't Kevertje
Kerk- en verenigingsnieuws voor Heeten

EEN PLEK VOOR GOD
“Moet ik nu altijd naar de kerk?”, vraagt een jongen uit groep 4 die
net zijn Eerste Heilige Communie heeft gedaan. De woorden komen
lichtelijk bezorgd uit zijn mond. “Nou…moeten…moeten. Je mag
komen, je bent altijd welkom in de kerk”, is mijn reactie.
De vraag van deze jongen borrelt nog wel eens in mij op, als ik in
gesprek ben met ouders tijdens de voorbereiding op één van de
sacramenten. Het naar de kerk ‘moeten’ roept bij sommige mensen
negatieve herinneringen op. Dat ‘moeten’ willen ze beslist niet
opleggen en doorgeven aan hun kinderen. Daarnaast tref ik ouders
van jonge kinderen, die het gevoel van naar de kerk ‘moeten’ gaan,
niet zo hebben ervaren in hun jeugd. Bij hen zie ik een open en
nieuwsgierige houding ten aanzien van spiritualiteit en waarden die
de katholieke traditie kent. Hoe het ook zij: vanuit verschillende
achtergronden en ervaringen willen ouders toch graag dat hun kind
de sacramenten ontvangt. Omdat ze de vertrouwde traditie willen
doorgeven. Deze vormt een veilige basis voor het leven. “Hierop
kunnen ze later altijd weer terug vallen”, wordt dan gezegd. Het
opgenomen worden in de gemeenschap, het ‘erbij horen’, is daarbij
een belangrijke motivatie. Natuurlijk spelen de feestelijkheden
rondom de Eerste Heilige Communie ook een rol. Vaak herinneren
ouders zich deze dag nog van toen ze zelf kind waren. Een dag om
nooit te vergeten. Zo’n feest gun je je kind toch ook!

Vrijdag 27 mei 2016
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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 VOOR TWEE WEKEN

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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Uit onderzoek blijkt dat in Nederland nog altijd zo’n 20.000 kinderen
hun Eerste Heilige Communie ontvangen. Ook in parochie Heilig
Kruis zijn er jaarlijks nog zo’n 180 communicanten. Volgens
Godsdienstsocioloog Joep van het Hart verliest de kerk haar
dwingende karakter, maar hebben veel mensen richtinggevende
waarden nodig. “God is niet verdwenen”, zegt De Hart, “maar hij
heeft geen vaste woon- of verblijfplaats meer”. Zo klinkt het alsof
God een vreemdeling of een vluchteling is geworden.
Terug naar de vraag van de communicant. “Moet ik nu altijd naar de
kerk?”. “Nee, dat hoeft niet”, zou ik opnieuw zeggen met een
aanvulling. “Je mag komen, je bent altijd welkom, om God en elkaar
te ont-moeten. God woont in je hart, in de kerk, in de natuur. Zou
God zich niet overal thuis voelen, waar wij Hem een plek geven en
ruimte voor Hem openlaten?”
Pastor Joke van Steenoven

KERKNIEUWS
VIERINGEN PAROCHIE H. KRUIS LOCATIE HEETEN
Datum
Zaterdag
28 mei
Zondag
29 mei
Woensdag
1 juni
Vrijdag
3 juni

Tijd
17.30 u.

Viering
Terugkomviering 1e H.
Communie, past. J. Verweij

Koor
Kinderkoor
Sunshine

Geen viering
19.00 u.

Eucharistieviering

09.00 u.

1e vrijdag van de maand,
eucharistieviering
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GEZINSVIERING
Zaterdag 28 mei 18.30 u. hebben we de
terugkomviering na de Eerste Heilige Communie
THEMA: ‘Verbonden met elkaar’. Geïnteresseerden
en speciaal iedereen die de eerste heilige communie
heeft gedaan en hun familieleden zijn van harte welkom! Kinderkoor
Sunshine verzorgt de liedjes samen met de kinderen die de eerste
heilige communie hebben gedaan.Na de viering hebben we een
collecte voor het kinderkoor.
VIERINGEN PAROCHIE H. KRUIS LOCATIE HEETEN
Datum
Zaterdag
4 juni
Zondag
5 juni
Woensdag
8 juni
Donderdag
9 juni

Tijd
19.00 u.

Viering
Woord- en communieviering,
verzorgd door de werkgroep
Gebedsdiensten
Geen viering

19.00 u.

Eucharistieviering

14.00 u.

Eucharistieviering, uit
dankbaarheid b.g.v. het 50-jarig
huwelijksjubileum van Wim en
Miny Klein Overmeen, past. J.
Verweij

Koor
Rejoice

Parochiekoor

HET JAAR VAN DE BARMHARTIGHEID.
We hebben dit jaar een bijzonder jaar, het jaar van de
Barmhartigheid. Hierover hebben wij een inspirerende themaviering
samengesteld. We worden aangespoord, om zoals de barmhartige
Vader, niet te oordelen en te veroordelen, maar om liefdevol,
vergevingsgezind en zorgzaam voor de ander te zijn. Deze woord- en
communieviering in samenwerking met Rejoice is zaterdag 4 juni
om 19.00 u. Hiervoor wordt u van harte uitgenodigd.
Werkgroep gebedsdiensten
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OVERIGE LOCATIES PAROCHIE H. KRUIS
Zaterdag 28 mei
Nw. Heeten 19.00 u.
Holten
Kruisverh.
17.00 u.
Paulus
Broekland

Eucharistieviering
Geen viering
Woord- en
communieviering
Geen viering
Geen viering

Zondag 29 mei
Geen viering
Geen viering
10.00 u.
1e H. Communie
09.00 u.
09.00 u.

Luttenberg

Woord- en
communieviering
Geen viering

Eucharistieviering
Woord- en
communieviering
Geen viering

09.30 u.

Mariënheem

Geen viering

10.30 u.

Woord- en
communieviering
Woord- en
communieviering

Zaterdag 4 juni
Nw. Heeten 19.00 u.
Holten

Eucharistieviering
Geen viering

Haarle

Kruisverh.
Paulus
Broekland

19.00 u.

17.00 u.
19.00 u.

Haarle
Luttenberg
Mariënheem

19.00 u.

Eucharistieviering
Geen viering
Woord- en
communiviering
Geen viering
Eucharistieviering
Geen viering

Zondag 5 juni
Geen viering
09.30 u.
Woord- en
communieviering
10.30 u.
Eucharistieviering
10.00 u.
1e H. Communie
Geen viering
10.00 u.

09.00 u.

Woord- en
communieviering
Geen viering
Eucharistieviering

MISINTENTIES
Wij gedenken de volgende intenties:
In het weekend van 28 en 29 mei:
Uit dankbaarheid; Jgt. Wim Tutert; Jgt. Wim Olde Bijvank; Jan Klein
Overmeen; Hein Hunneman en overl. fam.; Johanna en Antoon
Kerkvliet en overl. fam.; Tonny Schoorlemmer en Leon
Schoorlemmer; Gé en Annie Hazelhekke-Ruiter; Willy BruggemanHoltkuile; Marinus F. Oude Nijeweme.
Woensdag 1 juni:
Geen intenties

5

Vrijdag 3 juni 1e vrijdag van de maand:
Voor de levende en overleden ouderen van de parochie en
Stevenskamp; Anton Oostewechel en overl. fam.; Henk Goorden en
overl. fam.; Pa, Gerard en Willy Kieftenbeld en overl. fam.; Frans en
overl. fam. Vloedgraven-Peters.
In het weekend 4 en 5 juni:
Overl. ouders Vulink-Reimert; Antoon Schoorlemmer; Overl. ouders
Voorhorst-Olde Bijvank en Herman Voorhorst; Hein Hunneman en
overl. fam.; Johanna en Antoon Kerkvliet en overl. fam.; Hein en
Grada Wagemans; Marie A. Tepperik; Overl. echtp. Mensink-Pronk;
Hermanus Wippert en echtg.; Albertha Kortenhorst en fam.; Johannes
van Schooten; Wilhelmus Logtenberg en echtg.; Ben Obdeijn en
Diny Obdeijn-Koerkamp; Annie Bosman-Zwijnenberg; Jan Timmer;
Overl. ouders Lorkeers-Rodijk; Gerardus Olde Bijvank, Gerritdina
Olde Bijvank-Haverkamp en Wim Olde Bijvank; Betsie HaarmanSchrijver; Gerrit Evers; Gé en Annie Hazelhekke-Ruiter.
Woensdag 8 juni:
Jgt. Gerda Wigink-Assink; Jgt. Geert Voorhorst; Miene BoksebeldTutert; Leida en Frans Boerhof.
Donderdag 9 juni:
Overl. ouders Klein Overmeen-Voorhorst en overl. familie.
KOSTER EN MISDIENAARS
Datum
Za. 28/5
Za. 4/6
Za. 11/6
Zo. 19/6
Za. 25/6

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

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

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*
PAROCHIE-AGENDA
P = Parochiecentrum T = Trefpunt K = Kompas M = Molenhoek
Wo. 1/6 20.00 u.
Parochiekoor
K
KERKSCHOONMAAK
Maandag 6 juni groep 3; woensdag 22 juni groep 4
KERKHOFMANNEN
Maandag 30 mei gaan we weer op het kerkhof aan het werk.
WIE KAN ONS BEGELEIDEN?
Wij zijn op zoek naar een pianist of muzikaal begeleider Wie vindt
het leuk om, samen met onze dirigent, kinderkoor Sunshine te
begeleiden? Ben jij dat, ken je iemand die dit leuk zou vinden of heb
je vragen: neem contact met ons op! We zijn te bereiken via e-mail
yvonenstefan@home.nl tel. 06 11095734 of via facebook Sunshine
kinderkoor.
Groeten werkgroep gezinsviering, werkgroep Eerste Heilige
Communie en kinderkoor Sunshine.
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PAROCHIESECRETARIAAT GESLOTEN
Het parochiesecretariaat is op de maandag 30 mei, en woensdag 1 en
vrijdag 3 juni gesloten.
EEN HEILIG JAAR VAN DE BARMHARTIGHEID
deel 2 van de 10 werken van barmhartigheid
De zieken en de oudere verzorgen
Er zijn nog nooit zoveel mensen betrokken geweest bij de zorg voor
zieke en oudere mensen. Omdat de levensverwachting steeds hoger
ligt, worden meer mensen afhankelijk van zorg. Wij worden dan ook
allemaal potentiële ‘mantelzorgers’. Hoe kunnen wij onze dierbaren
op hoge leeftijd begeleiden, wanneer zij aan Alzheimer, Parkinson of
kanker lijden … hoe vangen we ze op? We kunnen deze situatie
aangrijpen als een kans om te leven vanuit het Evangelie. Daarvoor
moeten wij onze opvattingen over familie bijstellen en klaarstaan
voor onze ouderen, of zij nu bloedverwanten zijn of niet.
Gebed van de Heilige Vincent de Paul
(1581-1660)
Gelukkig zij die eerbied hebben
voor mijn ontvelde handen
en mijn vergroeide voeten.
Gelukkig zij die met mij praten,
hoewel ik steeds meer moeite krijg
hun woorden te verstaan.
Gelukkig zij die begrijpen dat mijn ogen
steeds verder vertroebelen
en mijn gedachten steeds meer verward raken.
Gelukkig zij die mij nooit zeggen:
‘Dat is al de derde keer dat je dat verteld’.
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Gelukkig zij die me verzekeren
dat ze van me houden
en dat ik er toe doe.
Gelukkig zij die me helpen te leven
in de herfst van mijn leven.
uit: Jaar van Barmhartigheid tien verhalen als opstap.
Pastoraatgroep en Locatieraad.
OPBRENGST COLLECTE LOURDESWERK
Beste parochianen, onze collectanten zijn bij u aan de deur geweest
om een bijrage te vragen voor dit mooie en goede doel. Deze collecte
heeft het bedrag van € 1.932,06 opgebracht voor eigen parochie
bestemd. Hartelijk dank aan onze collectanten voor de tijd en zorg die
jullie hieraan hebben besteed en ook natuurlijk alle gevers bedankt,
namens het Lourdeswerk afdeling Heeten.
Betsie, Angela, Joke
VIVA VOCE
Beste Parochianen, onlangs hebben wij met ons koor Viva Voce uit
Raalte bij u in de kerk mogen zingen voor Stichting Atiy. Wij hebben
het geld € 293,31 + nog enkele donaties overgemaakt aan Ans
Haarman van de Stichting Atiy. Ze is erg blij met het mooie bedrag
en heeft aan ons te kennen gegeven dat ze het geld gaan besteden aan
naaimachines die ze dan op school gaan gebruiken in de
praktijklokalen. Op deze manier kunnen de kinderen leren werken op
de naaimachines, waardoor de kinderen weer een betere baan kunnen
krijgen in de toekomst. Zo hoopt Ans Haarman dat de kinderen van
nu in de toekomst het beter gaan krijgen. Nogmaals heel veel dank,
ook namens Ans Haarman.Met muzikale groet,
Viva Voce Raalte
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OOGSTGAVEPROJECT 2016
Graag wil ik jullie attent maken op het volgende. Al tientallen jaren
maakt de oogstgave een waardig onderdeel uit van het
Stoppelhaenefeest. Met deze oogstgave tijdens het oogstdankfeest
verleggen we onze grenzen en beperken we ons niet tot feestvieren
alleen. Zoals in de vroege jaren van Stoppelhaene de boeren hun
dankbaarheid voor de oogst uitdrukten in het afstaan van rogge, haver
en andere landbouwproducten aan de plaatselijke geestelijkheid, zo
ook staan we - tot op de dag van vandaag - een fractie van onze
rijkdom af aan een landbouwproject in een ontwikkelingsland. Dit
jaar faciliteren we een prachtig landbouwproject in Burkina Faso.
Onder het motto “groeikansen aan de rand van de woestijn” krijgt een
vrouwengroep de kans om de voedselzekerheid en de economische
zelfstandigheid van 40 huishoudens structureel te verbeteren. Hoewel
we nog 3 maanden te gaan hebben..komt Stoppelhaene voor
menigeen toch echt wel dichtbij. Vooral voor al die mensen die zich
jaarlijks enthousiast inzetten voor een mooi versierde kerk of
gebedsruimte. We zouden het erg op prijs stellen, we weten dat het
indirect flink kan bijdragen aan het werkelijke landbouwproject in het
dorp Tikato : elke verwijzing, elke verbeelding van het
oogstgaveproject in de openbare ruimte. In jullie kerk bijvoorbeeld.
Vanuit de Werkgroep Ontwikkelingssamenwerkingonze dank voor
elke vorm van aandacht voor dit prachtige landbouwproject in éen
van de aller armste landen van de wereld. Voor beeldende info:
www.pbb.nl/balemans
Bertus de Haan ( W.O.R.)

VERENIGINGSNIEUWS
DOE MEE!
Heb jij een bijzonder talent? Hoe gaaf
is het als je dat kan laten zien! Geef je
dan nu op! In de Ponyweek op zondagmiddag in een volle tent heb jij de kans
om te laten zien/horen wat jij kan!
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Bijvoorbeeld: Freestyle/bmx, jongleren, goochelen, live zingen een
instrument bespelen, streetdance, circuskunstjes, ballenshow,
éénwieler, etc. Zit jij dit jaar in groep 3, 4, 5, 6 of 7 van de
basisschool geef je dan op! E-mail voor woensdag 8 juni naar het emailadres: www.heetengottalent@hotmail.com
Wat moet er in de mail staan:
 Naam + voornaam kind/kinderen en in welke groep je zit.
 Welke act doe jij/jullie.
 Kies je muziek uit, geef dan aan welk liedje de 1ste en 2e keus
is (kiezen meerdere kinderen voor hetzelfde liedje, dan zal er
geloot worden).
 De titel van het liedje. Wanneer het een speciale versie is, dit
zo duidelijk mogelijk vermelden (CD branden is dus niet
nodig).
 Het mailadres van de ouder die contactpersoon voor het
groepje is. (alle informatie vanuit de commissie zal via deze
mail lopen, zodat diegene de rest van de groep op de hoogte
kan brengen van de informatie).
Ouders we zouden het leuk vinden als u de meisjes en jongens
stimuleert/aanmoedigt om zijn/haar talenten te laten zien op zondag 2
oktober. We hopen ook dit jaar weer op een grote opkomst.
Groetjes van Willemien, Bettine, Linda, Claudy en
6 T/M 12 JUNI 2016 KERMIS HEETEN,
GEWOON FEEST !
Het is weer zover: “Kermis Heeten, Gewoon Feest!”
Vanaf vrijdagmiddag 10 juni tot en met zondag 12
juni is het zwieren, zwaaien en draaien, voor jong en
oud. De kinderen op de peuterspeelzaal en de
basisschool ontvangen 1 bonnenboekje, 1 bon voor een gratis oliebol
en 1 bon voor een gratis ijsje, af te halen bij Brood- en
Banketbakkerij Bosgoed.
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Kinderen die basisschoolonderwijs volgen op een andere school
kunnen hun bonnen afhalen bij André Vloedgraven, Koopmansstraat
3 op dinsdagmiddag 7 juni tussen 15.00 en 18.00 u. Kijk voor het
volledige programma op onze site: www.kermisheeten.nl De
Oranjevereniging wenst iedereen een gezellige Kermis toe!

OVERIG NIEUWS
HEROPENING BOSGOED
Overal is het te horen en het stond ook in de krant: een geboren
Heetenaar gaat de horecazaak van Bosgoed doen, Alexander Ruiter.
Iedereen binnen en buiten Heeten is hier erg blij mee. Op dit moment
wordt hard gewerkt om alles op tijd klaar te krijgen. Stapsgewijs zal
het horecacomplex weer op gang komen op weg naar een vernieuwde
uitstraling. Het terras is inmiddels geschoond. Vrijdag 3 juni is het
zover. Om 19.30 u. gaan na een korte openingshandeling de deuren
weer open. Een ieder is van harte welkom. Dan zal ook de nieuwe
naam bekend worden gemaakt. Het wordt een informele avond waar
oud en jong elkaar kunnen ontmoeten. Het vernieuwde concept gaat
nauw samenwerken met het KulturhusTrefpunt en alle overige
Heetense ondernemers en is bedoeld voor iedereen. Alleen met elkaar
kunnen we er iets moois van maken. Beleving en willen
samenwerken staat bij Alexander namelijk hoog op de agenda.
Stichting HeetenWoont
15E MOTOR AVOND 4 DAAGSE HEETEN MAANDAG 6
JUNI T/M DONDERDAG 9 JUNI
Beste motorvrienden/vriendinnen, U en uw motorvrienden en vriendinnen zijn van harte welkom om deel te nemen aan 1 of
meerdere van deze tochten over circa 100 km. per avond. De
eenmalige inschrijfkosten zijn slechts € 6,- voor 4 avonden toergenot!
De inschrijving is 's avonds mogelijk tussen 18.30 en 19.30 u. Routes
voor GPS beschikbaar via vanzijl.tom@gmail.com Routes Niet Meer
Op papier beschikbaar. Inschrijven bij: Het KulturhusTrefpunt
(voorheen Trefpunt), Dorpsstraat 16, 8111 AD Heeten
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JAARVERGADERING PLAATSELIJK BELANG HEETEN
Hierbij nodigen wij u uit voor het bijwonen van de jaarvergadering
op dinsdag 31mei 2016 in Kulturhus Trefpunt, aanvang 20.00 u.
(inloop 19.30 u.)
Agenda:
1. Opening
2. Mededelingen
3. Notulen vorige jaarvergadering*
4. Jaarverslag*
5. Financieel verslag* en verslag kascommissie.
6. Bestuurssamenstelling; Periodiek aftredend en herkiesbaar:
Gerda Bruggeman en Marita Veldscholte
Tussentijds aftredend: Arnold Geerdink
7. Diverse actuele ontwikkelingen in het dorp
8. Rondvraag
20.30 u. Pauze
20.45 u. Herijken rol PB in dorpsgemeenschap
21.00 u. Presentatie Heeten Woont
21.25 u. Presentatie digitaal platvorm
21.35 u. Presentatie Kr8 van Heeten
21.45 u. Presentatie Buurtbus
Sluiting avond om circa 22.00 u.
* Deze stukken liggen vanaf 19.30 u. ter inzage in Kulturhus
Trefpunt. Tevens kunt u deze downloaden op de site www.heeten.info
Bestuur PB-Heeten

SPORTNIEUWS
VOETBAL
Oude Liefde Roest Niet. Maurice Tepperik Terug Naar Sv Heeten
Maurice Tepperik keert na een voetbalcarrière bij Go Ahead Eagles en
Rohda Raalte terug bij SV Heeten, de vereniging waar hij als klein
mannetje ooit begon te voetballen. Tepperik besloot de knoop deze week
door te hakken na een korte periode van opties afwegen. Tepperik zal met
ingang van het nieuwe voetbalseizoen de groen-witte kleuren van Heeten
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dragen. Momenteel strijdt hij met Rohda nog in de nacompetitie om
lijfsbehoud in de hoofdklasse. “Natuurlijk is het leuk om dit nieuws naar
buiten te brengen en de enthousiaste reacties vanuit Heeten te horen, maar
ik wil koste wat kost eerst de hoofdklasse voor Rohda veiligstellen”, zo
stelt de 30 jarige verdediger. “De cirkel is rond”, “altijd gezegd ooit terug
te willen keren”, en meer van dit soort clichés klinken vaak uit de mond
van voetballers die na een mooie carrière terugkeren op het oude nest. Niet
bij de geboren Heetenaar; “Nee, natuurlijk is het leuk om terug te keren bij
je oude cluppie, maar ook het voetballen met mijn broertje (Laurens, red.)
is gewoon hartstikke leuk en Heeten is een fijne en warme vereniging, stelt
de nuchtere Tepperik met een glimlach vast.”. Alex Booij, hoofdtrainer SV
Heeten, is uiteraard in zijn nopjes met de aankondiging van Tepperik. “Het
is altijd fijn om de selectie te versterken met jongens die ervaring
meebrengen en die nog lang niet denken aan afbouwen”. Tepperik kan
gezien zijn leeftijd nog zeker jaren mee. De gesprekken met hoofdtrainer
Alex Booij hielpen Tepperik bij het nemen van de beslissing “Ik had er een
prettig gevoel bij en een goede klik met Alex, dat is een fijne constatering
en dat alles was voor mij de bevestiging dat dit hét moment is om terug te
keren naar Heeten”. Euforie is Heetenaren vreemd, maar rond het
voetbalveld is de kreet “da’s mooi veur Heet’n” een veelgehoorde. Na het
prettige nieuws van afgelopen weekend waarin Heeten 1 zich op heroïsche
wijze veilig speelde in de 3e Klasse B, is dit de tweede opsteker voor het
voetballend vlaggenschip van het kerkdorp, “En dat is gewoon hartstikke
mooi”, aldus voorzitter Mentink.
PR & Communicatie SV Heeten
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 tot 13.00 u.. U
bent allen van harte welkom.
Bestuur Heeten Sportief

HANDBAL
Datum/tijd

Thuis

Zaterdag 28 mei
10.45 uur
PLUS/Heeten C2
10.00 uur
PLUS/Heeten D1

Uit

Aanw./vertr.

SDOL C1
Achilles AHV D1

14

15

