't Kevertje
Kerk- en verenigingsnieuws voor Heeten

HERFST EN WINTER: “LEVEN VERLIEZEN OM HET TE
REDDEN”.
Op altijd weer imponerende wijze is de natuur bezig haar mooie
volheid helemaal weg te schenken. Vallende bladeren, kastanjes en
eikels laten zien dat de natuur onherroepelijk haar einde tegemoet
gaat. De winter, de dood staat voor de deur. Bloembollen worden
onder de grond gestopt. Het leven wordt letterlijk en figuurlijk
begraven. Maar niet voor eens en altijd, want ondergronds
ontwikkelen zich uit de bollen en zaden nieuwe kiemen van leven.
De natuur verliest haar leven om het straks in het voorjaar weer in
alle uitbundigheid terug te winnen.
Als ik dat zo in de natuur zie gebeuren, moet ik onwillekeurig
denken aan een uitspraak van Jezus: "Wie zijn leven wil redden, zal
het verliezen. Maar wie zijn leven verliest omwille van mij en het
Evangelie zal het redden"(Marcus 8,35).
Deze uitspraak zie je deze dagen treffend geïllustreerd in het
natuurgebeuren maar het is ook meer dan eens het treffende
onderschrift bij mensenlevens waarvan – vaak tegen wil en dank afscheid moet worden genomen. Mensen die tijdens hun leven de
hun gegeven talenten en mogelijkheden hebben (weg)gegeven om
het leven van anderen te verrijken. Mensen die hun hart en handen
hebben gebruikt om deze wereld tot een betere plek te maken.
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RK Kerk Maria Onbevlekt Ontvangen
Dorpsplein 2 8111 AN HEETEN tel. 0572 – 381233
Website: www.parochieheiligkruis.nl
Email parochie: secretariaat@parochieheeten.nl
Email kevertje: kevertje@parochieheiligkruis.nl

Kerkbijdrage:

bankrekening NL26RABO01202.04.703
t.n.v. administrateur H. Reefman
Restauratiefonds: bankrekening NL03RABO01129.28.080
t.n.v. Parochie Heilig kruis loc. Heeten o.v.v. restauratiefonds
Dit parochieblad verschijnt wekelijks

Algemene informatie
 Openingstijden parochiesecretariaat:
Heeten (tel. 381233):elke maandag, woensdag en vrijdag van 09.00 tot 12.00u.
 Pastoor van dienst tel. 06-53964140 ALLEEN VOOR SPOEDGEVALLEN
 Samenwerkingsverband:
Onze locatie maakt deel uit van het parochie Heilig Kruis
Pastores
Pastor J. Verweij
0572-351366
Past. werkster A. van Engeland 06-43502534
Past. werker H. Bloo
06-22291539
Past. werkster J. van Steenoven 06-46638674

secretariaat@katholieksalland.nl
astridvanengeland@hetnet.nl
zowel sms, app, telefoon
h.bloo@katholieksalland.nl
jbmvansteenoven@katholieksalland.nl

Profielhouders
Liturgie……………………… Pastor J. Verweij
Catechese …………………… Pastor J. van Steenoven
Diaconie ……………………
Pastor H. Bloo
Gemeenschapsopbouw . …..
Pastor A.v. Engeland
 Nadere informatie over de locatie:
Zie de jaarlijks verspreide bewaarfolder, of kijk op internet:
www.parochieheiligkruis.nl/heeten
Restauratiefonds:
Voor het restauratie/onderhoud van onze kerk is uw financiële bijdrage
van harte welkom! (Banknummer restauratiefonds zie boven).
Ontvangsten worden maandelijks in ’t Kevertje vermeld.
 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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Mensen die geloof, hoop en liefde hebben uitgestraald en
weggegeven.
Die mensen zijn weliswaar gestorven, maar niet voor eeuwig dood.
Ze leven voort. In ons hart, in onze herinnering, maar ook – zo geloof
ik heilig – bij God aan gene zijde van ons bestaan, in Zijn Vaderhuis.
Tijdens de prachtige, emotievolle Nationale Herdenkingsbijeenkomst
van de slachtoffers van MH17 maandag 10 oktober j.l. sprak Jacobine
Geel deze woorden:
“Een mens sterft twee maal: de eerste keer wanneer ze overlijdt, en
de tweede keer wanneer ze wordt vergeten. Tegen de eerste dood had
u geen verweer. Geen van ons heeft die kunnen tegenhouden. Maar
door te herdenken werpen we een drempel op tegen de dood van het
vergeten. De namen van wie - op die dag die alles veranderde - uit de
hemel vielen, mogen niet worden vergeten, hun levens mogen niet
vergeefs zijn geweest…. Vandaag, en morgen, en overmorgen
herinneren we ons wie we verloren. We denken terug aan wie wij
waren in hun aanwezigheid, en zetten voort wat zij in de wereld
probeerden te zetten. Maar we hoeven ons niet ons hele verdere leven
te verstoppen in ons verdriet. We koesteren de herinnering, niet de
pijn van het verlies. Precies daarin schuilt ons verzet tegen de tweede
dood. Juist zo blijven onze doden leven”.
De herfst en de winter mogen dan spreken van loslaten, verliezen,
dood, kou, verdriet, gemis maar in het niet-vergeten, in het
herinneren, in het voortzetten van wat onze dierbare doden in de
wereld probeerden te zetten, zijn ook de kiemen van het (nieuwe)
leven al zichtbaar.
Hopelijk geven deze gedachten u enige kracht en vertrouwen als
herfst en winter in uw persoonlijk leven hun intrede doen.
Harry Bloo, pastor
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KERKNIEUWS
VIERINGEN PAROCHIE H. KRUIS LOCATIE HEETEN
Datum
Zaterdag
22 november
Zondag
23 november

Tijd

Viering
Geen viering

Koor

09.00 u.

Parochiekoor

Woensdag
26 november

19.00 u.

Christus Koning, St. Caecilia,
eucharistieviering, em. pastoor
B. Wolters
Eucharistieviering

Namen voorgangers onder voorbehoud

OVERIGE LOCATIES PAROCHIE H. KRUIS
Zaterdag 22 november
Nw. Heeten 19.00 u.
Holten
Kruisverh.
Paulus
Broekland
Haarle
Luttenberg
Mariënheem

19.00 u.

19.00 u.

Woord- en
communieviering
Geen viering

Zondag 23 november
Geen viering
09.30 u.

Geen viering
Eucharistieviering
Geen viering

10.30 u.

Geen viering
Woord- en
communieviering
Geen viering

09.00 u.

09.00 u.

09.30 u.

Woord- en
communieviering
Eucharistieviering
Geen viering
Woord- en
communieviering
Jubileumviering
Geen viering
Woord- en
communieviering

MISINTENTIES
Wij gedenken de volgende intenties:
In het weekend van 22 en 23 november:
Voor alle leden en overleden leden van het parochiekoor; Jgt. Annie
Bosman-Zwijnenberg; Hein Hunneman en overl. fam.; Johanna en
Antoon Kerkvliet en overl. fam.; Hans Schotman en overl. fam.; Jan
Lenferink; Geert Voorhorst; Wilhelmus H. Vloedgraven; Marietje
Honshorst-Roes; Overl. fam. Hagen-Oosterlaar.
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Woensdag 26 november:
Geen misintenties
KOSTER EN MISDIENAARS
Datum
Zo. 23/11
Za. 29/11
Za. 6/12
Ma. 8/12
Wo. 10/12

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

Za. 13/12
Za. 20/12
Wo. 24/12

17.30 u.
17.30 u.
19.30 u.
21.30 u.

Do. 25/12
Vr. 26/12
Za. 27/12
Wo. 31/12

09.00 u.
11.00 u.
09.00 u.
17.30 u.
19.00 u.

Koster
W. v.d. Berg
H. Verwoolde
W. v.d. Berg
H. Verwoolde
W. v.d. Berg en
H. Verwoolde
H. Verwoolde
W. v.d. Berg
W. v.d. Berg en
H. Verwoolde
W. v.d. Berg en
H. Verwoolde
W. v.d. Berg
W. v.d. Berg
H. Verwoolde
H. Verwoolde
W. v.d. Berg

Misdienaars
Eveline en Wouter Salden
Geen misdienaars
Geeen misdienaars
Geen misdienaars
Geen misdienaars
Luuk en Jacob Salden
Ruben Salden en Gijs Nijboer
Gijs Nijboer en Michael Breuker
Luuk, Wouter en Jacob Salden
Eveline en Judith Salden
Geen misdienaars
Tijs en Ruben Salden
Eveline en Judith Salden
Geen misdienaars

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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PAROCHIE-AGENDA
P = Parochiecentrum T = Trefpunt K = Kompas M = Molenhoek
Ma. 24/11 20.00 u.
Caritas
P
Wo. 26/11 20.00 u.
Beleidsgroep Liturgie
Do. 27/11 20.00 u.
Pastoraatsgroep
P
KERKSCHOONMAAK
Maandag 24 november groep 3
Maandag 8 december groep 4
DE VASTE VRIJE DAGEN VAN HET PASTORESTEAM
Voor dhr. H. Bloo is dit de maandag. Mw. A. van Engeland is op
dinsdag en donderdagochtend niet bereikbaar. Voor pastoor J.
Verweij en voor mw. J. van Steenoven is dit de vrijdag.
ST. CAECILIAFEEST
Op zondag 23 november viert het parochiekoor het jaarlijkse St.
Caeciliafeest. We beginnen ’s morgens om 09.00 u. met een plechtig
gezongen eucharistieviering. We hebben hiervoor veel gerepeteerd.
Het koor zou het fijn vinden als er veel parochianen aanwezig zijn in
deze viering. Dus iedereen is van harte welkom.
Het parochiekoor
EEN TOCHT VOL VERRASSINGEN: ADVENTSTOCHT
HEETEN!
HOI Jongelui! Zaterdag 20 december is er een Adventstocht voor
alle teeners vanaf ±10 jaar uit de parochie Heeten.
We beginnen om 17.30 u. met de H.Mis in de kerk
van Heeten waarin the Power of Music zingt. Daarna
trekken we erop uit door de donkere nacht…Op weg
naar het licht van Kerstmis. Onderweg zijn er leuke
posten en een beker warme chocolademelk met …
Hou ‘t Kevertje in de gaten voor meer informatie
komende weken. Voor info, bel Bart: 06-42299074 of mail
teenertimeheeten@gmail.com
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OECUMENISCHE VIERING STEVENSKAMP
Donderdag 27 november om 18.30 u. is er weer een oecumenische
viering in de kapel van de Stevenskamp. Voorgangers zijn Ds.
Goskes uit Wesepe en Pastor Balster. Iedereen is van harte welkom.
Liturgiegroep Stevenskamp
ALLERZIELEN 2014
Ruim twee weken na de Allerzielen viering hebben we fijne reacties
van velen van u gekregen. De prachtige gedichten, mooie zang, en
mede door de inbreng van families, die het afgelopen jaar geliefden
hebben verloren, is het een dienst geworden, waar iedereen na afloop,
met eigen emoties maar ook met nieuwe energie en warmte naar huis
ging.
Wij als werkgroep hebben inmiddels veel nieuw materiaal verzameld
om samen met u op de avond voor de uitvaart of crematie een
herinneringsdienst te maken. Er is in overleg veel mogelijk. Van
traditioneel tot verrassend vernieuwend.
Wanneer u twijfelt of denkt we willen wel een dienst maar;
 Hoe krijgen we dat voor elkaar.
 Het moet niet zo afgezaagd zijn
 We willen graag iets naar onze eigen invulling.
 We zijn al zo druk in deze emotionele dagen.
Laat bovenstaande geen belemmering zijn want we helpen u daarbij
graag. Uw begrafenis verzorger kan u informeren, maar u kan ook
altijd vrijblijvend contact met ons opnemen tel. 0572 - 381613
Namens de werkgroep Willemien Pleizier
ADVENTSACTIE 2014: VOEDSEL EN ONDERWIJS VOOR
DE ARMSTE FAMILIES IN GUATEMALA
Voor de Adventsactie van 2014 heeft onze parochie H. Kruis gekozen
voor het Adventsproject “voedsel en onderwijs voor de armste
families in Guatemala”. Hieronder vindt u meer informatie over dit
project. Maar u kunt ook via www.adventsactie.nl informatie
(inclusief foto’s) over dit project en over de Adventsactie 2014
vinden. M.n. tijdens het eerste weekend van de Advent (29/30
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november) maar ook tijdens de andere weekenden in de Advent zal in
de liturgievieringen in onze parochie aandacht aan dit projekt worden
besteed. En bij de uitgangen van de kerk zullen collectebussen staan
waarin een bijdrage aan dit projekt gegeven kan worden. Ook kunt u
de Adventsaktie steunen door geld over te maken op IBAN nummer
NL89INGB0653100000 t.n.v. Bisschoppelijke Adventsactie Den
Haag onder vermelding van “Voedsel en onderwijs voor de armste
families in Guatemala”
Adventsproject 2014: Voedsel en onderwijs voor de armste
families in Guatemala
In de gemeente Tucurú bestaat de meerderheid van de bevolking uit
Maya’s. Tucurú ligt in de Vallei van de Polochic, één van de armste
regio’s in het Midden-Amerikaanse Guatemala. 75% van de
bevolking leeft op of onder de armoedegrens. Tucurú bestaat uit zo’n
60 gehuchten, verspreid over een uitgestrekt gebied.
De Vallei van de Polochic is een prachtig natuurgebied, maar grote
ondernemingen kopen veel grond op voor grootschalige
nikkelwinning. Hierdoor blijft er steeds minder grond over voor het
verbouwen van maïs, het basisvoedsel van de Maya’s. Door
klimaatverandering treedt de lokale rivier steeds vaker buiten haar
oevers; in andere jaren is het de aanhoudende droogte die
voedseltekort en soms zelfs regelrechte hongersnood tot gevolg heeft.
Padre Felipe Caal en de leden van zijn parochieteam willen de
mensen van Tucurú steunen. Ze willen de emancipatie van Mayavrouwen verder helpen. Vrouwen gaan vaak gebukt onder huiselijk
en politiek geweld, waardoor ze weinig eigenwaarde hebben. De
vrouwen moeten zich daarom ontwikkelen door middel van vorming
en scholing, maar ook door een mentaliteitsverandering.
Dit raakt ook de mannen. Daarom worden er ook gezamenlijke
vormingsbijeenkomsten en therapeutische sessies gegeven. Verder
krijgen de vrouwen hulp bij het studeren en huiswerk maken. Er
komen crèches, zodat de vrouwen ongestoord kunnen studeren en er
worden ”huertos
familiares” aangelegd: groentetuinen voor
gezinnen. Vrouwen krijgen ook landbouwvoorlichting en
ondersteuning hoe inkomsten uit de groentetuinen te halen.
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Padre Felipe Caal en zijn team hebben hiervoor kennis en
vaardigheden nodig. Een deel van de bijdrage van Adventsactie wordt
gebruikt om het parochieteam op te leiden. Adventsactie wil de
gemeenschappen in Tucurú ondersteunen met € 25.000.
Mede namens de profielhouders diakonie van onze parochie beveel ik
dit project van harte bij u aan.
Pastor Harry Bloo
KERSTBIJEENKOMST VOOR JONGEREN
Alle jongeren in het bisdom Utrecht (tussen de 15 en 30 jaar) worden
uitgenodigd om op zondag 21 december samen kerst te vieren. Dit zal
plaatsvinden in de Martinuskerk aan de Steenstraat 7 in Arnhem. De
dag begint om 11.30 met een Eucharistieviering, waarbij je al vanaf
11.00 uur welkom bent. Het middagprogramma bestaat uit
indoorskiën, klimmen of Duik in de Youcat (en het maken van een
kerststukje). Mgr. Woorts zal een inleiding geven over advent en
kerst in de kunst. Tijdens deze kerstbijeenkomst is er ruimte voor
ontmoeting, gezelligheid, actie, creativiteit, verdieping, gebed en de
mogelijkheid tot het ontvangen van het sacrament van boete en
verzoening. Het feest wordt afgesloten met een kerstdiner.
Aanmelding kan tot zondag 14 december bij jongerenwerker Hao
Tran: tran@aartsbisdom.nl. De kosten voor deze kerstbijeenkomst
bedragen slechts € 5,- p.p. inclusief kerstdiner! Je dient wel je eigen
lunch mee te nemen.
Hieronder vinden jullie het programma van de dag:
11.00 Inloop
11.30 Eucharistieviering in de Martinuskerk aan de Steenstraat
12.45 Kennismaking en lunch in parochiezaal (eigen lunch mee)
13.30 Naar sportcentrum in Arnhem
14.00 Skiën, klimmen (sportcentrum) en workshop over de Youcat en
kerststukje maken in parochiezaal
15.30 Terug naar parochiezaal
16.00 Pauze
16.30 Inleiding in parochiezaal
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17.15 Einde inleiding
17.30 Aanbidding met biechtgelegenheid
18.30 Kerstdiner in parochiezaal
19.30 Einde
DE VREUGDE VAN HET EVANGELIE
Beste parochianen, al meer dan drie maanden leef ik mee in de
kloostergemeenschap hier in het noorden van Italie, in de provincie
Trentino. Het klooster kijkt vanuit de bergen uit op een grote stad die
Rovereto heet. Na alle drukte van de jaren in de parochie is het
heerlijk om nu meer tijd te hebben om te bidden en om de bijbel te
bestuderen. Toch heb ik ook hier regelmatig het gevoel dat de tijd
voorbijvliegt en dat er te weinig tijd is om de dingen te doen die je
zou willen doen. Temidden van de zes gebedstijden op een dag zijn er
veel activiteiten. Met zo’n 25 mensen lezen we één keer in de maand
op zondagmiddag de exhortatie van de Paus “Evangelium Gaudium”,
de vreugde van het evangelie. Het is één van de eerste officiele
teksten van Paus Franciscus en echt de moeite waard om te lezen. Hij
geeft heel duidelijk aan hoe hij de kerk graag ziet, als een bron van
vreugde. Hij wil een kerk die de mouwen opstroopt en er is voor
iedereen die bij haar aanklopt. Het is beter om vuile handen te maken
en fouten te maken, dan een kerk te worden waar de schimmel op
gaat zitten. Hij wil parochies die een bron van hoop zijn voor de
wereld om hen heen en die open staan en eropuit trekken om het
evangelie te leven en zo licht uit te stralen. Voor mij is het een bron
van inspiratie geworden en het is mooi om deze woorden opnieuw te
lezen en de reacties van anderen te horen. Het is, denk ik, belangrijk
om juist in deze tijd waarin we soms wanhopig worden van alle
nieuws over de oorlogen in het Midden-Oosten en het geweld van
ISIS, van de crisis die blijft voortduren en die velen werkloos heeft
gemaakt, en van familie en bekenden die getroffen worden door
ernstige ziekte om vertrouwen te vinden, hoop door alle lijden heen.
Die hoop kan uiteindelijk alleen van God komen en van mensen die
in Hem hun houvast vinden.
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Elke dag is er twee uur de tijd voor lectio divina, het lezen en
bestuderen van en het vervolgens bidden met een bijbeltekst. We
hebben een eigen rooster waarin we elke dag een stukje van een
bijbelboek lezen totdat we het hele boek uithebben. Op dit moment
zijn we bijna aan het einde van het Marcusevangelie. Daarna
beginnen van aan Maccabeeen. Elke middag van 5 tot 6 doen we dat
met zijn allen, met alle gasten en met iedereen die in huis is. Om 5
uur ‘s ochtends doet iedereen dat persoonlijk. Ik vind het heerlijk om
tijd te hebben om me te verdiepen in de bijbelteksten. En vaak blijkt
dat 2 uur op een dag tekort is. Elke vrijdagavond geeft een zuster of
broeder van de gemeenschap uitleg over de bijbelteksten van de
zondag voor iedereen die belangstelling heeft.
De vrijdagen zijn bijzondere dagen hier, het zijn dagen van stilte en
vasten. Er wordt niet gewerkt. Er is veel tijd om te bidden, om lange
wandelingen te maken in de natuur als het weer het toelaat en om te
lezen. Het zijn oases in de kloosterdrukte die me echt weer op adem
doen komen.
Ik realiseer me hier nog meer wat een onuitputtelijke rijkdom hebben
in de Bijbel, in de traditie van de kerk, in de levens van heiligen, en
in de grote energie waarmee hele gewone mensen zich inzetten om de
plaatselijke gemeenschap levend te houden en zo hoop uitstraalt. Die
rijkdom is het waard om uit te delen iedere dag opnieuw aan iedere
mens die we op ons pad ontmoeten.
Ik wens u allen een goede adventstijd. Ik bid voor jullie en weet dat er
in de parochie ook velen zijn die mij gedenken in mijn gebeden. In
het duister van de tijden wordt licht geboren!
Hartelijke groet, Lysbeth Minnema

VERENIGINGSNIEUWS
ACTIVTEITENGROEP 55+/KBO KOERSBAL
Na 18 jaar hebben we onder dankzegging, afscheid genomen van
onze contactpersonen Geert en Stien Hoekman. De groep wordt
hierdoor wel erg klein. Nu zoeken we enthousiaste mensen, die de
groep willen versterken. Er wordt onderling competitie gespeeld,
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koffie gedronken en bijgekletst. Gezelligheid staat voorop en voor de
kosten hoef je het niet te laten. Plaats: recreatiezaal Stevenskamp,
iedere dinsdag van 13.30 tot 16.00 u. Kosten € 1 per middag incl.
koffie. Kom eens een kijkje nemen en/of meedoen.
Informatie Ria Hondshorst tel.381684.

OVERIG NIEUWS
BINGO
Maandag 24 november is er weer bingo in ’t Trefpunt (RABO
gebouw). De deuren gaan om 19.00 u. open en om 20.00 u. beginnen
we. Ook spelen we bingo in ‘t Trefpunt (bankgebouw) op de
kerstmarkt op 13 december vanaf 16.00 u.
De activiteitencommissie
RONDLEIDING KERK
Er wordt op zaterdag 29 november om 13.00 u. een rondleiding in de
kerk georganiseerd voor nieuwe inwoners van Heeten. Er zijn nog 10
plaatsen vrij. U kunt zich opgeven tot maandag 24 november bij:
anskorenromp@hetnet.nl
Ans Korenromp, Duurzaam Dorp Heeten
INZICHT IN UW MEDISCH DOSSIER
De huisartsenpost en de waarnemende huisartsen (in Haarle) kunnen
na 1 januari 2015 uitsluitend uw dossier inzien, als u zich heeft
aangemeld bij het lsp. Formulieren zijn verkrijgbaar op de volgende
manieren: Aan de balie via de assistente, onze site
https://medischcentrumheeten.praktijkinfo.nl/ , ingevulde formulieren
inleveren bij onze praktijk. Verder u kunt uw toestemming ook geven
via de website www.ikgeeftoestemming.nl Doorgeven, hiervoor heeft
u een DigiD nodig.
Team Medisch Centrum Heeten
GLASVEZEL IN HET BUITENGEBIED
Hierbij willen wij u herinneren aan de informatieavond over de
aanleg van Glasvezel in ons buitengebied en op het industrieterrein.
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Deze avond staat gepland op dinsdag 25 november in zaal Bosgoed,
aanvang 20.00 u. Op initiatief van meerdere Plaatselijk Belangen is
SallandGlas opgericht, die momenteel de voorbereidingen treft om in
2015 een eigen ‘open’ glasvezelnetwerk aan te leggen. U kunt deze
avond terecht voor al uw vragen en inschrijven. Kijk voor meer
informatie alvast op de site: www.sallandglas.nl. Tip: Kijk vooraf
hoeveel u nu betaald voor uw TV, internet en bellen, en wat uw
huidige internetsnelheid is. (dit kan via http://internetsnelheidtesten.nl) Een goede ICT-infrastructuur is ook in het buitengebied van
groot belang. Plaatselijk Belang Heeten erkent dit belang en adviseert
u om u te laten informeren. Bent u al klaar voor de toekomst?
Namens Plaatselijk Belang Heeten
Gerard Jansen (gerard@pbheeten.nl)
John Schoorlemmer (john@pbheeten.nl)
INZAMELING DE-PUNTEN VOOR KOFFIE VOEDSELBANK
Wie Douwe Egbertspunten verzamelt, kan ze in deze bijzondere
periode van het jaar een goede bestemming geven. Tot en met 31
december staat er bij Plus Severijn in Heeten een verzameldoos waar
u de waardepunten in kunt werpen. De opbrengst wordt verzilverd
voor pakken DE-koffie voor Voedselbank Raalte. De actie is opgezet
door Lionsclub Raalte. De Voedselbank verstrekt wekelijks tientallen
pakketten aan gezinnen en alleenstaanden die de eindjes amper aan
elkaar kunnen knopen.

SPORTNIEUWS
VOETBAL
Datum/tijd
Thuis
Vrijdag 21 november
19:00
Schalkhaar C9
Zaterdag 22 november
14:30
Groen Wit'62 A1
14:30
Heeten B1
14:30
Groen Wit'62 B4
14:30
Heeten B3

Uit
Heeten C3
Heeten A1
DAVO B1
Heeten B2
Helios B3
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14:30
USV C1
12:45
Heeten C2
11:00
Heeten D1
11:00
Heeten D2
11:00
Heeten D3
09:30
Markelo E1
10:15
Raalte E1
09:30
Blauw Wit ´66 E3
09:00
Heeten E4
09:00
Heeten E5
10:05
Heeten F1
09:30
Broekland F1
10:05
Heeten F3
10:00
Helios F6
10:00
4 tegen 4
09:00
F-trainingsteam
Zondag 23 november
14:00
Heeten 1
10:00
Lettele 2
10:00
Heeten 4
12:45
Activia 6
12:30
Heeten 6
12:00
Heeten 7
10:00
Heeten 45+1
11:30
ST: Heeten/Wesepe VR1

Heeten C1
Juventa '12 C4
ABS D1
Lemelerveld D4
Excelsior'31 D6
Heeten E1
Heeten E2
Heeten E3
Lemelerveld E4
Heino E8
Dalfsen F1
Heeten F2
Broekland F2
Heeten F4
Heeten F5
training

Lemelerveld

Heerde 1
Heeten 2
ABS 5
Heeten 5
Marienheem 5
Rohda R. 14
De Zweef 45+1
Activia VR1

VOLLEYBAL
Datum/tijd Thuis
Uit
Recreantenprogramma maandag 24 november
20.15 Dames 1
Devolco ’88 3
Competitieprogramma zaterdag 22 november
9:00
D.S.C. N6 2
Heeten Sportief N6 1
9:00
Heeten Sportief N5 1
Voorwaarts N5 1
9:30
DeVolCo'88 N5 4
Heeten Sportief N5 1
9:30
Vocluma N2 1
Heeten Sportief N2 1
10:00 Heeten Sportief N6 1
Rood-Wit '75 N6 2
10:00 Salvora N4 2
Heeten Sportief N4 1
10:30 Heeten Sportief N2 1
A.B.S. N2 3
10:30 A.B.S. N4 1
Heeten Sportief N4 1
11:00 DeVolCo'88 N5 2
Heeten Sportief N5 1
13:00 C1000 Van Andel-ORMI MA 1 Heeten Sportief MA 1

Sporthal
Heeten
Heeten
Marienheem
Marienheem
Twello
Heeten
Raalte
Twello
Raalte
Marienheem
Epe
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HANDBAL
Datum/tijd Thuis
Zaterdag 22 november
19.00 uur PLUS/Heeten Dames 1
20.15 uur PLUS/Heeten Dames 2
17.45 uur Keukenland/Wijhe B1
17.45 uur PLUS/Heeten C1
15.40 uur SDOL C3
16.00 uur PLUS/Heeten D1
15.15 uur PLUS/Heeten D2
14.30 uur PLUS/Heeten E1
13.45 uur PLUS/Heeten E2
17.15 uur Broekland F2
Zondag 23 november
14.55 uur Quintus Heren 1
15.15 uur PLUS/Heeten Dames 3
15.15 uur Klink Nijland/Kwiek A2
13.15 uur PLUS/Heeten B2
14.15 uur PLUS/Heeten B3
Woensdag 26 november
21.30 uur PLUS/Heeten Ds Recr.

Uit
Haarle/Autoserv Dames 1
Haarle/Autoserv Dames 2
PLUS/Heeten B1
SV Schalkhaar C1
PLUS/Heeten C2
SV Schalkhaar D1
Haarle/Autoservice D1
Swift ’64 E1
Klink Nijland/Kwiek E3
PLUS/Heeten F2
PLUS/Heeten Heren 1
ABS Dames 3
PLUS/Heeten A1
Swift ’64 B1
Dalfsen B2

Aanw./vertr.

16.45 uur

15.15 uur
14.45 uur
14.00 uur
13.25 uur
16.40 uur

14.15 uur
12.30 uur

Lettele Dames Recreanten
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