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Het is donker in het clubhuis 
van de vv Heino. Het bruisende 

hart van de vereniging ligt er stil en 
verlaten bij. De plek waar we graag 
komen na een training, wedstrijd of 
gewoon om samen een drankje te 
drinken. Voor de diehards is het dé 
huiskamer voor in het weekend.  
Gerund door vele enthousiaste 
vrijwilligers die iedereen graag 
voorzien van zijn of haar natje en 
droogje. Niet alleen het voetballen, 
maar ook het samenzijn in de kan-
tine is een groot gemis. Hoogste tijd 
om te bellen met Jennie Hengeveld, 
ook bekend als de ‘glimlach van de 
kantine’. De kans is namelijk heel 
groot dat je haar blije gezicht wel 
eens hebt gezien in de keuken of 
achter de bar. 

Tekst: Jessica Slotman 

‘Jennie, hoe is het? Wat doe je met de 
zeeën van tijd die je overhoudt nu de 
kantine dicht is? We missen je, wan-
neer ga je weer open?’ Direct wierp ik 
mijn vragenvuur op haar af, Jennie is 
namelijk heel goed in gezellig keuvelen. 
‘Het gaat goed met mij, maar er is niets 
aan dat de kantine dicht is. Ik mis het 

enorm.’ Gedurende het gesprek is het 
duidelijk dat ze vooral het sociale mist. 
Niet alleen bij de voetbal, maar ook op 
haar werk. ‘Het is allemaal zo opper-
vlakkig, de mooie gesprekken over het 
echte leven bij het koffieapparaat zijn 
er niet meer bij.’ Dit geeft gelijk aan wat 
voor mensenmens Jennie is; sociaal, 
openhartig en met oog voor het indivi-
du. Niet voor niets is ze als lid van de 
kantinecommissie verantwoordelijk voor 
de vrijwilligers. 

Jennie komt uit een echt voetbalgezin. 
Haar twee zonen spelen van jongs af 
aan bij vv Heino. Ook haar man Henk 
draagt zijn steentje bij. Ruim twintig jaar 
is hij al trainer bij vv Heino. Hij heeft 
diverse trainingspapieren behaald en 
op dit moment is Henk assistent-trainer 
bij de jongens onder 19 jaar. De zonen 
voetballen inmiddels bij Heino 2 en 
Heino 4. Zaterdag of zondag, er is altijd 
wel een Hengevelder op het sportpark 
te vinden. ‘Vroeger kon ik wel in mijn 
eentje thuis gaan zitten’, vertelt Jennie, 
‘maar het is alleen veel gezelliger om te 
gaan kijken’. Zo is ze als voetbalmoe-
der achter de bar beland om biertjes te 
tappen. Nu wordt ze liefkozend kantine-
moeder genoemd, want hoe vaak horen 

NIEUWSBRIEF 
vv Heino
Voor de verandering een keer geen editie 
van het clubblad, maar de allereerste 
uitgave van Sportbulletin vv Heino. Hierin 
lees je een aantal korte nieuwsberichten en 
een interview met Jennie Hengeveld, die in 
tijden van geen of minder strenge corona-
-maatregelen een belangrijke rol speelt in 
het draaiend houden van onze kantine. 
Daarnaast geeft het bestuur antwoord 
op de vraag ‘Wat betekent vv Heino voor 
jou?’. Uiteraard hopen we elkaar in het 
voorjaar weer vaker tegen te kunnen 
komen, waardoor we dan ook weer een 
volwaardig clubblad kunnen uitgeven. Voor 
nu wensen we je veel leesplezier met deze 
nieuwsbrief.

Redactie Heino Sport:  
Dorien, Jessica, Gudy en Timo

MEER DAN ALLEEN VOETBAL ...
Jennie Hengeveld

Uitgave Heino Sport vv Heino,
opgericht 7 juli 1969
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haar zonen wel niet: hé je moeder staat 
ook weer in de kantine! 
Bestaat het leven van Jennie dan alleen 
uit voetbal? Nee, zeer zeker niet. Ze 
wonen prachtig buitenaf, waar altijd 
wel wat te doen is rondom het huis. Of 
ze gaat wandelen met hun prachtige 
vierkleurige hond, wat Jennie graag mag 
doen. Ze is sportief, maar Jennie kan 
ook genieten van thuis met een goed 
boek wegkruipen op de bank. Twee 
keer per jaar gaan ze op vakantie. In 
de zomer gaan ze kamperen en in de 
winter op wintersport in de bergen. Een 
andere hobby van Jennie is zingen; ze is 
dan ook lid van het koor Reflection, een 
zanggroep die verbonden is aan de  
Katholieke kerk. ‘Niet dat ik katholiek 
ben’, zegt Jennie, ‘ik ben daar meer 
voor de leut’. En dan werkt ze ook nog 
parttime bij de Rabobank.

De voetbalkantine slokt veel van haar 
vrije tijd op. Eerst als planner voor de 
kantinecommissie en tegelijkertijd deed 
ze veel andere functies erbij als inval-
ster. Sinds de planning digitaal is, kost 
het maken van de roosters veel minder 
tijd. Het blijft wel belangrijk om vrijwil-
ligers te werven voor de kantine. Om 
deze reden is Jennies functie uitgebreid: 
als vrijwilligerscoördinator is het haar 
taak om nieuwe kantinevrijwilligers te 
enthousiasmeren en om het contact te 
onderhouden met de bar- en keuken- 
helden. Laten wij niet vergeten dat de 

inkomsten die binnengehaald worden 
met de verkoop van drank en etens-
waren een hele belangrijke financiële 
injectie is voor de vereniging. Eigenlijk 
kan vv Heino niet zonder het clubhuis. 
Jennie doet haar uiterste best om 
mensen te inspireren en te motiveren 
voor het draaien van diensten in het 
clubhuis. Doordat er te weinig vrij- 
willigers zijn om de roosters volledig 
bezet te krijgen, heeft Jennie heel veel 
gaten in de planning opgevuld. Zo stond 
ze wekelijks in de keuken. ‘Je moet dan 
oppassen dat je jezelf niet overvoert, 
het moet wel leuk blijven’, zegt Jennie 
gedecideerd. ‘Het is ook knetterhard 
werken, maar de waardering die wij 
krijgen is echt heel groot. Dit maakt  
heel veel goed.’

Waardering. Een woord dat Jennie 
veelvuldig gebruikte tijdens ons tele-
foongesprek. ‘De waardering voel ik echt 
van de bezoekers die je bedanken als ze 
naar huis gaan na een middag gezellig-
heid.’ Dit is ook mede door de inzet van 
Jennie en haar positieve mentaliteit. 
Voor mij is Jennie het toonbeeld van 
voetbalmoeder naar kantinemoeder. 
Met passie en liefde zet zij zich in om 
het bruisende hart van de vereniging te 
laten kloppen. Jennie, om ons bijzonde-
re telefoongesprek in bijzondere tijden 
af te sluiten: de waardering die jij voelt, 
die is zó ontzettend verdiend!

OPROEP:  
Nieuwe keuken- en barmedewerkers 
zijn broodnodig en van harte welkom.

Mocht je enthousiast zijn geworden, 
neem dan gerust contact op met 
Jennie Hengeveld. Wil je graag eerst 
meer informatie of een keertje komen 
proefdraaien, alles is mogelijk. Laat 
het Jennie weten en het wordt geregeld. 

Jennie is bereikbaar op
telefoonnummer: 06-83 55 37 93
of per mail: kantinedienst@vvheino.nl
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Wat betekent vv Heino
voor mij?

Bestuursleden aan het woord ...

Naar het antwoord op deze vraag gaan we de komende tijd op 
zoek binnen vv Heino. Als aftrap vertellen onze bestuursleden

wat vv Heino voor hén betekent.

Joey Lute, penningmeester
Sport, spel en gezondheid, maar 
bovenal verenigingsleven, sociale con-
tacten, vriendschap en ontspanning. 
Zo geniet ik wekelijks van het spel van 
diverse teams en mag ik zelf ook nog 
graag een balletje trappen, maar het 
is niet compleet zonder de gezelligheid 
na afloop!

Christel Schutte, secretaris
Het is de club waar onze twee jongens 
voetballen; het is de club waar ikzelf 
het mooie spelletje voetbal mag spelen 
(of in ieder geval iets wat erop lijkt); 
het is de club waar ik met veel plezier 
bestuurswerkzaamheden mag én wil 
uitvoeren.  

Wat verpest die coronapandemie dit 
toch allemaal!
 
Lekker trainen op donderdag, in het 
weekend een wedstrijd spelen met 
dames zondag en af en toe met dames 
7x7 op vrijdag. Na het sportieve 
moment de gezelligheid opzoeken in 
de kantine. Hoe langer de stop duurt, 
hoe meer ik het ga missen.
 
Als bestuurslid doet het pijn om te zien 
dat het zo rustig is op ons mooie sport-
park. Gelukkig kunnen we achter de 
schermen (soms met wat moeite) nog 
zaken regelen voor de vereniging, maar 
het is toch anders.
 
Nu een groot gedeelte van de voetbal 
platligt vanwege corona kom je er pas 
achter hoeveel je de saamhorigheid, 

sportiviteit en vooral de gezelligheid 
mist. We hebben zo’n mooie club en ik 
kijk dan ook met veel plezier uit naar 
het moment dat we weer richting het 
‘oude normaal’ kunnen. De eerste 
stappen zijn gezet met de versoepelin-
gen. Laat de volgende versoepelingen 
maar komen. Op naar veel sportieve, 
actieve en gezellige momenten samen 
bij de club met veel nieuwe energie.

Arjen Stegeman, voorzitter
vv Heino betekent voor mij dom 
zeuren, actief zijn met zijn allen, 
grappen en grollen, genieten van de 
kantine en het spelletje.

Franc ter Laak, kantinecommissie
Voor mij is vv Heino een club waar 
ik me thuis voel. Waar ik op andere 
gedachten kan komen en de dagelijkse 
sleur kan doorbreken. Ik kom daarbij 
in contact met mensen van binnen 
en ook van buiten de vereniging. Een 
vereniging die door iedereen een warm 
hart wordt toegedragen. Voor mij is het 
een vereniging die op een professio-
nele wijze nastreeft om er een familie-
club van te maken. Voor mij kent deze 
vereniging geen drempels. De inzet van 
iedereen wordt enorm gewaardeerd.

Diane Eilander,  
evenementencommissie
Als bestuurslid en voorzitter evene-
mentencommissie is vv Heino voor mij 
vooral sportiviteit met als bijzaak gezel-
ligheid en saamhorigheid. Hoe dat te 
bereiken in coronatijd is een uitdaging. 
Inkomsten vanuit kantine blijven uit, 

Geste Heino 1
Wij zijn heel blij met een bijdrage van Heino 1, die 
een mooi bedrag uit hun teampot hebben vrijge-
maakt om onze vereniging vooruit te helpen.
Hartelijk dank daarvoor, heren!

Webshop
In de webshop staan nog meer artikelen 
waarmee de vereniging toch wat inkomsten 
kan genereren, nu met een uitgebreid 
assortiment! 

Kort nieuws ...
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ALGEMENE INFORMATIE

Een vraag?

Stuur een mail:
Secretariaat: info@vvheino.nl 

Commissies:
sponsorcommissie@vvheino.nl
tc@vvheino.nl
secretaris-jeugdcommissie@vvheino.nl
seniorencommissie@vvheino.nl
kantinecommissie@vvheino.nl
evenementencommissie@vvheino.nl
 

Meer informatie over de verschillende 
commissies en diensten vind je op  
onze website : 

www.vvheino.nl

trainingen kunnen niet doorgaan maar 
een groot deel van de vaste lasten 
blijft. Met het bestuur, de EC en met 
een aantal enthousiaste leden zoeken 
we naar wat wél mogelijk is. Kijken we 
hoe we toch activiteiten kunnen organi-
seren en waar mogelijk ook extra 
inkomsten kunnen genereren. Zo was 
er de hoodie- en t-shirt actie in de 
zomer en gaan we nu weer voor een 
Paasactie. Die inzet en creativiteit 
zijn voor mij typisch vv Heino! Het 
vv Heino-gevoel zit voor mij vooral in 
het ontmoeten van leden, ouders en 
toeschouwers op het sportpark dus ik 
kan niet wachten op het moment om 
iedereen weer samen te zien!

Jan Pekkeriet, seniorencommissie
vv Heino is voor mij nog vrij nieuw, dus 
ik moet nog veel uitzoeken hoe een en 
ander werkt binnen de vereniging. Het 
spelletje blijft prachtig om te doen met 
het 7x7-voetbal, ook al word ik toch 
wat ouder. Ik voel me erg welkom bij 
de club en na de training even nazitten 
vind ik natuurlijk super!

Peter Telgenkamp, 
jeugdcommissie
Wat ooit begon met een vader die 
leider wordt van zijn zoon die gaat 
voetballen is verworden tot een sociaal 
platform, van leuke mensen met een 
gezamenlijke hobby: voetbal. Bijna 
iedereen heeft op een of andere wijze 
wel een connectie met onze club. Via 
zichzelf, dan wel de partner, kinderen 
of kleinkinderen. Één op de acht inwo-
ners van Heino is zelfs lid. vv Heino is 
voor mij de verpersoonlijking van ons 
dorp. Het draagt bij aan leefbaarheid, 
maar vooral plezier bij een groot deel 
van onze inwoners.

Timo Bomhof, PR & communicatie
Donderdagavond met een mooi gezel-
schap een uurtje fanatiek trainen en 
daarna in de kantine vooruitkijken naar 
het komende voetbalweekend. Zater-
dagmiddag met Thije of Nina voetbal 
kijken, met natuurlijk een voetbal mee 
– alleen maar bekenden langs de lijn. 
Zondagochtend vroeg op, op de fiets 

naar het voetbalveld, slap geouwehoer 
in de kleedkamer, de wedstrijd met H5 
en ten slotte de evaluatie in de kanti-
ne, om daarna op maandag alweer uit 
te kijken naar het volgende weekend. 
Zelfs de bestuursvergaderingen op 
dinsdagavond – met elf man in de 
bestuurskamer bij elkaar: ik mis het 
allemaal!

Bram Vervloet, sponsorcommissie
Een groot gemis typeert de vereniging 
voor mij het meest. En dan niet eens 
zozeer het voetbal, maar meer de inzet 
voor elkaar; het samenwerken aan en 
genieten van sociale, zakelijke en spor-
tieve successen. Een vereniging waar 
ik iedereen snel weer hoop te zien.

Raymond Pot, 
technische commissie
vv Heino is onderdeel van mijn leven 
geworden. Al sinds mijn achtste levens-
jaar: eerst als speler en nu als organi-
sator. Steekwoorden zijn: ambitieus; 
je kan en mag zijn wie je bent; SAMEN 
strijden, eerst op het veld maar ook op 
bestuurlijk niveau. Dat maakt ons als 
club bijzonder en ook sterk.

van 09.00 tot 12.00 uur
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ALGEMENE INFORMATIE
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Misschien besefte Hoekstra werkelijk niet 
hoe ridicuul sommige regels zijn

Uit de media ...

Bron: 21 februari 2021: Volkskrant 
Column: Willem Vissers

Op de dag dat de schaatser Wopke 
Hoekstra koketteerde met zijn rondje 

pootje over met Sven Kramer in Thialf, 
kwamen hier thuis lijntjes bij elkaar. 
Maar daarover zo meer.

Op zich was het mooi dat minister Wopke 
weer mocht schaatsen van zijn Liselot, 
om de boodschap uit te dragen dat spor-
ten gezond is en dat iedereen het zou 
moeten doen.

Alleen was hij vergeten dat het verboden 
is om binnen te sporten. Verboden, door 
wie dan? Ja, door zijn eigen regering. Wie 
weet, was hij verdwaald in zijn eigen bub-
bel. Misschien besefte hij werkelijk niet 
hoe ridicuul sommige regels zijn. Maar 
goed, hij bood ruimhartig excuses aan.

En dan de lijntjes. De jongste zoon kwam 
vrijwel gelijktijdig met ‘schaatsgate’ thuis 
van de training met de mededeling dat 
de wedstrijd van het weekeinde was 
afgelast, tegen de jongens onder 18 jaar 
van de eigen club. Hij speelt zelf in 015. 
Onder 15 tegen 18? Ja, getalenteerd 
team tegen vriendenploeg. We hebben 
alles al ontelbare keren gedaan. Deze 
variant had na stemming nipt gewonnen 
van geblinddoekt voetballen en voetbal-
len met de veters aan elkaar geknoopt.

Maar het mocht dus niet, want wat 
bleek? Een paar jongens uit de onder 18 
zijn inmiddels 18 jaar, en dan mogen ze 
volgens de regels niet meer groepsgewijs 
voetballen. Het is Jiskefet op gras. Oh, en 
dan ons lieve bestuur. Roomser dan alle 
pausen in de laatste eeuw bij elkaar.

Nauwelijks uitgelachen las ik een bericht 
voor dat premier Rutte weinig reden ziet 
tot versoepeling van maatregelen. Mijn 

echtgenote stopte snel de vingers in 
haar oren. Ze wil het niet meer horen. In 
haar ontwikkelt zich een fascinerende 
aversie tegen de overheid die ik in haar 
lieve karakter nooit heb aangetroffen. Al 
maanden niet mogen werken als schoon-
heidsspecialiste en de kosten zien 
oplopen, terwijl haar branche en talloze 
andere branches denken veilig te kunnen 
werken. Totaal geen gehoor. Zoek het 
maar uit.

Mijn oudste zoon vertelde over een ken-
nis uit het studentenleven die op één dag 
tienduizend calorieën at, pakweg vijf keer 
zoveel als gezond. Gewoon, uit verveling, 
na een jaar zonder ook maar één fysiek 
college. Dat is de universiteit mensen, 
onze intellectuele toekomst. Ik dacht dat 
ik was beland in de opnamen van een 
surrealistische realityshow, en dat terwijl 
de lente borrelde in het hoofd. Weet u 
nog hoe politici anderhalve week geleden 
trompetterden over de Elfstedentocht 
die, als het was blijven vriezen, op zijn 
vroegst ongeveer nu had kunnen worden 
verreden, terwijl de mensen alweer in 
korte broek buiten lopen. Dat dus.

In de mailbox belandde een bericht van 
achttien jongerenorganisaties en sport-
bonden om alsjeblieft weer te mogen 
sporten op een normale manier. Dit is 
een steunbetuiging voor die oproep. We 
zullen voorzichtig zijn. Het seizoen is toch 
verpest, dus wij leiders gaan met onze 
jeugd met de fiets naar naburige dorpen. 
We nemen zo weinig mogelijk ouders 
mee. Kunnen die thuis wat leuks doen.

Denk bij dat perspectief desnoods aan 
de eigen bewindslieden. Dat ze zonder 
angst voor volkswoede kunnen zwieren in 
de schaduw van een topschaatser.

TRAINER JO17-1
vv Heino is op zoek naar een  
enthousiaste opleidingstrainer voor 
O17-1 voor het seizoen 2021-2022.  
Het team speelt momenteel in divisie 7. 
Meer weten, lees hier verder ...

TRAINER 3e ELFTAL
Wij zijn op zoek naar een gedreven en 
moderne trainer die in nauwe samen-
werking met de trainer van 1e, 2e en 
JO19-1 verantwoordelijk is voor de 
doorontwikkeling van onze selectie-
spelers.
Meer weten, lees hier verder ...

MEER VACATURES BEKIJKEN, KLIK HIER

Vacatures ...
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Paasactiviteiten
Van de Evenementencommissie ...

Voor zowel groot als klein is er iets te doen in het paasweekend. Een 
Sponsorloop voor de kinderen van de voetbalschool en voor JO-8 
Zoek het paasei dat per huishouden gedaan kan worden.  
En speciaal voor Pasen is in samenwerking met Bakkerij Van Der 
Most een Paasmandje samengesteld. Hierin zitten een heerlijk sui-
kerbrood, een smakelijke banaan-toffee-cake en natuurlijk diverse 
chocoladefiguren en -eitjes. Via de volgende link kan dit mandje in 
de webshop besteld worden: https://www.vvheino.nl/876/webshop/

Lees hier de coronarichtlijnen 2020 
van vv Heino

De regels van de overheid met betrekking tot het coronavirus veran-
deren voortdurend. De laatste tijd zijn er wat versoepelingen aange-
kondigd, maar dat kan natuurlijk ook zo weer veranderen. Wij blijven 
ons beleid steeds baseren op de adviezen die wij krijgen van het RIVM 
en de KNVB; dit beleid hebben wij vastgelegd in ons coronaprotocol, 
waarvan de laatste versie steeds op onze website te vinden is. 

Van het bestuur ...

Coronaregels bij vv Heino

COLOFON
Redactie:
Hoofdredacteur - vacature
PR& Communicatie - Timo Bomhof
Vormgeving - Dorien Kouwert
Eindredactie - Gudy Luchjenbroers
Redactielid - Jessica Slotman
Productie - Aleid Mulder

Heb je een mooi verhaal dat past 
binnen Heino Sport, mail ons: 

clubblad@vvheino.nl

DEADLINE VOLGENDE 
HEINO SPORT:  
- 12 mei 2021

Sportpark de Kampen
Stationsweg 10
8141 SC Heino
0572 39 20 33 

www.vvheino.nl
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SPONSOREN BEDANKT!
Aberson
Adficount Salland BV
AH van der worp
Ajax Supporters
Ajoeto
Allround in Bedrijfsveiligheid
Apotheek heino
Auto Service heino
Autobedrijf Harrie Nijboer
Bakkerij vd Most
Bandencentrum Heino
Barry Dijkman
Beekman Elektro
Bij ne9en
Boerdijk Juwelier
Boni Supermarkt
Bosch car service
Bureau Vervloet Ontwikkel Perspectief
Buuffie’s
Catering en Partyservice van Dam
Chinees Hong Bin
Dabeko
De Groene weg
De Haan Machinefabriek
De jong & Laan Accountants
De Smulbaai 
De zaak Electronics
Dijkman Energy Systems
Dk5 Design
Dreamplafonds
DW makelaardij
Elders installatie
Elektrocentrum
Erwin oten advies (regiobank)
Estufa
Fakkert Diervoeders
Feyenoord Supporters
Flynth
Frits v.d. Linden
Gasterij De Kruidentuin
Grandcafe de B
Groenrijk Raalte
Groot Zevert Livestock
Haarmode Spiegelbeeld
Hanos
Happy hairdo
Hartholt - Olie
Hartholt Bewindvoering
Heineken Brouwerijen

Herenkapsalon de Barbier
Het Buitenhuys
Het kantoor administratie
Hilgenkamp Bouwservice
Hoba
Hoppen B.V.
Hoveniersbedrijf Horstman
Hubo
Hunneman Milieu- Advies
Innofeet
Jansma Versgroothandel
Jansman Bouwbedrijf
JHW Bedrijfsdiensten
Jos Lamers Bouw- en Verbouw
Jos Ramaker
K en K Relatiegeschenken
Kari’s Crackers
Kjelvik International B.V.
Knock Knock Jeansstore
Koole en Liebregts
Korbeld Verhuur
Kreukelaaar organisatiewerken
KroeseWevers BV
Lindeboom & Zn Ford
Lindenhorst
Maeike Blauw fotografie
Marsman Trailerbouw
N 35 Media
Neppelenbroek auto’s
Noize
Oosterlaar Rijschool
Ottenschot letselschade
Overmars Installatie
PassworD text Fusion BV
Pec Zwolle supporters Heino
R&S Timmerwerken
Reko B.V.
Restaurant de Mol
RGT tweewielercentrum
Rietdekkersbedrijf J. Kos
Rietdekkersbedrijf Kos
Rietdekkersbedrijf Ogink
Rob Hartholt
Roggendorf - security
Rojo Events
Salland Tours
Salland Units
Salland Voetbal
Salland zorgverzekeringen

Schadebedrijf Lindeboom
Seine Wonen
Siers
Slagerij Mekers
Smit/ De Vries
Sono-druk B.V.
Spijkerman sports
Studio VHF
Summercamp/ Elbo tours Schaarshoek
Tandtechnisch Laboratorium Heino
Tcr Raalte
Timelight Reclame
Unive
Uw Onderhoudspartner Lenferink
Van Diermen vishandel
Van Riel B.V.
Vekoma
Verzamelplaats Salland/ Melenhorst 
Kalverhandel
Vistraiteur Roescher
Vitalcentre Heino
Voetbalkamp Heino
Voscomtronics 
Vosman Bouwbedrijf
Vrienden van de VV heino
Vrumona B.V.
Welkoop
Willemsen Installatie (nijhof 
installatietechniek
Wolfkamp dak en Zinkwerk
Zaal-Restaurant De remise

COLOFON
Redactie:
Hoofdredacteur - vacature
PR& Communicatie - Timo Bomhof
Vormgeving - Dorien Kouwert
Eindredactie - Gudy Luchjenbroers
Redactielid - Jessica Slotman
Productie - Aleid Mulder

Heb je een mooi verhaal dat past 
binnen Heino Sport, mail ons: 

clubblad@vvheino.nl

DEADLINE VOLGENDE 
HEINO SPORT:  
- 12 mei 2021

Sportpark de Kampen
Stationsweg 10
8141 SC Heino
0572 39 20 33 

www.vvheino.nl
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