't Kevertje
Kerk- en verenigingsnieuws voor Heeten

DE HEILIGE GEEST ZAL U ALLES IN HERINNERING
BRENGEN….
In de afgelopen maand (mei) rondom de herdenkingsdatum 4 mei,
zijn er weer verschillende veteranen, verzetshelden en
oorlogsslachtoffers aan het woord geweest. Wat me trof was hun
kwetsbaarheid en openheid. Veelal mannen van in de 80 en 90 die
hun verhaal deden. En dan niet de stoere verhalen. Die hadden ze al
eens verteld. Maar de kwetsbare verhalen van wat de oorlog en
oorlogshandelingen echt men gedaan had. Een enkeling vertelde
zelfs dat hij 40 jaar gezwegen had, want het leven moest toch
doorgaan… Maar nu vertelden zij hun verhalen aan kinderen van de
basisscholen om het getuigenis levend te houden, dat oorlog niet
meer mag, dat discriminatie het begin is van veel grote ellende.
Het zijn geen geschiedenis verhalen. Die kunnen juffen en meesters
veel beter vertellen of laten zien. De grote verbanden, de jaartallen,
de veldslagen, de overwinning of het verlies. Goed om te weten, om
breder perspectief te zien. De mannen en vrouwen die nu hun
verhaal vertelden, vertelden hoe de oorlog door hen heen was
gegaan. Hoe dat door werkte in de opvoeding van hun kinderen, hoe
zij geworsteld hadden om het gewelddadige verlies van vrienden en
familie een plek te geven. En de ontdekking dat vertellen helpt om
wat diep in het hart leeft echt tot leven laten komen.
Pinksteren kent verschillende dimensies.

Vrijdag 18 mei 2018

jaargang 52

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:
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.
Pastoor van dienst voor spoedgevallen tel. 06-53964140
Samenwerkingsverband:
Onze locatie maakt deel uit van parochie Heilig Kruis

Pastores
R.G.W. Cornelissen,
0570-619087/ cornelissen@aartsbisdom.nl
Vicaris,pastoor
06-30162625
G.J. Nijland parochievicaris
06-42571832 pastornijland@parochieheiligkruis.nl
M.J. Brinkhuis, diaken
06-33756089 mbrinkhuis@heiligelebuinus.nl
Pastoraal werkers
H. Bloo
06-22291539 h.bloo@katholieksalland.nl
Drs. A.M.A.L. Gunnink-van den Berg 038-4527475 lonnekegunnink@hetnet.nl
C.M. Broekhoff-Bosman
06-83202244
jpsalland@live.nl
L.R.M. Geurts
06-44046465
lgeurts@heiligelebuinus.nl

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

2

Bij ons ligt vaak de nadruk op het spontane van de Geest (sommige
predikanten bereiden zelfs hun pinksterpreek niet voor…😊), het
vurige , de ‘drive’ die de apostelen en Maria kregen. Of op het begin
van de kerk als wereldbeweging (niet voor niets is er collecte voor de
Week van de Missionarissen). Het joodse pinksterfeest (Sjavoeot)
verbindt de eerste oogst met enthousiasme voor Gods woord.
Een alternatief evangelie met Pinksteren (Joh. 15 en 16) laat Jezus
zeggen: “Wanner Hij echter komt, de Geest der waarheid, zal hij u tot
de volle waarheid brengen”. Het is een variatie op de tekst ‘Hij zal u
alles in herinnering brengen.’ (Joh 14,26) . Het is wellicht aardig om
even stil te staan bij dat woord: her-inneren. Dat is meer dan nietvergeten. Het is letterlijk: je op nieuw te binnen brengen. Ook in de
zin dat het nieuw wordt, anders dan wat er toen alleen gezegd of
gedaan is. God gaat door jou heen. Dat mag in stilte gevoeld worden,
maar wat diep in het hart leeft mag ook geuit worden. Daar van mag
je getuigen. In die zin is Pinsteren ook oogst. Wat tot groei is
gekomen aan leven met Jezus, aan liefde, gerechtigheid,
verbondenheid – zelfs met scherpe kanten, mag gedeeld worden.
L.Geurts

KERKNIEUWS
VIERINGEN PAROCHIE H. KRUIS LOCATIE HEETEN
Datum
Heeten
Za. 19/5
Heeten
Zo. 20/5
Heeten
Ma. 21/5
Nw. Heeten
Za. 19/5
Nw. Heeten
Zo. 20/5

Tijd
19.00 u.
09.00 u.

19.00 u.
09.00 u.

Viering
Pinksteren, eucharistieviering,
pastoor G. Nijland
1e Pinksterdag, Woord- en
communieviering,
diaken M. Brinkhuis
Geen viering

Koor
Rejoice
Parochiekoor

Pinksteren. Gezinsviering,
Past. werker H. Bloo
1e Pinksterdag,
Em. pastoor B. Wolters
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Holten
Zo. 20/5
Heeten
Wo. 23/5

09.30 u.

Datum
Heeten
Za. 26/5
Heeten
Zo. 27/5
Nw. Heeten
Za. 26/5
Nw. Heeten
Zo. 27/5
Holten
Zo. 27/5
Heeten
Wo. 30/5

Tijd
19.00 u.

19.00 u.

09.00 u
19.00 u.
17.30 u.

1e Pinksterdag,
Past. werker L. Gunnink
Eucharistieviering

Viering
Terugkomviering
E.H.Communie.
Geen viering
Marialof, pastor G. Nijland
Eucharistieviering,
Em. pastoor J. Verweij
Geen viering

Koor
Sunshine

Parochiekoor

Geen viering
18.45 u.
19.00 u.

Rozenkrans bidden
Eucharistieviering

ROZENKRANS BIDDEN TOT INTENTIE VAN DE VREDE
Ter ere van het feest Bezoek van de Heilige Maagd Maria aan
Elisabeth willen we weer de rozenkrans bidden. De volgende datum
voor het rozenkrans gebed voor de vrede word gekozen, voor
woensdag 30 mei. Vóór de viering van 19.00 u. Om 18.45 u. bidden
we op verzoek van de bisschoppen samen de rozenkrans. We bidden
De Blijde geheimen . Ook u bent van harte welkom om thuis of in de
kerk met ons mee te bidden. Op 2e Pinksterdag vieren we vanaf dit
jaar: “Maria Moeder van de kerk”. U zou zelf op deze dag door het
bidden van de rozenkrans aan Moeder Maria kunnen denken.
Locatieraad en Pastoraatgroep
GEZINSVIERING
Zaterdag 26 mei 19.00 u. hebben we de terugkomviering na de Eerste
Heilige Communie THEMA: ‘FEEST'. 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.
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OVERIGE LOCATIES PAROCHIE H. KRUIS
Voor de vieringen van de overige locaties verwijzen wij u naar de
website van Parochie Heilig Kruis www.parochieheiligkruis.nl onder
het kopje vieringen.
OVERLEDEN
Op maandag 14 mei is op 75-jarige Wim (Wilhelmus Henricus
Maria) Klein Koerkamp. Hij woonde aan de Hollinksweg 2 te
Heeten. Zijn crematie zal op zaterdag 19 mei plaatsvinden.
Dat hij moge rusten in vrede.
MISINTENTIES
Wij gedenken de volgende intenties:
In het weekend 19 en 20 mei:
Uit dankbaarheid; Tot zekere intentie; Bennie Tibben; Gerrit Aarnink
en overl. fam.; Overl. fam. Reimert-Veldkamp en zuster Marian;
Overl. ouders Wevers-van Riel; Mariet Schoorlemmer; Ouders
Kakkenberg-Hannink en overl. fam.; Gé en Annie HazelhekkeRuiter; Antoon Schoorlemmer; Overl. ouders Evers-Simons; Hein
Hunneman en overl. fam.; Johanna en Antoon Kerkvliet en overl.
fam.; Overl. fam. Vulink-Pol; Overl. ouders Heerink-Gerritsen;
Ouders Wichink-Wiggers; Antoon en Marietje Ogink-Olde Bijvank;
Geert Voorhorst; Overl. ouders Van Dooremolen-Roozeman, Geert
en overl. fam.; Overl. fam. Hauptmeijer-Ruiter; Doortje Mensink en
fam.; Betsie Haarman-Schrijver; Jan Hagen en overl. fam. Hagen;
Harry ten Have; Overl. ouders Grondhuis-Wevers; Ria Vulink; Wim
Wichink en overl. fam.; Herman Lubbers; Herman en Mien Timmer,
Ben en overl. fam.; Johan Elshof en overl. familie.
Woensdag 23 mei:
Jgt. Antoon Schoorlemmer; Wim Wichink en overl. fam.; Overl.
ouders Groote Stroek-Schoot, Jan, Bernard en Teun.

5

In het weekend 26 en 27 mei:
Mies Ruiter; Gé en Annie Hazelhekke-Ruiter; Hein Hunneman en
overl. fam.; Johanna en Antoon Kerkvliet en overl. fam.; Tonnie en
Leon Schoorlemmer; Gerardus Olde Bijvank en Gerritdina Olde
Bijvank-Haverkamp en Wim Olde Bijvank; Overl. ouders GrondhuisWevers; Johan, Gerard en Hennie Hagen en overl. fam. HagenDaggenvoorde; Ria Vulink; Johan Elshof en overl. familie.
Woensdag 30 mei:
Jgt. Wim Olde Bijvank.
Vrijdag 1 juni, 1e vrijdag van de maand:
Voor de levende en overleden leden van de KBO.
KOSTER EN ACOLIETEN
Za. 19/5
Zo. 20/5
Za. 26/5
Zo. 27/5

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

Za. 2/6
Zo. 3/6

19.00 u.
10.00 u.

Za. 9/6
Za. 16/6
Zo. 24/6

19.00 u.
17.30 u.
09.00 u.

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

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

PAROCHIENIEUWS
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.
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PAROCHIE-AGENDA
P = Parochiecentrum T = KulturhusTrefpunt K = Kompas M = Molenhoek

Wo. 23/5 19.30 u. Locatieraad en pastoraatsgroep
Do. 24/5 20.00 u. Werkgroep Caritas
Wo. 30/5 20.00 u. Werkgroep gebedsdiensten

P
P
P

KERKSCHOONMAAK
Dinsdag 22 mei groep 3; woensdag 13 juni groep 4.
PAROCHIESECRETARIAAT GESLOTEN
Op maandag 21 mei (2e pinksterdag) en woensdag 23 mei is het
parochiesecretariaat gesloten.
NOOIT MEER AUSCHWITZ… VERGETEN IS
BALLINGSCHAP – HERINNEREN BEVRIJDING
“Het is gebeurd, dus het kan weer gebeuren” aldus de woorden van
Primo Levi, schrijver en overlevende van het concentratiekamp
Auschwitz. Steeds minder mensen hebben persoonlijke herinneringen
aan de tragedie die zich tussen 1940 en 1945 heeft voorgedaan in ons
land en daarbuiten. En dan bedoelen we de moord op zes miljoen
Europese joden tijdens de tweede wereldoorlog, waaronder 104.000
uit Nederland. Des te belangrijker zijn daarom plaatsen van
herinnering waar in woord n beeld de verhalen verteld blijven worden
aan de komende generaties. Dat merkten we tijdens de reis van
Nederlandse jongeren naar de Wereldjongerendagen in Krakau
(2016) waarbij ook een bezoek aan Auschwitz of Dachau op het
programma stond.Om de vervolging en transporten van en de moord
op onze joodse landgenoten te blijven gedenk, is er in Amsterdam
een Nationaal Holocaust Museum in oprichting, met de bedoeling
dat er vanaf 2019 daadwerkelijk met en permanent museum
begonnen kan worden. De RK Bisschoppen conferentie van
Nederland steunt dit initiatief. We zijn het de joodse gemeenschap
verschuldigd. Enerzijds omdat de christenen zich eeuwenlang
schuldig hebben gemaakt aan Jodenhaat, anderzijds omdat vele
katholieken – samen met anderen- met gevaar voor eigen leven
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hebben geholpen joden te laten onderduiken.Steun daarom ook dit
initiatief, moreel (door er over te vertellen/ door op bezoek te gaan)
en financieel. Meer info via https://jck.nl/nl/longread/bouwen-aanhet-nationaal-holocaust-museum
HILDEGARD VAN BINGEN: BAZUIN VAN HET LEVENDE
LICHT
Zaterdag 2 juni vertelt Trees Schoot Uiterkamp-Kortstee over het
leven van Hildegard van Bingen. De heiligverklaarde Hildegard
(1098-1179) was mystica, kruidkundige, schrijfster, componist,
zieneres en kerklerares; een intelligente vrouw die haar tijd op
meerdere terreinen ver vooruit was. Ze kan worden beschouwd als
één van de grondleggers van de kruidenleer en hield zich ook bezig
met de genezende kracht van stenen. De kloosterlinge liet
afbeeldingen maken van de visioenen die ze had. Ze componeerde
muziek, waarbij ze werd geleid door Gods hand. Tijdens de
bijeenkomst worden meerdere aspecten uit het leven van Hildegard
van Bingen besproken. Er is ruimte voor stilte en bezinning. Ook
kunt u luisteren naar muziek waarin de schoonheid van de Schepping
en de Lof op God wordt bezongen. Wees welkom op zaterdag 2 juni
van 14.00 tot 16.00 u. (inloop van vanaf 13.45 u.) in de Mariakapel in
de tuin van de familie Schoot Uiterkamp, Almeloseweg 11a in
Haarle! De toegang bedraagt € 7,50 (inclusief koffie/thee).
Aanmelden kan via spiritualiteitscafe@gmail.com. Voor vragen kun
je hier ook terecht.

VERENIGINGSNIEUWS
17e MOTOR AVOND 4 DAAGSE HEETEN 4-7 JUNI 2018
Beste motorvrienden/vriendinnen,
U en uw motorvrienden/vriendinnen zijn van harte welkom om deel
te nemen aan 1 of meerdere van deze tochten over circa 100 km. per
avond. De eerste avond is op maandag 4 juni en de afsluitende avond
is donderdag 7 juni. De EENMALIGE inschrijfkosten zijn slechts €
6,-! Leden MC Free Wheels € 3,- Voor 4 avonden toergenot! De
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inschrijving is 's avonds mogelijk tussen 18.00 en 19.00 u. Routes
voor GPS beschikbaar via motovatie.mcfreewheels@gmail.com
Inschrijven bij Het Kulturhus, Dorpsstraat 16, 8111 AD Heeten.
ACTIVITEITENGROEP 55+
Dit jaar hebben wij €244,- ontvangen van de Raboactie "HART voor
SALLAND". Degene die ons een stem hebben gegeven, hartelijk
bedankt hiervoor .Wij zijn er blij mee.
ONTDEK SCOUTING, WORD LEIDING
Lijkt het jou leuk (bege)leiding te worden van een groep van
ongeveer 8-16 kinderen/jongeren en hiervoor wekelijks
scoutingactiviteiten te organiseren? In onze programma's is veel
aandacht voor samenspel, uitdaging en regelmatig zijn wij buiten te
vinden. Scoutingactiviteiten zijn veelzijdig en afwisselend, en plezier
staat centraal. De opkomsten zijn op vrijdagavond of
zaterdagochtend. Wij zijn op dit moment opzoek naar een
welpenleiding (kinderen 7-10 jaar) en een rsa-begeleiding (jongeren
14-18 jaar), maar in overleg is alles mogelijk. Voor meer informatie:
bezoek onze website www.scoutingheeten.nl, onze facebook of neem
contact op met ons via de mail, bestuur@scoutingheeten.nl of
telefonisch, 06 201 958 36.
Scouting Achille Ratti Heeten
OERDAG 26 MEI 2018!
Daar is de Oercommissie weer! Binnen de Sallands Zotten is de
Oercommissie weer druk bezig voor de volgende oud-ijzer
inzameling. Deze zal dit voorjaar op zaterdag 26 mei 2018 zijn! Dus
noteert u het even in uw agenda. Met een inzamelingspunt centraal in
Heeten op de parkeerplaats van de voetbal kunnen de dorpelingen
hun ijzer komen brengen. Daarnaast is er die dag een grote ronde
langs de deuren in de buitengebieden Spekhoek, Zonnenbergen,
Hooge Wegen, Koepelvieve, Wittevenne, Bergshoek, Lorkeershoek,
Beumershoek,
De
Bleers,
Boxbelterhoek,
Nielandshoek,
Schoonhetensbroek en Schoonheten. Met deze inzameling willen wij
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komend jaar tijdens carnaval de jeugddisco, de kindercarnaval, het
Sallands Zotten Bal en de optocht der optochten nog mooier, leuker
en vooral beter maken voor jullie! Op zaterdag 26 mei zullen wij dus
onze voorjaarsinzameling gaan houden. Dus heeft u nog wat oud ijzer
over voor een goed doel? Groot of klein? Licht of zwaar? Houd dit
dan nog even thuis tot Oerdag op 26 mei. We nemen bijna alles aan
wat u aanbied, alleen witgoed accepteren we liever niet. Tot dan!
Groeten en Alaaf,
Oercommissie Sallands Zotten

OVERIG NIEUWS
ACTIE NATIONAAL FONDS KINDERHULP
Onlangs collecteerden we voor de actie Nationaal Fonds Kinderhulp.
We willen alle gevers bedanken voor hun donatie en de collectanten
bedanken voor hun inzet. Dankzij u allen heeft de collecte het mooie
bedrag van € 810,32 opgeleverd.
SPORTPREUVERIË
Op zaterdagmiddag 16 juni wordt er een sportpreuverië door veel
verenigingen binnen Heeten gehouden. Deze dag is bedoeld voor alle
leeftijdsgeneraties van jong tot oud. De verschillende deelnemende
verenigingen zullen zich zelf op deze dag presenteren met
verschillende activiteiten. Dit is dus een unieke gelegenheid om alle
verenigingen in Heeten in actie te zien.
Aan deze dag kunt U op sommige onderdelen actief mee doen, dus
trek lekker Uw sportoutfit aan. Ook kunt U lekker onder genot van
een kopje koffie naar de activiteiten kijken. De activiteiten zullen op
en rond het sportcomplex van Heeten plaats vinden. Van sporthal tot
tennisvereniging. De activiteiten voor de ouderen zullen plaats vinden
in de kantine van de voetbalvereniging. De volgende verenigingen
zullen o.a. deelnemen:
Heeten Sportief, SV Heeten (voetbal), Fysiofits, TC Heeten,
Badminton, Zwembad, Koersbal, Handbal, Heeten in beweging, Jeu
de boules, Volksdansgroep, Seniorenkoor en Ouderenkoor.
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Noteer 16 juni en laten we er met elkaar een sportieve en gezellige
dag van maken, want Heeten heeft op sportief gebied meer te bieden
dan U denkt. Nadere informatie volgt binnenkort.
Werkgroep Sportpreuverië
KR8 VAN RAALTE – KERNTEAM HEETEN
Iedereen heeft wel eens een goed idee om het wonen in Heeten nog
leuker te maken. Vaak lukt het om zo’n idee samen met bijvoorbeeld
buren op te pakken. Maar wat doe je als dat niet lukt?
Daarom hebben we in Heeten, net zoals in elk ander dorp in onze
gemeente een eigen Kernteam dat zich inzet om de leefbaarheid op
het gebied van zorg en welzijn in Heeten te vergroten. Je kunt bij het
Kernteam aankloppen als je behoefte hebt aan mensen die meedenken
of jouw initiatief ondersteunen. Dit kan bijvoorbeeld gaan om een
wekelijkse buurtmaaltijd, een bewegingsactiviteit, of het organiseren
van een schoonmaakactie in het dorp.
Wie zitten er in het Kernteam?
In het Kernteam zitten medewerkers van zorg-, welzijns- en
vrijwilligersorganisaties en vaak ook inwoners uit het dorp of uit de
buurt. Samen kijken ze naar hoe het in het dorp gaat op het gebied
van vitaliteit, meedoen, verantwoord wonen en omzien naar elkaar.
Hierbij kun je denken aan allerlei zaken, zoals:
• Zijn er genoeg ontmoetingsmogelijkheden in het dorp?
• Durven mensen vragen te stellen wanneer zij hulp nodig
hebben?
• Is er behoefte aan een voorziening die er (nog) niet is?
Bijvoorbeeld vervoer, een speelveldje, een klussendienst voor
mensen met een beperking, enzovoorts.
Contact opnemen met het Kernteam
Heb jij een goed idee, maar weet je niet hoe je hiermee verder moet?
Neem contact op met Saskia Pijnappel, tel.nr.: 06 13678478, de
opbouwwerker in het Kernteam. Heb je een vraag over zorg? Neem
dan contact op met Jeannet Kleine Schaars, tel.nr.: 06 13539293, de
S1 wijkverpleegkundige. Mailen kan ook naar kernteam@raalte.nl.
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Op de hoogte blijven?
Wil jij op de hoogte gehouden worden over al het nieuws vanuit het
kernteam Heeten? Dat kan! Volg de kernteams op Facebook:
https://www.facebook.com/kernteamsgemeenteraalte/ en meld je
gratis aan voor de meelees groep en ontvang nieuws en informatie die
gedeeld wordt voor en vanuit het kernteam Heeten. Stuur een e-mail
naar kernteam@raalte.nl om je aan te melden.
GEZOCHT! VOORZITTER VOOR DE PADEN HEETEN
Stichting Wandel- en Fietspaden Heeten e.o. zoekt
een bestuursvoorzitter. Wie wil zich inzetten de
mooie paden rondom Heeten in stand te houden?
Natuurlijk niet alleen, maar samen met een
betrokken bestuur en een grote groep enthousiaste
vrijwilligers. Geïnteresseerd?
Kijk voor meer informatie op onze website:
www.padenheeten.nl/nieuws. Of neem contact op met de huidige
voorzitter Ton Elders op 06-36123834.
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 15 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.
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• 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 ( met de juiste link) Wanneer het een
speciale versie is, dit zo duidelijk mogelijk vermelden.
• 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 om zijn/haar talenten te laten zien op zondag 30
september. We hopen ook dit jaar weer op een grote opkomst!
Groetjes van Bettine, Lian, Rian, Dianne, Claudy

HEETEN KLASSIEK OPTREDEN BLAZERSENSEMBLE
Het Quatrìola Ensemble verzorgt zaterdag 26 mei een
concert in Kulturhus Trefpunt. Liefde voor
kamermuziek, de wil om met plezier samen te spelen
en de wil om prachtige muziek met het publiek te
delen: dit zijn de ideeën die het Quatrìola Ensemble,
een samenvoeging van kwartet en trio, deden ontstaan. Met deze
naam legt het ensemble de nadruk op de verschillende combinaties,
van solo tot kwartet, die het ensemble het publiek kan bieden. De
schoonheid van de concerten zit niet alleen in de verscheidenheid
van het repertoire, maar ook in de verschillende klank, kleuren en
kenmerken van de instrumenten. Met verschillende combinaties van
fluit, hobo, klarinet en fagot, creëert het ensemble een
verscheidenheid van kleuren en sferen die het publiek bij elke concert
fascineert. De musici zijn allen professioneel opgeleid en hebben veel
ervaring met zowel ensemble- als orkestspel. Hun namen zijn:
Gemma Tripiana Munoz (fluit), Matteo Costanzi (hobo), Maria
Rosaria Della Ragione (klarinet) en Clara Alija Senra (fagot).

13

Locatie: KulturhusTrefpunt Heeten
Entree: tot 18 jaar € 5,00 en volwassenen € 10,00
Inloop: vanaf 19.30 uur, aanvang concert 20.15 u.
Organisatie:
Heerensociëteit
Salahom
Heeten
i.s.m.
KulturhusTrefpunt. Na afloop van het concert is er een nazit in het
KulturhusTrefpunt.

SPORTNIEUWS
VOETBAL
Datum/tijd
Thuis
Zaterdag 19 mei
14:30 Heeten JO19-1
14:30 Heeten JO19-2
14:00 Haarle JO17-1
11:00 Helios JO17-2
12:45 Heeten JO15-1G
10:00 Den Ham JO13-1
11:00 Heeten JO13-2
09:15 Kon. UD JO11-1
09:00 Heeten JO11-2
08:45 Heino JO11-7
10:00 IJsselstreek JO9-1
08:45 Lemelerveld JO9-3G
10:05 Heeten JO9-3G
10:05 Heeten JO9-4
11:30 Raalte 4 tegen 4
09:00 Traningsgroep
Zondag 20 mei
14:00 Heeten 1
12:00 Lemelerveld 4
10:00 Haarle 3
11:00 Heeten 4
11:30 Rohda R. 9
10:45 De Zweef 6
12:00 Heeten 7
09:15 Heeten 45+1

Uit
SDOL JO19-1
Hellendoorn v.v. JO19-2
Heeten JO17-1
Heeten JO17-2G
JVC Dedemsvaart JO15-2
Heeten JO13-1G
Excelsior'31 JO13-10
Heeten JO11-1G
Voorwaarts T JO11-1
Heeten JO11-4G
Heeten JO9-1
Heeten JO9-2G
Teuge SP JO9-5G
Rohda R. JO9-7
Heeten 2 4 tegen 4

Ruurlo 1
Heeten 2
Heeten 3
Twello SV 5
Heeten 5
Heeten 6
De Zweef 7
Almelo 45+2
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Maandag 21 mei (2e pinksterdag)
Vanaf 9:00 u tot 17:00 u Pinkstertoernooi Heeten JO7 tm JO13
Woensdag 23 mei
20:00 Schalkhaar 9
Heeten 4
18:30 SDOL JO15-2
Heeten JO15-3
18:30 Heeten JO11-1G
Sp. Deventer JO11-1
18:30 Heeten JO9-1
De Zweef JO9-1G
18:30 Heeten JO9-3G
Schalkhaar JO9-5
Zaterdag 26 mei
12:00 DESZ JO19-1
Heeten JO19-1
14:30 SDOL JO19-2
Heeten JO19-2
14:30 Heeten JO17-1
Witkampers JO17-2
14:30 Heeten JO17-2G
WSV JO17-7
12:30 SDOL JO15-1
Heeten JO15-1G
15:00 Schalkhaar JO15-6
Heeten JO15-2G
12:45 Heeten JO15-3
Rijssen Vooruit JO15-1G
10:00 DEC'10 JO13-2G
Heeten JO13-2
09:00 Heeten JO11-1G
Lemelerveld JO11-1
09:00 Heeten JO11-2
Schalkhaar JO11-5
09:45 Sp. Deventer JO11-7
Heeten JO11-3G
09:00 Heeten JO11-4G
Holten JO11-4
10:05 Heeten JO9-2G
Sc. Overwetering JO9-2
09:15 Kon. UD JO9-3
Heeten JO9-3G
09:00 Toernooi Haarle
Heeten 4 tegen 4 1
09:00 Toernooi Haarle
Heeten 4 tegen 4 2
09:00 Traningsgroep
Zondag 27 mei
14:00 Zwolle SV 1
Heeten 1
10:30 Heeten 2
Nieuw Heeten 2
10:00 Bornerbroek 2
Heeten 3
12:30 Heeten 5
Haarle 4
10:00 Heeten 6
Nieuw Heeten 4
10:15 Juventa '12 6
Heeten 7
09:15 Heeten 45+1
Markelo 45+1
Dinsdag 29 mei
18:30 Holten JO15-2
Heeten JO15-3
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Woensdag 30 mei
19:00 Heeten 7
18:45 Heeten JO9-1
Donderdag 31 mei
19:30 Luctor Et Emergo 7

Juventa '12 6
Schalkhaar JO9-2
Heeten 7

Zie ook site www.svheeten.nl
Zondag 20 mei speelt ons eerste elftal zijn laatste thuiswedstrijd van dit
seizoen. Hierbij nodigen we alle supporters uit na de wedstrijd een
(gratis) consumptie te komen drinken in de kantine.
Bestuur SV Heeten
JEUGDUITVOERING HEETEN SPORTIEF 24 JUNI 2018
Heeten Sportief nodigt u uit om op zondag 24 juni te komen kijken
naar de uitvoering van onze jeugdleden. Turnen, streetdance, ouder
peutergym en volleybal laten dan zien wat zij hebben geleerd. Wij
nodigen u van harte uit om hierbij aanwezig te zijn in de Sporthal te
Heeten. Aanvang 11.00 tot 13.00 u.
Bestuur Heeten Sportief
HANDBAL
Datum/tijd
Thuis
Zaterdag 19 mei
ntb Plus Severijn Heeten D1
10.00 Plus Severijn Heeten F1
Zaterdag 26 mei
10:00 Plus Severijn Heeten F2
11:45 Plus Severijn Heeten E2
12:40 Plus Severijn Heeten D2
18.00 LHC F4

Uit

Aanw./ vertr.

Dalfsen D2
Dalfsen F2
Schalkhaar F2
Voorwaarts E2
HHZD D2
Plus Severijn Heeten F2
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AANLEVERDATA ‘T KEVERTJE
Verschijningsdatum
vrijdag
1 juni
15 juni
29 juni
13 juli
7 september

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

Kopij inleveren
zondagavond
27 mei
10 juni
24 juni
8 juli
2 september

WIJZIGING INLEVEREN KOPIJ ‘T KEVERTJE
Beste parochianen en dorpsbewoners.
Vanaf 1 januari 2018 is de uiterste inleverdag voor kopij
t.b.v. ‘t Kevertje de ZONDAGAVOND.
Houd de datum van verschijnen en inleveren kopij dus
goed in de gaten. Deze worden altijd achterop ’t Kevertje
vermeld.
Locatieraad, Pastoraatgroep en werkgroep Kevertje
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