aantal polonaises zal de prijsuitreiking van de optocht
plaatsvinden en daarna zal de bus weer vertrekken richting onze eigen
residentie.
Dj Eric Witteveen zal ons opwachten in de kroeg waar we de polonaise zo weer
in kunnen zetten. We gaan er samen wederom een onvergetelijke avond van
maken met de juiste muziek, gezelligheid en de mooist verklede mensen.
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Prinses Claudia zal zichzelf toevoegen in de galerij waar de voorgangers ook in
de eeuwigheid zijn vastgelegd. Het belooft in ieder geval een geweldige avond te
worden waar je bij wilt zijn.
Wat kost het? Helemaal niets, met uitzondering van de consumpties natuurlijk.
Wij hopen je te zien op deze avond, waar men nog lang over zal praten……..
Zondag 3 Maart - Optocht en gezinscarnaval
Op de zondagmiddag zal er traditiegetrouw in ons Hakkersdonk een
Carnavalsoptocht plaatsvinden voor alle leeftijden. Ondanks dat dit niet de
grootste optocht in de regio is, is het wel één van de leukste optochten van de
regio. Ons mooie dorp maakt er ieder jaar weer een succesvolle optocht van met
de mooiste creaties. Wij hopen dat we ook dit jaar weer kunnen genieten van de
creatieve ideeën.
Voor verenigingen uit het dorp is het ook de uitgelezen kans om de vereniging
eens op een ludieke wijze onder de aandacht te brengen.
Ga alvast brainstormen met je familie, vrienden, buren, teamgenoten over jullie
mooie wagen of loopgroep. Je mag uiteraard ook in je eentje meedoen en de
optocht versieren. Schrijf je in via optocht@hoonhakkers.nl en maak kans op één
van de vele prijzen. Aansluitend aan de optocht zal het gezinscarnaval losbarsten
in onze residentie Zaal Kappers, waar aan het einde van de middag ook de
prijsuitreiking van de optocht plaatsvind.
Er zijn veel prijzen te vergeven. De start van de optocht is om 13.30 uur
vanaf het dorpsplein.
Route optocht:
1) Dorpsplein
2) Kerkstraat
3) Dammans-Es
4) De Horst
6) Koelmansstraat
7) Kerkstraat
8) Lage Weide
9) De Weitjes
10) Koelmansstraat
11) Kerkstraat
12) Lage Weide
13) Tempelhof
14) Dorpsplein
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Hoonhorst Bloeit 7 maart 2019

Vorig jaar bezochten meer dan 50 mensen uit de omgeving van Hoonhorst de
informatie avond die ging over inzaaien van ( vergeten) stukjes grond. Uiteindelijk
is er in samenwerking met u en de gemeente Dalfsen, Landschap Overijssel
meer dan een hectare ingezaaid. We hebben wel pech gehad….. een flinke
hoosbui in het weekend dat er geploegd was en daarna droogte. Graag willen we
met u kort terugkijken op het afgelopen jaar om daarna samen de mogelijkheden
dit jaar te gaan bespreken. Graag met al wat we ervan geleerd hebben en uw
hulp! Dat willen we graag doen op
7 maart om 19.30 uur Anjerpunt Hoonhorst
Programma
19.15 uur Inloop
19.30 uur Welkom
19.45 uur Korte terugblik op de ervaringen van het afgelopen jaar
20.15 uur Mogelijkheden van dit jaar met een overzicht van de bijbehorende
kosten
Pauze
20.45 uur Vragenronde
21.00 uur Afsluiting
Graag tot ziens!
Ans Wijnen
Vincent Overgoor
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Hoonhorst Schoon, dat wilt u toch ook ?
Op zaterdagochtend 23 maart vindt de jaarlijkse actie ‘Hoonhorst Schoon’ weer
plaats.
Als carnavalsverenging de Hoonhakkers organiseren we deze actie ook dit jaar
weer. Dit doen we als tegenprestatie voor de opbrengst van het oud papier wat in
Hoonhorst wordt opgehaald door de Rova.
Voor de jeugd in Hoonhorst is dit ook één van de sociale acties van de jeugdsoos
waar ze aan mee mogen doen.
We beginnen ‘s morgens om 9.00 uur bij het Anjerpunt in Hoonhorst met koffie.
Vandaar verspreiden we ons over de verschillende straten van het
buitengebied. Rond 12.00 uur sluiten we af met een lunch. Voor grijpers en
vuilniszakken wordt gezorgd, neemt u uw eigen reflectorhesje mee?
De actie Hoonhorst Schoon sluit aan bij de landelijke zwerfafval verzameldag
Nederland Schoon. In heel het land gaan mensen op stap om hun omgeving
schoner te maken.
Help u ons mee in en rond Hoonhorst?
Want vele handen houden Hoonhorst schoon.
Meld je aan bij Stef Veneboer via Stefveneboer@gmail.com of 0642915665
Met vriendelijke groeten,
C.V. de Hoonhakkers
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Damito beurs staat voor de deur
Nog een kleine week en dan zal burgemeester Erica van Lente op
donderdagmiddag 7 maart de Damitobeurs 2019 openen. Iedere drie jaar
presenteren ondernemers en instanties uit de gemeente Dalfsen zich op deze
altijd goed bezochte beurs in De Trefkoele+ in Dalfsen. Voor deze beurs hebben
ook een aantal ondernemers uit (omgeving) Hoonhorst en het Anjerpunt zich als
standhouder aangemeld. Deze week is de Damito beurskrant Huis-aan-huis
verspreid. Mocht u deze hebben gemist, bij het Anjerpunt liggen extra
exemplaren.
Tijdens deze gezellige beurs is er regelmatig lokaal entertainment, kunt u
profiteren van mooie (voorjaars)beursaanbiedingen en maakt u als bezoeker ook
nog kans op verschillende prijzen. Kortom: de moeite waard om de beurs op 7, 8
en 9 maart alvast in uw agenda te zetten. U bent Van Harte welkom!
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