't Kevertje
Kerk- en verenigingsnieuws voor Heeten

GELOVEN ALS EEN KIND
Op zondag 21 mei was het een drukke bedoening in Raalte. Dertien
kinderen werden gedoopt in de basiliek H. Kruisverheffing. Eerst
twee jongens, die een uur later met andere kinderen van de Zonnehof
hun eerste H. Communie ontvingen in de kapel van Angeli Custodes.
Later nog eens elf kinderen. Twee van die laatste groep hadden twee
maanden eerder hun vader verloren. Dood en leven, verdriet en
vreugde liggen zo dicht bij elkaar. Ook op die dag bezocht de
pastoor nog een stervende parochiaan.
Op de bijgevoegde foto ziet u Stef, in wiens ogen op dat moment iets
zichtbaar wordt van het Koninkrijk Gods: ‘Ik verzeker jullie, wie het
Koninkrijk van God niet aanneemt als een kind, komt er beslist niet
in.’ (Marcus 10: 15)
We spreken van ‘kinderen met een verstandelijke beperking’. Maar
soms lijkt het alsof het verstand, althans intelligentie, zelf een
beperking is om onbevangen te zijn ten opzichte van Gods mysterie.
Stef kwam in die Eucharistieviering zonder schaamte bij de pastoor
staan en wilde ook het woord voeren door de microfoon. Hij was
nieuwsgierig naar alles wat er gebeurde, maar ook weer snel door
iets anders geboeid. Wat het allemaal bij hem teweeg heeft gebracht,
weet ik niet. Maar dat hij telkens weer naar het altaar kwam, en later
vol vertrouwen bij de pastoor op schoot kwam zitten terwijl er
liedjes gezongen werden, zijn tekens van geloof.

Vrijdag 2 juni 2017

jaargang 51

nummer
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RK Kerk Maria Onbevlekt Ontvangen
Dorspplein 2 8111 AN HEETEN tel. 0572 – 381233
Website: www.parochieheiligkruis.nl
_______________________________________________________
E-mail parochie:
E-mail Kevertje:

secretariaat@parochieheeten.nl
kevertje@parochieheiligkruis.nl

Kerkbestuur:
Kerkbijdrage:

bankrekening NL15RABO01202.02.573
bankrekening NL26RABO01202.04.703
t.n.v. administrateur H. Reefman
Dit parochieblad komt uit voor 2 weken

_____-__________________________________________________
Algemene informatie
Openingstijden secretariaat:
Heeten tel.381233
elke maandag-woensdag en vrijdagmorgen van 09.00 tot 12.00 u.
Pastor van dienst tel. 06-53964140 ALLEEN VOOR SPOEDGEVALLEN

Samenwerkingsverband:
Onze locatie maakt deel uit van parochie Heilig Kruis
Pastores
Prof. Dr. J.J. Baneke, pastoor
G.J. Nijland parochievicaris

06-10226557 pastoorbaneke@parochieheiligkruis.nl
0570-526356/06-42571832
pastornijland@parochieheiligkruis.nl
Past. werkster A. van Engeland 06-43502534
astridvanengeland@hetnet.nl
zowel sms, app, telefoon
Past. werker H. Bloo
06-22291539
h.bloo@katholieksalland.nl
Drs. A.M.A.L. Gunnink-van den Berg
lonnekegunnink@hetnet.nl
Past. werkster
038-4527475

Nadere informatie over de locatie:
Zie de jaarlijks verspreide bewaarfolder, of kijk op internet:
www.parochieheiligkruis.nl/heeten
__________________________________________________________________
_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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Geloof is vertrouwen, is hoop, is liefdevolle overgave.
Is dat allemaal niet een beetje te veel geïdealiseerd? Je kunt ook
zeggen dat zo’n jongen gewoon druk is en zich niet kan concentreren.
Zeker, maar soms is er even een moment van oprechte concentratie:
en dan zie je die volledige overgave. Dat is een geschenk voor degene
die het waarneemt. Overgave werkt aanstekelijk.
Er zijn zoveel bedenkingen te verzinnen bij alles wat wij geloven.
Vanuit de huidige wetenschap klopt een groot deel van de Bijbel niet.
Het Scheppingsverhaal strookt van geen kanten met de
evolutietheorie, en al die wonderen lijken dikwijls meer op sprookjes
dan dat ze werkelijk gebeurd zijn. Maar sprookjes vertellen ons ook
een waarheid uit een andere werkelijkheid. Een waarheid die we
misschien alleen aannemen als we minder gehinderd worden door ons
verstandelijk denken. Het is niet voor niets dat dromen in de Bijbel
dikwijls een profetische betekenis hebben.
Juist in de kleinen en in het kleine, in het zogenaamd onbeduidende,
vinden we dikwijls de essentie van het leven. God onthult zich vaak
in iets simpels, in een lichte bries, of in de stilte. Het moment waarop
Stef naar de pastoor kijkt, en waarop de pastoor naar hem kijkt, zijn
ze beiden stil, vol vertrouwen naar elkaar. Daarom is verstilling, stil
worden, een van de beproefde manieren om dichter bij God te komen.
Zoals de psalmist het
uitdrukt:
‘…
bedaren liet ik,
verstillen,
bedaren, verstillen mijn
ziel,
als een kind bij zijn
moeder geborgen;
als dat kind zo voel ik
mijn ziel.’
(Psalm 131, vert. Ida Gerhardt & Marie van der Zeyde)
Pastoor Joost Baneke
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KERKNIEUWS
VIERINGEN PAROCHIE H. KRUIS LOCATIE HEETEN
Datum
Zaterdag
3 juni
Zondag
4 juni
Maandag
5 juni
Woensdag
7 juni
Datum
Zaterdag
10 juni
Zondag
11 juni
Woensdag
14 juni

Tijd

Viering
Geen viering

Koor

09.00 u.

Pinksteren, woord- en
communieviering, past. werker
A. van Engeland
Geen viering

Parochiekoor

19.00 u.

Eucharistieviering

Tijd
17.30 u.

Viering
Eucharistieviering,
Em. past. J. Verweij
Geen viering

19.00 u.

Eucharistieviering

Koor
Parochiekoor

Namen voorgangers onder voorbehoud

OVERIGE LOCATIES PAROCHIE H. KRUIS
Zaterdag 3 juni
Nw. Heeten 19.00 u.
Holten
Kruisverh.
Paulus
Broekland
Haarle
Luttenberg
Mariënheem

17.00 u.

19.00 u.
19.00 u.
19.00 u.

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

Zondag 4 juni
Geen viering
09.30 u.
10.30 u.
09.00 u.
09.00 u.

Eucharistieviering
Eucharistieviering
Eucharistieviering
Woord- en
communieviering
Geen viering
Geen viering
Geen viering
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Maandag 5 juni
Nw. Heeten
Holten
Kruisverh.
Paulus
10.30 u.
Broekland
Haarle
Luttenberg
Mariënheem 09.30 u.
Zaterdag 10 juni
Nw. Heeten 17.30 u.
Holten
Kruisverh.
Paulus

19.00 u.

Broekland
Haarle
Luttenberg
Mariënheem

19.00 u.

Geen viering
Geen viering
Geen viering
Eucharistieviering
Geen viering
Geen viering
Geen viering
Eucharistieviering

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

Zondag 11 juni
Geen viering

10.00 u.

09.00 u.
09.30 u.

09.30 u.

Geen viering
Eerste H. Communie
Geen viering
Eucharistieviering
Woord- en
communieviering
Geen viering
Eucharistieviering

MISINTENTIES
Wij gedenken de volgende intenties:
In het weekend van 3, 4 en 5 juni:
Jgt. Paul Nikamp; Overl. ouders Vulink-Reimert; Wilhelmus
Logtenberg en echtg.; Gé en Annie Hazelhekke-Ruiter; Antoon
Schoorlemmer; Overl. ouders Voorhorst-Olde Bijvank en Herman
Voorhorst; Arnold Schoorlemmer; Overl. fam.; Reimert-Veldkamp
en zuster Marian; Overl. ouders Evers-Simons; Hein Hunneman en
overl. fam.; Johanna en Antoon Kerkvliet en overl. fam.; Hein en
Grada Wagemans; Marie A. Tepperik; Annie Bosman-Zwijnenberg;
Overl. fam. Vulink-Pol; Overl. ouders Wevers-van Riel; Ouders
Wichink-Wiggers; Ben Obdeijn en Diny Obdeijn-Koerkamp; Overl.
ouders Heerink-Gerritsen; Geert Voorhorst; Gerrit Evers; Harry ten
Have; Wim Rouweler; Jan Timmer; Wilhelmus van Dooremolen en
overl. fam.; Wim Wichink en overl. fam.; Wim Bosgoed; Geert van
Dooremolen; Jan Klijn Velderman; Mariet Schoorlemmer;
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Wim Nijenkamp; Overl. ouders en fam. Veldkamp-Bloemenkamp;
Riek Sibelt-Kleinherenbrink; Overl. ouders Elders-ten Zijthof; Overl.
fam. Bril-Harink.
Woensdag 7 juni:
Jgt. Geert Voorhorst; Jgt. Gerda Wigink-Assink; Tinus Roesink;
Miene Boksebeld-Tutert.
In het weekend 10 en 11 juni:
Jgt. Dinie Beumer; Overl. echtp. Mensink-Pronk; Hermanus Wippert
en echtg.; Albertha Kortenhorst en fam.; Johannes van Schooten; Gé
en Annie Hazelhekke-Ruiter; Johan Overmars en Diny OvermarsKinds; Johan en Annie Meijerink-Overkempe en Peter; Dini
Hollegien-Klein Koerkamp; Mies en Trees Hiethaar en overl. fam.;
Hein Hunneman en overl. fam.; Johanna en Antoon Kerkvliet en
overl. fam.; Johan en Gerard Hagen en overl. fam.; Johan Elshof en
overl. fam.; Geert van Dooremolen; Jan Klijn Velderman; Jan
Voorhorst; Hein en Tonnie Simons, Annelies en Elke Schrijver.
Woensdag 14 juni:
Leida en Frans Boerhof; Overl. ouders Groote Stroek-Schoot, Jan,
Bernard en Teun.
KOSTER EN MISDIENAARS
Datum
Zo. 4/6
Za. 10/6
Za. 17/6
Zo. 25/6

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

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

Misdienaars
Geen misdienaars
Gijs Nijboer en Judith Salden
Michael Breuker en Wouter Salden
Luuk en Jacob Salden
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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 KT = KulturhusTrefpunt K = Kompas M = Molenhoek

Di 6/6

20.00 u.

Jubileumcommissie

K

KERKSCHOONMAAK
Woensdag 14 juni groep 2.
Maandag 3 juli groep 3.
GESLAAGDE BOERDERIJVIERING:
KLANKBORDGROEP KIP VAN START IN
PAROCHIE H.KRUIS
Op 21 mei mochten we een grandioze start
beleven van onze klankbordgroep KIP (Kerk In
Platteland) met een boerderijviering in Haarle.
We mochten een zeer gastvrij onthaal beleven
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bij de familie Heuven. In de voergang van de koeienstal hebben we
gevierd: gelezen, gebeden, gezongen en bespiegeld. Het plaatje was
compleet: er waren zo’n 230 mensen en toch al gauw zo’n 100
koeien, het was stralend weer, iedereen was goed gehumeurd en we
hebben een nieuwe vorm van kerk-zijn kunnen laten zien met de
leden van onze werkgroep, Liesbeth, Annie en André. We zullen de
groep nog uitbreiden en middels columns houden we de parochianen
op de hoogte van onze contacten op plattelandsgebied. Hieronder
datgene wat in de boerderijviering is gezegd over wat KIP inhoudt.
“KIP – Kerk In Platteland: wat is dat nou?
Ik kan er veel woorden aan geven, daar nemen we in deze viering de
tijd niet voor.
Daar hoop ik wel de tijd voor te nemen door aan de slag te gaan met
een groep vrijwilligers met een methode die we presentiepastoraat
noemen. Aanwezig zijn. En door daarover te schrijven, in columns.
Die gaat u dus tegenkomen. Maar heel in het kort.
Onze parochie is een plattelandsparochie, vanouds voor een groot
deel bestaande uit buitengebied waar boeren hun bedrijf hadden. Nog
steeds zijn er boeren met hun bedrijf, gelukkig wel, maar het wordt
wel steeds minder. Vanouds kwam je niet alleen naar de kerk om je
geloof te belijden, even een moment te verwijlen bij God, maar kwam
je ook naar de kerk voor de sociale contacten. Gemeenschap,
communio.
Dat wordt minder met een teruglopende kerkgang. Sociale contacten
lopen nu anders.
Wij als werkgroep en klankbordgroep willen nadenken over de
consequenties die dat heeft voor de sociale contacten tussen boer en
burger.
Én we willen nadenken over het verhaal van de boer, over wat dat
voor henzelf betekent (aandacht hebben voor je naaste), maar ook hoe
dat zich verhoudt tot het Grote Verhaal van ons geloof en van God.
Vanouds staat de boer het dichtst bij de schepping, heeft zorg voor
die schepping.
Ik hoop dat een klein beetje begint te dagen wat wij als werkgroep
gaan doen, of misschien beter gezegd: waar ik als pastor aandacht
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voor wil hebben en waar ik door wordt gevoed en aangescherpt door
de klankbordgroep.
Nogmaals: de methode die ik daarvoor wil toepassen is die van
presentiepastoraat,
aanwezig zijn, heel
laagdrempelig.
Meestal gewoon aan
de keukentafel.”
We hopen dat u met
ons meegaat op tocht
door het agrarisch deel
van onze parochie.
Lonneke Gunnink – van den Berg,
mede namens de klankbordgroep KIP
KINDERKERK DE HEILIGE GEEST
(voor kinderen van 3 – 12 jaar)
De leerlingen van Jezus hebben de heilige Geest
ontmoet. Maar wat hebben ze dan gezien of
gevoeld? Heb jij wel eens gehoord van de heilige
Geest? En als je die zou kunnen zien of kunnen
voelen, hoe dan?
Wil jij weten hoe dat kan?, 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.
Waar en wanneer?
Op zondag 11 juni om 11.00 u.
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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
2 JULI – VIERING TERUG IN DE TIJD MET GEZELLIGE
KOFFIETAFEL NA AFLOOP
Dit jaar vieren we dat de kerk 125 jaar bestaat en de parochie 225
jaar. Het hele jaar zijn er activiteiten en op Zondag 2 juli is er om
10.30 u. een bijzondere Eucharistie viering in onze parochiekerk in
Heeten: We gaan met zijn allen 125 jaar terug in de tijd. De viering
wordt zo goed mogelijk volgens de gebruiken van weleer gehouden
en de knipmutsen en de zakhorloges mogen weer voor de dag gehaald
worden. Iedereen die wil, mag in kleding van rond het jaar 1900 naar
deze viering komen. Je mag natuurlijk gewoon in eigen kleding
komen maar het zou ontzettend leuk zijn als er zoveel mogelijk
mensen in de oude kledingstijl komen.
Na afloop is er een gezellige koffietafel met broodjes en koffie. Wilt
U ons laten weten als U mee eet? Dat kan via een mail naar
secretariaat@parochieheeten.nl of door het invullen van de
onderstaande antwoordstrook. Ook ligt er een intekenlijst achter in de
kerk waarmee U kunt laten weten of u erbij bent.
De jubileum commissie
.......................................................
Opgavestrook voor de koffietafel na de viering “Terug in de Tijd” op
2 juli
Naam: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Aantal personen: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Inleveren in de brievenbus van het parochie-secretariaat
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VERENIGINGSNIEUWS
9 T/M 11 JUNI 2016 KERMIS HEETEN, GEWOON FEEST !!!
Het is weer zover: KERMIS HEETEN, GEWOON FEEST !!! Vanaf
vrijdagmiddag 9 juni tot en met zondag 11 juni is het zwieren,
zwaaien en draaien, voor jong en oud. De kinderen op de
peuterspeelzaal en de basisschool ontvangen 1 bonnenboekje en 1
bon voor een gratis ijsje, af te halen bij Brood- en Banketbakkerij
Bosgoed. Kinderen die basisschoolonderwijs volgen op een andere
school kunnen hun bonnen afhalen bij André Vloedgraven;
Koopmansstraat 3 op dinsdagmiddag 6 juni tussen 15.00 en 18.00 u.
Kijk ook eens op onze site www.kermisheeten.nl of onze facebookpagina. De Oranjevereniging wenst iedereen een gezellige Kermis
toe!
KERMIS ONTBIJTBUFFET 11 JUNI 2017
Volgende week is het weer zover Kermis in Heeten 7 t/m 11 juni
2017! Wij organiseren voor de 2e keer samen met brood- en
banketbakkerij Bosgoed het KERMIS ONTBIJTBUFFET. Kom
gezellig ontbijten met uw gezin, opa, oma, vriendengroep of
gezamenlijk als buurt/straat. Wij hebben voor u weer een zeer
smakelijk ontbijtbuffet samengesteld. Er zijn nog een aantal plaatsen
beschikbaar, geef u dus op voor zondag 4 juni. Reservering
uitsluitend op basis van inschrijving en betaling vooraf (Volwassenen
€ 6,- p.p. Kinderen tot 6 jaar € 4,- p.p). Opgave bij brood- en
banketbakkerij Bosgoed. Kijk ook eens op onze site
www.kermisheeten.nl of onze facebook-pagina.
Oranjevereniging Heeten
ACTIVITEITENGROEP 55+/KBO
Na een geslaagde fiets4daagse met omliggende dorpen gaan we nu
weer 's avonds fietsen. Elke 1e en 3e woensdag van de maand tot en
met augustus. We starten op 7 juni, dan vervolgens op 21 juni, 5 juli,
19 juli, 2 augustus 16 augustus en de laatste is op 30 augustus dan
gaan we een hele dag fietsen ter afsluiting van het fietsseizoen. We
starten altijd vanaf het Dorpsplein en vertrekken om 18.30 u en op 30
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augustus om 09.30 u. Bij slecht weer gaat de fietstocht niet door. Wij
fietsen ongeveer 20-25 km. met een koffiestop onderweg. Noteer de
datums want ‘t Kevertje komt niet uit in de vakantie.

OVERIG NIEUWS
GEEF JE OP!!
We zijn er op tijd bij dit jaar vanwege de
late vakantie, maar wij gaan er weer een
bijzondere show van maken!
Wil jij in de Ponyweek op zondagmiddag
in een volle tent laten zien wat jij kan:
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 en lijkt het je
leuk? GEEF JE DAN NU OP!!!
Mail voor 9 juni naar 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 e-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).
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Ouders we zouden het leuk vinden als u de meisjes en jongens
stimuleert om zijn/haar talenten te laten zien op zondag 1oktober a.s.
We hopen ook dit jaar weer op een grote opkomst!
Groetjes van, Claudy, Bettine, Linda, Lian, Rian
(TE) LAGE VLIEGROUTES BOVEN SALLAND
Wat hangt ons boven het hoofd? In 2015 heeft de regering besloten
de Luchthaven Lelystad uit te breiden. De nieuwe luchthaven zal
vanuit alle Europese windstreken aangevlogen gaan worden, ook
over Overijssel. Binnenkort worden de vliegroutes definitief
vastgesteld. Veel routes zijn al bekend en gaan o.a. over Salland en
het Vechtdal waarbij de hoogte circa 1.800 meter zal zijn. Denk niet:
het zal wel meevallen, ze leggen toch geen vliegroutes over mijn
woonplaats, dat kunnen ze toch niet maken. Maar… het gaat wel
gebeuren. De vluchten starten op 1 april 2019. In het begin 15
vluchten per dag maar na 2023 worden het er meer, tot wel 50
vluchten per dag, soms wel 7 per uur. Wanneer het druk is wordt er
een wachtrondje gevlogen boven de Lemeler- en Holterberg. Er komt
ook een aanvliegroute over Deventer naar Raalte en passeert Heeten
aan de noordwest kant, aan de overzijde van het Overijssels Kanaal.
Iets zuidelijker komt een uitvliegroute.
De actiegroep “Hoogoverijssel.nl” heeft het plan gepresenteerd voor
een betere indeling van het luchtruim. De aanvliegroutes MOETEN
hoger en ze KUNNEN hoger. Dit heeft alleen maar voordelen:
✓ Voor de inwoners: veel minder herrie op de grond en schonere
lucht
✓ Voor de piloten en passagiers: minder gevaar voor botsingen
met vogels
✓ Voor luchtvaartmaatschappijen: naar schatting 8% lager
brandstofgebruik
De informatie vanuit Den Haag blijft summier en is weinig
transparant. Er zijn al veel besluiten genomen en binnenkort worden
ook de vlieghoogtes definitief bepaald. Er is in het luchtruim boven
Overijssel op een grotere hoogte nog vliegruimte beschikbaar. Het
plan van Hoogoverijssel is beter omdat het deze hogere ruimtes
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benut. Om te zorgen dat Den Haag niet om dit plan heen kan is het
zaak dat de bevolking zichtbaar en massaal deze actie steunt. Dit kan
o.a. door het ondertekenen van de petitie die staat op de site:
www.hoogoverijssel.nl. of op Facebook: hoogoverijssel. Op beide
platforms vindt u ook meer informatie, kaartmateriaal en nadere
uitleg. Plaatselijk Belang Heeten steunt deze actie en vraagt u om
hetzelfde te doen door de petitie massaal te ondertekenen. Ook
verzoeken wij u dit bericht zoveel mogelijk via de sociale media te
delen. Een duidelijk signaal richting Den Haag is noodzakelijk.
Plaatselijk Belang Heeten
COLLECTEWEEK MAAG LEVER DARM STICHTING
GAAT VAN START OP 12 JUNI
De Maag Lever Darm Stichting slaat alarm voor 2 miljoen
buikpatiënten. Heeten, juni 2017. De collecteweek van de Maag
Lever Darm Stichting gaat van start op maandag 12 juni. Tijdens de
collecteweek slaat de stichting letterlijk alarm voor de 2 miljoen
buikpatiënten die dagelijks beperkingen ondervinden als gevolg van
hun ziekte. Vanaf maandag 12 juni gaan door het hele land ruim
14.000 collectanten langs de deuren om geld op te halen. De
opbrengst van de collecte gebruikt de Maag Lever Darm Stichting
voor noodzakelijk onderzoek. In Nederland ondervinden twee
miljoen buikpatiënten dagelijks beperkingen van hun ziekte. Bij een
deel van hen, zoals darmkankerpatiënten, is genezing zelfs een
kwestie van leven of dood.
Maag Lever Darm Stichting
De Maag Lever Darm Stichting staat achter twee miljoen
buikpatiënten. Door onderzoek te faciliteren en voorlichting te geven
redden we levens. Een ziekte die veel Nederlanders raakt is
darmkanker. Jaarlijks krijgen ruim 15.000 mensen de diagnose
darmkanker en overlijden per dag 14 mensen aan deze ziekte. De
impact van darmkanker op het leven van een patiënt en naasten is
enorm. Maar ook spijsverteringsziekten zoals colitis ulcerosa, de
ziekte van Crohn, het Prikkelbare Darm Syndroom en coeliakie
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hebben veel impact op het dagelijks leven van patiënten door alle
beperkingen die deze aandoeningen met zich mee brengen.
Collecte
Van maandag 12 juni tot en met 17 juni kan er een collectant bij u
aan de deur komen voor een vrijwillige bijdrage. De Maag Lever
Darm Stichting hoopt op uw steun voor 2 miljoen buikpatiënten in
Nederland. Alvast bedankt voor uw medewerking.
Met vriendelijke groet, Agnes Kemper
Plaatselijk organisator collecte Maag Lever Darm Stichting
SPREEKUUR ENERGIEK HEETEN
Op dinsdagavond 6 juni houdt Energiek Heeten weer spreekuur. Het
spreekuur wordt gehouden vanaf 20.00 u. in KulturhusTrefpunt.
Aanmelden mag, maar is niet verplicht. Voor een kopje koffie of thee
wordt gezorgd. Het spreekuur is voor iedereen uit Heeten, die vragen
heeft over van alles wat met duurzame energie te maken heeft. In het
bijzonder zal er gelegenheid zijn om vragen te stellen over de BTWteruggave m.b.t. de aangeschafte zonnepanelen. Verder kan advies
ingewonnen worden over uitgebrachte offertes. Ook zal er aandacht
besteed worden aan zaken als terugverdientijd en recente duurzame
ontwikkelingen. Daarnaast bent u welkom als u vragen en/of
informatie wilt over onze isolatie-actie (middels Buurkracht).
Jan Schonenberg (06-33017143), Jan Oostewechel (06-51176432)
Loeck Tomassen (06-51343620), Janet Besten (06-46752145)
NEDERLANDS LONGFONDS
De collecte voor het Longfonds heeft €1.837,71 opgebracht! Vorig
jaar was het € 1 .859,95. Aan alle collectanten, en eenieder die door
middel van een financiéle bijdrage aan het welslagen, van de collecte
heeft bijgrdragen, hartelijk dank.
Namens het longfonds, Anneke en Marita
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OPROEP
Wie heeft er op zondag 14 mei j.l. (de verjaardag van pastoor
Verweij) in KulturhusTrefpunt de verkeerde jas meegenomen. Graag
even ruilen. Tel. 06-13838406.

SPORTNIEUWS
VOETBAL
PENALTYBOKAAL
Op 2e pinksterdag is er weer de jaarlijkse finale van de penaltybokaal
voor de F- en E-jeugd. De finale zal gehouden worden na afloop van
het pupillentoernooi en zal ongeveer beginnen om 17.00 u. Hierbij
willen we iedereen uitnodigen om de finalisten aan te moedigen. De
penaltybokaal wordt de F- en E-spelers aangeboden door Rijschool
Cas Hazelhekke.
HANDBAL
Datum/tijd Thuis
Veldwedstrijden 03-06-2017

Uit

Aanw.vertr.

10:00 Schalkhaar E2
Plus Severijn Heeten E1 09:05
10:55 Schalkhaar D1
Plus Severijn Heeten D2
Hendrik Bartels Cup Sporthal Heeten 8-6-2017
20:00 Plus Severijn Heeten DS1 RSC DS1
Hendrik Bartels Cup Sporthal De Ransuil in Geesteren 13-6-2017
19:30 Stevo DS1
Plus Severijn Heeten DS1

VAN DE REDACTIE
Verschijningsdatum
vrijdag
16 juni
30 juni
14 juli

Aantal weken
2
2
8 i.v.m. zomervakantie

Kopij inleveren
dinsdag 18.00 u.
13 juni
27 juni
11 juli
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