't Kevertje
Kerk- en verenigingsnieuws voor Heeten

Veer-kracht
Verbinding met elkaar ervaren, met als symbool daarvoor een
elastiekje. Bij de voorbereiding van het afscheid van een moeder
kwam het beeld van dit eenvoudig huiselijk hulpmiddel ter sprake.
Moeder gaf de verbondenheid in haar gezin weer middels een
elastiekje. Deze immers heeft de veerkracht om af en toe klein te
zijn. Net zoals in de periode van afscheid nemen van moeder het
gezin een kleine kring vormde en dicht op elkaar betrokken was. De
cirkel van het elastiek kan ook groter worden. Er zit rek in,
veerkracht en afwisseling. Zo zit er afwisseling in hun samenzijn.
Soms zoeken vader, moeder en kinderen elkaars troost en warmte
op. Soms gaan ze ieder weer naar hun eigen plek. Dit kleine
elastiekje staat in hun gezin symbool voor beweging, nabijheid en
ruimte geven. In dat alles is er verbondenheid met elkaar. Die raak je
niet kwijt. Die blijft. Moeder blijft.
God is liefde. Is God ook veerkracht? Wie zouden wij zijn als we
geen veerkracht hebben in ons leven? Hoe zouden we dan om gaan
met tegenslagen en teleurstellingen? Soms kan de rek uit het
elastiekje gaan. Door langdurige spanning of door te hoge eisen en
verwachtingen kan het ‘elastiek van je leven’ gaan lubberen.

Vrijdag 8 april 2016

jaargang 50

nummer
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RK Kerk Maria Onbevlekt Ontvangen
Dorpsplein 2 8111 AN HEETEN tel. 0572 – 381233
Website: www.parochieheiligkruis.nl
E-mail parochie: secretariaat@parochieheeten.nl
E-mail kevertje: kevertje@parochieheiligkruis.nl

Kerkbijdrage:

bankrekening NL26RABO01202.04.703
t.n.v. administrateur H. Reefman
Restauratiefonds: bankrekening NL03RABO01129.28.080
t.n.v. Parochie Heilig kruis loc. Heeten o.v.v. restauratiefonds
Dit parochieblad verschijnt wekelijks

Algemene informatie
 Openingstijden parochiesecretariaat:
Heeten (tel. 381233):elke maandag, woensdag en vrijdag van 09.00 tot 12.00u.
 Pastoor van dienst tel. 06-53964140 ALLEEN VOOR SPOEDGEVALLEN
 Samenwerkingsverband:
Onze locatie maakt deel uit van het parochie Heilig Kruis
Pastores
Pastor J. Verweij
0572-351366
Past. werkster A. van Engeland 06-43502534
Past. werker H. Bloo
06-22291539
Past. werkster J. van Steenoven 06-46638674
Past. werkster L. Gunnink-van den Berg
038-4527475

secretariaat@parochieheiligkruis.nl
astridvanengeland@hetnet.nl
zowel sms, app, telefoon
h.bloo@katholieksalland.nl
jbmvansteenoven@parochieheiligkruis.nl
lonnekegunnink@hetnet.nl

 Nadere informatie over de locatie:
Zie de jaarlijks verspreide bewaarfolder, of kijk op internet:
www.parochieheiligkruis.nl/heeten
Restauratiefonds:
Voor het restauratie/onderhoud van onze kerk is uw financiële bijdrage
van harte welkom! (Banknummer restauratiefonds zie boven).
 Hulpdiensten:
Huisarts: Voor levensbedreigende situaties na 17.00 u en in de weekends is het
verstandig eerst alarmnummer 112 te bellen, en daarna de huisartsenpraktijk
via tel. 0570 - 501777
Algemene Hulpdienst: tel. 0572 – 382502 (bereikbaar maandag t/m vrijdag
van 09.00 tot 10.00 u.) www.hulpdienstraalte.nl
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Er gaat vaak een hele tijd over heen om weer ‘op te veren’. Om als
nieuwe mens op te staan. Op internet wordt de betekenis van het
woordje ‘veer’ als volgt uitgelegd: levenskracht, ziel en geest. Het is
één van de oude ‘vergeten woorden’. Echter het beeld van het
elastiekje als symbool voor veerkracht en verbondenheid, vergeet ik
nooit meer na dit familieverhaal. Dat beeld wil ik niet kwijtraken. Dat
blijft. Moeders levenskracht, ziel en geest blijft.
Pastor Joke van Steenoven

KERKNIEUWS
VIERINGEN PAROCHIE H. KRUIS LOCATIE HEETEN
Datum
Zaterdag
9 april
Zondag
10 april

Tijd

Viering
Geen viering

Koor

10.00 u.

Power of
Music

Woensdag
13 april

19.00 u.

Vormselviering,
Mrg. Hoogeboom en past.
werker H. Bloo
Eucharistieviering

Namen voorgangers onder voorbehoud

OVERIGE LOCATIES PAROCHIE H. KRUIS
Zaterdag 9 april
Nw. Heeten
Holten
Kruisverh.
Paulus
19.00 u.
Broekland
Haarle
Luttenberg
Mariënheem

19.00 u.
19.00 u.

Geen viering
Geen viering
Geen viering
Woord- en
communieviering
Geen viering
Eucharistieviering
Eucharistieviering
Geen viering

Zondag 10 april
10.00 u.
Eerste H. Communie
Geen viering
10.30 u.
Eucharistieviering
Geen viering
09.00 u.

09.30 u.

Woord- en
communieviering
Geen viering
Geen viering
Eucharistieviering
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OVERLEDEN
Op zaterdag 2 april is op 76-jarige leeftijd overleden Willy (Antonia
Gerarda W.) Bruggeman-Holtkuile. Zij woonde aan Oltheten 7 te
Heeten. Haar uitvaart en begrafenis hebben op donderdag 7 april
plaatsgevonden.
Dat zij moge rusten in vrede.
MISINTENTIES
Wij gedenken de volgende intenties:
In het weekend 9 en 10 april:
Uit dankbaarheid voor verkregen gunsten; Jgt. Antoon Bosman;
Marie van Rossum-Schoorlemmer; Overl. fam. Groote WolthaarOvermars; Marie en Anton Tijs; Mies Hiethaar en overl. fam.; Hein
Hunneman en overl. fam.; Johanna en Antoon Kerkvliet en overl.
fam.; Hermannus Wichink; Johan Elshof en overl. fam.; Gerda
Wigink-Assink en Wim Wigink; Wim Nijenkamp; Geert Voorhorst;
Wim Disselhorst, Casper en overl. fam.; Wilhelmus van Dooremolen
en overl. fam.; Toos Tutert-Schiphorst; Overl. ouders GrondhuisWevers; Jan Klein Overmeen; Gé en Annie Hazelhekke-Ruiter; Willy
Bruggeman-Holtkuile.
Woensdag 13 april:
Voor zekere intentie; Riek en Hein Groot Zwaaftink; Leida en Frans
Boerhof; Hein Veldkamp.
KOSTER EN MISDIENAARS
Datum
Zo. 10/4

Tijd
10.00 u.

Za. 16/4
Za. 23/4
Za. 30/4
Wo. 4/5
Do. 5/5
Za. 7/5
Za. 14/5

17.30 u.
19.00 u.
19.00 u.
19.00 u.
09.00 u.
19.00 u.
17.30 u.

Koster
W. v.d. Berg en
A. Rekveld
A. Rekveld
W. v.d. Berg
W. v.d. Berg
W. v.d. Berg
W. v.d. Berg
A. Rekveld
W. v.d. Berg

Misdienaars
Luuk en Eveline Salden
Geen misdienaars
Geen misdienaars
Michael Breuker en Gijs Nijboer
Geen misdienaars
Geen misdienaars
Geen misdienaars
Wouter en Jacob Salden
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Datum
Ma. 16/5
Zo. 22/5

Tijd
09.00 u.
09.00 u,.
19.00 u.

Za. 28/5

17.30 u.

Koster
A. Rekveld
W. v.d. Berg
W. v.d. Berg en
A. Rekveld
W. v.d. Berg

Misdienaars
Tijs en Ruben Salden
Geen misdienaars
Geen misdienaars
Luuk Salden en Gijs Nijboer

PAROCHIENIEUWS
PASTORAAL BEZOEK THUIS OF IN HET ZIEKENHUIS
Wilt u bezoek thuis of in het ziekenhuis of communie aan huis, stuur
dan deze strook naar de pastorie. Wij stellen dat zeer op prijs.
Opnames worden vanuit het ziekenhuis zelf niet altijd tijdig
doorgegeven aan de parochies. Daarom is het raadzaam dit formulier
in te vullen.
Naam
Adres
Telefoon
Wil graag bezoek en/of communie ontvangen*
KERKSCHOONMAAK
Woensdag 13 april: groep 4, dinsdag 26 april: groep 5.
MISINTENTIES LOURDES
Evenals voorgaande jaren willen we ook nu weer misintenties voor u
meenemen naar Lourdes. Een mooi en zinvol gebruik. Wilt u daarvan
gebruik maken en in Lourdes voor uw intentie(s) een mis laten lezen,
dan kunt u de intentie(s) in een envelop doen, zet op de buitenkant
“Misintenties voor Lourdes” en deponeer dit in de brievenbus van de
pastorie aan de kant van de Koopmansstraat. Dan nemen wij ze
graag voor u mee. Deze intenties kunnen ingeleverd worden tot en
met vrijdag 6 mei. De bedevaartreis is van zaterdag 7 t/m donderdag
12 mei.
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VIVA VOCE ZINGT VOOR STICHTING ATIY
Sinds 2015 zingt Viva Voce Raalte, verbonden aan de Basiliek van
de Heilige Kruisverheffing in Raalte, voor Stichting Atiy. Via Ans
Haarman uit Mariënheem zijn zij in contact gekomen met de
Stichting Atiy. Ans Haarman woont al 17 jaar in Cochabamba in
Bolivia en coördineert van daaruit alle hulp die nodig is om de
mensen, die in één van de armste delen van Zuid-Amerika wonen,
vooruit te helpen. Atiy Nederland is een groep enthousiaste mensen
die in 1997 het initiatief heeft genomen om een school voor kansarme
kinderen in Bolivia te realiseren. Nu, in 2016, staat er St. Antonio de
Buena Vista een school waar dagelijks 800 kinderen onderwijs
volgen. Behalve het bouwen van een school zijn er meerdere
initiatieven in en rond St. Antonio de Buena Vista ontplooid waarbij
Atiy betrokken is, zoals een eetzaalproject, huiswerkbegeleiding, een
medische post en een schoon-drinkwatervoorziening. Ook wordt de
lokale bevolking ondersteund op het gebied van land- en tuinbouw.
Op deze wijze wordt er gewerkt aan een betere toekomst voor de hele
lokale bevolking. Viva Voce wil het werk van Ans en de Stichting
Atiy ondersteunen door te zingen in verschillende kerken en op
andere locaties. Het koor zingt op zaterdag 23 april om 19.00 u. in de
R.K. Kerk H. Maria Onbevlekt Ontvangen in Heeten. Wij hopen dat
we bij de deurcollecte op een bijdrage van U mogen rekenen.
WANDELEN MET DE FRANCISCAANSE BEWEGING
Op zondag 17 april organiseert de Franciscaanse Beweging een
bezinnende wandeltocht in en rondom Deventer. Vertrek is vanuit het
Etty Hillesum centrum aan de Roggestraat 3 om 11.30 u. Tijdens
deze wandeling staat het jaarthema ‘vredelievend’ van de
Franciscaanse Beweging centraal. Aan de hand van een korte,
inspirerende tekst wordt er een route van ongeveer 14 kilometer
gelopen. ‘Hoe kun je op een vreedzame manier omgaan met mensen?
Hoe kun je jezelf vredelievend en open opstellen? Kun je je
verplaatsen in andere mensen?’ Kijkend naar de actuele situatie
rondom de vluchtelingen die hun toevlucht in Europa zoeken, kan het
zeer verhelderend zijn over deze vragen na te denken. Onderweg is er
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ruimte voor gesprek rondom deze vragen, maar ook voor stilte en
persoonlijke reflectie. De wandeling wordt kort gezamenlijk
afgesloten op het vertrekpunt. De Franciscaanse Beweging
organiseert al vele jaren wandelingen in het hele land. Wandelen met
gelijkgestemden rond een bepaald thema geeft een gevoel van
verbroedering en rust. Uit veel wandelingen zijn blijvende
vriendschappen ontstaan.
Datum en tijd: zondag 17 april, koffie en thee om 11.00 u., vertrek
11.30 u. Afsluiting 16.30 u.
Startlocatie: Etty Hillesum centrum, Roggestraat 3, 7411 EP
Deventer
Kosten, ter plekke te voldoen: € 5,- (voor FB-leden € 3,50).
Lunchpakket graag zelf meenemen.
Aanmelding
en
meer
informatie:
via
de
e-mail:
www.franciscaansebeweging.nl, info@franciscaansebeweging.nl of
telefonisch: 073-6131340.
De Franciscaanse Beweging brengt mensen samen die zich
aangetrokken voelen tot het gedachtegoed van Franciscus en Clara
van Assisi. Hun levenswijze inspireert om eenvoudig, betrokken,
kwetsbaar en vredelievend door het leven te gaan. Zij hechtten niet
aan status of materie en hadden onvoorwaardelijk lief. Hun
compassie heeft velen in het hart geraakt, en doet dat tot op de dag
van vandaag. Kernwaarden van de FB zijn: eenvoudig, betrokken,
kwetsbaar en vredelievend.
MEET & EAT
We zoeken nog heel wat gastgezinnen! In Deventer verblijven
vluchtelingen op meerdere locaties. Voor de bewoners (mannen) van
de PrePOL locatie aan de Laan van Borgele èn de PrePOL in
Schalkhaar (Frieswijkerweg) organiseren we op vrijdag 8
respectievelijk vrijdag 15 april opnieuw Meet & Eat avonden. Het
principe is heel eenvoudig: Om 17.00 u. haal je 2 (vluchteling) gasten
op en neem je de mannen mee naar huis. Je deelt de maaltijd en
ontmoet elkaar. Soms met een wandeling, een spel, of nadere
kennismaking. Rond 21.00 u. breng je je gasten weer terug. Een
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avondje gastvrijheid wordt zo gewaardeerd! Door de gasten, maar
ook door de gastgezinnen. De eerdere Meet & Eat avonden die
we eind
november
2015
en
januari
2016
hebben
georganiseerd, kregen van de gastgezinnen een rapportcijfer van
gemiddeld maar liefst een 8,5. Voor de komende 2 vrijdagen zoeken
we nog best veel gastgezinnen, om ook zoveel mogelijk mannen een
avondje Nederlandse gastvrijheid aan te kunnen bieden. Is dit een
manier waarop je graag Present wilt en kunt zijn voor vluchtelingen
in of dichtbij je eigen woonplaats? Dan zien we je aanmelding graag
tegemoet! Op beide avonden kunnen we zo'n 50 gastgezinnen
gebruiken.Namens de werkgroep Meet & Eat, Stichting Present
Deventer, Jitty Wiggers & Margreet Smit PS: Alle info omtrent Meet
& Eat, inclusief do's & dont's rondom communicatie/eten en
veelgestelde vragen, vind je op onze website. Voor vrijdag 8 april
kun je je aanmelden tot uiterlijk dinsdag 5 april 24.00 u. Voor
vrijdag 15 april kun je je tot uiterlijk dinsdag 12 april 24.00 u.
aanmelden.T (06) 280 200 77 | E: info@presentdeventer.nl
www.presentdeventer.nl
FILM JOB (HIOB)
Op woensdagavond 25 mei zal de Parochie Heilig Kruis in
samenwerking met de Plaskerk de film Hiob vertonen. Deze film,
gemaakt door Laurens Umans, leider van de Joseph Wresinski
Cultuur Stichting, duurt ongeveer een uur. Hij kreeg als ondertitel
mee: ‘Job, gezien door de ogen van de allerarmsten’. Na de film zal
er een nabespreking zijn o.l.v. Laurens Umans zelf. Laurens Umans
was in de tijd dat hij gevraagd werd om deze film te maken door de
toenmalige internationaal voorzitster van de A.T.D. Vierde
Wereldbeweging mevr. De Vos Van Steenwijk wel bekend met de
inhoud van het boek Job, maar niet met de problematiek van de
armste gezinnen. Als voortraject is hij daarom in een
achterstandswijk met arme gezinnen gaan praten over – en
improviseren rond – de thema’s uit het boek Job. Op deze wijze
maakte Laurens voor het eerst kennis met de verschrikkingen die het
leven in armoede met zich meebrengt. In het tweede gedeelte van de
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film worden de verhalen en ervaringen van de gezinnen ‘via’ het
verhaal van Job verteld. Het eerste gedeelte van de film toont een
gesprek tussen Job en vier van zijn vrienden, zoals we dat kennen uit
het bijbelverhaal. In het tweede gedeelte van de film is Job geheel aan
zichzelf overgelaten. Overmand door verdriet dwaalt hij door het land
en komt terecht in een stad van vandaag. We zien wat een man als
Job, beroofd van al wat hij liefhad, zou kunnen overkomen als hij in
deze tijd had geleefd. Woensdag 25 mei 20.00 u. (inloop vanaf 19.30
u.). Filmhuis Raalte (in Het Annahuis), De Plas 8, 8102 CS, Raalte.
Entrée: € 6,-. Opgave: barmhartig@parochieheiligkruis.nl Mocht u
meer willen weten over de Joseph Wresinski Cultuur Stichting:
www.wresinskicultuur.nl

VERENIGINGSNIEUWS
KBO/ACTIVITEITENGROEP 55+
Vele senioren hebben al heel lang hun rijbewijs en kunnen behoefte
hebben aan een: opfriscursus rijvaardigheid. Op woensdagmiddag
13 april om 14.00 u. organiseren wij in samenwerking met Rijschool
Hazelhekke en wijkagent Johan Revenboer een opfriscursus voor
automobilisten in KulturhusTrefpunt. In de cursus wordt aandacht
besteed aan veranderingen in de verkeerswetgeving. Ook kunnen aan
de aanwezige wijkagent vragen gesteld worden over verkeerssituaties
in onze woonomgeving. In een ontspannen sfeer kunt u de theorie
ophalen en uw kennis van verkeersborden testen. Daarnaast zal Ben
Hazelhekke uitleg geven over de verlenging van het rijbewijs bij met
name het bereiken van de 75-jarige leeftijd. De “Eigen verklaring met
geneeskundig verslag” zal hierbij gedetailleerd aan de orde komen.
Afsluitend, na de bijeenkomst, krijgt u naast een kopie van de
vragenlijst uit de “eigen verklaring” documentatie materiaal mee van
een opticien en een audicien uit de regio. Een leerzame bijeenkomst
voor iedere verkeersdeelnemer! Belangstellende zijn van harte
welkom! Entree € 5,00 incl. koffie en één consumptie.
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OVERIG NIEUWS
FOTOBEWERKINGSCURSUS PICASA VOOR BEGINNERS.
In 5 lessen leert u werken met het populaire programma: zoals het
downloaden en installeren, foto’s beheren, bewerken en overzetten
naar je eigen pc. In de laatste les leert u met eigen foto’s een fotoboek
maken. Het is handig om uw eigen laptop mee te nemen. Maximaal
aantal cursisten is vier. Kosten € 50,00 incl. boek.
De cursus begint op dinsdagavond 12 april met de volgende data:
19 april - 26 april - 3 mei - 10 mei, telkens van 19.00 – 21.00 u. in de
Stevenskamp. U kunt zich opgeven t/m 6 april door een mail te
sturen naar: gastvrouwsk@zorggroepraalte.nl
BINGO-MIDDAG IN STEVENSKAMP
Deze middag is bedoeld voor iedereen die het leuk vind om BINGO
te spelen! Er zijn leuke prijzen te winnen. Hoe meer zielen, hoe meer
vreugd.
Datum: Vrijdag 15 april
Locatie: Stevenskamp
Aanvang: 14.30 u.
Prijs: € 4,50 inclusief koffie en aan het einde van de middag een
lekkere snack.
FONDS GEHANDICAPTENSPORT
Evenals voorgaande jaren wordt er in de week van 11 t/m 15 april
weer door vrijwilligers gecollecteerd voor bovenstaand fonds. Veel
mensen die gehandicapt zijn willen graag sporten. Hiervoor moeten
er veel aanpassingen worden gedaan o.a. aanpassingen sport- en
spelmateriaal of sportaccomodaties en speciaal vervoer. Ook draagt
dit fonds bij aan het organiseren van diverse wedstrijden. Zoals u
allen weet is dit alles een kostbare zaak. Wilt u ook hieraan een
bijdrage leveren? De gehandicapte sporters zullen u zeer dankbaar
zijn.
Plaatselijk vertegenwoordigster, Miny Bosman
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SPORTNIEUWS
VOETBAL
Datum/tijd Thuis
Zaterdag 09-04-2016
15:00
Lochem SP A1
14:30
Heeten A2
14:30
Heeten B1
12:45
Lemelerveld B4
13:00
Lemelerveld C2G
12:45
Wijhe '92 C3D
12:45
Heeten C3G
11:00
Heeten D1G
11:00
Heeten D2
08:45
De Zweef D4
09:00
Heeten E1
08:30
Schalkhaar E7
08:45
Enter Vooruit E5
09:00
Heeten E4
10:00
OZC F1
10:05
Heeten F3G
08:45
IJsselstreek F2
09:00
Holten F5
09:30
SDOL 4 tegen 4
10:00
Heeten 4 tegen 4 2
09:00
Traningsgroep
Zondag 10-04-2016
14:00
Heeten 1
10:30
Heeten 2
10:00
Diepenveen 3
12:15
Heeten 4
10:00
Heeten 5
11:30
Marienheem 5
10:30
Wesepe 4
10:00
Rijssen Vooruit 45+1
12:00
Heeten/Wesepe VR1
Woensdag 13-04-2016
18:30
Lemelerveld D3

Uit
Heeten A1
Schalkhaar A4D
Wijhe '92 B2
Heeten B2D
Heeten C1
Heeten C2GD
Groen Wit '62 C8G
Sallandia D1
Schalkhaar D8
Heeten D3
Blauw Wit'66 E1
Heeten E2
Heeten E3
FC RDC E3G
Heeten F1
Wesepe F1
Heeten F4
Heeten F5
Heeten 4 tegen 4 1
divers

Columbia 1
Epe 2
Heeten 3
Heino 6
Wesepe 5
Heeten 6
Heeten 7
Heeten 45+1
Activia VR1
Heeten D3
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VOLLEYBAL
Datum/tijd Thuis
Recreantenprogramma vrijdag 8 april
21.15 u.
Dames 1
20.15 u.
Dames 2
20.15 u.
Dames 3
20.15 u.
Heren 1
21.15 u.
Heren 2
21.15 u.
Mix 1
Maandag 11 april
20.30 u.
De Hoven DR 1
Dinsdag 12 april
20.30 u.
WIK Steenderen HR 1
Woensdag 13 april
19.45 u.
Klarenbeek DR 2
19.45 u.
VIOS Eefde DR 3
20.15 u.
SV Socii HR 4
20.30 u.
Wilp XR 1

Uit

Sporthal

Klarenbeek DR 1
Klarenbeek DR 2
Klarenbeek DR 3
Borplat HR 1
Dash Heren 1
BSV XR 1

Heeten
Heeten
Heeten
Heeten
Heeten
Heeten

Dames 3

Zutphen

Heren 3

Steenderen

Dames 1
Dames 2
Heren 4
Mix 1

Klarenbeek
Eefde
Wichmond
Wilp

Competitieprogramma zaterdag 9 april
12:00
BSV DS 2
Heeten Sportief DS 1
13:00
Hevo MA 1
Heeten Sportief MA 1

Beekbergen
Heino

HANDBAL
Datum/tijd

Thuis

Zaterdag 9 april
20.15 uur
PLUS/Heeten Dames 1
19.00 uur
PLUS/Heeten Heren 1
17.45 uur
Overwetering B1
15.00 uur
PLUS/Heeten B2
10.40 uur
AHV Achilles C3
14.15 uur
PLUS/Heeten D1
12.25 uur
AHV Achilles D2
13.25 uur
PLUS/Heeten E1
09.50 uur
AHV Achilles E2
09.00 uur
Broekland E2
11.10 uur
Schalkhaar F1
Zondag 10 april
12.45 uur
PLUS/Heeten A1
Woensdag 13 april
21.30 uur
PLUS/Heeten Ds Recr.

Uit

Aanw./vertr.

Wesepe Dames 1
Blauw Wit Heren 1
PLUS/Heeten B1
Klink Nijland/Kwiek B2
PLUS/Heeten C2
Auto Service/Haarle D1
PLUS/Heeten D2
Klink Nijland/Kwiek E2
PLUS/Heeten E2
PLUS/Heeten E3
PLUS/Heeten F1

13.30 uur
13.05 uur
08.50 uur
08.20 uur
10.30 uur

Seine Wonen/HHZD A1
Nijhof Broekland Ds Recr
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TENNIS
Datum/tijd
Vrijdag 8 april
19.00 u.
Zaterdag 9 april
12.00 u.
13.00 u.
13.00 u.
13.00 u.
Zondag 10 april
10.00 u.
Dinsdag 12 april
10.00 u.

Thuis

Uit

Heren 35+

Pelikaan 3

Lemelerveld 1
Ter Spille 1
Heren 2
Heren 35+ 1

Mix 1
Heren 1
Bathmen 3
Wierden 1

Heren 35+ 1

Lemelerveld 3

Dames 1

Wierden

Aanw./vertr.
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