't Kevertje
Kerk- en verenigingsnieuws voor Heeten

VIERING TERUG IN DE TIJD
Zondag 2 juli om half 11 was er de prachtige viering TERUG IN DE
TIJD. Paard en wagen brachten veel mensen naar de kerk,en veel
kerkgangers waren in kleding gekomen van vroeger. De kerk
stroomde vol mensen van uit Heeten maar ook vanuit buurtdorpen.
We hebben genoten van een prachtige hoogmis met drie Heren,
Pastoor Verweij, Pastoor Balster en Pastoor Limbeek.
En wat was het mooi, de binnenkomst van de priesters en de
misdienaars van vroeger en nu. Wierrook en wijwater waren goed
aanwezig en bij het wijwaterritus werd iedereen goed gewijd.
Prachtige Latijnse gezangen door het samengestelde herenkoor deed
iedereen weer terugdenken aan vroeger. Pastoor Limbeek en Pastoor
Balster hebben tijdens de preek verteld over de tijd dat ze hier
kapelaan en Pastoor waren,ze hebben met veel plezier hier gewerkt.
En wat hebben we gelachen om hun verhalen. Pastoor Verweij
vertelde dan ook dat hij daarom in Heeten was gaan wonen om de
vriendelijkheid en gezelligheid die er is in ons dorp, dat wij als
parochie hier blij mee zijn was duidelijk te horen aan het applaus in
de kerk.
Na de viering gingen we met velen naar het KulturhusTrefpunt om te
genieten van een prachtige en heerlijke koffie tafel met broodjes.
Ook werden er nog liedjes van vroeger gezongen.
De bowl, advocaat en de jenever smaakte voortreffelijk.

Vrijdag 14 juli 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 8 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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We kijken terug op een
prachtige dag,en zijn trots op
onze
mooie
parochiegemeenschap
en
onze vele vrijwilligers. Veel
mensen hebben geholpen om
van
deze
viering
en
koffietafel een groot succes te
maken die we nooit meer
vergeten. Wij willen iedereen hier dan ook hartelijk voor danken.
HET WAS GEWELDIG.
Jubileumcommisie 125 /225 jaar
kerk en geloofsgemeenschap Heeten

KERKNIEUWS
VIERINGEN PAROCHIE H. KRUIS LOCATIE HEETEN
Datum
Zaterdag
15 juli
Zondag
16 juli
Woensdag
19 juli

Tijd
19.00 u.

Viering
Eucharistieviering,
Past. J. Baneke
Geen viering

19.00 u.

Eucharistieviering

Datum
Zaterdag
22 juli
Zondag
23 juli
Woensdag
26 juli

Tijd

Viering
Geen viering

Koor

09.00 u.

Eucharistieviering,
Past. G. Nijland
Eucharistieviering

Geen koor

19.00 u.

Koor
Parochiekoor
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Datum
Zaterdag
29 juli
Zondag
30 juli
Woensdag
2 augustus
Vrijdag
4 augustus

Tijd
19.00 u.

Viering
Woord- en communieviering,
Past. werker A. van Engeland
Geen viering

19.00 u.

Eucharistieviering

09.00 u.

1e Vrijdag van de maand,
eucharistiviering

Datum
Zaterdag
5 augustus
Zondag
6 augustus
Woensdag
9 augustus

Tijd
17.30 u.

Viering
Woord-en communieviering,
Past. werker H. Bloo
Geen viering

19.00 u.

Eucharistieviering

Datum
Zaterdag
12 augustus
Zondag
13 augustus
Dinsdag
15 augustus

Tijd
17.30 u.

Viering
Woord- en communieviering,
Past. werker H. Bloo
Geen viering

Koor
Parochiekoor

19.00 u.

Maria ten hemelopneming,
eucharistieviering,
past. J. Baneke
Geen viering

Parochiekoor

Tijd
19.00 u.

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

Koor
Parochiekoor

19.00 u.

Eucharistieviering

Woensdag
16 augustus
Datum
Zaterdag
19 augustus
Zondag
20 augustus
Woensdag
23 augustus

Koor
Geen koor

Koor
Geen koor
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Datum
Zaterdag
26 augustus
Zondag
27 augustus
Woensdag
30 augustus
Vrijdag
1 september

Tijd

Viering
Geen viering

Koor

09.00 u.

Eucharistieviering,
Em. past. B. Wolters
Eucharistieviering

Parochiekoor

09.00 u.

1e Vrijdag van de maand,
eucharistieviering

Datum
Zaterdag
2 september
Zondag
3 september
Woensdag
6 september

Tijd
19.00 u.

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

19.00 u.

Eucharistieviering

19.00 u.

Koor
Rejoice

OVERLEDEN
Op donderdag 6 juli is op 83-jarige leeftijd overleden Truus
(Geertruida Wilhelmina Antoinette Johanna) Reimink-Schoot
Uiterkamp. Zij woonde op de Stevenskamp 113 te Heeten. Haar
uitvaart en begrafenis hebben op dinsdag 11 juli plaatsgevonden
Dat zij moge rusten in vrede.
MISINTENTIES
Wij gedenken de volgende intenties:
In het weekend van 15 en 16 juli:
Uit dankbaarheid voor allen die het studiejaar goed hebben
afgesloten; Jgt. Thea van Dijk-Alberts; Jgt. Marie Marsman; Jgt.
Wim Wigink; Gé en Annie Hazelhekke-Ruiter; Overl. ouders Groote
Stroek-Schoot, Jan, Bernard en Teun; Anton
Lokate; Hein
Hunneman en overl. fam.; Johanna en Antoon Kerkvliet en overl.
fam.; Overl. ouders Gerrit Oldeboer-Annie Eekmate; Dinie Beumer;
Jan Hagen en overl. fam. Hagen-Oosterlaar; Overl. ouders
Grondhuis-Wevers; Wim Bessembinder; Johan Ruiter; Truus
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Reimink-Schoot Uiterkamp; Mans en Marie Reimert; Jan Klein
Overmeen.
Woensdag 19 juli:
Overl. ouders Oostewechel-Meijerink.
In het weekend van 22 en 23 juli:
Jgt. Antonia Wichink-Wiggers; Gé en Annie Hazelhekke-Ruiter;
Wim Boksebeld; Hein Hunneman en overl. fam.; Johanna en Antoon
Kerkvliet en overl. fam.; Overl. ouders Grondhuis-Wevers; Wim
Bessembinder; Johan Ruiter; Elke Schrijver en overl. fam. Simons;
Wilhelmus en Geert van Dooremolen en overl. fam.; Truus ReiminkSchoot Uiterkamp; Ben Hiethaar.
Woensdag 26 juli:
Geen misintenties
In het weekend van 29 en 30 juli:
Gé en Annie Hazelhekke-Ruiter; Hein Hunneman en overl. fam.;
Johanna en Antoon Kerkvliet en overl. fam.; Tonnie Schoorlemmer
en Leon Schoorlemmer; Gerardus Olde Bijvank; Gerritdina Olde
Bijvank-Haverkamp en Wim Olde Bijvank; Betsie HaarmanSchrijver; Overl. ouders Grondhuis-Wevers; Wim Bessembinder;
Johan Ruiter; Truus Reimink-Schoot Uiterkamp.
Woensdag 2 augustus:
Geen misintenties
Vrijdag 4 augustus: 1e Vrijdag van de maand
Voor alle levende en overleden leden van de KBO; Pa, Gerard en
Willy Kieftenbeld en overl. fam.; Jan Hondeveld; Henk Goorden en
overl. familie.
In het weekend van 5 en 6 augustus:
Overl. ouders Vulink-Reimert; Overl. echtp. Mensink-Pronk;
Wilhelmus Logtenberg en echtg.; Gé en Annie Hazelhekke-Ruiter;
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Antoon Schoorlemmer; Overl. ouders Voorhorst-Olde Bijvank en
Herman Voorhorst; Johan en Annie Meijerink-Overkempe en Peter
Meijerink; Hein Hunneman en overl. fam.; Johanna en Antoon
Kerkvliet en overl. fam.; Hein en Grada Wagemans; Marie A.
Tepperik; Gerrit Evers; Jan Timmer; Wilhelmus en Geert van
Dooremolen en overl. fam.; Mariet Schoorlemmer; Riek SibeltKleinherenbrink;
Overl.
ouders
Grondhuis-Wevers;
Wim
Bessembinder; Johan Ruiter; Truus Reimink-Schoot Uiterkamp.
Woensdag 9 augustus:
Leida en Frans Boerhof.
In het weekend van 12 en 13 augustus:
Uit dankbaarheid voor 55 jaar samenzijn; Jgt. Thea van Dijk-Alberts;
Jgt. G. Haarman en overl. fam.; Jgt. Anneke Jansen-Nahuis; Gé en
Annie Hazelhekke-Ruiter; Wim en Ria Nijenkamp; Mies en Trees
Hiethaar en overl. fam.; Jan Reimink; Hein Hunneman en overl. fam.;
Johanna en Antoon Kerkvliet en overl. fam.; Overl. ouders Gerrit
Oldeboer-Annie Eekmate; Overl. ouders Grondhuis-Wevers; Wim
Bessembinder; Johan Ruiter; Wilhelmus en Geert van Doormolen en
overl. familie.
Dinsdag 15 augustus:
Overl. ouders Groote Stroek-Schoot, Jan, Bernard en Teun.
Woensdag 16 augustus:
Geen viering, geen misintenties.
In het weekend van 19 en 20 augustus:
Jgt. Johanna Kerkvliet; Riek Vulink; Gé en Annie HazelhekkeRuiter; Overl. fam. Hondeveld-van Bemmel; Hein Hunneman en
overl. fam.; Johanna en Antoon Kerkvliet en overl. fam.; Ben
Obdeijn en Diny Obdeijn-Koerkamp; Betsie Haarman-Schrijver;
Overl. ouders Grondhuis-Wevers; Wim Bessembinder; Johan Ruiter.
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Woensdag 23 augustus:
Hein Voorhorst
In het weekend van 26 en 27 augustus:
Jgt. Antonia W. Vulink-Reimert; Jgt. Henk Goorden; Gé en Annie
Hazelhekke-Ruiter; Doortje Mensink en fam.; Hein Hunneman en
overl. fam.; Johanna en Antoon Kerkvliet en overl. fam.; Tonnie
Schoorlemmer en Leon Schoorlemmer; Jan, Lien en Lidy Lenferink;
Gerardus Olde Bijvank; Gerritdina Olde Bijvank-Haverkamp en Wim
Olde Bijvank; Willy Bruggeman-Holtkuile en overl.familie.
Woensdag 30 augustus:
Overl. fam. Bolscher-Gerbert.
Vrijdag 1 september: 1e Vrijdag van de maand
Voor alle leden en overleden leden van de KBO; Anton Oostewechel
en overl. fam.; Pa, Gerard en Willy Kieftenbeld en overl. familie.
In het weekend van 2 en 3 september:
Jgt. Tonnie Schoorlemmer; Jgt. Bernardus Voorhorst; Jgt. Weduwe
van Antonius Broekhuis; Overl. ouders Vulink-Reimert; Wim en
Toos Tutert; Gé en Annie Hazelhekke-Ruiter; Antoon
Schoorlemmer; Overl. ouders Voorhorst-Olde Bijvank en Herman
Voorhorst; Geert Voorhorst; Hein Hunneman en overl. fam.; Johanna
en Antoon Kerkvliet en overl. fam.; Hein en Grada Wagemans;
Marie A. Tepperik; Gerrit Evers; Jan Timmer; Mariet Schoorlemmer.
Woensdag 6 september:
Geen misintenties.
KOSTER EN MISDIENAARS
Datum
Za. 15/7
Zo. 23/7
Za. 29/7
Za. 5/8

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

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

Misdienaars
Eveline en Judith Salden
Tijs en Ruben Salden
Geen misdienaars
Geen misdienaars
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Za. 12/8
Di. 15/8
Za. 19/8
Zo. 27/8
Za. 2/9
Zo. 3/9
Za. 9/9
Za. 16/9
Za. 23/9

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

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

Geen misdienaars
Luuk Salden en Michael Breuker
Wouter en Jacob Salden
Tijs en Ruben Salden
Wouter en Judith Salden
Geen misdienaars
Geen misdienaars
Eveline en Jacob Salden
Tijs en Ruben Salden

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 K = KulturhusTrefpunt K = Kompas M = Molenhoek

Wo. 19/7 19.30 u. Locatieraad en pastoraatsgroep
Do. 7/9
20.00 u. Werkgroep PCI Heeten

P
P
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KERKSCHOONMAAK
Woensdag 26 juli groep 4; dinsdag 15 augustus groep 5
Maandag 4 september groep 1; woensdag 4 oktober groep 2
PAROCHIESECRETARIAAT GESLOTEN
Wegens vankantie is het parrochiesecretariaat gesloten van vrijdag 21
juli t.m. vrijdag 11 augustus. Alleen woensdag 2 augustus van 09.00
tot 11.00 u. kunt u terecht voor kopieerwerk etc.
FOTO'S TERUG IN DE TIJD
Wie de 232 foto's van Terug In De Tijd wil bewonderen gaat naar:
www.parochieheiligkruis.nl/locaties/heeten
Onder het kopje foto's vindt U de link naar Terug In De Tijd.
Klikt U de eerste dia aan, dan volgt de serie vanzelf.
Gaat het te vlug, druk dan op de pauze knop onder aan de afbeelding.
Fotograaf: Richard Klein Overmeen, Webmaster : Jan Mulder
BEDEVAART NAAR KEVELAER
Hierbij wil ik U uitnodigen voor de Bedevaart
naar Kevelaer op zaterdag 2 september 2017.
De zang zal verzorgd worden door het koor van
de Geloofsgemeenschap H. Cornelius uit
Luttenberg. Bovengenoemd koor verzorgt de
gezangen in de plechtige mis ‘s morgens om
09.15 u. in de St. Antoniuskerk. Daar het dorp
Luttenberg dit jaar heel wat te vieren heeft loopt
ook de fanfare De Bergklanken uit dit dorp mee.
Bij de “vaste” deelnemers kom ik in de tweede week van augustus
persoonlijk langs om te vragen of U meegaat. U krijgt daarbij het
dagprogramma, die ook te lezen is op de site van de parochie Heeten
onder het kopje Kevelaer. Ook kunt U op deze site iets vinden over
de geschiedenis van Kevelaer. In augustus kom ik U ook uitnodigen
tot deelname aan de bedevaart in één van de vieringen in het
weekend. Eerder aanmelden mag natuurlijk ook !
Het thema luidt dit jaar:
375 jaar Bedevaart: met Maria op weg naar Kevelaer!
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Kosten: € 25,-- per persoon. Jeugd t/m 16 jaar: € 12,--.
Het Kevelaerlof vindt plaats op zondag 1 oktober in de basiliek van
Raalte om 19.00 u. ’s avonds. Ook bovengenoemd koor en fanfare
verlenen dan hun medewerking. Wie de preek verzorgt blijft nog een
verrassing.
Met vriendelijke groeten, Jan Mulder, broedermeester voor Heeten,
Nieuw-Heeten en Holten. Telefoon: 0572 – 381422. E-mail:
jan@mulder.com
OOGSTDANKVIERING HEETEN-SCHOONHEETEN
Op zaterdag 19 augustus is er om 19.00 u. een Oogstdankviering
met medewerking van het parochiekoor. Deze viering wordt dit jaar
verzorgd door de buurt; Berghuisweg, Cellenweg, Koldeweesweg,
Molenbeltweg, en Tijsweg. De oogstgave is dit jaar bestemd voor een
tuinenproject in Nicaragua. Hiermee kan de lokale bevolking,
tuingereedschap, zaai- en pootgoed, irrigatiesysteempjes en
kweekvisbenodigheden aanschaffen. Door de droogte daar, kan dit
het verschil maken tussen armoede en voedselzekerheid. Met de
oogstgave 2017 geeft de Sallandse bevolking hen een hoopvolle
toekomst. Na afloop van de viering bent u uitgenodigd om koffie te
drinken in het KulturhusTrefpunt. Hier zal een presentatie gegeven
worden over het oogstgave project van vorig jaar.
De Klankbordgroep
LOURDESWERK
Beste mensen, zoals u in de krant hebt gelezen of u hebt het gehoord
ben ik met het Lourdeswerk gestopt. Ik heb dit werk 29 jaar mogen
doen en met heel veel plezier , velen van u heb ik mogen begeleiden
naar en in Lourdes. Eerst met Jo en Theo Vaanhold en Ria Hendriks
en daarna samen met Joke Alferink en Angela Bosman die nu
contactpersonen blijven voor Heeten. Ik hoop als u een keer naar
Lourdes wilt dat u hen weet te vinden. Hierbij wil ik u allen heel
hartelijk bedanken voor het vertrouwen die u mij in al die jaren hebt
gegeven. Het ga u allen goed,
Hartelijke groeten, Betsie Bosman
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VERENIGINGSNIEUWS
JUVENTA ZOMERWEEK 2016
28 augustus tot 1 september is het weer tijd voor de zomerweek. Deze
week, met het thema Mexico, bevat weer een heleboel leuke spellen
en activiteiten. Zoiets wil je gewoon niet missen. Iedereen die naar
groep 3 t/m 6 gaat is welkom op 28, 29 en 30 augustus. Maar ga je
naar groep 7 t/m de eerste klas dan zien we je graag op het kamp van
30 augustus t/m 1 september. Voor meer informatie:
www.juventaheeten.com Vragen? Juventaheeten@gmail.com Tot
dan! (Deelname is op eigen risico)
Juventa Heeten
ACTIVITEITENGROEP 55+
Na al 3 avonden met succes te hebben gefietst met ruim 35 personen
per avond nu nog even in herinnering onze fietsenavonden op 19 juli,
2 en 16 augustus vertrek om 18.30 u en op 30 augustus de laatste
fietsdag (lunchpakket meenemen) vertrek om 09.30 u vanaf het plein
als afsluiting van het fietsseizoen. Bij slecht weer gaat het fietsen niet
door. Wij wensen iedereen een hele fijne, zonnige vakantie toe. De
datums van onze activiteiten staan ook op de site van
www.pbheeten.nl/evenementen-heeten.

OVERIG NIEUWS
Werkgroep Historisch Heeten houdt op
vrijdag 4 augustus en 1 september van
18.00 tot 20.00 u. een inloopavond in het
woon- en zorgcentrum Stevenskamp voor
belangstellenden in de familiegeschiedenis. Leden van de werkgroep
kunnen u helpen bij het zoeken van historische gegevens en
bidprentjes van uw voorouders. Kom de expostie van ingelijste
foto’s uit het verleden eens bekijken. Daarbij geven wij u graag tekst
en uitleg. Tijdens de vakantie is het ook voor jongeren een uitdaging
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om in de familiegeschiedenis tussen 1811 en 1940 te grasduinen. Als
je komt, neem dan wel het trouwboekje van je grootouders of
overgrootouders mee. Boeken over de geschiedenis van Heeten
liggen ter inzage en er zijn boeken te leen. U bent van harte welkom.
ZWEMBAD HEETEN
Beste mensen, allen alvast hartelijk dank voor uw bijdrage aan de
actie Zwembad Heeten. Op dit moment is de actie nog in volle gang.
Er is dus nog niet bekend wat de opbrengst is. Via de website
www.zwembadheeten.nl en facebook wordt u op de hoogte
gehouden. Ook alle vrijwilligers die mee hebben geholpen aan de
actie willen we van harte bedanken. Hebben wij u gemist, dan kunt u
uw bijdrage nog overmaken op IBAN NL04 RABO 0317 1746 57
ten name van Zwembad de Oase te Heeten.
Groeten, Bestuur Zwembad Heeten
SAMEN HEETEN SAMEN ETEN
Samen heeten samen eten heeft een heel succesvol jaar
achter de rug. Alle activiteiten waren volgeboekt! In
september starten we weer met een nieuw
programma. De Kookgroep gaat van het najaar tot in het voorjaar, 1
maal per maand op maandag, onder leiding van Martin van der Linde
koken voor de groep. We bieden op 15 september as. de workshop
hartige taarten en hapjes nogmaals aan vanwege grote belangstelling
hiervoor. De wijnproeverij staat weer op het programma, op 13
oktober, en ditmaal ook een workshop Marokkaans koken, waarvan
de datum nog volgt. We houden u op de hoogte. Voor opgave en
informatie kunt u mailen naar samenheetensameneten@gmail.com
SAMEN HEETEN SAMEN ETEN is een werkgroep van
KulturhusTrefpunt.
ENERGIEK HEETEN
Geen spreekuur Energiek Heeten in augustus (wel in september). In
augustus wordt er geen spreekuur gehouden. Voor vragen over de
BTW teruggave kunt u contact opnemen met Janet Besten (0646752145). Voor vragen over van alles wat met duurzame energie te
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maken heeft (bijvoorbeeld het laten beoordelen van uitgebrachte
offertes) of voor vragen over de isolatie-actie kan contact opgenomen
worden met Loeck Tomassen (06-51343620) of Jan Oostewechel (0651176432). Dinsdag 5 september 2017 houden wij weer spreekuur in
het Kulturhus Trefpunt. Vanaf 20.00 u. bent u welkom. Wij wensen u
een fijne vakantie en zien u graag weer op de eerste dinsdag in
september.
Jan Schonenberg (06-33017143), Jan Oostewechel (06-51176432)
Loeck Tomassen (06-51343620), Janet Besten (06-46752145)
COLLECTE KWF KANKERBESTRIJDING
Van 3 t/m 9 september 2017 komt de collectant van KWF bij u aan
de deur. Iedere donatie brengt ons een stap dichterbij de dag dat
niemand meer hoeft te sterven aan kanker. Wereldwijd werken
wetenschappers naar die dag toe. Zo snel als zij kunnen. Samen
komen we steeds dichterbij. Help daarom mee en geef tijdens de
collecteweek. Bij voorbaat hartelijk dank!
Ilona Kemper en Monique Hiethaar

SPORTNIEUWS
TENNIS
40 jaar T.C. Heeten - Reünie op 4 november 2017
Dit jaar bestaat T.C. Heeten 40 jaar. Sinds de oprichting is T.C.
Heeten een zeer actieve tennisclub geweest waarbij veel
evenementen, toernooien en activiteiten zijn ontplooid. Hoe leuk zou
het zijn om de leden en oud-leden op 4 november 2017 weer bij
elkaar te krijgen! Zaterdag 4 november zal er vanaf 16.30 u. onder
genot van een hapje en een drankje voldoende gelegenheid zijn om
bij te praten en herinneringen op te halen. En heb je nog oude foto’s
van T.C. Heeten, e-mailadressen van oud leden van T.C. Heeten die
we kunnen uitnodigen of overige vragen over de reünie, stuur dan een
bericht naar: reunietcheeten@gmail.com. Zegt het voort en save the
date: 4 november 2017! Meer informatie volgt...

14

15

VAN DE REDACTIE
Verschijningsdatum
vrijdag
14 juli
8 september
22 september
6 oktober
20 oktober

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

Kopij inleveren
dinsdag 18.00 u.
11 juli
5 september
19 september
3 oktober
17 oktober
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