't Kevertje
Kerk- en verenigingsnieuws voor Heeten

Gebed voor wie op vakantie gaat, of thuis blijft.
God, geef mij een hart dat vakantie kan nemen,
zich even losmaken van werk en regelmaat van huis en haard
dat los en vrij de aarde kan bereizen
lucht en water en andere mensen erbij.
God, geef mij een hart, dat een verrassing beleeft,
gewoon thuis, of heel ergens anders
waar ik nog nooit gedroomd had,
te mooi om waar te zijn, te nieuw,
te anders dan het gewone van alledag.
God, geef mij een hart, dat nieuwsgierig kan zijn
dat kan luisteren naar vogelgeluiden,
dat kan voelen de wind door de haren,
dat kan ruiken de geur van de bloemen en dieren,
een hart dat kan slapen als een zorgeloos kind.
God, geef mij een hart dat vakantie kan nemen
zoals Gij deed op de zevende dag,
toen alles tof was en goed wat U gemaakt had.
Amen.
Ds. Pieter Hoogstrate, naar Manu Verhulst

De Locatieraad wenst U een fijne vakantie.

Vrijdag 5 juli 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 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,
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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KERKNIEUWS
VIERINGEN PAROCHIE H. KRUIS LOCATIE HEETEN
Datum
Heeten
Za. 6/7
Heeten
Zo. 7/7

Nw. Heeten
Za. 6/7
Nw. Heeten
Zo. 7/7
Holten
Zo. 7/7
Heeten
Wo.10/7

Datum
Heeten
Za. 13/7
Heeten
Zo. 14/7
Nw. Heeten
Za. 13/7
Nw. Heeten
Zo. 14/7
Holten
Zo. 14/7
Heeten
Wo. 17/7

Tijd

Viering
Geen viering

Koor

09.00 u.

Woord- en communieviering,
Past. werker E. Reeuwijk.
Na de viering wordt er koffie
geschonken voor in de kerk.
Geen viering

Power of
Music

Geen viering
Geen viering
19.00 u.

Eucharistieviering

Tijd
17.30 u.

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

19.00 u.

Eucharistieviering,
vicaris R. Cornelissen
Geen viering

Koor
Parochiekoor

Geen viering
19.00 u.

Eucharistieviering
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Datum
Heeten
Za. 20/7
Heeten
Zo. 21/7
Nw. Heeten
Za. 20/7
Nw. Heeten
Zo. 21/7
Holten
Zo. 21/7
Heeten
Wo. 24/7

Tijd

Datum
Heeten
Za. 27/7
Heeten
Zo. 28/7
Nw. Heeten
Za. 27/7
Nw. Heeten
Zo. 28/7
Holten
Zo. 28/7
Heeten
Wo. 31/7
Heeten
Vr. 2/8

Tijd
19.00 u.

Datum
Heeten
Za. 3/8
Heeten
Zo. 4/8
Nw. Heeten
Za. 3/8

Viering
Geen viering

Koor

Geen viering
Woord- en communieviering,
past. werker H. Bloo
Geen viering
09.30 u.
19.00 u.

Eucharistieviering,
em. past. B. Wolters
Eucharistieviering

Viering
Eucharistieviering,
em. past. B. Wolters
Geen viering

Koor
Parochiekoor

Geen viering
09.00 u.

Eucharistieviering,
em. past. J. Verweij
Geen viering

19.00 u.

Eucharistieviering

09.00 u.

1e Vrijdag van de maand,
eucharistieviering

Tijd
19.00 u.

Viering
Eucharistieviering,
vicaris R. Cornelissen
Geen viering

Koor
Geen koor

Geen viering
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Nw. Heeten
Zo. 4/8
Holten
Zo. 4/8
Heeten
Wo. 7/8
Datum
Heeten
Za. 10/8
Heeten
Zo. 11/8
Nw. Heeten
Za. 10/8
Nw. Heeten
Zo. 11/8
Holten
Zo. 11/8
Heeten
Wo. 14/8
Heeten
Do. 15/8

Datum
Heeten
Za. 17/8
Heeten
Zo. 18/8
Nw. Heeten
Za. 17/8
Nw. Heeten
Zo. 18/8
Holten
Zo. 18/8
Heeten
Wo. 21/8

Geen viering
09.30 u.
19.00 u.

Eucharistieviering,
em. past. H. Brummelhuis
Eucharistieviering

Tijd
19.00 u.

Viering
Eucharistieviering,
vicaris R. Cornelissen en
past. werker C. Broekhoff
Geen viering

17.30 u.

Eucharistieviering,
em. pastoor B. Wolters
Geen viering

Koor
Geen koor

Geen viering
Geen viering
19.00 u.

Maria ten Hemelopneming,
eucharistieviering,
em. past. J. Verweij

Parochiekoor

Tijd

Viering
Geen viering

Koor

Geen viering
19.00 u.

Eucharistieviering,
vicaris R. Cornelissen
Geen viering
Geen viering

19.00 u.

Eucharistieviering
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Datum
Heeten
Za. 24/8
Heeten
Zo. 25/8

Tijd

Viering
Geen viering

Koor

09.00 u.

Power of
Music

Nw. Heeten
Za. 24/8
Nw. Heeten
Zo. 25/8
Holten
Zo. 25/8
Heeten
Wo. 28/8

19.00 u.

Oogstdankviering,
woord- en communieviering,
past. werker E. Reeuwijk.
Na de viering wordt er koffie
geschonken voor in de kerk.
Eucharistieviering,
past. G. Nijland
Geen viering
Geen viering

19.00 u.

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 woensdag 19 juni is op 65-jarige leeftijd overleden Paul (Paulus
Gerardus) Elders. Hij woonde aan de Kemphaan 5 te Raalte.
Woensdag 26 juni is in besloten kring afscheid van hem genomen.
Dat hij moge rusten in vrede.
MISINTENTIES
Wij gedenken de volgende intenties:
In het weekend van 6 en 7 juli:
Jgt. Betsie Haarman-Schrijver; Hein Hunneman en overl. fam.;
Johanna en Antoon Kerkvliet en overl. fam.; Tonnie en Leon
Schoorlemmer; Geert Voorhorst; Overl. ouders Lorkeers-Rodijk;
Overl. ouders Vulink-Reimert; Mariet Schoorlemmer; Antoon
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Schoorlemmer; Overl. ouders Voorhorst-Olde Bijvank en Herman
Voorhorst; Hein en Grada Wagemans en overl. fam.; Overleden fam.;
Gerrit Evers; Gerardus Olde Bijvank, Gerritdina Olde BijvankHaverkamp en Wim Olde Bijvank; Wim Disselhorst, Casper en
overl. fam.; Gerard Tijscholte; Wim Zwijnenberg; Doortje Mensink
en overl. ouders; Overl. ouders Grondhuis-Wevers; Johan en Tonnie
Elshof en overl. fam.; Ria Hendriks-Assink; Ben Lugtenberg.
Woensdag 10 juli:
Jgt. Gerritdina Olde Bijvank-Haverkamp; Leida en Frans Boerhof;
Gerrit Aarnink.
In het weekend van 13 en 14 juli:
Jgt. M. Schröder-Olde Elberink; Wim Nijenkamp; Gerrit en Anneke
Jansen; 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; Overl. ouders GrondhuisWevers; Overl. ouders van Dooremolen-Roozeman, Geert en overl.
fam.; Wim Zwijnenberg; Overl. ouders Groote Stroek-Schoot, Jan,
Bernard en Teun.
Woensdag 17 juli:
Jgt. Marie Marsman; Wim Wigink; Jan Klein Overmeen.
In het weekend 20 en 21 juli:
Geen vieringen dit weekend, misintenties verschuiven naar het
weekend van 27 en 28 juli
Woensdag 24 juli:
Overl. ouders Hondeveld-van Bemmel.
In het weekend van 27 en 28 juli:
Jgt. Antonia Wichink-Wiggers; Johan en Herman Lubbers; Hein
Hunneman en overl. fam.; Johanna en Antoon Kerkvliet en overl.
fam.; Betsie Haarman-Schrijver; Overl. ouders Grondhuis-Wevers;
Dinie Beumer; Gerrit en Anneke Jansen; Tonnie en Leon
Schoorlemmer; Johan en Tonnie Elshof en overl. familie.
Woensdag 31 juli: Geen misintenties.
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Vrijdag 2 augustus 1e Vrijdag van de maand:
Voor de levende en overleden leden van de KBO; Anton
Oostewechel en overl. fam.; Henk Goorden en overl. fam.; Jan
Hondeveld en fam.; Pa, Gerard en Willy Kieftenbeld en overl.
familie.
In het weekend 3 en 4 augustus:
Overl. ouders Vulink-Reimert; Gerrit en Anneke Jansen; Wilhelmus
Logtenberg en echtg.; Mariet Schoorlemmer; 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.; Overl. fam.; Gerrit
Evers; Gerardus Olde Bijvank, Gerritdina Olde Bijvank-Haverkamp
en Wim Olde Bijvank; Overl. ouders Grondhuis-Wevers; Johan en
Annie Meijerink-Overkempe en Peter; Ben Lugtenberg.
Woensdag 7 augustus:
Geen misintenties.
In het weekend 10 en 11 augustus:
Wim en Ria Nijenkamp; Gerrit en Anneke Jansen; Mies en Trees
Hiethaar en overl. fam.; Hein Hunneman en overl. fam.; Johanna en
Antoon Kerkvliet en overl. fam.; Johan en Tonnie Elshof en overl.
fam.; Overl. ouders Grondhuis-Wevers.
Woensdag 14 augustus:
Geen viering, misintenties verschuiven naar donderdag 15 augustus,
Maria ten Hemelopneming.
Donderdag 15 augustus:
Jgt. Rieks en Marie Willemsen-Knuver; Leida en Frans Boerhof;
Gerrit Aarnink; Overl. ouders Groote Stroek-Schoot, Jan, Bernard en
Teun; Overl. ouders Duteweert-van Oldeniel; Thea van Dijk-Alberts.
In het weekend van 17 en 18 augustus:
Geen vieringen dit weekend, misintenties verschuiven naar het
weekend van 24 en 25 augustus.
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Woensdag 21 augustus:
Geen misintenties.
In het weekend 24 en 25 augustus:
Jgt. Antonia W. Vulink-Reimert; Jgt. Henk Goorden; Jgt. Johanna
Kerkvliet; Jgt. Gerhardus J. Haarman; Johan en Herman Lubbers;
Hein Hunneman en overl. fam.; Johanna en Antoon Kerkvliet en
overl. fam.; Overl. ouders Gerrit Oldeboer-Annie Eekmate; Riek
Vulink; Jan Voorhorst; Jan, Lien en Lidy Lenferink; Tonnie en Leon
Schoorlemmer; Doortje Mensink en fam.; Johan en Tonnie Elshof en
overl. fam.; Overl. ouders van Dooremolen-Roozeman, Geert en
overl. familie.
Woensdag 28 augustus:
Geen misintenties.
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 20 en 21 juli, 17
en 18 augustus en 14 en 15 september geen vieringen.
KOSTER EN ACOLIETEN
Datum
Zon 7/7
Za. 13/7
Za. 27/7
Za. 3/8
Za. 10/8
Don 15/8
Zo. 25/8

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

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

Acolieten
Geen misdienaars
Tijs en Ruben Salden
Eveline en Judith Salden
Tijs en Ruben Salden
Eveline en Judith Salden
Tijs en Ruben Salden
Geen misdienaars
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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 doopzondag is 27 oktober 2019.
KERKSCHOONMAAK
Woensdag 10 juli groep 2, maandag 29 juli groep 3, woensdag 21
augustus groep 4, dinsdag 10 september groep 5
PAROCHIESECRETARIAAT GESLOTEN
Het parochiesecretariaat is van vrijdag 19 juli t.m. vrijdag 10
augustus wegens vakantie gesloten!
TERUGKOMVIERING EHC/ VAKANTIEVIERING
Heeten, 22 juni 2019, thema: “Op Reis” stond er voorop het boekje.
Met veel zorg door de werkgroep samen gesteld. Ook het kinderkoor
Sunshine deed goed haar best en hadden mooie liedjes ingestudeerd.
We willen toch onze teleurstelling uitspreken en vonden het jammer
dat er zo weinig kinderen waren die de Eerste Heilige Communie
hadden gedaan. Ook waren alle kinderen van de bassischool
uitgenodigd bij deze vakantieviering. We hadden het heel mooi
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gevonden als jullie er ook waren geweest, met je ouders of
grootouders misschien.
De Locatieraad wenst jullie een mooie vakantie.
En hopelijk zien we elkaar na de vakantie weer terug.
KINDERKOOR SUNSHINE
Zoekt zangers/zangeressen en muzikanten.
Wij zijn op zoek naar jongens en meiden die het leuk vinden om bij
ons koor te komen zingen. Speel je een muziekinstrument
(bijvoorbeeld drum, gitaar, piano of een blaasinstrument), dan zijn we
misschien ook wel op zoek naar jou!
We repeteren elke vrijdag van 18.00-19.00 u. in de kerk. Kom je een
paar keer kijken en meedoen? Neem gerust een vriendje of
vriendinnetje mee! Wil je eerst nog meer informatie? Mail dan naar
onze dirigente Iris: irisnijboer1@hotmail.com
50-JARIG BESTAAN POWER OF MUSIC
Namens ons hele koor willen we Heeten bedanken voor de
overweldigende reacties op onze cake- en boterkoekactie. We hielden
deze actie zodat we ons 50-jarig jubileum kunnen vieren met twee
gratis concerten in de kerk. Op zaterdag 12 en zondag 13 oktober
laten we nummers horen die de afgelopen vijftig jaar in de hitlijsten
hebben gestaan. Het wordt een feest der herkenning. We hopen u daar
te zien.
Power of Music
BEDEVAART NAAR KEVELAER
Hierbij wil ik U uitnodigen voor de Bedevaart naar
Kevelaer op zaterdag
7 september 2019. De
Hoofdbroedermeester ( Ben Lokate ) regelt nog een
mooi en goed koor. Om 08.30 uur is de
eucharistieviering in de Basiliek!
De muzikale
omlijsting wordt verzorgd door St. Caecilia Heeten.
Bij de “vaste “deelnemers kom ik in de tweede week van augustus
persoonlijk langs om te vragen of U meegaat. U krijgt daarbij het
dagprogramma, die ook te lezen is op de site van de parochie Heeten
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onder het kopje Kevelaer. Ook kunt U op deze site iets vinden over
de geschiedenis van Kevelaer. In augustus kom ik U ook uitnodigen
tot deelname aan de bedevaart in één van de vieringen in het
weekend. Eerder aanmelden mag natuurlijk ook !
Het thema luidt dit jaar:
Heer, naar wie zouden wij gaan ( Joh. 6 vers 28 )
Kosten: € 25,-- per persoon. Jeugd t/m 16 jaar: € 12,--.
Het Kevelaerlof vindt plaats op zondag 6 oktober in de basiliek van
Raalte om 19.00 u. ’s avonds. Ook het koor en fanfare verlenen dan
hun mede-werking . Wie de preek verzorgt blijft nog een verrassing.
Met vriendelijke groeten, Jan Mulder, broedermeester voor Heeten,
Nieuw-Heeten en Holten. Telefoon: 0572 – 381422. E-mail:
jan@mulder.com
MIVA COLLECTE
In het weekend van 24 en 25 augustus is er een extra deurcollecte
voor de MIVA. (Missie Verkleersmiddelen Actie). De bussen
hiervoor staan achter in de kerk. Van harte aanbevolen.
OOGSTGAVE NAAR TUINENPROJECT OP DE FILIPIJNEN
Al vanaf 2001 trekt jaarlijks een groep Sallandse vrijwilligers van de
stichting Red Horse Company naar het Filipijnse eiland Negros om er
orkaanbestendige huizen te bouwen. Het vissersdorp is inmiddels
door de onbaatzuchtige inzet van deze vrijwilligers, maar zeker ook
door de inzet van de eigen bevolking voorzien van enkele tientallen
gezinswoningen. De kwetsbare vissersbevolking kan hierdoor
weerstand bieden aan de natuurelementen, die hun oude huizen in het
verleden keer op keer verpletterden. Nog onlangs bouwden een
kleine tiental Sallanders , in samenwerking met de lokale
hulporganisatie, aan de verblijven in Old Sagay. Bij hun verblijf op
dit eiland was er bovendien de confrontatie met de eenzijdige
voedingsgewoonte. Het initiatief voor een tuinenproject was
geboren!! Vooreerst dient de waterhuishouding gereguleerd worden,
zal afrastering noodzakelijk zijn en grond in cultuur moeten worden
gebracht. Deze dorpstuin komt ten goede aan de gehele gemeenschap
en vereist dan ook een gezamenlijke inzet van de bewoners van dit
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vissersdorp. Onder leiding van een lokale stichting èn met de
opbrengst van de oogstgave kan de schop in de loop van het jaar echt
de grond in. Donaties uit Salland worden ingezet voor de aanschaf
van tuinmateriaal, afrastering, zaden, planten en fruitboompjes. Ook
zal in scholing en opleiding geïnvesteerd gaan worden, opdat dit
tuinenproject de komende jaren een solide basis krijgt. Wat is de
oogstgave hier bijzonder welkom. Wat zal uiteindelijk een
gemeenschappelijke tuin bij deze kwetsbare, maar o zo dappere
bevolking , het levenspeil drastisch verhogen. Van overleven naar
een duurzame toekomst, op een wederopbouwlocatie voor
slachtoffers van de verwoestende tyfoon Hayan in 2013. In augustus
kan Salland middels de oogstgave hiervoor de aanzet geven. Naast de
deurcollectes en de inzameling tijdens diensten kunt u een donatie
doen via : NL45 RABO0142967157 tnv oogstgave.
BOERDERIJDIENST 25 AUGUSTUS 10.00 U.
Al enige tijd worden er tweejaarlijks boerderijdiensten georganiseerd
door de werkgroep Kerken en Landbouw. We zijn dan te gast op een
boerderij. Op 25 augustus is het weer zo ver. Dit jaar zijn we te gast
bij een pachtboerderij van Stichting IJssellandschap, bij de familie
Heleen en Wilco van Beek. Hun boerderij staat aan de Raalterweg 49.
(Vanuit Deventer gekomen is het de tweede boerderij vanaf Nieuw
Sion aan de linkerkant). De dienst begint om 10.00 u..
Thema van de dienst is: Rentmeesterschap. Daarover heeft Jaap
Starkenburg een goed verhaal te vertellen. Hij is directeurrentmeester van Stichting IJssellandschap. Heleen is betrokken bij
Salland boert en eet bewust. Wilco zal vertellen hoe zij het begrip
rentmeesterschap invullen op hun bedrijf. Na de dienst kunnen
mensen die graag meer willen horen of zien nog bij alle drie napraten.
Voorgangers zijn: pastoraal werker Lonneke Gunnink en ds. Trijnie
Plattje. Muzikale medewerking wordt verleend door Eendracht en
Suzan en Mieke ten Have. Voor meer informatie kunt u terecht bij
Henk Meijer, tel. 0570 – 541347. We hopen op veel bezoekers en
mooi weer!
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VERENIGINGSNIEUWS
ACTIVITEITENGROEP 55+
Busreis 28 augustus naar Texel. Laatste herinnering. Wij hebben een
grote deelname en hierdoor is de prijs nu € 57,00 per persoon
geworden. Graag gepast betalen. Vertrek 08.30 u. vanaf Dorpsplein
Heeten.
Onderweg krijgen we een kop koffie/thee met koek. Om ongeveer
12.30 u. een koffietafel met kroket. Misschien duurt de tussentijd om
iets te eten te lang dus neem iets extra 's mee. Tegen 17.45 u. krijgen
we in Joure bij restaurant 't Haske een driegangen diner. 's Avonds
tegen 21.15 u. zijn we weer terug in Heeten. Er zijn nog enkele
plaatsen beschikbaar. Opgeven kan bij Ria : 0572-381684. Dan onze
laatste hele dag fietsen is op woensdag 11 september.
JUVENTA ZOMERWEEK 2019
Van 19 tot 23 augustus is het weer tijd voor de zomerweek. Deze
week, met het thema Gevangenis, bevat weer een heleboel leuke
spellen en activiteiten die je niet kunt missen! Alle kinderen die
aankomend jaar naar groep 3 t/m 6 gaan, zijn welkom op 19, 20 en 21
augustus. Ga je naar groep 7, 8 of de brugklas? Dan zien we je graag
op het kamp van 21 t/m 23 augustus. Voor meer informatie kunt u
terecht op onze website (www.juventaheeten.com) of stuur een email naar (juventaheeten@gmail.com). Tot dan!
Juventa Heeten
VEELZIJDIGE PAARDENSPORT OP GALOPPADE HEETEN
2019
Landelijke Rijvereniging en Ponyclub Heeten organiseren op het
prachtige Landgoed Groot Zwaaftink op vrijdag 26 juli, zaterdag 27
juli en zaterdag 3 augustus de Galoppade 2019, de hippische
kampioenschappen van Overijssel. Er wordt gestreden in diverse
klassen en disciplines als springen, dressuur en vier- en zestal voor
zowel paarden als pony’s. Het globale programma ziet er als volgt
uit: Vrijdag 26 juli: Bixie (de allerjongste ponyruiters) en Paarden
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voorselecties dressuur klasse B t/m Z1 en de kampioenschappen in de
hoogste dressuurklassen Z2 en ZZL waarbij vanaf 13.30 de kür op
muziek wordt verreden. Zaterdag 27 juli Paarden: dressuur en
springen
in
alle
klassen,
vieren
zestallen
en
verenigingskampioenschap. Zaterdag 3 augustus Pony’s: dressuur en
springen
in
alle
klassen,
vieren
zestallen
en
verenigingskampioenschap.
Het belooft een spannende strijd te worden aangezien tijdens deze
kampioenschappen ook startbewijzen voor de Nederlandse
kampioenschappen zijn te verdienen. Uiteraard doen ook een groot
aantal eigen leden van LR en PC Heeten mee. Komt u ze
aanmoedigen? Naast alle paardensport is er een gezellig strodorp met
stands en bezigheden voor kinderen. Uiteraard wordt ook de
inwendige mens niet vergeten. Alle dagen gratis toegang. Noteer deze
data in uw agenda en kom gezellig een kijkje nemen. Voor actuele
dagindelingen en startlijsten: www.knhsregiooverijssel.nl.

OVERIG NIEUWS
HEETEN BEGROOT
Rectificatie “heet het hè”: er is NIET besloten om onderhoud aan
sportvelden te verminderen hoor. Dit was een fictief voorbeeld
tijdens onze bijeenkomst op 17 juni en dat stond er in het
krantenartikel niet zo duidelijk bij. Echt begroten willen we volgend
jaar starten. Als Heetenaren samen. Alvast van harte welkom!
heetenbegroot@gmail.com | 06 1348 8937.
EKIDENLOOP IN EEN NIEUW JASJE!
De 4de versie van de Ekiden op zaterdag 21 september heeft alles in
zich om opnieuw de ponyweek groots te openen. Na drie succesvolle
versies krijgt de komende een geweldige update. Dit allemaal om nog
meer lopers uit te dagen. Voor het eerst is deze marathonestafetteloop verschoven naar de middag. De eerste loper – inderdaad
met de kenmerkende tasuki – start om 13.00 u. Na een ronde van 5
km. wordt deze Japanse sjerp door gegeven aan de tweede loper die
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de afstand van 10 km. overbrugt. De volgende runners lopen
achtereenvolgens 5, 10, 5 en 7,2 km om uiteindelijk een eindtijd neer
te zetten. Omwille van de tijd en van de sfeer is er om 16.00 u. een
‘herstart’. Een nieuw fenomeen in dit verband: alle nog niet-gestarte
lopers vertrekken gelijktijdig voor de afsluitende ronde(s). Dit zal
ongetwijfeld extra reuring teweeg brengen op en rond het Dorpsplein!
Nieuw is ook de mini-ekiden: een estafetteloop voor teams van 6
junioren ( t/m 14 jaar ) die elk een ronde van 2,5 km lopen. De eerste
loper start om 15.00 u., jawel ook met een (knalgele) tasuki om zijn
lichaam. Wat ligt ook hier een machtig mooie uitdaging voor
bestaande teams, voor vrienden- of vriendinnengroepen om met
elkaar deze (mini-) marathon te lopen! Wat is de Ekiden überhaupt
een fenomeen geworden aan het begin van de ponyweek! Doe mee,
neem initiatief, vorm een team, ga met elkaar een paar avondjes in
training en schrijf je in via www.mijninschrijving.nl. Verdere
informatie op www.ekidenheeten.nl
VRIJWILLIGER GEZOCHT
Hennie is een gezellige vrouw van 59 jaar wie opzoek is naar een
vrijwilliger, woonachtig in de omgeving van Heeten, die gezellig
eens een bakje koffie met haar wil komen drinken, met haar naar de
markt in Raalte wil gaan, of andere leuke activiteiten onderneemt
zoals een uitje naar de bioscoop enzovoorts. Hennie zou het liefst
willen dat iemand om de week of om de twee weken kan afspreken.
Lijkt jou het leuk om iets voor haar te betekenen? Neem dan contact
op! Voor meer informatie, mail gerust naar l.hilferink@zozijn.nl
COLLECTE NEDERLANDSE RODE KRUIS
De collecte van het Nederlandse Rode Kruis 2019 heeft het mooie
bedragopgeleverd van € 1.538,85. Hartelijk dank aan alle mensen die
een bijdrage hebben geleverd aan dit prachtige bedrag. Ook
decollectanten willen we heel erg bedanken voor hun inzet. Namens
de wijkcoördinatoren van het Rode Kruis Heeten, Linda Klein
Koerkamp en Marieke Mars.
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OPEN MIDDAG ENERGIEPARK HEETEN
Zet alvast in de agenda zaterdagmiddag 24 augustus. Endona houdt
rondleidingen op het energiepark Heeten, en er is meer. De
jeugdparticipanten ontvangen hun certificaten, er is informatie over
de productie van stroom. Er is al meer dan 1.700.000 kWh opgewekt!
Maak kennis met het Endona Maatschappelijk Fonds. Iedereen kan
een lokaal maatschappelijk initiatief aandragen voor een geldelijke
bijdrage. In november wordt er gestemd en de gelden verdeeld. Stel je
vragen over overstappen en energieklant worden. De definitieve
uitnodiging komt in augustus op www.endona.nl.

SPORTNIEUWS
HEETEN SPORTIEF
Nieuw, Nieuw, Nieuw! Zomer fit actie 65+. Beweeg mee deze zomer
buiten en laagdrempelig.
Woensdagen: 7-14 en 21 augustus
Tijd: 10.00-11.00 u.
Waar: verzamelen 09.45 u. bij de Sporthal Heeten. We gaan naar de
overkant IJsselgouwe, o.l.v Ann Steenweg (354405).
Kosten €3,- per keer of 3x voor €7,50 en gratis meedoen de eerste 3
lessen in het nieuwe seizoen bij Heeten Sportief. Buiten-SamenSportief
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AANLEVERDATA ’T KEVERTJE
Verschijningsdatum
vrijdag
30 augustus
13 september
4 oktober

Aantal weken
2
3 i.v.m. ponyweek
2

Kopij inleveren
zondagavond
25 augustus
8 september
29 september

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

De redactie van ’t Kevertje wenst u allen een fijne
vakantieperiode!
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