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Dorpsblad Hoonhorst 9 sept – 29 sept 26e jaargang nr. 2
Colofon:
Redactie
Marisca Kasper, tel. 06 14 56 57 69
Rosanne Wassens, tel. 06 37 31 90 81
e-mail: dorpsbladhoonhorst@gmail.com
Contactpersoon bezorging en
Inlegvellen (deze uiterlijk 1 week voor verschijning aanmelden)
Ria Melenhorst, tel. (0529) 40 15 49
Contactpersoon secretariaat
Martine Haverkate, tel. 06 83 63 04 77
Penningmeester/prijsopgaaf plaatsingskosten, commerciële krummels en
plaatsing teksten
Steven Akse, tel. (0529) 75 02 19
Bankrekeningnummer Rabobank NL 82 RABO 0383 8106 04
Inleveren kopij
20 sep
11 okt

Gemaakt door
Marisca
Rosanne

Verschijning
30 sep
21 okt

Beste dorpsgenoten,
In deze editie het laatst Hoonhorster nieuws.
We genieten nog van een prachtige nazomer met de herfst al in aantocht.
Wat ook in aantocht is, is volgend weekend een nieuwe editie van de Kachel FM
aan de Tibbensteeg met als Thema “alle Hens aan Dek”.
Stichting Het Dorpsblad
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In dit nummer:
Agenda:
Zaterdag
Dinsdag
Dinsdag
Vrijdag t/m zondag
Zondag
Dinsdag

10 sept
13 sept
13 sept
16 t/m 18 sept
19 sept
27 sept

10-jarig jubileum Molen van Fakkert
Ouderenochtend in de Potstal
Voorleestent bibliotheek, bij Anjerpunt
Kachel FM
Zij aan Zij avond, aanvang 19.45
Ouderenochtend in de Potstal

Iedere dinsdag tussen 14 en 15 u: het Info uurtje in het Anjerpunt
Voor de actuele agenda en jaarplanning → zie Hoonhorst.nl

Inhoud:
Kerk

Voetbal

Molen van Fakkert
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storaal team Emmanuelparochie
KERKELIJK

NIEUWS

Pastoresteam Emmanuelparochie:
A.G.M. (André) Monninkhof, pastoor, monninkhof@hetnet.nl; 06 22 78 61 51
Hans de Vries, parochievicaris, prhansdevries2020@gmail.com; 06 45 29 02 66
Joop Butti, pastorbutti@ziggo.nl; 06 22 23 98 28
Marga klein Overmeen, m.kleinovermeen@emmanuelparochie.nl; 06 18 27 64 84
Vrije dagen pastoresteam:
Maandag: pastores de Vries, Butti en klein Overmeen
Dinsdagavond en zaterdag tot 16.00 uur: pastoor Monninkhof
Locatieraad: Secretaris mevr. A. van Leeuwen, ankievvwijthmen@kpnmail.nl;
(0529) 40 20 11 / 06 13 42 77 90
Contactpersoon voor onze parochie bij overlijden:
Mevr. T. Veltmaat, tel. (0529) 40 17 29 / 06 38 03 01 37
Contactpersoon voor het kerkhof:
mevr. A. van Leeuwen, tel. (0529) 40 20 11 / 06 13 42 77 90
Website:www.parochiehoonhorst.nl
Parochiefonds Hoonhorst Rabobank rek.nr. NL77 RABO 0312 8258 03
P.C.I. Caritas Hoonhorst Rabobank rek.nr. NL35 RABO 0161 7062 82
Regio-wacht
Voor noodgevallen kunt u van zondagmiddag t/m maandagavond bellen met de
‘regio-wacht’ tel. 06 50 41 22 38
Werkgroep Heilig Doopsel
Voor aanmeldingen dopelingen:
Mascha Hulsman tel. (0529) 85 08 89 of Esther Damman 06 81 99 86 33
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) 40 18 28.
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) 40 12 23. Misintenties kunnen per
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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: 11 september tot en met 2 oktober.
Wijzigingen voorbehouden.
Elke zondag is er in het Eucharistisch Centrum in Ommen een
Eucharistieviering. Aanvang 11.00 uur.
Zondag 11 september

Na afloop van de viering is er koffiedrinken
24e zondag d.h. jaar
09.00 uur : Communieviering
Voorganger : Werkgroep
Koor
: Pro Musica
Collectanten : Herman v.d. Vegt, Herman Veneboer
Koster
: Herman v.d. Vegt
Intenties 11 september:
Bernard en Marie Diepman-Reimert, Dieks Meulman en kinderen, Johan Kortstee, Fam.
Huitink, ouders Damman-Heerink, Jo Holterman-Smook, Gradus Damman

Maandag 12 september
19.00 uur : Rozenkransgebed
Lectrix
: Tonnie Veltmaat
Dinsdag 13 september
08.30 uur : Openingsviering van de school
Donderdag 15 september
19.00 uur : Eucharistieviering
Voorganger : Pastoor Monninkhof
Intentie
: Voor alle vluchtelingen voor een menswaardig bestaan
Zaterdag 17 september 25e zondag d.h. jaar
19.00 uur : Eucharistieviering
Voorganger : Pastor de Vries
Koor
: Pro Musica
Lectrix
: Anneke Jansen
Misdienaars : Lynn Jansen, Maud Rienties
Collectanten : Annie Braam, Hans Rienties
Koster
: Annie Braam
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Intenties 17 september: overl. ouders Meijerink-Groote Stroek, Bernard en Marie
Diepman-Reimert, Dieks Meulman en kinderen, overl. ouders Schrijver-Langenkamp,
Anna van Eck-de Jong, overl. ouders Sterenbosch-Luttenberg, Jan Diepman en Ingrid
Rosink-Diepman, ouders Damman-Heerink, overl. ouders Hagen-Keizer, Martin en Willy,
Jaarged. Cor Peek, Jo Holterman-Smook, Joop Koerhuis

Maandag 19 september
19.00 uur : Rozenkransgebed
Lector
: Frans Eilert
Woensdag 21 september
09.30 uur : Openingsviering KBO-PCOB samen met de Caritas in de
Dorpshuiskamer
Voorganger : één van de pastores
Donderdag 22 september
19.00 uur : Eucharistieviering
Voorganger : Pastoor Monninkhof
Intentie
: Voor alle overledenen van onze parochie
Zondag 25 september
09.30 uur : Oecumenische viering in de Grote Kerk in Dalfsen
Voorgangers: Pastoraal medewerker klein Overmeen, ds. Anco Tol en
ds. Gerard Nederveen
Koor
: Herenkoor St Cyriacus-parochie Dalfsen
Van 17 tot en met 25 september is het Vredesweek, met als thema ‘Generatie
Vrede’.
Er zijn “generaties van vrede” maar ook “generaties van oorlog”. Zoals kinderen
die opgroeien in onveiligheid of kinderen van oorlogsslachtoffers, waar de last
van oorlog en geweld soms wel tot in de tweede of derde generatie wordt door
gegeven.
Soms lijkt vrede verder weg dan ooit, als je denkt aan de oorlog in Jemen, het
Midden-Oosten of in Oekraïne. Als je denkt aan al het verdriet en de
mensonterende situaties in de wereld. Maar juist dan is het van belang om
nieuwe perspectieven te blijven zien en daar aan bij te dragen. Idealen, wensen
en dromen voeden onze verbeeldingskracht! Het zijn voorstellingen van jezelf en
de wereld om je heen die misschien wel nooit helemaal te realiseren zijn.
Laten we 25 september groot en klein samen luisteren, samen zingen en bidden
voor vrede.
Maandag 26 september
19.00 uur : Rozenkransgebed
Lectrix
: Tonnie Veltmaat
DORPSBLAD HOONHORST NR 2
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Donderdag 29 september
19.00 uur : Viering
Voorganger : De voorganger is bij het uitkomen van het dorpsblad nog niet
bekend
Intentie
: Voor de zieken en gehandicapten
Zaterdag 1 oktober Caritasviering collecte voor het werk van de Caritas
09.00 uur : Communieviering
Voorganger : Pastoraal medewerker klein Overmeen
Koor
: Pro Musica
Misdienaars : Frans Eilert, Sem Jansen
Collectanten : Gerard Holterman, Wim Schrijver
Koster
: Gerard Holterman
Intenties van vorige week 25 september: jaarged. Dien Kievitsbosch-Reimert,
Bernard en Marie Diepman-Reimert, Dieks Meulman en kinderen, Johannes Hagedoorn,
overleden ouders Hollewand, Gerard en Mien Schuurman-Zijsveld, Jo Holterman-Smook,
overl. fam. Damman-Pot
Intenties 1 oktober: Bernard en Marie Diepman-Reimert, Dieks Meulman en kinderen,
overl. ouders van Straaten-Meulman, Gerard Overgoor, Herman Nijboer, Jo HoltermanSmook

Op 15 augustus is overleden te Zwolle:
Jozefina Harmina Holterman - Smook
Jo
in de gezegende leeftijd van 91 jaar
sinds 8 december 2004 weduwe van Willem Holterman
Laten wij haar in onze gebeden gedenken.
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Oriëntatie- en basiscursus Koordirectie
Op 12 november aanstaande start de Kerkelijk instelling Sint Caecilia
aartsbisdom wederom met de oriëntatie- en basiscursus koordirectie (2022 2023) op verschillende locaties binnen het bisdom. De cursus bestaat wederom
uit vijftien zaterdagen van 10.00 – 14.00 uur met een frequentie van ongeveer
een keer per twee weken, te beginnen in de laatste maanden van dit jaar. Er zijn
nog plaatsen beschikbaar. Cursusleider is Ronald de Haan.
De cursus is bedoeld voor aankomende- alsmede huidige koordirigenten, die zich
graag verder willen bekwamen in het leiden van liturgische koren. Het aanbod
van de cursus is gericht op het ontwikkelen van basis slag technische
vaardigheden en ook het benoemen van aspecten waar een dirigent in de praktijk
mee te maken krijgt: voorbereiding, muzikaal beleid en verantwoorde
programmering binnen de liturgie. Verder wordt er ingegaan in verdieping en
kennismaking van liturgisch repertoire en eenvoudige algemene muziekleer.
Cursusdagen vinden zo veel mogelijk plaats op locaties waar de cursisten
vandaan komen. Gedurende de cursus zal er viermaal een koorpracticum
plaatsvinden, waarbij het niveau van elke cursist afzonderlijk leidend is. Aan
cursisten die al een koor leiden worden hogere eisen gesteld, dan aan cursisten
die een rol als 2e dirigent vervullen of aankomend zijn. De cursus wordt
afgesloten met een deelnamecertificaat en rapportage.
Ben je al de nodige tijd als dirigent actief voor een koor, en heb je het idee dat je
wel eens vastloopt op onderdelen, dan is deze cursus zeker iets voor jou. Je
vervult een rol als 2e dirigent en zou graag wat meer bagage willen hebben om
het koor beter te ondersteunen, meld je eveneens aan.
De kosten bedragen € 525,= per cursusjaar. Nieuwsgierig? Wees van harte
welkom.
Voor aanmelding en verdere informatie kun je terecht bij:
Marcus de Haard, Maliebaan 40, 3581 CR Utrecht. Tel. 06 49 95 73 18.
E-mail: sintcaecilia@aartsbisdom.nl
Caritasnieuws
In de viering van zaterdag 1 oktober om 19.00 uur staan wij stil bij het werk van
de Caritas. Marga Klein Overmeen is de voorganger en de collecte voor het werk
van de Caritas.
Na een afwezigheid van een aantal jaren willen wij op donderdag 27 oktober
een ontmoetingsdag houden in Lemelerveld. Het zal zoals in het verleden geen
hele dag duren maar de nadruk ligt op het elkaar weer even ontmoeten.
Achterin de kerk zullen begin oktober formulieren liggen met informatie en
waarmee u zich kunt opgeven. Wij hopen dat velen zich zullen aanmelden.
Een hartelijke Caritasgroet.
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Beste mede-parochianen van de Emmanuel Parochie
Bij deze wil ik graag allen bedanken, die mij op velerlei wijze geluk gewenst
hebben en ‘getroost’ op mijn tachtigste verjaardag. Ik heb veel kaarten, brieven
en geschenken ontvangen. Vooral wil ik allen bedanken, die met mij de H.
Eucharistie gevierd hebben in de kerk in Dedemsvaart en daarna in de zaal van
het parochiecentrum meegevierd hebben. De kerk zat weer aardig vol en ook
daarna de zaal. Ik was één van de pastors van het originele pastorale team van
de Noord-Oost Overijsselse geloofsgemeenschap, nu de Emmanuel Parochie. Er
werd toen, ongeveer 20 jaar geleden, veel getwijfeld of 11 parochies wel echt
zouden kunnen verenigen tot één parochie. Vreemden, die maandagavond 22
augustus aanwezig geweest zijn bij de Eucharistieviering en zeker later bij de
viering in de zaal zullen de indruk gekregen hebben, dat daar een echte
gemeenschap vierde. Alle elf locaties waren vertegenwoordigd. Niemand scheen
haast te hebben om te vertrekken. Het was echt gezellig. Wat fijn!
Nogmaals iedereen van harte bedankt!
Anton H.M. Wenker
Priester Missionaris van Mill Hill

VOETBAL NIEUWS
VOETBAL KLUSAVOND HOONHORST GOED VERLOPEN!
De Voetbal klusavond van vrijdag 26 augustus jl. was ondanks de
lage opkomst van 22 personen weer een succes. Rond 18.00 uur
werden alle vrijwilligers welkom geheten onder genot van een
kopje koffie en werden de werkzaamheden verdeeld. Deze bestonden
grotendeels uit schoonmaakwerkzaamheden,
daarnaast was er veel werk verricht om alle bestrating
rondom veld 2 onkruidvrij te maken en kregen de dug
outs, hekwerk terras, een gedeelte reclameborden
een sopje of opknapbeurt…
Helaas was door de matige
opkomst niet mogelijk alle
klussen aan te pakken en of af te ronden. De commissie
zal zich nog gaan beraden of er nog een extra klusavond
nodig zal zijn.
Rond de klok van 21.00 uur werd deze mooie zomeravond
afgesloten met een hapje en een verkoelend drankje met
natuurlijk dank aan Annie Braam voor lekkere hapjes.
Namens de schoonmaakcommissie: Jeroen Zwakenberg,
Wim van Lenthe en Jeroen Peek willen wij alle vrijwilligers
DORPSBLAD HOONHORST NR 2
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die wel tijd konden vrijmaken nogmaals bedanken voor hun inzet! We hopen bij
de volgende editie wel op een grotere opkomst want vele handen maken licht
werk…

SPONSORS BEDANKT
We staan weer aan het begin van een nieuw voetbalseizoen 2022-2023. Dit
betekent dat alles wat met kledingsponsors en reclameborden te maken heeft
weer tip top voor elkaar moet zijn voor 1 september.
Dat betekent in eerste instantie de mutaties van onze sponsorbestand bijwerken.
We hebben als Voetbal Vereniging Hoonhorst een rijk bestand aan sponsoren
maar levert elk jaar helaas ook weer wat opzeggingen door diverse reden waarbij
wij als vereniging hier toch wel weer begrip en waardering voor op kunnen
brengen.
Desondanks willen wij onderstaande bedrijven hartelijk bedanken voor de trouwe
sponsoring afgelopen jaren en wensen jullie veel succes voor nu en in de
toekomst.
• KAPPERS, HOONHORST (1 van de oudste reclameborden van VVH)
• MIJN KAST OP MAAT, HENGELO (ov)
• MARK TOONEN WEBDESIGN, DALFSEN
• VOSSENSPAN, HAARLE
• FYSIOSTAD, ZWOLLE
• AANNEMINGSBEDRIJF TIBBEN, MARIËNHEEM
In de afgelopen periode zijn we natuurlijk weer op jacht gegaan naar nieuwe
sponsoren om de lege locaties zo spoedig mogelijk weer ingevuld te krijgen. Het
zal u daarom wederom niet verrassen dat we natuurlijk de bordlocaties alweer
ingevuld hebben en deels alweer hebben hangen. De kunst is natuurlijk om het
net voor het nieuwe seizoen te kunnen realiseren. Wij zijn als bestuur daarom
bijzonder trots dat onderstaande sponsoren onze vereniging komen versterken:
• LINDENHORST MAKELAARS en TAXATEURS, HEINO
• CATERINGVERHUUR ZWOLLE (voorheen Parochiehuis Wijthmen)
• N.BOS AFBOUW, ZWOLLE (ook wel bekend als de Zingende
Stukadoor)
• ADFICOUNT HEINO/RAALTE
• TWINDESIGNSHOP, HOONHORST
• LAMERS KANTOORMEUBELEN, WIJHE
• THUIS BIJ KAPPERS, HOONHORST
• KITCENTRUM, NIEUWLEUSEN (alleen logo op website)
Verder is er een nieuwe kledingsponsor voor de inloopkleding voor het 1 e elftal
gevonden. We hebben hiervoor onze inwoner Gerard Boekel bereid kunnen
vinden om onder de naam: ADEE Arbeidsdeskundigen dit op zich te nemen.
Namens VV Hoonhorst hartelijk bedankt!
DORPSBLAD HOONHORST NR 2
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Ook zijn we verheugd dat Thuis bij Kappers, dat per 1 januari 2023 officieel de
deuren gaat openen, bij onze vereniging alvast een reclamebord wilde plaatsen.
Verder is het bord van PNKB vervangen door een nieuwe vormgeving.
Wij wensen iedereen een fijn en vooral een sportief seizoen toe. Mocht je nog
een sponsor tegenkomen of weet je een bedrijf die interesse heeft om de
naamsbekendheid te willen vergroten, stuur dan een mail naar onderstaande
mailadres:
sponsorzaken@vvhoonhorst.nl
Wim van Lenthe
Bestuurslid VV Hoonhorst/Sponsorzaken

PLAATSELIJK NIEUWS
Bazar Hoonhorst 2022
Op 15 & 16 oktober aanstaande is het weer zover! De jaarlijkse bazar ,ten bate
van de VV Hoonhorst en de TTV Hoonhorst, wederom in de Potstal.
Vanwege het enorme succes in voorgaande jaren verloten we ook dit jaar 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!
Tevens is het dit jaar weer gelukt om bijzondere en spectaculaire prijzen voor u
klaar te zetten.
Het prijzenpakket bestaat onder andere uit; een IPad, gereedschap,JBL boxjes,
een airfryer, earpods, een slowcooker, schroefmachines, een weekendje Texel,
prachtig speelgoed, taarten en lekkernijen, diverse waardebonnen o.a. t.w.v. €
50,- shoptegoed bij Jumbo en AH en nog veel meer…
Op zaterdag starten we rond de klok van 14.00 uur met een kinderbingo voor alle
kinderen ( t/m groep 8 ).
Op zondag starten we rond de klok van 15.00 uur. Op zondag komt ook de
Snackjacker langs, dus niemand hoeft naar huis om te eten.
Op beide dagen is er een springkussen aanwezig, (op eigen risico, er is geen
toezicht door bazar-medewerkers)
Belangrijk om te weten: de loten voor o.a. het rad zijn alleen te koop met cash
geld, er kan dus niet gepind worden om loten te kopen. Spaar dus vanaf nu al je
kleingeld en geef het uit op de bazar!
Er kan uiteraard nog wel gepind worden om geld op te nemen en om de
consumpties in de Potstal te betalen.
Rectificatie: Voor de grote verloting, die op zondag plaatsvindt, zijn er 3600 loten
in de omloop (op de loten staat 3500)
Zet de datum vast in uw agenda! Een gezellig weekend voor jong en oud!
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10 jarig jubileum hernieuwde Molen van Fakkert
Dit jaar is het 10 jaar geleden dat de Molen van Fakkert weer kon draaien
nadat hij in oude luister was hersteld. Dit jubileum willen we graag vieren op
monumentendag, zaterdag 10 september 2022. We doen dit met al onze
vrijwilligers, relaties en belangstellenden.
Er zijn van 11.00 tot 16.00 uur diverse activiteiten
rondom de molen en we willen jou ook uitnodigen om die
dag met ons mee te vieren. Er zijn diverse activiteiten
voor de kinderen en een molenprijsvraag voor jong en
oud. Ook is er rond de molen een markt met lokale
ondernemers, stichtingen en kunstenaars. We hopen je
te ontmoeten.
Programma:
• 11:00u opening van het jubileumfeest door
wethouder André Schuurman
• 12:00u – 14.00u pannenkoeken versieren voor kinderen
• 11:00u – 16.00u:
- markt rondom molen
- rondleidingen in de molen
- foto expositie renovatie molen
- molenprijsvraag
- molenspelen op het plein.

Rabo Club support actie 2022
Ook dit najaar doen we mee met de Rabo ClubSupport
actie. We willen graag een bedrag ophalen voor het 10
jarig jubileum van de molen.
Wanneer je Rabo-lid bent kun je ons steunen door vóór 27 september je stem uit
te brengen op de Molen van Fakkert. Alvast bedankt!
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ANJERPUNT-TO-GO
Zolang het voortvarende verbouwteam ons er niet uit timmert is aan de
pleinkant van Kappers het Anjerpunt-to-go open
Tijdens openingstijden kan iedereen bij ons terecht voor
koffie, thee en fris.
Naast een beperkt aantal dranken hebben we ook
heerlijk boerenijs van Rosa’s Hoeve uit Raalte en nieuw
zijn de heerlijke appelkoeken van ‘Keuken op Stelten’
uit Dalfsen.
Verder kan iedereen als vanouds bij ons terecht voor boeken, een praatje, een
vraag, kadootjes en streekproducten.
Op 10 september staan we met een volle kraam op de feestelijke jubileummarkt
van de Molen van Fakkert. Maak ons los.
BELEEF AVONTUREN IN DE VOORLEESTENT
Bibliotheek Dalfsen komt op dinsdag 13 september, tijdens
de Week van Lezen en Schrijven (8 t/m 14 september) met
de Voorleestent naar Hoonhorst. We lezen avontuurlijke,
grappige en sprookjesachtige verhalen voor. Je kunt een
boekje knutselen én mag natuurlijk ook zelf een boek lezen
in de tent. Kom jij ook en neem je je familie mee?
Wanneer: dinsdag 13 september
Tijd: 14.30 uur
Waar: tegenover het Anjerpunt en St. Cyriacus in Hoonhorst
RABO CLUBSUPPORT
Anjerpunt Hoonhorst doet mee met de Rabo ClubSupport!
Tussen 5 september en 27 september kunnen jullie met jullie
stem helpen van de aanstaande verhuizing iets moois te maken.
Het geld zal gebruikt worden voor de inrichting van onze nieuwe
plek, nu Thuis bij Kappers haar Grand café in de huidige ruimte
van het Anjerpunt krijgt.
DORPSBLAD HOONHORST NR 2
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IN HET BESTUUR
Inmiddels bestaat het Anjerpunt ruim 6 jaar! Omdat niet alle bestuursleden de
ambitie hebben om eindeloos bestuurslid te zijn van dit mooie initiatief en deze
mooie voorziening zijn we op zoek naar nieuwe mensen. Nieuwe inbreng, een
frisse blik, nog meer gezelligheid…we weten wel wat we zoeken.
Wat we
bieden? Een plek in een gedreven, gezellig en enthousiast bestuur met een te
overziene hoeveelheid bestuurswerk waar we gezamenlijk de schouders
onderzetten. De vrijwilligers, de waren in het schap, de bieb, activiteiten voor de
inwoners en bezoekers van Hoonhorst, samenwerking met de andere
Anjerpunten…de onderwerpen die voorbij komen zijn legio. Wat je oppakt bepaal
je zelf samen met ons. Mocht het je wellicht wat lijken, laat het ons weten:
info@anjerpunthoonhorst.nl of neem contact op met één van ons. Dan hebben
we het er uitgebreid over…
Voor meer informatie over het Anjerpunt of wil je graag Noaber worden,
stuur dan een mail naar: info@anjerpunthoonhorst.nl of kom
langs tijdens openingsuren
Kijk ook eens op de FaceBookpagina van het Anjerpunt.

KWF Kankerbestrijding collecteert 4 t/m 10 september in Hoonhorst en
omgeving
Doneren kan via QR-code op collectebord of onderstaande QR-code.
Collectant gemist?
Heb je de collectant gemist? Geef dan via kwf.nl/collecte of scan bovenstaande
QR code.
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INGEZONDEN NIEUWS
Sportclub Hevo start nieuw seizoen
met nieuw aanbod.
In september gaat het nieuwe
gymnastiekseizoen van Sportclub Hevo
in Heino weer van start. HEVO biedt al
jaren een breed spectrum van lessen
aan voor jong en oud: van kleutergym voor de allerkleinsten, acrogym voor de
kinderen die van turnen houden, free running, conditietraining, pilates op
verschillende niveaus tot bewegen voor ouderen. Voor het komende seizoen zijn
er twee nieuwe lessen bijgekomen. Jump en play voor de basisschoolleerlingen
die graag willen bewegen, en een aanbod voor kinderen die moeite hebben om
mee te doen in het gewone sportaanbod of het buitenspelen.
Voor dit laatste programma heeft HEVO een sportleidster aangetrokken die
hiervoor een speciale opleiding heeft genoten. De lessen vinden plaats in kleine
groepjes, niet groter dan zes kinderen. Doel is om deze jongeren op voor hen
fijne en veilige manier te laten bewegen. Dit kan op individueel niveau, maar ook
samenwerken maakt deel uit van het lesprogramma. Dat alles in kleine
behapbare stapjes.
Hevo heeft voor de ontwikkeling van deze lessen en het geringe aantal
deelnemers subsidie ontvangen van de gemeente Raalte (www.raalte.nl) , het
Foppe ( de Haan) fonds (www.foppefonds.nl) en ondersteuning van Kids Zwolle
(www.kidszwolle.nl) Hierdoor hoeft niemand aan de kant te blijven staan.
Les tijden, informatie over de sportleiders en de plaats waar de lessen zullen
plaatsvinden en de contributie , zijn beschikbaar op de website van HEVO. (
www.sportclubhevo.nl) Omdat het belangrijk is, dat iedereen die dat wil kan
sporten , is de contributie mede dank zij de subsidie voor hopelijk niemand een
probleem. Mocht dat wel zo zijn , neem dan contact met het secretariaat,
info@sportclubhevo.nl
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