't Kevertje
Kerk- en verenigingsnieuws voor Heeten

MET PINKSTEREN ZIEN WE ZE VLIEGEN
Pinksteren is het feest van het verspreiden van de boodschap van
God. De paardenbloem beeldt dat goed uit. Als die is uitgebloeid, is
het een prachtige pluizenbol geworden met ontelbaar veel zaadjes.
De wind verspreidt die, zodat er overal nieuwe paardenbloemen
komen. Als je tegen een pluizenbol aanblaast, vliegen kleine
parachutes met een ‘boodschappentasje’ eraan overal heen.
Zo stel ik me Pinksteren voor: al die kleine zaadjes, die overal heen
waaien op zoek naar een goede voedingsbodem en licht en water om
op te bloeien. Een wolk van die ‘boodschappentasjes’ vol verhalen
van God, mensen en de wereld komt telkens weer aanwaaien, maar
we moeten die tasjes zelf uitpakken en er iets mee doen. Opvangen,
goede voeding en blijvende aandacht geven.
Corrie Jacobs

Vrijdag 13 mei 2016

jaargang 50

nummer

16

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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KERKNIEUWS
VIERINGEN PAROCHIE H. KRUIS LOCATIE HEETEN
Datum
Zaterdag
14 mei
Zondag
15 mei, 1e
Pinksterdag
Maandag
16 mei, 2e
Pinksterdag
Woensdag
18 mei

Tijd
17.30 u.

Viering
Pinksteren, eucharistieviering,
past. Verweij
Geen viering

Koor
Parochiekoor

09.00 u.

2e Pinksterdag,
eucharistieviering, em. past.
Wolters
Eucharistieviering

Rejoice

19.00 u.

Namen voorgangers onder voorbehoud

OVERIGE LOCATIES PAROCHIE H. KRUIS
Zaterdag 14 mei
Nw. Heeten 19.00 u.
Holten
Kruisverh.

17.00 u.

Paulus
Broekland
Haarle
Luttenberg
Mariënheem

19.00 u.
19.00 u.

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

Zondag 15 mei 1e Pinksterdag
Geen viering
09.30 u.
10.30 u.

Eucharistieviering
Eucharistieviering

09.00 u.

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

09.00 u.

09. 30 u.

Maandag 16 mei 2e Pinksterdag
Nw. Heeten
Geen viering
Holten
Geen viering
Kruisverh.
10.30 u.
Eucharistieviering
Paulus
Geen viering
Broekland
Geen viering
Haarle
Geen viering
Luttenberg
Geen viering
Mariënheem 09.00 u.
Eucharistieviering
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MISINTENTIES
Wij gedenken de volgende intenties:
In het weekend 14 en 15 mei:
Uit dankbaarheid; Jgt. Evert Wichers Schreur en overl. fam.; Anna
Alferink-Hobert; Wim Nijenkamp; Dinie Beumer; Jan Klein
Overmeen; Wim Schrijver; Bernard Vloedgraven; Bennie Tibben;
Overl. ouders Groote Stroek-Schoot, Jan, Bernard en Teun; Antoon
Schoorlemmer; Overl. ouders Evers-Simons; Hein Hunneman en
overl. fam.; Johanna en Antoon Kerkvliet en overl. fam.; Overl. fam.
Reimert-Veldkamp en zuster Marian; Wim Tutert; Overl. fam.
Vulink-Pol; Overl. ouders Heerink-Gerritsen; Gerrit Oldeboer-Annie
Eekmate; Bart en Martie ten Have en overl. fam.; Geert Voorhorst;
Wilhelmus van Dooremolen en overl. fam.; Wim Wichink en overl.
fam.; Harry ten Have; Wim Rouweler; Antoon en Marietje OginkOlde Bijvank; Gé en Annie Hazelhekke-Ruiter; Willy BruggemanHoltkuile; Jan Bril
Maandag 16 mei:
Jgt. ouders Klein Koerkamp-Heethaar
Woensdag 18 mei:
Overl. ouders Duteweert-van Oldeniel
KOSTER EN MISDIENAARS
Datum
Za. 14/5
Ma. 16/5
Zo. 22/5

Tijd
17.30 u.
09.00 u.
09.00 u,.
19.00 u.

Za. 28/5
Za. 4/6
Za. 11/6
Zo. 19/6
Za. 25/6

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

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

Misdienaars
Wouter en Jacob Salden
Tijs en Ruben Salden
Geen misdienaars
Geen misdienaars
Luuk Salden en Gijs Nijboer
Geen misdienaars
Gijs Nijboer en Judith Salden
Geen misdienaars
Geen misdienaars
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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*
DOPEN
Ouders die een kindje willen laten dopen, worden verzocht een
geboortekaartje te sturen naar de pastorie, deze worden doorgegeven
naar de werkgroep Doopvoorbereiding. Er zal dan contact met u
opgenomen worden.
PAROCHIE-AGENDA
P = Parochiecentrum T = Trefpunt K = Kompas M = Molenhoek
Wo. 18/5 19.30 u. Locatieraad en pastoraatsgroep
P
Do. 19/5 20.00 u. Werkgroep Caritas
KERKSCHOONMAAK
Woensdag 25 mei groep 2
Maandag 6 juni groep 3
COLLECTE NEDERLANDSE MISSIONARISSEN
In het pinksterweekend is er een deurcollecte voor de Nederlandse
Missionarissen. De bussen hiervoor staan achter in de kerk. Van harte
aanbevolen.
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OPROEP
Wij, locatieraad en pastoraatsgroep, zijn naarstig op zoek naar
nieuwe leden. Dit is mede omdat een groot aantal leden binnen niet al
te lange tijd aftreden en niet herkiesbaar zijn. Om de overgang naar
een nieuw bestuur en pastoraatsgroep geleidelijk te laten verlopen is
het nodig dat in 2016 nieuwe kandidaten zich aanmelden.
Bestuur Locatieraad.
Voorzitter : Harry Vulink aftredend - 1 januari 2018 ( 12 jaar)
Secretaris : Ria Oldeboer aftredend - 1 januari 2017 ( 11 jaar)
Penningmeester : Vacature
Lid
: Agnes Kemper aftredend 1 oktober 2016, herkiesbaar.
( 4 jaar)
Pastoraatsgroep.
Voorzitter a.i.: Harry Vulink aftredend - 1 januari 2018 (8 jaar)
Profiel Diaconie: Betsie Bosman aftredend - 1 januari 2018
(8 jaar)
Profiel Catechese: Roosmarie Salden aftredend - 1 januari 2018
(8 jaar)
Profiel Liturgie: Vacature
Profiel Gemeenschapsopbouw : Vacature
Dus meld je aan, we hebben samen er voor gezorgd dat we het
kerkgebouw in stand kunnen houden. Laten we ook zorgen dat we het
bestuurlijk in stand houden. Dit om te voorkomen dat 1 januari 2018
een droevige dag wordt voor onze geloofsgemeenschap, na het
jubileumjaar 2017 waarin we vieren, ons 225 jaar kerk zijn en dat
ons kerkgebouw 125 jaar bestaat .
Locatieraad en Pastoraatsgroep
BESTE GEBRUIKERS VAN ‘T KEVERTJE
Een aantal vrijwilligers hebben aangegeven na vele jaren te stoppen
dan wel minder tijd te willen besteden aan het maken van ‘t Kevertje.
Het betreft vrijwilligers van de redactie, drukkers, boekjesmakers en
verspreiders van ‘t Kevertje. Het vinden van nieuwe vrijwilligers is
moeilijk. Ook het verspreiden van ‘t Kevertje door schoolkinderen
wordt steeds moeilijker en wordt steeds meer gedaan door ouderen.
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Daarom hebben we besloten om met ingang van het nieuwe
schooljaar ‘t Kevertje NIET meer wekelijks maar om de 2 weken te
laten verschijnen. Er is overleg met Gerard Simons (HOV), Johan
Severein (PB) en Marco Tibben ( website Heeten) om samen te
kijken om ‘t Kevertje ook in de toekomst voor Heeten te behouden en
huis aan huis te verspreiden. Daarnaast zal ‘t Kevertje ook digitaal te
zien zijn op : www.parochieheiligkruis.nl en www.Heeten.info
Hopelijk heeft u begrip voor deze verandering.
Met vriendelijke groet,
Vrijwilligers ‘t Kevertje en Locatieraad
BESTE PAROCHIANEN
Afgelopen zaterdag 23 april hebben wij met ons koor Viva Voce uit
Raalte de dienst mogen zingen voor Stichting Atiy. Wij hebben
enorm genoten en willen u bedanken voor de gulle gaven die wij
namens Stichting Atiy mochten ontvangen. Tijdens de deurcollecte is
er € 293,31 opgehaald.
Met muzikale groet, Viva Voce Raalte
KINDERKERK JEZUS WORDT GEDOOPT.
(voor kinderen van 3 – 12 jaar)
Jij bent gedoopt toen je nog een baby was. Jezus
was al groter toen hij gedoopt werd. Wil je weten
hoe het ging bij de doop van Jezus? Of wil je zelf
bij het doopfont in de kerk komen kijken en zien
wat we allemaal gebruiken bij het dopen? Dan ben je van harte
welkom om met ons te komen luisteren, kijken en vieren! Natuurlijk
zijn ook je broertje en/of zusje, je vader en moeder, opa en oma van
harte welkom om mee te komen.
Wat gaan we verder doen?
Samen gaan we zingen, bidden, kaarsjes branden en nog meer. Jullie
mogen ook een houdbaar product meenemen. De producten
verzamelen we in een collecte en we zorgen ervoor dat deze bij de
gezinnen komen die dat nodig hebben. Na afloop drinken we nog wat
ranja of een kop koffie of thee.
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Waar en wanneer?
Op zondag 22 mei 2016 om 11.00 u.
Plaats: in de Pauluszaal (die aan de Pauluskerk vastzit)
Westdorplaan 122, 8101 BJ Raalte.
Voor de ouders
Als
u
nog
vragen
heeft,
mail
gerust
naar
kinderkerkraalte@gmail.com. Of kijk op onze website:
www.parochieheiligkruis.nl/kinderen
Werkgroep Kinderkerk Raalte
VOORSTELLING: “HIER STA IK- DANSEN EN VECHTEN
MET MAARTEN LUTHER”
Ter gelegenheid van de 500 jarige Lutherherdenking in 2017 heeft de
interkerkelijke commissie Vorming en Toerusting te Holten Kees van
der Zwaard uitgenodigd om zijn alom geprezen voorstelling “Hier sta
ik - dansen en vechten met Maarten Luther” in Holten te komen
houden. Dat zal gebeuren op vrijdag 28 oktober om 20.00 u. in de
Dorpskerk van Holten. In Hier sta ik duikt hoofdpersoon Maarten in
de spannende, wonderlijke en soms grimmige gedachtenwereld van
Luther. Die confronteert hij met onze eigentijdse cultuur en zijn eigen
persoonlijke geschiedenis. Zo ontstaat een monoloog over
vriendschap en verraad, God en het geweten, de duivel en de vrije wil
– voortgedreven door het verlangen naar wat ooit genade werd
genoemd. Een aparte rol is weggelegd voor een computer-gestuurd
draaiorgel, dat Bach en blues laat horen. De composities en
arrangementen zijn van Hans Hasebos. De regie is in handen van
Cilia Hogerzeil, artistiek leider van Muziektheater Hollands Diep. U
bent allen van harte welkom. Noteer de datum alvast in uw agenda.
Harry Bloo, pastor
“TROTS OP DE PAULUS”
Op 2 oktober 2016 bestaat de Pauluskerk 50 jaar en dat gaat gevierd
worden. In het kader van dit jubileum jaar 50 jaar Pauluskerk vindt er
op 25 mei een bijzondere voorstelling plaats in de Paulus kerk in
Raalte. Voorstelling “SPIEGELTIJD” door Kirsten Benschop.
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Theatermaakster Kirsten Benschop zal in een verassende
solovoorstelling het verhaal “Spiegeltijd” voordragen. Met een unieke
mix van acteren, vertellen en zingen brengt Kirsten Benschop dit zelf
geschreven en actuele verhaal op een heldere en toegankelijke
manier. Theater van deze tijd,zonder een hapklare brok te zijn. Alle
senioren uit de Parochie Heilig zijn van harte welkom. Ook leden van
de KBO zijn van harte welkom. De kerk is open vanaf 14.00 u. en de
voorstelling begint om 14.30 u. Komt allen!
IMPRESSIE BIBLIODRAMA
Woensdagavond 20 april waren we bij elkaar met een mooie groep
van negen personen om dieper in het verhaal van de vader en zijn
twee zonen te duiken. Al bij het lezen en bespreken van de tekst
raakten de personages ons. Na de rollen uitgelicht te hebben, kozen
we ieder een rol in het verhaal die het dichtst bij onszelf lag. Het
verhaal en de karakters van de personen - de jongste zoon, de oudste
zoon, de vader, maar ook de knecht en andere personen – komen dan
ineens heel dichtbij. We hebben allemaal iets van de jongste zoon in
ons. Loskomen van het ouderlijk huis, veel meemaken, inzien dat het
thuis misschien zo slecht nog niet is. We hebben ook allemaal iets
van de oudste zoon in ons. Nauwgezet en plichtsgetrouw, met
verantwoordelijkheidsgevoel altijd hard werken en doorgaan. Graag
dingen delen met je vader. Waar was hij op momenten dat je je
gedachten, je verdriet om een gemiste moeder, gevoelens om een
vertrokken broer, met hem had willen delen? Ja, ook de moeder werd
gemist, de echtgenote werd gemist. Samen vooruit willen, tot
verzoening komen. En op afstand de knecht die gewoon zijn taken
uitvoert, alles beziet en geen oordeel heeft over wie dan ook.
Voor ons, degenen die aan deze avond meededen, zal het verhaal
nooit meer hetzelfde klinken als voorheen. Het is boven alles meer
gaan leven. Dankbaar voor wat we met elkaar mochten delen gingen
we ieder met onze eigen schat aan nieuwe inzichten weer naar huis.
Lonneke Gunnink – van den Berg
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VERENIGINGSNIEUWS
BESTE MOTORVRIENDEN EN VRIENDINNEN
Op zondag 15 mei organiseert de M.C Free Wheels de 19e
Pinkstertoertocht. Er zijn 2 routes uitgezet richting de Achterhoek
van ongeveer 175 km en 215 km. Deze tochten zijn alleen op
navigatie beschikbaar. De routes worden op zaterdagmiddag 14 mei
vanaf 16.00 u. verstuurd naar alle leden van de M.C. Free Wheels. De
“Niet-leden” kunnen de route opvragen via j.tutert@ziggo.nl . De
routes worden dan ook op 14 mei vanaf 16.00 u. verstuurd. De
inschrijving is ’s morgens mogelijk tussen 09.00 en 12.00 u. bij:
KulturhusTrefpunt, Dorpsstraat 16, 8111 AD Heeten.
Met vriendelijke groet, Cas Hazelhekke Namens de MC Freewheels
KERMIS
ONTBIJTBUFFET 12 JUNI 2016
Over enkele weken is het weer zover Kermis in Heeten 8 t/m 12 juni
2016 !!! Er staan weer een aantal leuke en nieuwe onderdelen op het
programma. Nieuw dit jaar; kermis ontbijtbuffet. Kom gezellig
ontbijten met uw gezin, opa, oma of gezamenlijk als buurt/straat.
Samen met brood- en banketbakkerij Bosgoed hebben we voor u een
zeer smakelijk ontbijtbuffet samengesteld. Er zijn maar een beperkt
aantal plaatsen beschikbaar, geef u dus tijdig op! Reservering
uitsluitend op basis van inschrijving en betaling vooraf (Volwassenen
€ 5,- p.p. Kinderen tot 6 jaar € 3,- p.p ) Opgave voor 2 juni a.s. bij
brood- en banketbakkerij Bosgoed. Kijk ook eens op onze site
www.kermisheeten.nl of op onze facebook-pagina.
Oranjevereniging Heeten
ACTIVITEITENGROEP 55+
Organiseert dit jaar weer de fietsavonden in de maanden juni, juli en
augustus iedere 1ste en 3de woensdag van de maand met een
uitzondering voor de maand JUNI dan fietsen we de 2de en 4de
woensdag van de maand. Dit komt beter uit met de fiets 4-daagse. De
datums zijn als volgt 8 juni en 22 juni. Vertrek vanaf het Dorpsplein
om 18.30 u. Noteer in uw agenda. Bij regen gaat het fietsen niet
door.
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OVERIG NIEUWS
ZWEMKAARTEN 2016 ZWEMBAD “DE OASE” HEETEN
Let op! Dit weekend is de laatste kans om zwemkaarten te bestellen
in de voorverkoop. De voorverkoop loopt nog tot zaterdag 14 mei
12.00 u., hierna gelden prijzen “aan het bad”. Het afhalen van de
bestelde kaarten kan nog op zaterdag 14 mei van 10.00 tot 12.00 u. in
KulturhusTrefpunt. Er kunnen ter plaatse geen zwembadkaarten
worden gemaakt. Bestel ze dus eerder! Na de voorverkoop kun je nog
steeds
online
de
kaarten
bestellen
via
de
site
www.zwembadheeten.nl. Hiervoor gelden de prijzen van “aan het
bad”. Indien je alsnog een gezinskaart wilt kopen, dan is dit alleen
online mogelijk. Aan het bad kun je alleen een zwemkaart, een 10badenkaart of dagkaartjes kopen. Op de site zijn ook de prijzen voor
de diverse kaarten en de openingstijden te vinden. Niet opgehaalde
kaarten gekocht in de voorverkoop kunnen worden opgehaald in de
kiosk van het zwembad, tijdens de openingstijden van het bad. Indien
onbetaalde kaarten niet tijdens de voorverkoop zijn opgehaald,
gelden de prijzen van “aan het bad”. We wensen iedereen een fijn
zwemseizoen toe!
Bestuur Zwembad "de Oase" Heeten
ALGEMENE JAARVERGADERING STICHTING HELAMI
Hierbij wordt u uitgenodigd tot het bijwonen van de algemene
jaarvergadering van de stichting Helami, welke zal
plaatsvinden op woensdag 25 mei bij zaal Reimink,
Spanjaardsdijk 17 te Heeten. Aanvang: 20.00 uur.
Agenda:
1. Opening van de jaarvergadering met terugblik op 2015
2. Ponyweek 2016: bekendmaking van het programma
3. Rondvraag
4. Sluiting

Namens de stichting Helami,Het bestuur
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SAMEN HEETEN SAMEN ETEN
SAMEN HEETEN SAMEN ETEN
organiseert een KOOKGROEP.
Vindt u het gezellig om af en toe samen met
andere dorpsgenoten te koken en eten?
Binnenkort starten wij, bij voldoende belangstelling, een kookgroep
in KulturhusTrefpunt. Voor iedereen, ook voor beginners, onder
leiding van Martin van der Linde. 1 maal per maand, op maandag,
dinsdag of woensdag. Geef u op als het u wat lijkt. We zullen in een
eerste bijeenkomst samen verder afspraken maken. Dan kunt u alsnog
beslissen of u meedoet. De kosten zullen laag zijn.
Bel met Ans Mensink, 06-36290136, of mail naar
samenheetensameneten@gmail.com SAMEN HEETEN SAMEN
ETEN is een activiteitengroep van KulturhusTrefpunt. Kijk ook eens
op www.kulturhustrefpunt.nl
WANDELVIERDAAGSE HEETEN, 27 t/m 30 juni 2016
Dit jaar wordt de jaarlijkse wandelvierdaagse Heeten gelopen van
maandag 27 juni t/m donderdag 30 juni 2016. De start is vanaf ’t
Stevenskamp, waarbij we maandag t/m woensdag starten tussen 18.00
en 18.30 u. Op donderdag wordt een ieder verzocht om op 18.00 u van
start te gaan om de wachttijd vóór de intocht zo kort mogelijk te laten.
LET OP!! Ook dit jaar is de verzamelplaats, op de avond van de
intocht voor toeschouwers (met bloemen) op ’t Dorpsplein. Zie hiervoor
de posters en flyers. De deelname is € 1,- per avond en € 3,- voor vier
avonden. Loop je 3-4 avonden mee dan is er een mooi aandenken mee
naar huis. Ook dit jaar is er de samenwerking met de Zonnebloem en
Stevenskamp (Zorggroep Raalte). Ook zij zullen, met aangepaste route
‘s, van start gaan op 27 t/m 30 juni vanaf ’t Stevenskamp waarbij een
gedeelte van de routes gezamenlijk worden aangedaan. Wij hopen weer
op een grote deelname. Tot ziens op maandag 27 juni aanstaande.
Tevens zijn wij op zoek naar vrijwilligers die ons team komen
versterken. Ben jij degene die wil helpen en de wandelvierdaagse
Heeten wil laten voortbestaan? Voor info: Victor Ruiter
wandelvierdaagseheeten@gmail.com.
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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 20 mei
Locatie: Stevenskamp
Aanvang: 14.30 uur
Prijs: € 4,50 inclusief koffie en aan het einde van de middag een
lekkere snack.
OPBRENGST COLLECTE GEHANDICAPTENSPORT
Deze collecte heeft in Heeten(dorp) het mooie bedrag opgebracht van
€ 996,38 Hierbij wil ik een ieder bedanken voor de bijdrage en in het
bijzonder de collectanten die weer wat vrije uurtjes beschikbaar
hebben gesteld. Het Fonds zal uw bijdrage weer goed besteden.
Plaatselijk vertegenwoordigster: Miny Bosman

SPORTNIEUWS
VOETBAL
Datum/tijd Thuis
Zaterdag 14-05-2016
14:30
Heeten B1
11:45
ZAC B5
12:45
Heeten C3G
11:30
Go Ahead D. D1
11:00
Heeten D3
09:00
Heeten E1
10:05
Heeten F1
09:00
Wijhe '92 F4G
11:00
Hoonhorst 4 tegen 4
10:00
Heeten 4 tegen 4 2
09:00
Traningsgroep

Uit
Rohda R. B2
Heeten B2D
Excelsior'31 C7
Heeten D1G
SDOL D2
Excelsior'31 E2
Hardenberg '85 F1
Heeten F3G
Heeten 4 tegen 4 1
Divers
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2e pinksterdag -2016
14:00
Vaassen 1
Heeten 1
10:00
Schalkhaar 5
Heeten 3
12:00
Schalkhaar 9
Heeten 4
Epse Gorssel Com.
10:30
4
Heeten 5
11:30
Rohda R. 11
Heeten 6
11:00
Enter 10
Heeten 7
Pinkstertoernooi Heeten 16-05-2016
12:20
Heeten D1
09:00
Heeten D2
09:18
Heeten D3
09:00
Heeten E1
14:00
Heeten E2
14:20
Heeten E3
14:20
Heeten E4
12:00
Heeten F1
09:18
Heeten F2
12:20
Heeten F3
12:00
Heeten F4
Heeten F5
14:20
Heeten 4 tegen 4 1
14:40
Heeten 4 tegen 4 2
Donderdag 19-05-2016
19:45
Heeten 45+1
Holten 45+1
Zaterdag 21-05-2016 eindfeest.
09:30 tot 12:00 diverse aktiviteiten voor de D, E en F pupillen
14:00 loopvoetbal (club van 50)
14:30 wedstrijd huidige B2 tegen oud B2 ers t.g.v. 25 jarig jubileum van Willie
Aarnink als trainer
17:30 BBQ en koe schijten voor alle senioren en A, B, en C spelers
20:00 eindfeest voor alle leden en genodigden.

TEAMBEKENDMAKING
Bij deze willen we jullie uitnodigen voor de teambekendmaking voor
volgend seizoen. De teambekendmaking zal zijn op dinsdag 17 mei.
Hieronder vind je een overzicht met hoe laat je er moet zijn.
F-pupillen: 18:30 u. E-pupillen: 18:45 u. D-pupillen: 19:00 u.
C-junioren: 19:15 u. B-junioren: 19:30 u. A-junioren: 19:45 u.
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FLESSENACTIE
S.V. Heeten organiseert ook dit jaar weer een flessenactie ten
behoeve van het jaarlijkse voetbalkamp. Deze flessenactie zorgt er
voor dat we de kosten laag kunnen houden en een fantastisch kamp
organiseren voor de D- en C-jeugd van de club. De jeugdspelers
komen woensdag 18 mei tussen 18.00 en 20.00 u. bij u langs voor
lege flessen/kratjes of evt. een vrije gift. Spaar uw lege flessen dus
nog even op tot 18 mei!!
Voetbalkamp S.V. Heeten
PENALTYBOKAAL
Maandag 16 mei is het weer tijd voor de finale van de penaltybokaal.
Alle spelers van de F- en de E-pupillen hebben na afloop van elke
competitiewedstrijd penalty`s geschoten om zo als beste naar de
finale te gaan. Na afloop van het pinkstertoernooi zal deze finale
plaats vinden. We starten om 16.30 uur op het voetbalveld. Hopelijk
komen jullie in grote aantallen deze spelers aanmoedigen. De bekers
voor de winnaars worden beschikbaar gesteld door Rijschool
Hazelhekke.
HEETEN SPORTIEF
Heeten Sportief nodigt u uit voor een uitvoering door onze jonge
sporters. Op zondag 5 juni zal er door onze jeugdleden van het
turnen, streetdance, ouder peutergym, kleuter en jeugdgym en
minivolleybal een uitvoering worden gegeven in de Sporthal te
Heeten. Aanvang 11.00 u. tot 13.00 u. U bent allen van harte
welkom.
Bestuur Heeten Sportief
HANDBAL
Datum/tijd

Thuis

Zaterdag 14 mei
11.00 uur
CVO D1
Dinsdag 17 mei
21.00 uur
Schalkhaar Ds Recr

Uit

Aanw./vertr.

PLUS/Heeten D1
PLUS/Heeten Ds Recr
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