't Kevertje
Kerk- en verenigingsnieuws voor Heeten

GEBED OM ROEPINGEN IN DE MAAND JULI
Heer Jezus, wij danken U voor uw aanwezigheid in ons leven,
oor het Evangelie dat U aan uw Kerk heeft toevertrouwd
en het geloof dat U in ons hart hebt gelegd.
Wij danken U voor het getuigenis
van de heilige Martelaren van Gorcum
die ons in het geloof zijn voorgegaan.
Op hun voorspraak vragen wij:
dat wij kracht en moed putten uit de heilige Eucharistie,
het sacrament van uw liefdevolle aanwezigheid;
dat wij nooit tevergeefs uw genade ontvangen
en geheel ons leven de band met uw Kerk bewaren;
help ons om trouw te blijven aan uw Evangelie,
en bij te dragen aan het werk van uw Kerk op aarde.
Geef dat ook in onze tijd uw roepstem wordt gehoord,
en dat in ons midden mensen zich beschikbaar stellen
voor het dienstwerk van priester of diaken,
voor het leven als gehuwde of als religieus.
Martelaren van Gorcum, bidt voor ons.
Mgr. J.H.J. van den Hende
Bisschop van Rotterdam

Vrijdag 13 juli 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 8 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,
Vicaris,pastoor
G.J. Nijland parochievicaris
M.J. Brinkhuis, diaken

0570-619087/ cornelissen@aartsbisdom.nl
06-30162625
06-42571832 pastornijland@parochieheiligkruis.nl
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

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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KERKNIEUWS
VIERINGEN PAROCHIE H. KRUIS LOCATIE HEETEN
Datum
Heeten
Za. 14/7
Heeten
Zo. 15/7
Nw. Heeten
Za. 14/7
Nw. Heeten
Zo. 15/7
Holten
Zo. 15/7
Heeten
Wo. 18/7

Tijd
19.00 u.

Viering
Eucharistieviering,
vicaris R. Cornelissen
Geen viering

19.00 u.

Woord- en communieviering,
diaken M. Brinkhuis
Geen viering

09.30 u.

Openluchtviering

19.00 u.

Eucharistieviering

Datum
Heeten
Za. 21/7

Tijd
19.00 u.

Viering
Vakantieviering, woord- en
communieviering, verzorgd door
de werkgroep gebedsdiensten
Geen viering

17.30 u.

Eucharisatieviering,
em. pastoor J. Verweij
Geen viering

Heeten
Zo. 22/7
Nw. Heeten
Za. 21/7
Nw. Heeten
Zo. 22/7
Holten
Zo. 22/7
Heeten
Wo. 25/7

Koor
Parochiekoor

Koor
Sunshine en
Power of
Music

Geen viering
19.00 u.

Eucharistieviering
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VAKANTIEVIERING: ZATERDAG 21 JULI 19.00 U.
Kinderkoor
Sunshine
verzorgt
samen
met
Power
of
Music
de
liedjes.
Iedereen is van harte welkom!
Groeten
werkgroep
gezinsviering
en
kinderkoor Sunshine en Power of Music.
Datum
Heeten
Za. 28/7
Heeten
Zo. 29/7
Nw. Heeten
Za. 28/7
Nw. Heeten
Zo. 29/7
Holten
Zo. 29/7
Heeten
Wo. 1/8
Heeten
Vr. 3/8

Tijd

Viering
Geen viering

Koor

09.00 u.

Eucharistieviering,
em. pastoor J. Verweij
Geen viering

Geen koor

09.00 u.

Woord- en communieviering,
diaken M. Brinkhuis
Geen viering

19.00 u.

Eucharistieviering

Datum
Heeten
Za. 4/8
Heeten
Zo. 5/8
Nw. Heeten
Za. 4/8
Nw. Heeten
Zo. 5/8
Holten
Zo. 5/8
Heeten
Wo. 8/8

Tijd
19.00 u.

1e Vrijdag van de maand,
eucharistieviering
Viering
Eucharistieviering,
pastor G. Nijland
Geen viering

Koor
Geen koor

Geen viering
Geen viering
09.30 u.
19.00 u.

Eucharistieviering,
em. pastoor J. Verweij
Eucharistieviering
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Datum
Heeten
Za. 11/8
Heeten
Zo. 12/8
Nw. Heeten
Za. 11/8
Nw. Heeten
Zo. 12/8
Holten
Zo. 12/8
Heeten
Wo. 15/8

Tijd

Viering
Geen viering

Koor

18.45 u.
19.00 u.

Rozenkrans bidden
Maria Tenhemelopneming,
Eucharistieviering, em.pastoor
J. Verweij

Datum
Heeten
Za. 18/8
Heeten
Zo. 19/8
Nw. Heeten
Za. 18/8
Nw. Heeten
Zo. 19/8
Holten
Zo. 19/8
Heeten
Wo. 22/8

Tijd
19.00 u.

Viering
Oogstdankviering,
pastoraal werker H. Bloo
Geen viering

17.30 u.

Woord- en communieviering,
pastoraal werker H. Bloo
Geen viering

09.30 u.

Woord- en communieviering,
pastoraal werker H. Bloo
Geen viering

Datum
Heeten
Za. 25/8
Heeten
Zo. 26/8
Nw. Heeten
Za. 25/8

Tijd

Viering
Geen viering

Koor

09.00 u.

Eucharistieviering,
em. pastoor B. Wolters
Geen viering

Parochiekoor

Geen viering
19.00 u.

Eucharistieviering,
pastor G. Nijland
Geen viering
Geen viering

Parochiekoor

Koor
Parochiekoor
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Nw. Heeten
Zo. 26/8
Holten
Zo. 26/8
Heeten
Wo. 29/8
Datum
Heeten
Za. 1/9
Heeten
Zo. 2/9
Nw. Heeten
Za. 1/9
Nw. Heeten
Zo. 2/9
Holten
Zo. 2/9
Heeten
Wo. 5/9
Heeten
Vr. 7/9

Geen viering
Geen viering
19.00 u.

Eucharistieviering

Tijd

Viering
Geen viering

Koor

Geen viering
19.00 u.

Eucharistieviering,
em. pastoor B. Wolters
Geen viering

09.00 u.

Eucharistieviering,
pastoor R. Cornelissen
Eucharistieviering

19.00 u.
09.00 u.

1e Vrijdag van de maand,
eucharistieviering

Namen voorgangers onder voorbehoud

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 zaterdag 30 juni is op 65-jarige leeftijd overleden Gerard
(Gerardus Joannes Maria) Schoot. Hij woonde aan de Spekhoekweg
8 te Heeten. Zijn crematie heeft op donderdag 5 juli plaatsgevonden.
Dat hij moge rusten in vrede.
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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. 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.
Voor zover nu bekend zijn in de weekenden van 11 en 12 augustus, 1
en 2 september en 3 en 4 november geen vieringen.
MISINTENTIES
Wij gedenken de volgende intenties:
In het weekend van 14 en 15 juli:
Jgt. M. Schröder-Oude Elberink; Jgt. Gerard Tijscholte; Jgt. Marie
Marsman; Gé en Annie Hazelhekke-Ruiter; Hein Hunneman en overl.
fam.; Johanna en Antoon Kerkvliet en overl. fam.; Overl. ouders
Groote Stroek-Schoot, Jan, Bernard en Teun; Overl. ouders Gerrit
Oldeboer-Annie Eekmate; Jan Hagen en overl. fam. Hagen; Dina
Ruiter-Tepperik; Overl. ouders Grondhuis-Wevers; Johan en Herman
Lubbers; Harry Slinkman; Stien Hoekman-Reuvekamp; Mans en
Marie Reimert.
Woensdag 18 juli:
Jgt. Wim Wigink; Jgt. Thea van Dijk-Alberts; Jan Klein Overmeen.
In het weekend 21 en 22 juli:
Jgt. Johannes Oostewechel en overl. fam.; Jgt. Antonia WichinkWiggers; Overl. fam. Hondeveld-van Bemmel; Tonny LinthorstRodijk; Wim Nijenkamp; Gé en Annie Hazelhekke-Ruiter; Hein
Hunneman en overl. fam.; Johanna en Antoon Kerkvliet en overl.
fam.; Wim Boksebeld; Dinie Beumer; Johan Elshof en overl. fam.;
Dina Ruiter-Tepperik; Overl. ouders Grondhuis-Wevers; Harry
Slinkman; Stien Hoekman-Reuvekamp.
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Woensdag 25 juli:
Geen misintenties
In het weekend van 28 en 29 juli:
Gé en Annie Hazelhekke-Ruiter; Hein Hunneman en overl. fam.;
Johanna en Antoon Kerkvliet en overl. fam.; Tonnie en Leon
Schoorlemmer; Gerardus Olde Bijvank, Gerritdina Olde BijvankHaverkamp en Wim Olde Bijvank; Overl. ouders Grondhuis-Wevers;
Harry Slinkman; Stien Hoekman-Reuvekamp; Dina Ruiter-Tepperik;
Wim Disselhorst, Casper en overl. fam.; Elke Schrijver en overl. fam.
Simons.
Woensdag 1 augustus:
Gerrit Aarnink.
Vrijdag 3 augustus 1e Vrijdag van de maand:
Voor de levende en overleden leden van de KBO; Henk Goorden en
overl. fam.; Pa, Gerard en Willy Kieftenbeld en overl. familie.
In het weekend van 4 en 5 augustus:
Jgt. Johan Assink en pastoor Gerrit Assink; Overl. ouders VulinkReimert; Doortje Mensink en overl. fam.; Mariet Schoorlemmer; Gé
en Annie Hazelhekke-Ruiter; Antoon Schoorlemmer; Overl. ouders
Voorhorst-Olde Bijvank en Herman Voorhorst; Hein Hunneman en
overl. fam.; Johanna en Antoon Kerkvliet en overl. fam.; Hein en
Grada Wagemans en overl. fam.; Wilhelmus Logtenberg en echtg.;
Johan Lubbers en Herman Lubbers; Gerrit Evers; Johan, Gerard en
Hennie Hagen en overl. fam.; Overl. ouders Elders-ten Zijthof; Harry
Slinkman; Stien Hoekman-Reuvekamp; Overl. ouders GrondhuisWevers.
Woensdag 8 augustus:
Leida en Frans Boerhof; Antoon en Marietje Ogink-Olde Bijvank.
In het weekend van 11 en 12 augustus:
Dit weekend zijn er geen vieringen, de misintenties worden gelezen
in het weekend van 18 en 19 augustus.
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Woensdag 15 augustus:
Overl. ouders Groote Stroek-Schoot, Jan, Bernard en Teun; Ria en
Wim Nijenkamp; Thea van Dijk-Alberts.
In het weekend van 18 en 19 augustus:
Jgt. Gerhardus J. Haarman; Jgt. Johanna Kerkvliet; Jgt. Anneke
Jansen-Nahuis en overl. fam.; Jgt. Ben Lugtenberg; Gé en Annie
Hazelhekke-Ruiter; Mies en Trees Hiethaar en overl. fam.; Hein
Hunneman en overl. fam.; Johanna en Antoon Kerkvliet en overl.
fam.; Overl. ouders Gerrit Oldeboer-Annie Eekmate; Ben en Diny
Obdeijn-Koerkamp; Ben Dijkman; Riek Vulink; Overl. fam.
Haarman-Schrijver; Johan en Herman Lubbers; Harry Slinkman;
Stien Hoekman-Reuvekamp; Overl. ouders Grondhuis-Wevers.
Woensdag 22 augustus:
Geen viering, geen misintenties
In het weekend van 25 en 26 augustus:
Jgt. Antonia W. Vulink-Reimert; Jan, Lien en Lidy Lenferink; Gé en
Annie Hazelhekke-Ruiter; Hein Hunneman en overl. fam.; Johanna
en Antoon Kerkvliet en overl. fam.; Tonnie en Leon Schoorlemmer;
Gerardus Olde Bijvank, Gerritdina Olde Bijvank-Haverkamp en Wim
Olde Bijvank; Jan Voorhorst; Overl. ouders Grondhuis-Wevers.
Woensdag 29 augustus:
Jgt. Henk Goorden; Overl. fam. Bolscher-Gerbert.
In het weekend van 1 en 2 september:
Jgt. Bernardus Voorhorst en overl. fam.; Overl. ouders VulinkReimert; Mariet Schoorlemmer; Gé en Annie Hazelhekke-Ruiter;
Antoon Schoorlemmer; Overl. ouders Voorhorst-Olde Bijvank en
Herman Voorhorst; Hein Hunneman en overl. fam.; Johanna en
Antoon Kerkvliet en overl. fam.; Hein en Grada Wagemans en overl.
fam.; Johan Lubbers en Herman Lubbers; Gerrit Evers; Jan
Voorhorst; Overl. ouders Grondhuis-Wevers; Johan Assink.
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Woensdag 5 september:
Jgt. Tonnie Schoorlemmer; Gerrit Aarnink.
Vrijdag 7 september 1e Vrijdag van de maand:
Voor de levende en overl. leden van de KBO; pa, Gerard en Willy
Kieftenbeld en overl. fam.; Henk Goorden en overl. familie.
KOSTER EN ACOLIETEN
Za. 14/7
Za. 21/7
Zo. 29/7
Za. 4/8
Za. 11/8
Zo. 12/8
Wo. 15/8
Za. 18/8
Zo. 26/8
Za. 1/9
Zo. 2/9
Za. 8/9
Za. 15/9
Za. 22/9
Zo. 30/9

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

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

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

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

Geen misdienaars
Geen misdienaars
Luuk en Eveline Salden

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

Wouter en Jacob Salden
Geen misdienaars
Michael Breuker en Tijs Salden
Ruben en Judith 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*
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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.
PAROCHIE-AGENDA
P = Parochiecentrum T = KulturhusTrefpunt K = Kompas M = Molenhoek

Woe. 5/9

19.30 u.

Locatieraad en pastoraatsgroep

P

KERKSCHOONMAAK
Dinsdag 3 juli groep 5; maandag 23 juli groep 1.
Woensdag 15 augustus groep 2; maandag 3 september groep 3.
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.
ROZENKRANS BIDDEN TOT INTENTIE VAN DE VREDE
Ter ere van Hoogfeest Maria Tenhemelopneming , willen we weer de
rozenkrans bidden. De volgende datum voor het rozenkrans gebed
voor de vrede word gekozen, voor woensdag 15 augustus. Vóór de
viering van 19.00 uur. Om 18.45 u. bidden we op verzoek van de
bisschoppen samen de rozenkrans. We bidden de Glorievolle
geheimen.
Op zaterdag 8 september Feest Maria Geboorte bidden we om 17.15
u., voor de viering van 17.30 u. de rozenkrans. We bidden dan de
Blijde geheimen van de rozenkrans.
Ook u bent van harte welkom om thuis of in de kerk met ons mee te
bidden.
Locatieraad en Pastoraatsgroep.
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BENOEMING LID LOCATIERAAD
We zijn blij met de benoeming van een nieuw lid bij de
locatieraad/pastoraatsgroep. Omdat beide met een kleine bezetting
zitten, zijn deze twee groepen al samengevoegd. Angela Nijenkamp
heeft zich beschikbaar gesteld en is door het bestuur benoemd als lid
van de locatieraad van de kerklocatie H. Maria Onbevlekt Ontvangen
te Heeten. Hier zijn we erg blij mee.
Verder bestaat de werkgroep uit Francine de Vries als
penningmeester, Roosmarie Salden als bestuurslid. En Agnes Kemper
als secretaris. Functie voorzitter is nog vacant.
Er is nog altijd genoeg plek voor u als vrijwilliger, om u aan te
melden bij een werkgroep. Functies als voorzitter, lid van een
werkgroep, klusjesman/vrouw, koster, dirigent, collectant, misdienaar
of lector, enz. U mag zich melden en bent van harte welkom!
We wensen u een mooie zomer en vakantie toe.
Locatieraad/Pastoraatsgroep
MIVA COLLECTE
In het weekend van 25 en 26 augustus wordt er een extra deurcollecte
gehouden voor de MIVA, (Missie Verkeersmiddelen Actie)
OOGSTDANKVIERING
Op zaterdagavond 18 augustus om 19.00 u. is er in onze parochiekerk
de oogstdankviering. Deze van oorsprong traditionele viering heeft
een eigentijds karakter. Zoals de agrarische bevolking van oudsher
haar dankbaarheid toonde na elk oogstjaar, zo past het ons om onze
welvaart, onze vrijheid en onze vruchtbare bodem te koesteren. Hoe
confronterend de beelden en verhalen van bevolkingsgroepen die in
de marge leven. Wat zijn we bevoordeeld!
De oogstdankviering in de ongetwijfeld mooi versierde kerk staat in het
teken van dankbaarheid, maar zeker ook van solidariteit. Wat komt dit
jaarlijks prachtig tot uiting in de oogstgave! Dit jaar is de oogstgave
gericht op het Mount Neverrest-project in het uiterste zuiden van
Thailand. In een gebied waar gehandicapten en weerloze mensen totaal
aan hun lot worden overgelaten: geen zorg, geen onderwijs, geen
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inkomen, geen gezondheidszorg. Een stichting onder leiding van twee
Nederlandse vrouwen stak de handen uit de mouwen. Met een school als
middelpunt, heeft zich in de loop der jaren een leefgemeenschap
ontwikkeld van kinderen, vrijwilligers, ouders en kleine boeren. Om
levensvatbaar te zijn en niet afhankelijk van donaties of giften werd een
tuinbouwproject bedacht. Met het Mount Neverrest-project wordt de
irrigatie op de hellingen geregeld, wordt de bodem bewerkt en beplant
met diverse 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. Met de
opbrengst van oogstgave 2018 kan dit allemaal concreet worden! Twee
maanden geleden bezocht een groep Carmelleerlingen ( waaronder ook
Heetense! ) de school in Paksong. Wat waren de verhalen en de beelden
aandoenlijk maar tegelijkertijd ook weerbarstig! De leerlingen –
eenmaal terug in het Sallandse – hebben unaniem besloten om zich in te
zetten voor de oogstgave 2018. Luister naar hun verhalen, bekijk de
beelden via social media. Wat helpen we deze kwetsbare bevolking in
Thailand met een mooie gift! In de week voorafgaande aan de
Stoppelhaene komen collectanten bij u aan de deur.
De oogstdankviering wordt dit jaar verzorgd door bewoners van de
Vlessendijk en Koepelweg. Na afloop van de viering bent u in
KulturhusTrefpunt uitgenodigd voor een kop koffie. Hier ook zal door
een lid van de werkgroep W.O.R. de resultaten getoond worden van de
opbrengst van het vorige oogstgaveproject. ‘Handen uit de mouwen’;
wat een pracht motto daar in Thailand!

VERENIGINGSNIEUWS
ACTIVITEITENGROEP 55+
Woensdagavond 18 juli en 1 augustus fietsen wij onze laatste
avondfietstochten van dit seizoen. Vertrek om 18.30 u. vanaf het
Dorpsplein. Wij beëindigen ons fietsseizoen met een hele fietsdag op
woensdag 15 augustus. Het einddoel blijft nog een verrassing.
Vertrek om 09.30 u. vanaf het Dorpsplein. Wij rekenen op mooi
weer. Bij twijfel kunt u contact opnamen met Ria, tel. 06 27573661.
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OVERIG NIEUWS
AFSCHEID MEESTER BEN KRUIPER
Na 41 gelukkige jaren in het onderwijs gaat meester Ben op dinsdag
17 juli met pre-pensioen. Die dag is er op school een feestelijk
programma georganiseerd. De dag wordt ´s middags om 13.00 u.
afgesloten met klassenwerk waarbij de ouders ook uitgenodigd zijn.
Om 14.15 u. is er voor ouders/oud-leerlingen en andere
belangstellenden de gelegenheid om Ben de hand te schudden.
COLLECTE NEDERLANDSE RODE KRUIS
De collecte van het Nederlandse Rode Kruis 2018 heeft het mooie
bedrag opgeleverd van € 1.644,19. Hartelijk dank aan alle mensen die
een bijdrage hebben geleverd aan dit prachtige bedrag. Ook de
collectanten willen we heel erg bedanken voor hun inzet.
Namens de wijkcoördinatoren van het Rode Kruis Heeten
Linda Klein Koerkamp & Marieke Mars
OPBRENGST COLLECTE MAAG LEVER DARM
STICHTING
In Heeten € 1835,71 opgehaald voor 2 miljoen buikpatiënten!
In de week van 18 t/m 23 juni haalden collectanten van de Maag
Lever Darm Stichting maar liefst € 1.835.71 op in Heeten. Zij gingen
langs de deuren om aandacht te vragen voor de ruim 2 miljoen
buikpatiënten die ons land telt. Met het geld redt de stichting levens
door meer onderzoek naar spijsverteringsziekten mogelijk te maken .
Tijdens de collecteweek gingen ruim 14.000 collectanten door het
hele land langs de deuren. Het bedrag dat zij ophaalden gaat naar
voorlichting en wetenschappelijk onderzoek. Iedere dag werken
onderzoekers aan een oplossing voor de 2 miljoen buikpatiënten in
Nederland.
Opbrengst collecte De Maag Lever Darm Stichting steunt
baanbrekende wetenschappelijke onderzoeken naar verschillende
vormen van kanker in het spijsverteringskanaal, zoals darmkanker.
Maar ook naar chronische buikziekten als de ziekte van Crohn en
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colitis ulcerosa. Bedankt alle collectanten en alle inwoners van
Heeten namens de MLDS, dat u weer wou collecteren en zo gul heeft
gegeven. Met vriendelijke groet,
Plaatselijke organisator collecte Maag Lever Darm Stichting
Agnes Kemper
INSCHRIJVING VOOR EKIDEN OPEN!
Sinds het afgelopen weekend kunnen teams zich aanmelden voor de
derde
Ekidenloop
op
zaterdag
22
september.
Via
www.mijninschrijving.nl zijn de eerste aanmeldingen al binnen.
Kortom… het hek is van de dam… Welke verbanden d’r ook zijn –
families, straten, buurten, verenigingen, vrienden, bedrijven,
fanclubs… - ga die unieke sportieve uitdaging aan en loop met z’n
zessen achtereen volgens de totaalafstand van 42 km. De marathon
dus. Staat deze toevallig op je bucketlist! Voilà in Heeten. Wat kun jij
met je team een daverend prestatie leveren aan het begin van de
Ponyweek. Info zie www.mijninschrijving.nl of www.ponyweek.nl
en like onze Facebookpagina!
TONE'S SUMMERJAM 2018
Hallo
Heetenaren,
zoals
wellicht
vernomen, zal Tone's Summerjam ons dit
jaar verlaten. Maar voor het zover is
zullen wij eerst zondag 19 augustus alles
nog één keer uit de kast halen. Daarom
nodigen wij jullie uit om dit samen met
ons en alle mensen uit Heeten te vieren.
Om te komen dansen, proosten en
misschien wel voor de eerste én laatste
keer eens te komen kijken wat die jongens uit Heeten daar allemaal
bouwen aan het kanaal. De spreekwoordelijke drempel hebben wij
voor iedereen die zich tot de oudere jeugd rekent verwijderd. Van
14.00 tot 15.30 u. heeft iedereen van 45 jaar of ouder gratis entree!
Om de oudere jeugd wederom van muzikale noot te voorzien hebben
wij wederom fijne oude hits van DJ's en daarnaast de band The Dawn
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Brothers die de middag zullen vullen met soulvolle rock, geïnspireerd
door grote klassieke songsmeders als The Band, CCR, The Rolling
Stones en Otis Redding. Tone's SummerJam 2018 vindt plaats op
zondag 19 augustus (14.00-00.15 u.) plaats bij de Mensinksbrug te
Heeten. Wees welkom, het is niet verplicht, maar bedenk wel het
volgende: uw buurman en buurvrouw zijn er uw buurjongen en
buurmeisje ook tijdens de Ponyweek kunt u nog steeds meepraten hoe
gezellig het was er is meer dan voldoende eten en drinken voor
iedereen hoe meer zielen, hoe meer vreugd. Tot Tone!
ZONNEPARK HEETEN IN AANBOUW
De door Energie Coöperatie Endona uit Heeten aan B&W Energy
opgedragen bouw van het zonnepark Heeten is inmiddels in volle
gang. Op de website van www.endona.nl kunt u de vorderingen in het
bouwproces volgen via een webcam, die op één van de lichtmasten
van het tennispark is geplaatst. De voor het park benodigde 7750
zonnepanelen worden aangeleverd op ca. 250 houten pallets.
Belangstellenden kunnen de lege pallets gratis afhalen op de locatie
Johannalaan 39-A. Graag wel eerst melden bij de Projectleider Bjorn
Stok van onze bouwer B&W Energy. De bouw van het park neemt
nog ongeveer 10 tot 12 weken in beslag. Hierna kan het de lokaal
opgewekte elektriciteit gaan leveren. Groen lokaal noemen we dat.
Rond die tijd informeren wij u verder over de stand van zaken en de
mogelijkheid om stroom, maar ook gas af te nemen van Endona. Ook
zal dan waarschijnlijk bekend zijn hoe Heetenaren kunnen
participeren in het Energiepark.
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SPORTNIEUWS
HEETEN SPORTIEF
Vanaf 3 september beginnen de trainingen en de lessen weer. Nieuwe
leden zijn van harte welkom. Belangstellenden mogen vrijblijvend
een paar keer mee doen. Een speciale oproep aan de jeugd, wil je
graag bewegen, kom dan bij de peutergym, streetdance, turnen of
volleybal. Informatie is te vinden op de site van Heeten Sportief
www.heetensportief.nl
Groeten Heeten Sportief
HEETEN SPORTIEF JEUGD DAG 15 SEPTEMBER 2018
Op 15 september organiseert Heeten Sportief een middag voor de
jeugdleden. Ben je lid en zit je op de basisschool, geef je dan voor 15
juli op. Het wordt een gezellige middag met veel activiteiten. Je kunt
je via de mail opgeven: aoldebijvank@hetnet.nl We rekenen op je
komst.
De jeugdcommissie
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AANLEVERDATA ‘T KEVERTJE
Verschijningsdatum
vrijdag
7 september
21 september
5 oktober

Aantal weken
2
2
2

Kopij inleveren
zondagavond
2 september
16 september
30 september
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