't Kevertje
Kerk- en verenigingsnieuws voor Heeten

HET GEWICHT VAN HET KLEINE
Wie van ons heeft dat soms niet? Dat je denkt: “wie ben ik nou
helemaal om daar iets aan te veranderen of bij te dragen? Ze zitten
toch niet op mij te wachten? Ik stel toch niet zoveel voor? Ik leg toch
niet zoveel gewicht in de schaal.”
Een paar dagen gleden toen de zon heerlijk scheen, hoorde ik 2
mussen – het was nog niet zo heet dat ze van het dak dreigden te
vallen - met elkaar praten over de afgelopen winter.
“Zeg, hoeveel weegt een sneeuwvlokje”, vroeg de ene mus aan de
andere. “Minder dan niks”, zei de andere mus. “Dan moet ik je toch
eens iets zeggen”, zei mus nummer een. “Ik zat eind januari op de
tak van een den, dichtbij de stam, toen het begon te sneeuwen. Niet
hevig, nee, als in een droom, zonder geluid of gewicht. Omdat ik
niets beters te doen had, begon ik de sneeuwvlokken te tellen die aan
mijn
tak
bleven
hangen.
Ik
was
gekomen
tot
zesennegentigduizendvierhonderdachtenveertig.
En
toen
de
zesennegentigduizendvierhonderdnegenveertigste
vlok
omlaag
kwam (minder dan niks, zoals je zegt), toen brak de tak af. Dat wou
ik je maar even zeggen..”. En die ene mus vloog weg.
De andere mus bleef zitten nadenken in de lentezon. Wat zou hij
toch bedoelen…die ene sneeuwvlok…minder dan niks? Zou hij mij
soms bedoelen? Moet ik iets doen..? Maar wat ik doe heeft zo
weinig gewicht.

Vrijdag 24 mei 2019

jaargang 53

nummer
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RK Kerk Maria Onbevlekt Ontvangen
Koopmansstraat 4 8111 AP 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
E.E.W. Reeuwijk
06-51310908 ereeuwijk@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
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Wat haalt het uit, die ene glimlach, dat ene goede woord? Of toch?
Toekomst, goede toekomst begint meestal, haast onbeduidend, met
iemand die jou een complimentje geeft...met iemand die bij de
voedselbank pakketten samenstelt...met iemand die warme maaltijden
rondbrengt bij ouderen…met iemand die zonnebloemzaadjes
verspreid om zijn/haar dorp in het zonnetje te zetten…met iemand die
een zieke bezoekt…met iemand die de kerk binnenloopt om een
kaarsje op te steken voor een ander.. met iemand die even de tijd voor
jou neemt...met iemand die wat geld stopt in een collectebus...met
iemand die elke week een uurtje uittrekt om het verenigingsgebouw
schoon te houden…met iemand die op 23 mei bij de Europese
verkiezingen zijn/haar stem uitbrengt (heeft uitgebracht).
Iets kleins, minder dan niks, kan veel gewicht in de schaal leggen.
Harry Bloo, pastor

KERKNIEUWS
VIERINGEN PAROCHIE H. KRUIS LOCATIE HEETEN
Datum
Heeten
Za. 25/5

Tijd
17.30 u.

Heeten
Zo. 26/5
Nw. Heeten
Za. 25/5
Nw. Heeten
Zo. 26/5
Holten
Zo. 26/5
Heeten
Wo. 29/5
Nw. Heeten
Wo. 29/5

19.00 u.

Viering
H. Vormsel, past. R.
Cornelissen en past. werker H.
Bloo
Marialof, Diaken M. Brinkhuis

Koor
Power of
Music
Parochiekoor

Geen viering
09.00 u.

Woord- en communieviering,
Past. werker E. Reeuwijk
Geen viering

19.00 u.

Hemelvaart. Eucharistieviering,
Past. R. Cornelissen
Eucharistieviering,
Em. past. J. Verweij

19.00 u.

Parochiekoor
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Datum
Heeten
Za. 1/6
Heeten
Zo. 2/6
Nw. Heeten
Za. 1/6
Nw. Heeten
Zo. 2/6
Holten
Zo. 2/6
Heeten
Wo. 5/6
Heeten
Vr. 7/6

Tijd
19.00 u.

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

19.00 u.

Eucharistieviering,
Past. G. Nijland
Geen viering

09.30 u.

Eucharistieviering,
Em. past. J. Verweij
Eucharistieviering

19.00 u.
09.00 u.

Koor
Parochiekoor

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.
MISINTENTIES
Wij gedenken de volgende intenties:
In het weekend van 25 en 26 mei:
Overl. ouders Groote Stroek-Schoot, Jan, Bernard en Teun; Tonnie
en Leon Schoorlemmer; Opa Jan en oma Minie; Hein Hunneman en
overl. fam.; Johanna en Antoon Kerkvliet en overl. fam.; Gerda Groot
Lipman-Siero; Wim Zwijnenberg.
Woensdag 29 mei:
Jgt. Albertha Kortenhorst; Jgt. Wim Olde Bijvank.
In het weekend van 1 en 2 juni:
Uit dankbaarheid b.g.v. het 50-jarig huwelijk van Herman en Gerda
Reefman-Kloosterman; Overl. ouders Vulink-Reimert; Arnold
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Schoorlemmer; Wilhelmus Logtenberg en echtg.; Mariet
Schoorlemmer; Antoon Schoorlemmer; Overl. ouders VoorhorstOlde Bijvank en Herman Voorhorst; Hein Hunneman en overl. fam.;
Johanna en Antoon Kerkvliet en overl. fam.; Hein en Grada
Wagemans en overl. fam.; Overl. familie; Gerrit Evers; Gerardus
Olde Bijvank, Gerritdina Olde Bijvank-Haverkamp en Wim Olde
Bijvank; Overl. ouders Lorkeers-Rodijk; Overl. fam. ReefmanKloosterman; Johan en Tonnie Elshof-Aarnink en overl. fam.; Gerda
Groot Lipman-Siero; Wim Zwijnenberg; Ben, Herman en Mien
Timmer en overl. familie.
Woensdag 5 juni:
Jan Bril en overl. fam.; Tinus Roesink.
Vrijdag 7 juni, 1e vrijdag van de maand:
Voor de levende en overleden leden van de KBO; Mariet
Schoorlemmer; Anton Oostewechel en overl. fam.; Pa, Gerard en
Willy Kieftenbeld en overl. familie.
MISINTENTIES IN HET WEEKEND
Er is 1 x in de maand in het weekend geen viering, 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 er in de weekenden van 29 en 30 juni, 20
en 21 juli en 17 en 18 augustus geen vieringen.
MISINTENTIES VOOR PINKSTEREN
Misintenties voor Pinksteren kunnen opgegeven worden t.m. zondag
2 juni.
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KOSTER EN ACOLIETEN
Datum
Za. 25/5
Zo. 26/5
Wo. 29/5
Za. 1/6
Zo. 9/6
Zo. 16/6
Za. 22/6

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

Koster
A. Rekveld, T. Nijmeijr
A. Rekveld, T. Nijemijer
A. Rekveld
A. Rekveld, G. Tepperik
A. Rekveld
A. Rekveld, T. Nijmeijer
A. Rekveld, G. Tepperik

Acolieten
Eveline en Tijs Salden
Geen misdienaars
Ruben en Judith Salden
Eveline en Judith Salden
Geen misdienaars
Tijs en Ruben Salden
Eveline 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*
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.
Volgende doopzondag is 7 juli 2019.
KERKSCHOONMAAK
Dinsdag 28 mei groep 5, maandag 17 juni groep 1.
PAROCHIESECRETARIAAT GESLOTEN
Het parochiesecretariaat is op vrijdag 24 en vrijdag 31 mei gesloten.
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WEEK VAN DE NEDERLANDSE MISSIONARIS /
PINKSTERACTIE 1 T/M 9 JUNI 2019
Geloven in de ander. Een wereldwijde missie Missionarissen geven
zó veel en vragen zó weinig. Soms kunnen zij wel wat steun
gebruiken. Daarom organiseren we van 1 tot en met 9 juni de
Pinksteractie in parochies om geld in te zamelen zodat zij hun
belangrijke werk kunnen blijven doen voor de meest armen in Afrika,
Azië en Latijns-Amerika. U kunt daarin het verschil maken. Niet
alleen voor honderden missionarissen en missionair werkers – ook
voor de mensen met en voor wie zij werken. Steun de actie en laat
zien dat we in onze Nederlandse parochies achter onze missionarissen
staan. Want hebben wij niet allemaal dezelfde missie? In de
weekenden van 1 - 2 en 8 - 9 juni wordt hiervoor gecollecteerd in de
vieringen. U mag ook rechtstreeks geld overmaken. Dit kan op
IBAN: NL30 RABO 0171 2111 11
KOPEREN JUBILEA
Vanuit het pastoraal team zijn er dit voorjaar drie koperen jubilea te
vieren: Lonneke Gunnink – van den Berg en Evelien Reeuwijk waren
1 maart 2019 12 ½ jaar pastoraal werker en voor Marc Brinkhuis is
het op 9 juni alweer 12 ½ jaar geleden, dat hij diaken werd gewijd.
Op zaterdag 8 juni willen we dit vieren op de Boskamp. Inloop met
koffie en thee vanaf 14.30 uur, meditatief moment en wandeling (van
zo’n drie kwartier) startend om 15.00 u., viering in de kerk van
Boskamp om 16.30 u. en tot uiterlijk 18.30 u. een hapje en een
drankje, waarbij u de jubilarissen kunt feliciteren. Wij hopen u te
mogen begroeten om dit samen te vieren.
Parochiebesturen en pastoraal team van de parochies
H. Kruis en H. Lebuinus
BOTERKOEK EN CITROENCAKE ACTIE
Dit jaar bestaat Power of Music, voorheen Jongerenkoor uit Heeten
50 jaar. Dit bijzondere feit willen we graag vieren met een 2-daags
concert en wel op 12 en 13 oktober van dit jaar. Om dit voor een deel
te kunnen bekostigen, houden we een actie in samenwerking met de
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Parabool uit Mariënheem. In de week van 3 t/m 7 juni zullen leden
van ons koor bij u aan de deur komen om de flyer op te halen, die u in
dit Kevertje aantreft. We hopen dat u op 12 of 13 oktober komt
luisteren en ons steunt door een lekkere citroencake en/of boterkoek
te kopen. Alvast bedankt voor uw steun.
Power of Music Heeten
EXPOSITIE: MARIA EEN BIJZONDERE HEILIGE
In het Heiligenbeeldenmuseum op de Kranenburg te Vorden is t/m 31
oktober de tentoonstelling ‘Maria een bijzondere heilige’ te zien. De
oorsprong van de naam Maria is onduidelijk, aldus het museum: deze
wordt vaak in verband gebracht met het Hebreeuwse woord voor
bitter (waar ook mirre van is afgeleid), of een oorsprong Egyptische
naam: dan zou het ‘geliefde’ of ‘liefde’ kunnen betekenen. Vele
wetenswaardigheden over Maria en haar leven worden in deze
expositie belicht.
Heiligenbeeldenmuseum, Ruurloseweg 101 Kranenburg/Vorden,
tel.:0575 556488, www.heiligenbeeldenmuseum.nl, di-zo 12.00 17.00 u. (ook geopend op Tweede Pinksterdag). Uit: Op Tocht nr. 4.

VERENIGINGSNIEUWS
18e MOTOR AVOND 4 DAAGSE HEETEN 11-14 JUNI 2019
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 dinsdag 11 juni en de afsluitende avond
is vrijdag 14 juni. De eenmalige inschrijfkosten zijn slechts € 6,Leden MC Free Wheels € 3,-. Voor 4 avonden toergenot! De
inschrijving is mogelijk tussen 18.00 en 19.00 u. Routes voor GPS
beschikbaar via toercommissie.mcfreewheels@gmail.com Inschrijven
bij: Het KulturhusTrefpunt, Dorpsstraat 16, 8111 AD Heeten.
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KERMIS ONTBIJTBUFFET 16 JUNI 2019
Vanaf 10.30 u. in de feesttent. Hebt u zich al
opgegeven? Er zijn maar een beperkt aantal plaatsen
beschikbaar, geef u dus nu op! Reservering uitsluitend
op basis van inschrijving en betaling vooraf.
Volwassenen € 10,- p.p. , kinderen tot 6 jaar € 7,50 p.p.
Dit is incl. alle dranken (m.u.v. van alcoholische dranken). Opgave
kan nog tot 9 juni bij brood- en banketbakkerij Bosgoed. Kijk ook
eens op onze site www.kermisheeten.nl of onze facebook-pagina.
Oranjevereniging Heeten
PUZZELWEDSTRIJD ORANJEVERENIGING
We organiseren op donderdag 13 juni een super spannende
puzzelwedstrijd. Met een groepje van 4 personen wordt er zo snel
mogelijk een puzzel in elkaar gezet. De winnende groep krijgt een
mooie prijs. Het aantal groepen is beperkt, dus is het belangrijk je als
groep zo snel mogelijk op te geven.
Dat kan via ; puzzelen@kermisheeten.nl of bel 06-30169244.
Deelname is € 4,50 incl. koffie met wat lekkers.
Oranjevereniging Heeten

OVERIG NIEUWS
COLLECTE MAAG LEVER DARM STICHTING
In de week van 6 tot en met 11 mei haalden
collectanten van de Maag Lever Darm Stichting
maar liefst € 1.794,96 op in Heeten. Zij gingen
langs de deuren om aandacht te vragen voor de
spijsvertering; een wonderlijk stelsel dat zowel je
vriend of je vijand kan zijn. Ze kan je energie
geven en balans, maar ook voor schaamte zorgen, je wereld kleiner
maken of zelfs overlijden tot gevolg hebben. Voor 2 miljoen mensen
is de spijsvertering een vijand. Met het opgebrachte geld redt de
Maag Lever Darm Stichting levens door meer onderzoek naar
spijsverteringsziekten mogelijk te maken. Tijdens de collecteweek
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gingen ruim 13.000 collectanten door het hele land langs de deuren.
Het bedrag van € 1.794,96 dat zij ophaalden gaat naar voorlichting en
wetenschappelijk onderzoek. Iedere dag werken onderzoekers aan
een oplossing voor de 2 miljoen mensen in Nederland met een
spijsverteringsziekte.
Collectebus 2.0. Er werd niet alleen aan de deur gecollecteerd, maar
ook online door veel mensen die een digitale collectebus aanmaakten
(collectebus.mlds.nl). Daarnaast werkte de stichting met QR-codes
voor Tikkie en werd op 20 plaatsen gecollecteerd met de collectebus
2.0, waarmee je ook contactloos of met PIN kunt betalen. Opbrengst
collecte van De Maag Lever Darm Stichting steunt baanbrekende
wetenschappelijke onderzoeken naar spijsverteringsziekten, betere
diagnostiek voor maag-, darm- en leverziekten en innovatieve
behandelmethoden: Samen strijden voor een gezonde spijsvertering.
Collectant gemist? Heb je de collectant gemist en wil je doneren? Dat
kan alsnog via collectebus.mlds.nl. Volgend jaar is de collecteweek
van de Maag Lever Darm Stichting van 15 tot en met 20 juni.
Aanmelden als collectevrijwilliger kan via:
https://www.mlds.nl/over-ons/help-mee/collectevrijwilliger/
Agnes Kemper, Plaatselijke organisator
collecte Maag Lever Darm Stichting
HEETEN’S GOT TALENT
Geef je op! Wil jij in de Ponyweek op
zondagmiddag in een volle tent laten zien wat
jij kan: live zingen, dansen, jongleren,
goochelen,
een
instrument
bespelen,
circuskunstjes, 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 7 juni naar heetengottalent@hotmail.com.
Wat moet er in de mail staan:
Naam kind/kinderen en in welke groep je zit.
Geef je muziek door met de juiste link.
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Het emailadres van de ouder, die contactpersoon voor het groepje is.
Ouders, wij vinden het leuk vinden als u de jongens en meisjes
stimuleert om zijn/haar talent te laten zien op zondag 29 september!
We hopen ook dit jaar weer op een grote opkomst!
Groetjes van Claudy, Lian, Dianne, Silvia
TANDARTSPRAKTIJK HEETEN
Woensdag 19 juni houdt Tandartspraktijk Heeten Open Huis tussen
15.00 en 19.00 u. Heeten heeft sinds 3 jaar weer een tandarts in het
dorp. Het team nodigt de inwoners uit om dit te vieren. U kunt een
kijkje komen nemen in de praktijk. Voor de kinderen is er tussen
15.00 en 16.00 u. gelegenheid plaats te nemen in een échte
tandartsstoel. Ze hoeven niet te vrezen voor een behandeling, want er
wordt alleen maar gekeken. Ook volwassenen, met 'drempelvrees
voor de tandarts' kunnen met een gerust hart komen kijken. Het team
van Tandartspraktijk Heeten hoopt u graag te ontvangen.
POPKOOR HEETEN
Vind je het leuk om te zingen en ben je niet ouder dan 55 jaar? Dan
hebben wij een leuke uitdaging voor je! Met trots kunnen we bekend
maken dat we bezig zijn met het oprichten van een popkoor. We gaan
1x in de 2 weken op de woensdagavond repeteren. Op zondag 30 juni
2019 organiseren we in het KulturhusTrefpunt in Heeten een
zangochtend die zal worden begeleid door Mira van der Jagt. We
hopen dat ze ook onze toekomstige dirigente gaat worden. Zij is
zangcoach en dirigente en zal een zangworkshop verzorgen. Ook zal
er voor een heerlijke lunch gezorgd worden. Tijdens de lunch kunnen
we kletsen over de invulling van het popkoor. Het is een
laagdrempelige dag. De kosten zijn € 15,- voor de workshop incl.
lunch. Kom bij twijfels gewoon lekker naar de workshop. Daarna kun
je altijd nog beslissen of je bij het popkoor zou willen.
Aanvang: 10.30 tot 14.00 u. Je kunt je aanmelden bij Esther Kruiper
Tel: 06-22165958. E-mail: kruiperesther@gmail.com
Esther Kruiper, Sylvia Voorhorst en Lisette Nikamp
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SPREEKUUR ENERGIEK HEETEN
Op dinsdagavond 4 juni houdt Energiek Heeten weer spreekuur. Het
spreekuur wordt gehouden van 20.00 tot 21.00 u. in
KulturhusTrefpunt. Aanmelden mag, maar is niet verplicht. Voor een
kopje koffie of thee wordt gezorgd. Het spreekuur is voor iedereen uit
Heeten, die vragen heeft over van alles wat met duurzame energie te
maken heeft. In het bijzonder zal er gelegenheid zijn om vragen te
stellen en ondersteuning te bieden over de BTW teruggave m.b.t. de
aangeschafte zonnepanelen (dit kan nog met terugwerkende kracht).
Verder kan advies ingewonnen worden over uitgebrachte offertes.
Ook zal er aandacht besteed worden aan zaken als terugverdientijd en
recente duurzame ontwikkelingen, zoals isolatie en warmtepompen
etc. Jan Schonenberg (06-33017143), Jan Oostewechel (0651176432) Loeck Tomassen (06-51343620), Janet Besten (0646752145)

SPORTNIEUWS
VOETBAL
Datum/tijd
Thuis
Zaterdag 25 mei 2019

Uit

15:00
14:30
13:00
13:30
12:45
11:10
11:10
09:45
10:05
10:05
09:00
09:00
09:00
09:00

Sp. Deventer JO19-1
WSV JO19-5
Heeten JO17-1
Heeten JO15-1G
Wijhe '92 JO15-3
Markelo JO13-1G
Sp. Deventer JO13-3
Heeten JO11-1G
Rohda R. JO9-6
Lemelerveld JO9-3G
Heeten 4 tegen 4 1
Heeten 4 tegen 4 2
Heeten 4 tegen 4 3

Heeten JO19-1
Heeten JO19-2
Schalkhaar JO17-4
Terwolde JO15-1
Heeten JO15-2G
Heeten JO13-1
Heeten JO13-3
Rohda R. JO11-3
Heeten JO9-2G
Heeten JO9-3G
SDOL eindtoernooi 4 tegen 4
SDOL eindtoernooi 4 tegen 4
SDOL eindtoernooi 4 tegen 4
Traningsgroep
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Zondag 26 mei 2019
14:00
Heeten 1
Activia 1
10:00
Marienheem 2
Heeten 2
10:15
Heeten 3
Rohda R. 7
12:15
Heeten 4
Schalkhaar 6
10:00
Lettele 4
Heeten 5
10:00
Heeten 6
Raalte 7
10:30
Vilsteren 3
Heeten 7
Traditiegetrouw nodigen we alle spelers, supporters, vrijwilligers, sponsoren en
alle andere betrokkenen uit om op 26 mei a.s. na de wedstrijd een borrel te
drinken en te proosten op het seizoen en wellicht te meimeren over gemiste
kansen, maar ook om vooruit te kijken naar volgend seizoen. Maar bovenal om
gezellig samen te proosten op een hopelijk een toch nog enigszins leuke laatste
thuiswedstrijd na een lastig seizoen.
Zaterdag 1 juni 2019
Is onze jaarlijkse vrijwilligers dag u komt toch ook helpen. Aanvang 08:00 u
Zondag 2 juni 2019
12:45
Heeten 5
ABS 6
11:00
Heeten 7
OVC '21 3

HEETEN SPORTIEF SENIORENGYM VOOR MANNEN EN
VROUWEN
Wist U dat er op de maandagmiddag van 13.15 tot 15.15 u. en
woensdagochtend van 09.30 tot 11.30 u. seniorengym wordt gegeven
door Ann Steenweg. Iedere les is 60 minuten. Het programma wordt
zo gegeven en aangepast aan de mogelijkheden van uw kunnen. Wilt
u fit en soepel blijven is het zeker de moeite waard om een kijkje te
komen nemen. U mag vier keer gratis meedoen voordat u een besluit
neemt. Voor verdere informatie kunt U contact opnemen met Marjet
Wigink. Telefoonnummer: 06-40289823.
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AANLEVERDATA ’T KEVERTJE
Verschijningsdatum
vrijdag
7 juni
21 juni
5 juli
30 augustus

Aantal weken
2
2
8
2

Kopij inleveren
zondagavond
2 juni
16 juni
30 juni
25 augustus

’t Kevertje is ook digitaal te vinden onder
www.parochieheiligkruis.nl locatie Heeten, Kevertje deze week.
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