't Kevertje
Kerk- en verenigingsnieuws voor Heeten

BLIJVEN ZOEKEN NAAR DE PAREL
In onze parochie ontmoet ik vaak mensen die ondanks vele
tegenslagen blij en positief in het leven staan. Het zijn parels van
mensen, schatten van mensen. Zo sprak ik een keer nog vrij jonge
vrouw, die van zichzelf zegt, dat zij min of meer voor het onheil
geboren is. ‘Tegenslagen te boven komen is misschien wel mijn
roeping’, zo zegt ze zelf.
Al op jonge leeftijd heeft ze haar ouders verloren, tien jaar geleden
kreeg ze zelf ms. Door haar ziekte is haar huwelijk op een scheiding
uitgelopen. Sindsdien moet ze leven van een uitkering. En alsof dat
nog niet genoeg is, moest ze een paar jaar geleden een van haar
kinderen afstaan door een ongeluk. Heel veel ‘schatten’, heel veel
‘parels’ zijn haar ontnomen. En toch… toch heeft ze te midden van
alle pijn en ellende haar optimisme, haar positieve kijk op het leven,
bewaard. Ongelooflijk eigenlijk.
Ze vertelde: ‘Ondanks de vele tegenslagen is er blijheid. Omdat de
buurman bereid is de planten water te geven en de post uit de
brievenbus te halen. Omdat een vriendin met mij boodschappen gaat
doen en/of gezellig koffie komt drinken. Omdat iemand van de
Zonnebloem zo nu en dan een bezoekje komt brengen. En, zei ze,
wat misschien wel het allerbelangrijkste is, ik ben een gelukkig
mens, omdat ik weet en voel dat er een God is die mij draagt’.

Vrijdag 2 september 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 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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Een tekst van Vincent de Haas, is haar dierbaar: ‘Te midden van
vreugde, te midden van verdriet, zoek ik het Leven, zoek ik de Parel,
zoek ik de Schat waarvan ik leven mag.’
Een gesprek met deze vrouw zette mij aan het denken. Gezondheid is
heel belangrijk, maar misschien is zij toch niet de grootste schat in
ons leven. Het belangrijkste is ook niet ons werk, ons huis of een luxe
vakantie. Nee, een veel grotere schat, een veel mooiere parel, is dat er
mensen zijn die om je geven. Voor iedere mens, ziek of gezond, rijk
of arm, is het van levensbelang dat je het gevoel mag hebben dat er
mensen zijn die jou de moeite waard vinden, die naar je omzien, die
het belangrijk vinden dat jij er bent. Niet om wat je hebt of om wat je
kunt, maar gewoon omdat jij jij bent.
En de allergrootste schat, de allergrootste parel is ‘God’, aldus deze
vrouw, de ‘God’ die zich laat zien in mensen die er voor anderen zijn
en haar laten voelen dat ze er mag zijn, met haar ziekte, met haar
verliezen.
Deze ervaring, dit gevoel, gedragen te worden door de Ene die als
Naam draagt: ‘Ik zal er zijn voor jou’, ik zou het iedere mens van
harte gunnen.
Pastor Astrid van Engeland

KERKNIEUWS
VIERINGEN PAROCHIE H. KRUIS LOCATIE HEETEN
Datum
Zaterdag
3 september
Zondag
4 september

Tijd
19.00 u.

Viering
Woord- en communieviering,
past. werker J. van Steenoven
Geen viering

Koor
Power of
Music

12.30 u.

DOOPVIERINGEN
Vera Lynn, dochter van Frank en Margot
Sabine Wagemans-Arink, zusje van Koen en
Suus.
Ruben Jesse,zoon van Remko en Bea Tijs en
broertje van Esmée.
M.m.v. New Born
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Woensdag
7 september
Donderdag
8 september

19.00 u.

Eucharistieviering

14.00 u.

Eucharistieviering b.g.v. het
50-jarig huwelijksjubileum
van Hein en Annie Reimert,
past. Verweij

Parochiekoor

Datum
Zaterdag
10 september

Tijd
19.00 u.

Viering
Woord- en communieviering,
past. werker L. Gunnink.
Zonnebloemweekend
Geen viering

Koor
Rejoice

19.00 u.

Eucharistieviering

Zondag
11 september
Woensdag
14 september

Namen voorgangers onder voorbehoud

OVERIGE LOCATIES PAROCHIE H. KRUIS
Zaterdag 3 september
Nw. Heeten 17.30 u.
Holten
Kruisverh.

17.00 u.

Paulus
Broekland
Haarle

19.00 u.
19.00 u.

Woord- en
communieviering
Geen viering

Zondag 4 september
Geen viering
09.30 u.
10.30 u.

Luttenberg

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

Mariënheem

Geen viering

09.30 u.

Zaterdag 10 september
Nw. Heeten
Holten
Kruisverh.
Paulus
19.00 u.

Geen viering
Geen viering
Geen viering
Woord- en
communieviering

Woord- en
communieviering
Eucharistieviering

09.00 u.

Eucharistieviering
Geen viering
Geen viering

09.30 u.

Woord- en
communieviering
Eucharistieviering

Zondag 11 september
09.00 u.
Eucharistieviering
Geen viering
10.30 u.
Eucharistieviering
Geen viering
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Broekland
Haarle
Luttenberg
Mariënheem

19.00 u.

Geen viering

09.00 u.

Eucharistieviering
Geen viering
Geen viering

09.00 u.
09.30 u.

Woord- en
communieviering
Geen viering
Eucharistieviering
Woord- en
communieviering

OVERLEDEN
Op vrijdag 15 juli is op 90-jarige leeftijd overleden Riek (Henrica
Maria) Vrielink-Voorhorst. Zij woonde op de Stevenskamp 415 te
Heeten. Haar uitvaart en begrafenis hebben op woensdag 20 juli te
Schalkhaar plaatsgevonden
Op zaterdag 16 juli is op 86-jarige leeftijd overleden Annie (Johanna
Gerritdina) Klein Overmeen-Voorhorst. Zij woonde op de
Stevenskamp 423 te Heeten. Haar uitvaart en begrafenis hebben op
21 juli plaatsgevonden.
Op woensdag 20 juli is op 95-jarige leeftijd overleden Mine
(Willemina Maria) Vree Egberts-Gerritsen. Zij woonde op de
Stevenskamp. Op maandag 25 juli heeft de crematieplechtigheid
plaatsgevonden.
Op woensdag 20 juli is op 60-jarige leeftijd overleden Wim
(Wilhelmus Maria) Schoot. Hij woonde aan de Spekhoekweg 6 te
Heeten. De crematie heeft op maandag 25 juli plaatsgevonden
Dat zij mogen rusten in vrede.
MISINTENTIES
Wij gedenken de volgende intenties:
In het weekend 3 en 4 september:
Uit dankbaarheid; Jgt. Tonny Schoorlemmer; Jgt. Bernardus
Voorhorst en overl. fam.; Overl. ouders Vulink-Reimert; Paul
Nikamp; Geert Voorhorst; Antoon Schoorlemmer; Overl. ouders
Voorhorst-Olde Bijvank en Herman Voorhorst; Hein Hunneman en
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overl. fam.; Johanna en Antoon Kerkvliet en overl. fam.; Hein en
Grada Wagemans; Marie A. Tepperik; Overl. echtp. Mensink-Pronk;
Weduwe van Antonius Geertman; Jan Timmer; Overl. ouders
Lorkeers-Rodijk; Gerardus Olde Bijvank, Gerritdina Olde BijvankHaverkamp en Wim Olde Bijvank; Gerrit Evers; Gé en Annie
Hazelhekke-Ruiter; Wim en Toos Tutert; Johan Assink en overl.
fam.; Annie klein Overmeen-Voorhorst; Overl. ouders GrondhuisWevers.
Woensdag 7 september:
Geen misintenties.
Donderdag 8 september:
Overl. fam. Reimert-Nijenhuis.
In het weekend van 10 en 11 september:
Voor alle levende en overleden leden van de Zonnebloem; Jgt. J.
Haarman-Aarnink; Wim Nijenkamp; Geert Voorhorst; Ben en Trees
Dijkman-Wippert; Mies en Trees Hiethaar en overl. fam.; Hein
Hunneman en overl. fam.; Johanna en Antoon Kerkvliet en overl.
fam.; Gé en Annie Hazelhekke-Ruiter; Annie klein OvermeenVoorhorst; Overl. ouders Grondhuis-Wevers; Johan Elshof en overl.
familie.
Woensdag 14 september:
Johan en Gerard Hagen; Leida en Frans Boerhof.
KOSTER EN MISDIENAARS
Datum
Za 3/9
Za. 10/9
Za. 17/9
Za. 24./9

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

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

Misdienaars
Geen misdienaars
Geen misdienaars
Luuk Salden en Gijs Nijboer
Michael Breuker en Wouter Salden

KERKHOFMANNEN
Maandagmorgen 5 september gaan wij weer op het kerkhof aan het
werk.
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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. 7/9
19.30 u. Locatieraad en Pastoraatsgroep
P
KERKSCHOONMAAK
Woensdag 21 september groep 4,
Dinsdag 11 oktober groep 5.
AFSCHEID EN WELKOM
Het tweede weekend van oktober wordt een druk weekend, waarin de
parochie afscheid neemt van pastoor Jan Verweij en tevens de nieuwe
zielenherder, pastoor Joost Baneke, verwelkomt.
Zoals bekend zal pastoor Verweij vanaf begin oktober gaan genieten
van zijn welverdiende emeritaat. Uiteraard zal het vertrek niet
onopgemerkt plaats vinden. Na 20 jaar is Verweij een graag geziene
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pastoor die een waardig afscheid zeker verdient. Dat gebeurt op
zondag 9 oktober met een plechtige Heilige Mis in de basiliek van de
Heilige Kruisverheffing die begint om 10.30 u. Na afloop van de
viering is er gelegenheid om persoonlijk afscheid te nemen van de
pastoor. Dat kan zowel in de basiliek, maar voor parochianen en
andere belangstellenden zal er volop gelegenheid zijn tijdens een
receptie die de scheidende pastoor zal worden aangeboden in Zaal
Zwakenberg.
Na het afscheid verdwijnt pastoor Verweij niet compleet uit het zicht.
Hij verruilt namelijk zijn woning aan de Zwolsestraat in Raalte met
de pastorie aan het Dorpsplein in Heeten. En als emeritus pastor zal
hij nog regelmatig voorgaan in de verschillende kerken van onze
parochie.
Van deze gelegenheid maken wij alvast gebruik onze pastoor
hartelijk te bedanken voor het vele werk dat hij in onze parochie heeft
verricht en wij spreken de hoop uit dat hij nog vele jaren mag
genieten van zijn emeritaat.
Twee dagen eerder, op vrijdag 7 oktober, wordt de opvolger van
pastoor Verweij geïnstalleerd. Dat is, zoals we al eerder
aankondigden, Joost Baneke (64 jr.) die de komende jaren als pastoor
werkzaam zal zijn in de parochies van Deventer en Raalte, de
Lebuïnusparochie en de Parochie Heilig Kruis. De verwelkoming van
Baneke vindt plaats in de H. Nicolaaskerk in Schalkhaar. Tijdens een
viering die zal worden opgeluisterd door vrijwilligers uit beide
parochies, krijgt Baneke symbolisch de sleutels van de kerken van
beide parochies overhandigd en wordt hij als pastoor geïnstalleerd.
Bij deze viering die om 19.00 u. begint, zijn parochianen en andere
belangstellenden uit beide parochies welkom. Na afloop is er
gelegenheid op informele wijze kennis te maken met de nieuwe
pastoor.
Het weekend daarna, zondag 16 oktober, zal pastoor Baneke voor het
eerst voorgaan in de basiliek van de H. Kruisverheffing in Raalte.
Een mooie gelegenheid nader kennis te maken met de nieuwe
pastoor. Hijzelf zegt daarover: “Ik kijk er erg naar uit, ik zie het als
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een grote uitdaging om in het mooie Salland werkzaam te mogen
zijn. En ik hoop zo snel mogelijk kennis te maken met veel
parochianen”.
Wij wensen pastoor Baneke Gods zegen, alle goeds en veel succes bij
het uitvoeren van zijn werkzaamheden.
Inmiddels hebben wij dan al kennis kunnen maken met de in Raalte
geboren pastor Gé Nijland. Hij zal eveneens voor de beide parochies,
in Deventer en Raalte, werkzaam zijn. Ook Nijland wensen wij Gods
zegen, alle goeds en veel succes.
Bestuur Parochie Heilig Kruis
Wij zoeken zangers en zangeressen
Binnenkort beginnen we met het zingen van de
liedjes voor de viering van 8 oktober. Deze
viering, een paar dagen na dierendag, heeft als
thema: ‘Allemaal dieren.’ Vind jij het leuk om te
zingen? Dan zijn wij op zoek naar jou! Wij kunnen jouw stem goed
gebruiken! Heb je vragen of wil je een keer meedoen met een
repetitie, neem dan contact op met Yvon Klein Koerkamp, tel.:
381953 / 0611095734 yvonenstefan@home.nl of stuur ons een
persoonlijk bericht via facebook Sunshine Kinderkoor.
WANDELING PAROCHIE H. KRUIS OP 25 SEPTEMBER
Er wordt deze keer gewandeld vanuit de locatie
Mariënheem. Er is gekozen voor het thema Geluk.
Ziet u het Geluk niet? Het Geluk ziet u wel! Een
klein deel van de tocht wandelen we in stilte. We
verzamelen ons om 13.00 u. bij het parochiecentrum
in Mariënheem. De route is 6-7 km. met halverwege
een koffie/thee pauze. Voor koffie/thee wordt gezorgd. Er zijn geen
kosten aan verbonden. U bent van harte welkom eens mee te
wandelen.
Werkgroep De Wandeling van parochie het H. Kruis.
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KINDERKERK KAÏN EN ABEL
(voor kinderen van 3 – 12 jaar)
Ben jij ook wel eens jaloers op je zus, omdat zij
wel nieuwe kleren krijgt en jij niet?
Of omdat je broer al goed kan
lezen en jij nog niet? Wat doe je
dan? Maak je ruzie of zeg je
tegen papa en mama hoe je je
voelt?
Ook Kaïn was jaloers op zijn
broer Abel, omdat God blij was
met het cadeau van Abel. Naar
het cadeau van Kaïn keek hij niet
om. Hoe dit verhaal afloopt hoor
en zie je in de komende kinderkerkviering. Natuurlijk zijn ook je
broertje en/of zusje, je vader en moeder, opa en oma van harte
welkom!
Ook deze viering gaan we weer met 2 groepen werken. De kinderen
vanaf groep 4 krijgen hun eigen verhaal en eigen activiteiten. De
viering gaan we samen openen en samen afsluiten.
Wat gaan we verder doen?
Samen gaan we zingen, bidden, kaarsjes branden en nog meer. Jullie
mogen ook een houdbaar product meenemen. Wij zorgen er voor
dat dit bij de gezinnen komt die dat nodig hebben. Na afloop
drinken we nog wat ranja of een kop koffie of thee.
Waar en wanneer?
Op zondag 4 september 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
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EEN HEILIG JAAR VAN DE BARMHARTIGHEID
deel 5
De gevangene bezoeken.
Met de duizenden gedetineerden in ons land is de gevangenis de
uitgelezen plek om gehoor te geven aan de oproep van Paus
Franciscus en de gevangenen te bezoeken. Er zijn echter ook andere
‘gevangenen’ aan wie de profeet Jesaja bevrijding heeft beloofd
(Jesaja 61,1). Hoeveel mensen zitten gevangen in een afschuwelijke
werk- of gezinssituatie? Hoeveel zitten er opgesloten in de hel van
verslaving aan drugs, alcohol, pornografie of gokken? Op opgesloten
in zichzelf, niet in staat om hun innerlijke vrijheid te bereiken?
‘Hij heeft mij gezonden om de gevangenen vrijlating te melden.’
Jesaja 61,1
‘De Heer is mijn herder, het ontbreekt mij aan niets.
Hij laat mij in grazige weiden rusten.’ Psalm 23,1-2
GEBED UIT PSALM 107
Prijs de Heer want Hij is goed.
Zijn liefde kent geen grenzen.
Zo spreken zij die de Heer heeft bevrijd
uit de greep van de angst,
verzameld uit alle landen,
uit oost en west, uit noord en zuid.
Sommigen zaten in het diepe duister,
in ijzeren boeien getekend.
Zij hadden zich tegen Gods woord verzet,
het beleid veracht van de Allerhoogste.
Door tegenspoed was hun de moed ontzonken,
zij lagen versuft en niemand kon hen helpen.
In hun nood riepen zij de Heer aan
en Hij redde hen uit hun ellende.
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Hij leidde hen weg uit het duister,
hun ijzeren boeien brak Hij stuk.
Zij moeten de Heer om zijn liefde prijzen,
om zijn wonderen voor mensen verricht.
Hij breekt bronzen deuren open,
Hij verbrijzelt ijzeren grendels.
uit: Jaar van Barmhartigheid tien verhalen als opstap.
Pastoraatgroep en Locatieraad.
WILLIBRORDPROCESSIE 2016
De veertiende editie van de jaarlijkse Willibrordprocessie door de
binnenstad van Utrecht vindt plaats op zondag 11 september 2016.
Het is een gebeuren waarbij we met een zekere trots publiekelijk
getuigenis afleggen van ons geloof. Het gaat dus om een belangrijk
moment voor het Aartsbisdom Utrecht en de Kerk van Nederland. In
2002 is de processie voor het eerst gehouden op initiatief van de
rector van de toenmalige aartsdiocesane priesteropleiding, het
Ariënskonvikt, Norbert Schnell.
Het pastoraal team van de Salvatorparochie nodigt gelovigen uit alle
parochies uit om deel te nemen aan deze processie. Met de schrijn
van Willibrord in ons midden groeperen wij ons rond de Apostel van
Nederland. Samen laten wij in vrijheid de vreugde van ons geloof
zien. De processie getuigt van onze verbondenheid met Christus, met
elkaar en met allen die in Zijn geest leiding geven aan de christelijke
gemeenschap. Wij hopen dat de Willibrordprocessie voor alle
deelnemers alsook voor de stad Utrecht en alle christenen in ons land
een blije geloofsgetuigenis mag zijn.
Wij tonen hiermee aan dat wij geen gemeenschap vormen die in
zichzelf opgesloten is, maar dat wij leven vanuit een geloof dat letterlijk - de straat durft op te gaan, opdat velen Jezus Christus en
Zijn Evangelie mogen kennen, in verbondenheid met heel de Kerk, in
navolging van Willibrord.
Beste medegelovigen, we vragen u om in uw gemeente- en
parochiebladen melding te maken van deze Willibrordprocessie.
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Wilt u ook mondelinge aanbevelingen doen aan de leden van uw
gemeenschap en de datum 11 september 2016 in uw kerkelijke en
privé-agenda’s reserveren?
In Christus verbonden namens de Salvatorparochie,
plebaan/pastoor A.J. Huitink
Programma:
15.45 u.:
Verzamelen rond het beeld van Willibrord op het
Janskerkhof.
15.50 u.:
Opstellen op het Janskerkhof.
16.00 u.:
Begin van de processie.
Bij het passeren van de processie zullen de klokken van
de protestantse Domtoren luiden.
16.45 u.:
Vesperviering in de St. Catharinakathedraal, Lange
Nieuwstraat 36.
Na afloop zijn allen welkom voor koffie en een glas om gezamenlijk
dit gebeuren af te sluiten in het Bonifaciushuis op de Nieuwegracht
61 (de voormalige pastorie achter de kathedraal).
(Alle priesters, diakens en pastoraal werk(st)ers die meelopen, zijn
vanaf 15.00 uur welkom in het Ariënsinstituut, Keistraat 9, waar zij
zich ook kunnen omkleden. Zij stellen zich om 15.45 uur in de
Keistraat achter de schrijn op en lopen in stille processie naar het
Janskerkhof. De achtergelaten kleding zal naar de sacristie van de
kathedraal worden gebracht.)
PAROCHIEREIS 2017 - MACEDONIË
De reiscommissie van onze parochie, bestaande uit pastor Astrid van
Engeland, Willie Boosveld (Heilige Kruisverheffing), Theo Icking
(Heilige Paulus), Timo Besten (Heilige Sebastianus) en Els Ruiter
(Heilige Marcellinus) heeft voor volgend jaar weer een parochiereis
georganiseerd. Bij voldoende belangstelling gaan wij in 2017 met de
parochie naar Macedonië. Het thema van onze reis zal zijn 'Kloosters
en iconen'. Indrukwekkende hoge bergen, beboste heuvels,
helderblauwe meren en rivieren, een eeuwenoude cultuur, authentieke
dorpjes en historische steden, Macedonië is een ware culturele en
historische schatkist, met eeuwenoude orthodoxe kerken en afgelegen
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kloosters, iconen en fresco’s. Niet voor niets wordt het land 'De
verborgen parel van de Balkan' genoemd. Onze reis start in Ohrid,
gelegen aan het adembenemende meer met hoge rotspartijen. De door
vele kloosters en kerken gesierde stad met ook nog een prachtige
iconengalerij wordt wel 'Het Jeruzalem van de Balkan' genoemd.
Vissersbootjes varen rustig langs, krekels zoemen en de geur van
bloemen drijft voorbij. Via bergen, nationale parken, langs afgelegen
kloosters bezoekt u lieflijke dorpjes waar de tijd lijkt te hebben
stilgestaan. We maken een wandeling door het Galicica-gebergte en
maken een dagtocht naar Albanië. En uiteraard maken we een
boottocht over het meer van Ohrid en ook over het Prespameer, het
meer waar drie landen elkaar ontmoeten (Albanië, Griekenland en
Macedonië) en waar op een klein eiland nog een prachtig kerkje
bewaard is gebleven. We bezoeken Bitola, de tweede stad van het
land, en Prilep, en daarna gaan we naar de hoofdstad Skopje waar we
het immense standbeeld van Alexander de Grote kunnen bewonderen
en waar we het Mother Teresa Memorial bezoeken. Via het beroemde
Jovan Bigorski klooster met zijn prachtige iconostase gaan we naar
Struga voor de laatste overnachting. Onderweg proeven we lokale
wijnen en gerechten en maken we kennis met het dagelijkse leven
van de Macedoniërs. En natuurlijk zullen we zoals tijdens al onze
reizen op bijzondere plekken met elkaar inspirerende vieringen
houden. De reis vindt plaats van maandag 18 tot en met vrijdag 29
september 2017. De prijs bij maximale deelname (40 personen in
totaal) is € 1523,00 per persoon voor een tweepersoonskamer, toeslag
voor een eenpersoonskamer is € 190,00. Zoals gebruikelijk is de prijs
inclusief vervoer van en naar Schiphol, vliegreis, volpension
gedurende de hele reis en inclusief de entrees en fooien. Maandag 17
oktober vindt de informatie-avond plaats, om 20.00 uur in de
Pauluszaal. U krijgt dan meer informatie over de reis en u kunt zich
dan ook aanmelden. Wij gaan met in totaal maximaal 40 personen op
stap, bij meer belangstelling vindt aan het eind van de avond een
loting plaats. Mocht u die avond niet aanwezig kunnen zijn maar
zeker weten dat u zich voor de reis wilt aanmelden neemt u dan
contact op met Els Ruiter, elsruiter48@gmail.com - telefoon 0570-
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531308. Ongetwijfeld wordt dit weer een prachtige reis. Het
programma van dag tot dag vindt u op de website van de parochie.
Namens de reiscommissie,
pastor Astrid van Engeland

VERENIGINGSNIEUWS
E-LEARNING
Ken of ben je iemand die altijd al heeft willen
meedoen? Bij voldoende animo gaan we het
seizoen 2016-2017 starten met een nieuwe
EHBO cursus.
De opzet van deze cursus is net als vorig jaar, E-learning. In een +/een maand tijd kun je de theorie volgen, gewoon thuis achter de
computer op een dag of avond die je het beste uitkomt. In deze cursus
worden op de computer allerlei situaties uitgebeeld. Daarna wordt er
uitgelegd hoe te handelen en wat je juist niet moet doen. De lessen
worden afgesloten met kennistoetsen. Nadat je de theorie hebt
afgesloten beginnen we met de praktijk lessen. Dit zijn 7 avonden
van 2,5 uur deze worden gegeven in de Bernadette school in Heeten.
Op deze avonden wordt er veel aandacht besteed aan diagnose,
stabiele zijligging, verbandleer, hartreanimatie en natuurlijk het
gebruik van de AED(dus veel doen). Aansluitend wordt het examen
afgenomen. Als het examen met goed gevolg is afgesloten kom je in
het bezit van een volledig erkend EHBO diploma inclusief
reanimatie. Leer anderen helpen!
Voor meer informatie over de cursus kunt u contact opnemen met:
Carolien Heuven 0572 382987
ehboheetennieuwheeten@hotmail.com of
Rita Lamers 0572 320402 martinritalamers@hetnet.nl
Hebt u onze site al gezien? http://ehbo-heeten.nieuwheeten-online.nl
of volg ons op facebook en/of twitter
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ACTIVITEITENGROEP 55+/KBO
In de Nestor van aug./sept. heeft u ons jaarprogramma boekje
ontvangen. Hierin staan al onze activiteiten en gezellige middagen
vermeld. Noteer de datums in uw agenda. Mocht een van de
activiteiten u aanspreken neem dan gerust contact op met een van de
contactpersonen, die in het boekje staan.
Een boekje om te bewaren!
We zien u graag op een van de middagen of bij de gym, zang, dans,
jeu de boules of koersbal. Ook kunt u iedere week naar een
ontspanningsmiddag op Stevenskamp of een keer komen eten in het
Restaurant van Stevenskamp. Wij organiseren, maar u moet het doen.
Dus meldt u aan.

OVERIG NIEUWS
ZWEMBAD DE OASE HEETEN
Het zwembad is geopend tot en met zondag 4 september. Dit jaar
sluiten we het zwemseizoen bij zwembad De Oase in Heeten
bijzonder af. Iedereen mag zijn of haar hond meenemen naar het
zwembad. Uiteraard mag de baas ook mee het water in! Dit wordt
gehouden op zondag 4 september van 18.00 tot 19.00 u., aansluitend
op de reguliere openingstijd. De entree is gratis. De baas blijft
verantwoordelijk voor zijn of haar eigen hond. Baasjes met hond zijn
dan van harte welkom!
Groeten, Bestuur Zwembad De Oase Heeten
KWIJTGERAAKT
Wij zijn zondagavond 14 augustus jl. een splinternieuwe Drone
kwijtgeraakt. Het vloog vanaf de Heetenseweg richting Heeten en is
daar waarschijnlijk ergens geland. Wij plaatsen dit bericht omdat we
onze Drone graag terug willen, maar ook om te waarschuwen dat het
ergens in/rondom Heeten op het (mais)land kan liggen. Mocht
iemand de Drone vinden dan graag terugbrengen naar Heetenseweg
13, 8111 PX Heeten. (kleine beloning) Tel.nr: 06-53574012. Alvast
hartelijk dank!
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VERKEERSREGELS, WIE KENT ZE NOG?
Onlangs stonden wij aan de Dorpstraat om over te steken met de stok
vooruit, zeven auto’s reden door. Een tijdje geleden stonden wij ook
zo toen er een tractor aan kwam gereden, wij hadden de stok nog niet
naar voren gestoken ( dus hoeft u niet te stoppen ) maar de bestuurder
van de tractor remde af daarom stak ik de stok maar uit om over te
steken opeens trapte de bestuurder op het gaspedaal en reed met
volle snelheid voor ons langs. Dit alles is zeer verwarrend en geeft
aan hoe slecht men op de hoogte is over de verkeersregels. Volgens
Artikel 49 van het wetboek verkeersregels zijn alle weggebruikers
verplicht te stoppen wanneer een blinde de stok zichtbaar naar voren
steekt, ongeacht welke wijze.
Ambassadeurs KNGF Geleidehonden,
June en Willem Groot Zwaaftink.
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 16 september; Locatie: Stevenskamp; Aanvang:
14.30 u.; Prijs: € 4,50 inclusief koffie en aan het einde van de middag
een lekkere snack.
GEZELLIG SAMEN ETEN OP STEVENSKAMP TIJDENS
“DE KOM ERBIJ TAFEL”
Op donderdag 22 september a.s. organiseert Zorggroep Raalte (ZGR)
de “Kom erbij tafel” (voorheen De langste eettafel). Vanaf 16.30 uur
kunt u tegen een kleine vergoeding genieten van een uitgebreide
broodmaaltijd op de locatie Stevenskamp in Heeten. Ook op de
andere locaties van ZGR in Lemelerveld en Raalte kunt u
aanschuiven voor een gezellige maaltijd.
“De kom erbij tafel” wordt georganiseerd in het kader van de week
van het ontmoeten. Tijdens deze week worden in heel Nederland
evenementen georganiseerd om eenzaamheid tegen te gaan. Wij
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nodigen u dan ook graag uit om 22 september gezellig bij ons op
Stevenskamp te komen eten.
Eenzaamheid komt voor in alle lagen van de bevolking en is van alle
leeftijden. Ook in uw omgeving komt eenzaamheid voor. De Kom
erbij tafel biedt de mogelijkheid om op een informele en gezellige
manier nieuwe mensen te leren kennen en zo iets aan deze
eenzaamheid te doen. Daarom willen wij vragen om zoveel mogelijk
mensen in uw buurt te attenderen op de “Kom erbij tafel”.
Opgeven kan in het winkeltje van Stevenskamp; van maandag t/m
zaterdag van 09.30-11.00 u. De kosten bedragen €7,50 p.p. Opgeven
kan t/m 14 september.
COLLECTE KWF KANKERBESTRIJDING
Van maandag 5 t/m 10 september komt de collectant van KWF bij u
aan de deur. Elke euro die de collectanten ophalen, draagt bij aan de
missie: minder kanker, meer genezing en een betere kwaliteit van
leven voor kankerpatiënten. Samen met miljoenen mensen dromen
wij van een wereld waarin kanker niet langer een dodelijke ziekte is.
Wereldwijd werken wetenschappers naar die dag toe. Zo snel als zij
kunnen. Zo snel als wij hen in staat stellen. Help daarom mee en geef
tijdens de collecteweek. Bij voorbaat hartelijk dank.
Ilona Kemper en Monique Hiethaar
VERKOOP PONYLOTEN
Nog een paar weken en het is weer zover: de Ponyweek! Dat
betekent: loten verkopen, geld verdienen en een super mooi feest
vieren! Wil jij ons ook helpen loten verkopen?
Je haalt een boekje op en gaat aan de slag om ze te verkopen.
Per boekje van 11 loten dien je de opbrengst van 10 loten af te
dragen. De loten kosten € 2,- per stuk. De opbrengst van het 11e lot is voor
jezelf. Je verdient dus € 2,- per boekje.
Verkoop je meer dan twee boekjes, dan ontvang je een leuke prijs.
En hoe meer boekjes je verkoopt, hoe groter de prijs!
Vanaf maandag 5 september 2016 tussen 15.15 - 16.15 u. kunnen de
loten worden afgehaald bij Kulturhus ‘t Trefpunt aan de
Dorpsstraat 16 te Heeten.
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Zie onderstaande data:
Maandag 5 september
15.15 - 16.15
Woensdag 7 september
12.30 - 13.30
Maandag 12 september
15.15 - 16.15
Dinsdag 13 september
15.15 - 16.15
Maandag 19 september
15.15 - 16.15
En dan de woensdag 28 september bij de secretariaat op het
Dorpsplein van 09.00 - 12.00 u. Ook tijdens de Ponymarkt is het heel
aantrekkelijk en succesvol om daar loten te gaan verkopen.
Let op: alle boekjes moeten op woensdag 28 september uiterlijk
14.00 u. ingeleverd zijn bij secretariaat van de Ponyweek op het
Dorpsplein. De loterij vindt namelijk wederom plaats tijdens de
Cabaretavond op woensdag 28 september. Alvast heel veel succes en
graag tot ziens!
Stichting Helami
PRIMEUR: MARATHON-ESTAFETTE TIJDENS
PONYWEEK
Waren het in de voorgaande jaren de
skeeleraars die aan het begin van de
ponyweek de toon zetten, vanaf 24
september zullen hardlopers de dienst
uitmaken op deze eerste zaterdag. Bijzonder
is bovendien dat de organisatie niet kiest
voor een gebruikelijke dorpsloop waarbij iedere loper een keuze
maakt uit één van loopafstanden. Heeten gaat zich op de kaart zetten
met de EKIDEN.
Een Ekiden is een marathon die wordt gelopen in de vorm van een
estafette. De oorsprong van dit evenement ligt in Japan. Vroeger
werden in dit land belangrijke documenten door estafettelopers
bezorgd op de plaats van bestemming. Bij de Ekiden loopt een team
van 6 lopers samen de klassieke marathonafstand van 42.195 meter.
De estafettelopers lopen achtereenvolgens 5, 10, 5, 10, 5 en 7,195
kilometer. Op het wisselpunt geven de lopers een sjerp - de tasuki door, die om het lichaam gedragen wordt.
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Een Ekiden in Heeten is niet alleen een bijzonder verschijnsel op de
overvolle loopagenda, de loopvorm doet een beroep op het leveren
van een gezamenlijke teamprestatie. Wedstrijd- en recreatielopers
kunnen zich als team aanmelden. Wat zou het mooi zijn als in Heeten
zich teams gaan vormen die op 24 september met elkaar de strijd
aangaan op deze marathon-estafette.
Vandaar nu al de oproep: doe mee met dit prachtige loopevenement!
Vorm met je vrienden, met je straat , met je collega’s , met je
sportteam of ‘hoe-dan-ook’ een zestal. Stimuleer elkaar en ga samen
dit avontuur aan!
We zullen binnenkort meer bekend maken over de inschrijfprocedure.
Een Ekiden-race in Heeten! Na Rotterdam en Zwolle een officiële
Ekiden vanaf ons eigen Dorpsplein……Hoe geweldig is dat! Wil je
nu alvast wat meer informatie? Dat kan! Mail dan naar Bertus de
Haan ajadehaan@home.nl
ROLSTOELWANDELTOCHT ZONNEBLOEM 26
SEPTEMBER 2016
De Zonnebloem zal zoals elk jaar weer in de ponyweek op maandag
26 september een rolstoelwandeltocht organiseren i.s.m. de Stichting
Helami. Ouderen en/of mensen die op wat van manier niet in staat
zijn op eigen gelegenheid door ons mooi versierde dorp te wandelen,
kunnen zich bij ons opgeven of bellen voor informatie. Voor een
rolstoel kan worden gezorgd.Alle bewoners van de Stevenskamp en
de aanleunwoningen, krijgen een opgave formulier in de bus, die men
bij de receptie in de daarvoor bestemde bus kan doen.Na afloop gaan
we met ons allen naar de feesttent voor een kopje koffie, een drankje
en een hapje. We vertrekken vanaf 14.00 uur vanaf de Stevenskamp.
Opgave t/m zondag 18 september bij:
Hermien Visscher
tel. 381823
Annie Marsman
tel. 381988
Willy Alferink
tel. 381777
Wie zich als duwer wil opgeven voor deze middag, voor zover U dit
nog niet hebt gedaan, kan dat ook bij Hermien, Annie of Willy doen.
Bestuur Zonnebloem Heeten
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ZONNEBLOEM THEATERMIDDAG
Namens de regio Deventer is er de uitnodiging voor alle afdelingen
van de Zonnebloem voor de Theatermiddag op zaterdag 15 oktober
van in de Capellenborg in Wijhe. Ontvangst van gasten is vanaf
13.15 uur. Het programma is van 14.00 u. tot 17.00 u. De
theatermiddag wordt verzorgd door het duo Man en Muis met een
show van muziek, dans, voordracht en zang gebaseerd op bekende
nederlandstalige liedjes. Deze show is in overleg met ons speciaal
ontwikkeld voor de Zonnebloem. Naast hun voordracht en zang
worden er ook leuke dingen verteld en gaan ze actief in op wensen of
reacties van de deelnemers. Kosten zijn € 15.00 per persoon. Dit is
inclusief reiskosten. Opgave t/m zondag 25 september bij:
Annie Marsman
tel. 381823
Willy Alferink
tel. 381777
ZONNEBLOEM NATIONALE ZIEKENDAG
In het weekend van 10 en 11 september is het nationale ziekendag.
Zoals ieder jaar bezoeken wij onze zieken en hen die thuiszitten. Met
Uw gave in de collectebus die dat weekend bij de uitgangen van de
kerk en bij de Kapel in de Stevenskamp staan kunnen wij hun altijd
weer met een kleine attentie verrassen. Bij voorbaat dank.
Vrijwilligers van de Zonnebloem Heeten

SPORTNIEUWS
VOETBAL
Datum/tijd Thuis
Zaterdag 3 sept
12:45 Voorwaarts T JO19-2
14:30 Heeten JO19-2
09:45 Sallandia JO17-1
14:30 Heeten JO17-2G
13:00 ABS JO15-1
14:00 Marienheem JO15-1G
11:15 SDOL JO13-2D

Uit
Heeten JO19-1
Hardenberg '85 JO19-2
Heeten JO17-1
Harfsen JO17-1
Heeten JO15-1G
Heeten JO15-2G
Heeten JO13-2

Beker
Beker
Beker
Beker
Beker
Beker
Beker
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09:45 Helios JO11-2
09:00 Heeten JO11-2
09:00 Heeten JO11-3
09:00 Heeten JO11-4G
10:05 Heeten JO9-1
10:05 Heeten JO9-2G
09:30 Heeten JO9-3
09:30 Blauw Wit '66 JO9-3G
Zondag 4 sept
14:00 Lemelerveld 1
10:30 Heeten 2
12:30 Heeten 3
12:00 Raalte 5
12:30 Heeten 5
10:00 Heeten 6
Maandag 5 sept
18:30 Heeten JO15-2G
18:30 Heeten JO9-2G
18:30 Heeten O11-1
18:30 Hatto Heim JO11-4G
Dinsdag 6 sept
18:30 Holten JO9-4
18:30 Wijhe '92 JO11-6G
Woensdag 7 sept
19:00 Heeten 5
18:30 Heeten O11-2
Vrijdag 9 sept
19:45 Heeten/Wesepe VR 1
Zaterdag 10 sept
14:30 Heeten JO19-1
14:30 Helios JO19-2
16:00 Schalkhaar JO17-3
14:30 Heeten JO17-2G
12:45 Heeten JO15-1G
12:45 Heeten JO15-2G
10:45 CSV '28 JO13-2
11:00 Heeten JO13-2

Heeten JO11-1G
Diepenveen JO11-3G
Toernooi Rohda
Marienheem JO11-2
Heino JO9-1
Holten JO9-2
Toernooi Rohda
Heeten JO9-4

Beker
Beker
Beker
Beker
Beker
Beker
Beker
Beker

Heeten 1
Lettele 2
Voorwaarts T 6
Heeten 4
DAVO 2
Marienheem 4

Comp.
Comp.
Beker
Beker
Beker
Beker

Wesepe JO15-1G
DAVO JO9-1
Rohda Raalte O11-1
Heeten JO11-3G

Beker
Beker
Beker
Beker

Heeten JO9-3G
Heeten JO11-3G

Beker
Beker

ABS 4
Rohda O11-2

Beker
oefen

Blauw Wit'66 VR25+1

Wesepe

DES JO19-1
Heeten JO19-2
Heeten JO17-1
Marienheem JO17-1
Wijhe '92 JO15-1
Go Ahead D. JO15-2
Heeten JO13-1
Harfsen JO13-1G

Comp.
Comp.
Comp.
Comp.
Comp.
Comp.
Comp.
Comp.
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10:00 ABS JO11-1
Heeten JO11-1G
Comp.
09:00 Witkampers JO11-4G
Heeten JO11-2
Comp.
09:00 Heeten JO11-3G
Marienheem JO11-2
Comp.
09:00 Heeten JO11-4G
Helios JO11-8M
Comp.
08:30 Be Quick'28 JO9-2
Heeten JO9-1
Comp.
10:00 SDOL JO9-1
Heeten JO9-2G
Comp.
10:05 Heeten JO9-3G
Haarle JO9-2G
Comp.
10:05 Heeten JO9-4
Schalkhaar JO9-6
Comp.
Zaterdag 11 sept
14:00 Heeten 1
Wijhe '92 1
Comp.
10:00 ABS 2
Heeten 2
Comp.
10:15 Heeten 3
Wijhe '92 3
Comp.
09:30 Schalkhaar 10
Heeten 4
Comp.
12:30 Heeten 5
Turkse Kracht 6
Comp.
12:00 SDOL 5
Heeten 6
Comp.
11:00 Heeten 7
Enter 7
Comp.
09:30 Tubantia 45+1
Heeten 45+1
Comp.
Houdt allen de site van SV Heeten met het programma van de KNVB goed
in de gaten er kan nog wel het een en ander wijzigen (ook voetbal.nl is wel
actueel)
KANTINE SV HEETEN
Afgelopen periode is er door heel veel mensen keihard gewerkt om de
kantine van SV Heeten een complete metamorfose te geven. En het mooie
is met dit soort projecten; wanneer mensen eenmaal bezig zijn zie je dat het
groen-witte hart nóg sneller gaat kloppen en mensen nog meer doen dan
aanvankelijk gevraagd. Zo is ook de kantine van buiten flink onder handen
genomen (schoongemaakt), het kassahokje en de welkomstmuur zijn
geverfd en her en der zijn nog vele andere zaken opgepakt. Al met al
kunnen we dus eigenlijk wel stellen dat wanneer je de accommodatiedag
meetelt en het vernieuwen van de douches meetelt, dat er een flinke zomermetamorfose is geweest op ons sportpark.
Tijdens de eerste competitiewedstrijd van Heeten 1 nodigen we jullie als
fanatieke vrijwilligers om samen met ons deze (her)opening van de kantine
mee te beleven. We willen dit graag met jullie op een feestelijke wijze
inluiden na afloop van de eerst competitiethuiswedstrijd van SV Heeten 1.
Bestuur SV Heeten
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JEUGDDAG HEETEN SPORTIEF
Zaterdag 10 september aanstaande is er een dag voor de jeugd van
Heeten Sportief met veel activiteiten. De organisatie heeft al veel
aanmeldingen gekregen voor de vakantie. Mocht je het vergeten zijn,
kun je alsnog aanmelden. Stuur een mail naar aoldebijvank@hetnet.nl
met je naam, telefoonnummer en de leeftijd. We starten deze middag
op het Dorpsplein om 13.00 u. We gaan dan gezamenlijk met de fiets
naar de familie Vegterlo. Om half zes zijn we weer terug op het plein.
Voor eten en drinken wordt gezorgd.
Hartelijke Groet, de jeugdcommissie
HEETEN SPORTIEF
Op 29 augustus zijn de trainingen en lessen weer begonnen. Nieuwe
leden zijn van harte welkom. Belangstellenden mogen vrijblijvend
een paar keer mee doen. Dit geldt voor al onze groepen. Een speciale
oproep aan de jeugd, wil je graag bewegen en allerlei sport en spel
onderdelen beoefenen, kom dan eens kijken bij een van de volgende
sporten streetdance, mini volleybal en turnen. Ook voor de
allerkleinsten met hun ouders of opa /oma is er de ouder-peutergym
op woensdagochtend. Informatie is te vinden op de site van Heeten
Sportief www.heetensportief.nl of telefoonnummer 382147/0612900224.
Groeten Heeten Sportief
HANDBAL
Datum/tijd Thuis
Uit
Zaterdag 10 september 2016 (veldcompetitie)
10.55
09:00
10:00

Plus Severijn/Heeten D1
Broekland E2
Plus Severijn/Heeten F1

CVO D1
Plus Severijn/Heeten E2
DSC F1

TECHVISIE JEUGD HANDBALTOERNOOI 11E KEER
Voor de 11e achtereenvolgende keer zal het Techvisie jeugd
handbaltoernooi voor A-, B- en C-teams plaatsvinden in de sporthal
in Heeten.
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De C-teams beginnen het toernooi vrijdag 16 september om 17.00 u.
en dit zal tot ongeveer 21.30 u. duren. De wedstrijden van de B-teams
zullen zaterdag 17 september van 09.30 tot 17.00 u. gespeeld worden
en tot slot zijn de wedstrijden van de A-teams zondag 18 september
van 10.00 tot 16.30 u. Zoals ieder jaar is de toegang geheel gratis!
Voor meer informatie en het volledige wedstrijdschema kunt u kijken
op onze website; www.handbalheeten.nl
TOERNOOI H- JEUGD
De H-jeugd heeft op zaterdag 10 september een toernooi in Heeten.
Aanvang 1e wedstrijd is 13.00 u.

VAN DE REDAKTIE
Verschijningsdatum
vrijdag
16 september
7 oktober
28 oktober
11 november

Aantal weken
3 i.v.m. ponyweek
3 i.v.m. herfstvakantie
2
2

Kopij inleveren
dinsdag 18.00 u.
13 september
4 oktober
25 oktober
8 november
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