't Kevertje
Kerk- en verenigingsnieuws voor Heeten

DROOMLAND
Heerlijk land van mijn dromen, ergens hier ver vandaan,
waar ik zo graag wil komen, daar waar geen leed kan bestaan.
Droomland, oh ik verlang zo naar Droomland.
Daar is steeds vree, dus ga met mij mee
Samen naar ’t heerlijke droomland
Dit zijn de beginregels van een lied dat prachtig vertolkt wordt door
Paul de Leeuw en Andre Hazes. Ik kan er heerlijk bij wegdromen.
Even de wereld achter mij laten waarin ik van alles en nog wat moet
doen. Want, tjonge, wat moeten we toch veel. Wat moeten we toch
veel praten, hollen, vliegen en draven. Opzij, opzij, opzij..ik ben
druk, ik heb haast. Waar is toch mijn smartphone? Want ik moet wel
bereikbaar blijven. Stel je voor…
Moet dat echt allemaal? Het is wel de realiteit voor velen van ons.
Een realiteit waarin mensen nauwelijks meer tijd hebben of nemen
om wat voor zich uit te dromen.
En wat kan juist dat heerlijk zijn. Even je fantasie het werk laten
doen. Want wat is er mis mee om te dromen dat “rotwerk hebben”
niet het laatste is; dat “gepest worden” niet het laatste is; dat
“verdriet hebben”niet het laatste is; dat “ik weet mij geen raad”of
“wat is de wereld een puinhoop”niet het laatste is. Wat is er mis mee
om te dromen dat het leven je gaat toelachen?

Vrijdag15 juni 2018
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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

Wat is er mis mee om te dromen van een plaats waar je gezien en
gekend wordt? Wat is er mis mee om te dromen van een mens, een
man of vrouw, die juist van jou gaat houden?
Door de eeuwen heen heeft onze mensengeschiedenis Godzijdank
steeds weer mensen opgeleverd die de tijd durfden te nemen om te
dromen en hun dromen met ons te delen. De grootste onder hen is
voor mij Jezus van Nazareth maar ik denk ook aan profeten als
Jesaja en (dichter bij onze tijd) ds. Martin Luther King, Mahatma
Ghandi, Nelson Mandela. Midden in de vaak zo grauwe, liefdeloze
wereld durfden zij de tijd te nemen om te dromen van een totaal
andere wereld, een wereld van vrede, liefde en gerechtigheid, Gods
koninkrijk op aarde.
En zij namen hun dromen ook serieus. Zij ontleenden er de kracht en
de inspiratie aan om zich te weer te stellen tegen onrecht en
discriminatie en te werken aan een wereld waarin ieder mens recht
wordt gedaan. Nogal wat van “die dromers” hebben dat met de dood
moeten bekopen. Maar hun droom spreekt nog steeds
(aan)…tenminste als je tussen alle gepraat, gehaast, geren en gehol
door even de tijd wil nemen om te luisteren..naar de dromen van
anderen..naar de dromen van jezelf.
Droomland. Zoeken wij daar eigenlijk niet allemaal naar? Rennen,
vliegen en hollen wij daarom zo hard?
Maar misschien zijn wij met al dat gehaast de plaats van onze dromen
allang voorbij gehold.
Hopelijk komt u dan die droomplaats in de komende zomermaanden
thuis of elders weer opnieuw tegen. Hoe het ook zij, ik wens u een
zomerperiode om van te dromen.
Harry Bloo, pastor
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KERKNIEUWS
VIERINGEN PAROCHIE H. KRUIS LOCATIE HEETEN
Datum
Heeten
Za. 16/6
Heeten
Zo. 17/6
Nw. Heeten
Za. 16/6
Nw. Heeten
Zo. 17/6
Holten
Zo. 17/6
Heeten
Wo. 20/6

Tijd
17.30 u.

Viering
Woord en communieviering,
past. werker H. Bloo
Geen viering

19.00 u.

Woord en communieviering,
past. werker H. Bloo
Geen viering

09.30 u.

Eucharistieviering,
em. past. H. Brummelhuis
Eucharistieviering

Datum
Heeten
Za. 23/6
Heeten
Zo. 24/6
Nw. Heeten
Za. 23/6

Tijd

Viering
Geen viering

Koor

09.00 u.

Eucharistieviering,
em. past.J. Verweij
Eucharistieviering,
Huwelijksjubileum, em. past. J.
Verweij
Geen viering

Power of
Music

Nw. Heeten
Zo. 24/6
Holten
Zo. 24/6
Heeten
Wo. 27/6

19.00 u.

17.30 u.

Koor
Rejoice

Geen viering
19.00 u.

Eucharistieviering

Namen voorgangers onder voorbehoud
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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 dinsdag 29 mei is op 92-jarige leeftijd overleden Rieky WiggersAarnink. Zij woonde op de Stevenserf te Heeten. De crematie heeft
op zaterdag 2 juni plaatsgevonden.
Op maandag 4 juni is op 78-jarige leeftijd overleden Stien (Christina
Johanna) Hoekman-Reuvekamp. Zij woonde aan de Uilenbroekstraat
78 te Heeten. Haar uitvaart en begrafenis hebben op zaterdag 9 juni
plaatsgevonden.
Op zaterdag 9 juni is op 86-jarige leeftijd overleden Toos (Antonia
Johanna) Meijer. Zij woonde op de Stevenskamp 115 te Heeten. Haar
uitvaart en begrafenis hebben op donderdag 14 juni plaatsgevonden.
Dat zij mogen rusten in vrede
MISINTENTIES
Wij gedenken de volgende intenties:
In het weekend van 16 en 17 juni:
Overl. ouders Gerrit Oldeboer-Annie Eekmate; Johan en Annie
Meijerink-Overkempe en Peter Meijerink; Overl. ouders Groote
Stroek-Schoot, Jan, Bernard en Teun; Wim Bessembinder; Leida en
Frans Boerhof; Gé en Annie Hazelhekke-Ruiter; Overl. ouders EversSimons; Hein Hunneman en overl. fam.; Johanna en Antoon
Kerkvliet en overl. fam.; Overl. ouders van Dooremolen-Roozeman,
Geert en overl. fam.; Jan Voorhorst; Johan Overmars, Diny
Overmars-Kinds en overl. fam.; Ria Vulink; Hein Simons, Tonnie
Simons-Huis in ’t Veld, Annelies Simons en Elke Schrijver; Dina
Ruiter-Tepperik; Overl. ouders Grondhuis-Wevers; Johan en Herman
Lubbers; Harry Slinkman;
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Anton en Tonny Schrijver-Schoot Uiterkamp; Stien Hoekman; Wim
Bosgoed; Wim Disselhorst, Casper en overl. familie.
Woensdag 20 juni:
Geen misintenties.
In het weekend van 23 en 24 juni:
Jgt. Johan Marsman; Overl. ouders en fam. Tepperik-Rosenkamp en
Willy Tepperik; Overl. ouders Heerink-Gerritsen; Gé en Annie
Hazelhekke-Ruiter; Hein Hunneman en overl. fam.; Johanna en
Antoon Kerkvliet en overl. fam.; Bart en Martie ten Have en overl.
fam.; Tonnie en Leon Schoorlemmer; Gerardus Olde Bijvank,
Gerritdina Olde Bijvank-Haverkamp en Wim Olde Bijvank; Johan
Elshof en overl. fam.; Dina Ruiter-Tepperik; Overl. ouders
Grondhuis-Wevers; Harry Slinkman; Stien Hoekman.
Woensdag 27 juni:
Geen misintenties.
MISINTENTIES IN HET WEEKEND
In de toekomst zal er 1 x in de maand in het weekend geen viering
zijn, zowel op de zaterdag als zondag. De misintenties die hiervoor
opgegeven zijn verschuiven naar een weekend later. Heeft u
misintenties opgegeven voor deze weekenden en dit liever in een
ander weekend zien, dan kunt u dat doorgeven aan het
parochiesecretariaat, tel. 0572 - 381233. Voor zover nu bekend zijn
het weekenden van 30 juni en 1 juli, 11 en 12 augustus, 1 en 2
september en 3 en 4 november.
Elke woensdagavond is er om 19.00 u. ook een eucharistieviering
waarin em. pastoor J. Verweij voorgaat.
We hopen op uw begrip voor deze veranderingen.
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KOSTER EN ACOLIETEN
Za. 16/6
Zo. 24/6
Za. 30/6
Zo. 1/7
Za. 7/7
Za. 14/7
Za. 21/7
Zo. 29/7

17.30 u.
09.00 u.
Geen
vieringen
19.00 u.
19.00 u.
19.00 u.
09.00 u.

W. v.d. Berg
A. Rekveld

Geen misdienaars
Tijs en Judith Salden

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

Eveline en Judith Salden
Wouter en Jacob Salden
Geen misdienaars
Michael Breuker 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.
De volgende doopviering zal zijn op zondag 4 november.
KERKSCHOONMAAK
Dinsdag 3 juli groep 5
Maandag 23 juli groep 1
Woensdag 15 augustus groep 2
Maandag 3 september groep 3
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PAROCHIESECRETARIAAT GESLOTEN
Op vrijdag 13 juli is het parochiesecrretariaat gesloten.
In de zomervakantie is het parochiesecretriaat gesloten van vrijdag 20
juli t./m. vrijdag 10 augustus
GEBED OM ROEPINGEN IN DE MAAND JUNI
Goede Jezus,
Gij, liefde tot het uiterste.
Gij hebt uw hart geopend
opdat ik kan beminnen tot in het uiterste van de vlam.
Tot het uiterste mag ik uw liefde zegenen
en uw genade aanbieden
en al lovend het kwaad overwinnen.
Tot het uiterste mag ik ten dienste staan,
waarachtig zijn en met vriendschap overwinnen.
Goede Jezus,
Gij, liefde tot het uiterste.
In uw geopend hart leer ik beminnen tot in het uiterste van de vlam.
Dat om een mensenhart te winnen
Ik moet beminnen. Liefde tot het uiterste.
Dom Bernardus Peeters OCSO
Abt Trappistenabdij Koningshoeven
PAROCHIEREIS ARMENIË 2019
Op maandag 28 mei hebben wij de informatie-avond over de
parochiereis voor volgend jaar gehouden waarop de parochianen zich
konden opgeven. Het was best wel spannend voor ons als
reiscommissie hoe groot de belangstelling voor deze reis zou zijn.
Armenië is nog een vrij onbekende bestemming en de reisdagen heen
en terug zijn lang omdat we niet met een rechtstreekse vlucht kunnen
gaan. De reis is ook wat korter, tot nu toe gingen we 12 dagen, nu 10.
En wij hadden u op advies van DrieTour ook nadrukkelijk
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geïnformeerd dat het een pittige reis zou worden, die een goede
conditie vereist, want Armenië is een bergachtig land. Tot nu toe
waren de reizen op de informatie-avonden meteen al volgeboekt (40
personen) met een behoorlijke reservelijst - hoe zou dat deze keer
zijn? Pastor Trees Schoot Uiterkamp opende de avond en heette de
aanwezigen welkom, in het bijzonder Ellen Smid, reisleidster van
DrieTour, die Armenië kent en die ons aan de hand van de door
DrieTour aangeleverde powerpointpresentatie meenam op een reis
door het land. Dat het een inspirerende presentatie was blijkt wel
want eind van de avond werden de in de pauze ingevulde
inschrijvingsformulieren geteld en toen konden wij de aanwezigen
meedelen dat zij allen mee kunnen want de totaalscore was 41
personen. Geen reservelijst deze keer maar wel het maximum aantal
deelnemers, een meer zelfs, en natuurlijk zijn we daar heel blij mee.
Het duurt nog even maar 13 mei volgend jaar gaan we naar Armenië,
we hebben er zin in en we houden u op de hoogte!
Namens de reiscommissie,
Trees Schoot Uiterkamp en Els Ruiter
HOME-START: STEUNTJE IN DE RUG NODIG?
In de gemeente Raalte is een nieuw project gestart: “Home-Start”.
Het is een landelijk project waarbij jonge gezinnen met kinderen tot
en met 12 jaar opvoedondersteuning kunnen krijgen van een
vrijwilliger die wekelijks bij ze komt. Meer informatie kunt u vinden
op www.home-start.nl. Home-Start bestaat al 25 jaar en vanaf nu dus
ook in de gemeente Raalte. Home-Start is in de gemeente Raalte op
zoek naar vrijwilligers. Misschien iets voor u? Zo kunt u uw eigen
ervaringen met de opvoeding van kinderen delen met anderen die een
steuntje in de rug daarbij kunnen gebruiken. En misschien bent u wel
iemand die zo’n steuntje hard kan gebruiken. U kunt zich via
onderstaand telefoonnummer of emailadres aanmelden. U kunt zich
in beide gevallen aanmelden bij:
Home-Start Raalte
06-10352558
Emailadres: home-startraalte@wijz.nu
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En als u iemand kent die zo’n steuntje bij de opvoeding kan
gebruiken, wijs hem of haar dan op dit project. Dit project beveel ik
graag bij u aan.
Pastor Harry Bloo
KINDERKERK:JOZEF: DE DROMENUITLEGGER
(voor kinderen van 3 – 12 jaar)
Dit is de tweede keer dat we gaan luisteren
naar een verhaal over Jozef, de
lievelingszoon van aartsvader Jakob. Het
gaat deze keer over dromen uitleggen.
Droom jij ook wel eens als je ligt te slapen?
Weet je ook wat jouw droom betekent?
Jozef kan goed dromen uitleggen. Zo
probeert hij anderen te helpen om de boodschap, die God in de droom
legt, te begrijpen. Want dromen, zo zegt Jozef, vertellen iets over
God. Je bent van harte welkom in deze kinderkerkviering! Natuurlijk
mogen je broertje en/of zusje, vader of moeder en opa of oma
meekomen!
Wat gaan we verder doen?
Samen gaan we zingen, bidden, kaarsjes branden en nog meer. Jullie
mogen ook een houdbaar product meenemen. Die verzamelen we in
een collecte en zorgen ervoor dat de producten bij gezinnen komen
die dat nodig hebben. Na afloop drinken we nog wat ranja of een kop
koffie of thee.
Waar en wanneer?
Op zondag 24 juni 2018 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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NIEUW KERK-ZIJN
Met grote regelmaat rijd ik over de N35 naar Raalte, dat zal u niet
verbazen. De laatste weken reed ik daarbij letterlijk om een huis
heen, dat gesloopt zou worden om de nieuwe N35 ruimte te geven.
Maar dat kon nog niet gesloopt worden, omdat er vleermuizen in
zaten. De mensen die er gewoond hadden, hadden al langere tijd
geleden een nieuw huis gebouwd (inclusief boerenbedrijf), een paar
honderd meter naar achteren. Afgelopen week zat er ineens beweging
in: het huis werd gesloopt en korte tijd later was er werkelijk niets
meer te zien. Alleen een troosteloze vlakte, die voorbereid werd om
er asfalt op te gaan storten. Dat huis deed me denken aan het huis van
ons geloof. We zien gebeuren dat de kerkgang terug loopt, meer en
meer, sneller en sneller. En toch, toch staat dat huis nog steeds
overeind. Allemaal weten we dat onvermijdelijk verandering komt in
dat huis van ons geloof. Of het overeind blijft en hoe weet niemand
van ons, omdat we domweg niet in de toekomst kunnen kijken. Wat
zie en leer ik van dat huis aan de N35? Allereerst is het een feit, dat
onoverkomelijk het huis wordt gesloopt. Het kon nog even uitgesteld
worden, om goede redenen, maar het ging gesloopt worden en dat is
nu gebeurd. Ik zie en leer als tweede dat het leven daarna doorgaat.
Het wordt anders, want de boer boert nu op een andere plek en de
weg die wij gaan ligt letterlijk ergens anders dan voorheen. Zo zal het
ook gaan met dat huis van ons geloof. Ik vertrouw erop dat het goed
komt, dat de Geest zal blijven waaien en wel waarheen zij maar wil.
Zo is het – om een voorbeeld in het klein te geven – ook altijd nog
gegaan met de preek of de bezinning die ik moest schrijven. Soms
brak het zweet me uit: waar haal ik de tijd vandaan om hem op tijd te
schrijven, en heb ik dan voldoende inspiratie? En ja, het is altijd nog
gelukt, het is altijd goed gekomen. Zo zoeken we als gelovigen, en
zeker ook als professionals in het pastoraat – protestant én katholiek
– naar nieuwe vormen van kerk-zijn. De protestanten kennen
pioniersplekken, wij kennen werkgroepen Nieuw-Kerkzijn. We
weten niet welke vorm het gaat krijgen, maar ik ben er van overtuigd
dat het huis van ons geloof zal blijven bestaan en dat de Geest zal
blijven waaien. Zoekt en Gij zult vinden, staat het zo niet in de
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Bijbel? Nou dan! Laten we elkaar uitnodigen en uitdagen creatief
mee te denken in dat proces, dingen uit te proberen en zo mee te
waaien met de Geest en mee te bouwen aan een nieuw huis van
geloof en daarmee aan een nieuwe toekomst. Zo maar een dak, boven
wat hoofden!
Lonneke Gunnink – van den Berg

VERENIGINGSNIEUWS
ACTIVITEITENGROEP 55+
Woensdag 20 juni gaan we weer fietsen. Vertrek vanaf het
Dorpsplein om 18.30 u.
Sportpreuverië
Zaterdagmiddag 16 juni vanaf 14.00 u. worden er speciaal voor onze
doelgroep diverse sportactiviteiten in de voetbalkantine gehouden.
Misschien is er iets bij wat U wel leuk vindt om in de toekomst te
gaan doen. Kom gerust kijken onder het genot van een kop koffie of
thee wat er zoal te doen is . Bewegen is immers goed voor ons.

OVERIG NIEUWS
OOGSTGAVE 2018 NAAR THAILAND:
PROJECT MOUNT NEVERREST
Op 12 uur vliegen en een treinreis van dik 10 uur is de bestemming
bereikt. Een bergachtig gebied in het zuiden van Thailand. Hier
bekommert Thai Child Development Foundation zich om een groep
gehandicapte kinderen. Met een school als middelpunt, heeft zich in
de loop der jaren een leefgemeenschap ontwikkeld van kinderen,
vrijwilligers, ouders en kleine boeren. Hulp van buitenaf zorgde
ervoor dat de kwetsbare jeugd – in Thailand aan haar lot overgelatenin Pak Song begeleid en verzorgd werd. Anno 2018 drogen de
inkomsten via fondsen zienderogen op en hangt het voortbestaan van
de school aan een zijden draadje. Deels uit nood geboren, maar zeker
ook met het oog op een duurzame toekomst, ontwikkelde de Stichting
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met twee Nederlanders in het bestuur, een masterplan. Met het
Mount Neverrest-project wordt de irrigatie op de hellingen
geregeld, wordt de bodem bewerkt en beplant met eetbare gewassen.
Hiermee genereert de school in de toekomst een dusdanige
inkomstenbron waardoor niet alleen de school, maar ook de ouders en
de lokale bevolking zelfredzaam worden. De kwetsbare kinderen zijn
verzekerd van een veilige opvang, een nuttige daginvulling en
passende scholing op weg naar zelfredzaamheid. Stoppelhaene heeft
dit project omarmd als oogstgaveproject 2018. Het Mount
Neverrest-project is voorgedragen door medewerkers van het Carmel
College Salland. Samen met een groep leerlingen gaan zij het project
vertegenwoordigen. Met de opbrengst van de Oogstgave 2018 wordt
niet alleen het Mount Neverrest-project opgestart, maar ook een
geweldige ontwikkeling waardoor de school én de lokale bevolking
kunnen werken aan bestaanszekerheid. In deze gemeenschap rond
hulpbehoevende kinderen is het motto niet meer ‘handen ophouden’
maar ‘handen uit de mouwen’. Met dank aan Salland!
COLLECTE MAAG LEVER DARM STICHTING
De collecteweek van de Maag Lever Darm
Stichting gaat van start op maandag 18 juni. In die
week gaan 14.000 mensen de straat op voor circa 2
miljoen buikpatiënten die dagelijks beperkingen
ondervinden als gevolg van hun ziekte. Vele
Nederlanders kampen met een chronische ziekte in een van de
spijsverteringsorganen. Het gaat om ongemakkelijke ziekten als het
Prikkelbare Darm Syndroom (PDS) of coeliakie (glutenallergie), die
dagelijks de kwaliteit van leven beïnvloedt, maar ook om dodelijke
ziekten als darmkanker of alvleesklierkanker. Met de opbrengst
financiert de Maag Lever Darm Stichting wetenschappelijk
onderzoek en voorlichting. In de onderzoeken richt de stichting zich
op spijsverteringskankers, betere diagnostiek voor maag-, darm- en
leverziekten en innovatieve behandelmethoden.
Maag Lever Darm Stichting
Spijsverteringsziekten als het Prikkelbare Darm Syndroom, colitis
ulcerosa, de ziekte van Crohn en coeliakie hebben veel impact op het
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dagelijks leven van patiënten door alle beperkingen die deze
aandoeningen met zich mee brengen. Denk aan vermoeidheid, pijn
door opvlammingen of onbegrip die er leeft in de omgeving.
Daarnaast krijgen jaarlijks duizenden mensen een diagnose van
kanker in één van de spijsverteringsorganen. Alleen darmkanker eist
al 14 levens per dag.
Collecte
Van maandag 18 juni tot en met 23 juni kaner een collectant bij je
aan de deur komen voor een vrijwillige bijdrage. De Maag Lever
Darm Stichting hoopt op je steun voor 2 miljoen buikpatiënten in
Nederland.
Met vriendelijke groet, Agnes Kemper
Plaatselijk organisator collecte Maag Lever Darm Stichting

SPORTNIEUWS
VOETBAL
Sportpreuverië programma SV Heeten
Hele dag Dartvoetbal
Ochtend: techniek voor JO 7 t/m JO13 (je hoeft geen lid te zijn
om mee te doen).
Techniekochtend jeugd (verzorgd door voetbalschool Panna)
5-6 jarigen die ook kennis willen maken met voetbal zijn natuurlijk
ook welkom. Hier komt een programma voor in samenwerking met
de "trainingsgroep". Contactpersoon Erik van der Vegte 0610112933
Middag: Footgolf voor JO 15 t/m senioren en dames (je hoeft
geen lid te zijn om mee te doen).
Footgolf is een combinatie van voetbal en golf! Je speelt met een
voetbal en loopt, net zoals bij golf, een uitgezet parcours over de
eigen gemaakte golfbaan.
Daag je teamgenoten, vrienden, familie, etc. uit wie de Tiger Woods
van Heeten wordt.
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Afscheidswedstrijd
Na het officiële programma van de Sportpreuverië zal er een
afscheidswedstrijd plaats vinden voor enkele spelers uit Heeten 1.
Om 17.00 u. zal er een wedstrijd gespeeld worden tussen Heeten 1 en
een gelegenheidselftal bestaande uit oud Spelers Heeten 1 en toppers
uit de regio.
Komt allen. Na die tijd gelegenheid om met de toppers een drankje te
drinken. Zie ook site www.svheeten.nl
HEETEN SPORTIEF
Vrijdag 29 juni om 17.30 u. geven turnen en streetdance een
demonstratie in de Sporthal. Wilt u met uw kind kennismaken met
deze tak van sport dan is dit een mooie gelegenheid om te komen
kijken. Wij nodigen u dan ook van harte uit.
Hartelijke Groet,
De jeugdcommissie
HEETEN SPORTBRIEF
Willen de bezorgers van het clubblad ‘Heeten Sportbrief’ deze vanaf
vrijdag 15 juni afhalen bij Willemien Simons, Holterweg 12, tijdens
de openingstijden van de winkel.
HANDBAL
Datum/tijd
Thuis
Zaterdag 23 juni
09:00
Klarenbeek D1
10.50
Plus Severijn Heeten F1
11.45
Plus Severijn Heeten E2
12.40
Plus Severijn Heeten E1
13.35
Plus Severijn Heeten D1
Zondag 24 juni
10.00
Plus Severijn Heeten F2

Uit

Aanw./ vertr.

Plus Severijn Heeten D2
LHC F3
LHC E2
HHZD E1
Zwolle D1
SDOL F2
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KAMPIOEN!!!
Op zaterdag 23 juni kunnen onze meiden van handbalteams F1 en E1
kampioen worden. Daarom willen we jullie allen uitnodigen om de
meiden te komen aanmoedigen. De wedstrijden worden gespeeld op
het veld in Heeten. De wedstrijd van F1 begint om 10.50 u. en de E1
begint om 12.40 u. Kom allen F1 en E1 aanmoedigen!!!
SPORTPREUVERIë 16 JUNI
Hierbij willen wij u nogmaals uitnodigen om op 16 juni deel te
nemen aan de Sportpreuvrië op het sportpark en in de sporthal.
Allerlei soorten sport- , beweeg- , en ontspanningsactiviteiten zullen
er gedemonstreerd worden, ook nieuwe vormen, en er is letterlijk
voor elke leeftijd wat wils.
Dus ouders, neem uw kinderen mee; grootouders, neem uw
kleinkinderen mee , en neem dan uw buren ook mee. De aanvang is
om 13.00 u. met een welkomstwoord, informatie over wat er te doen
is, en ook nog een spectaculaire demonstratie Rhonradturnen. Dat
onderdeel is in de sporthal, waar u vervolgens ook alle nodige
informatie over de middag krijgt, en een consumptie krijgt
aangeboden. Vervolgens zijn er overal demonstraties, en vrijwel
overal kunt u ook zelf meedoen, en aan de activiteiten “proeven”. Dat
meedoen is zelfs het hoofddoel van de middag. Dus, gemakkelijke
schoenen, liefst sportschoenen en sportkleding of gemakkelijk
zittende kleding aandoen. Wij hopen, nee rekenen eigenlijk op een
grote opkomst. Oh ja, het is kosteloos.

AANLEVERDATA ‘T KEVERTJE
Verschijningsdatum
vrijdag
29 juni
13 juli
7 september

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

Kopij inleveren
zondagavond
24 juni
8 juli
2 september
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