't Kevertje
Kerk- en verenigingsnieuws voor Heeten

DÀ WAS EEN MOOIE TIED!
Ter voorbereiding op een 50 jarig huwelijk was ik op bezoek bij de
familie om de kerkelijke viering voor te bereiden en te praten over
hun 50 huwelijksjaren. De vrouw begon te vertellen hoe en waar ze
haar man had leren kennen, over de ondeugende dingen die ze
uitgehaald hadden, over de trouwdag en over de geboorte van de
kinderen en kleinkinderen. En telkens vielen tussendoor de woorden:
‘Dà was een mooie tied’. Ze genoot er zichtbaar van. Zoveel mooie
herinneringen kwamen weer boven, zoveel mooie tijden hadden ze
gekend. ‘En nog’, zei ze, ‘het is nog steeds een mooie tied’.
Op een gegeven moment vroeg ze aan mij: ‘Waar en wanneer
hebben wij elkaar ook al weer leren kennen?’ En zo kwam het
gesprek op de periode dat zij in een verpleegtehuis verbleef, want
daar hadden we elkaar – inmiddels al weer een aantal jaren geleden –
voor het eerst ontmoet. Toen ik haar dat vertelde, reageerde ze – net
als op de voorgaande herinneringen – met de woorden: ‘Dà was zo’n
mooie tied.’
Wij – haar man, kinderen en ik – waren verbaasd over haar reactie.
Je zou zeggen dat de periode in het verpleegtehuis een moeilijke tijd
voor haar zou zijn geweest. De revalidatie verliep niet zoals het zou
moeten en duurde veel langer dan verwacht.

Vrijdag 28 november 2014

jaargang 48

nummer
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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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De ene tegenslag op de andere volgde. Bijna een half jaar is ze
gescheiden geweest van haar man.En toch… toch kan ze zeggen dat
ze die periode in het verpleegtehuis ervaren heeft als een mooie tied.
Toen ik haar vroeg hoe dat kan, antwoordde ze: ‘Je moet overal wat
van maken, van goede, maar ook van minder goede tijden.’ Ik werd er
even stil van. Hoeveel mensen kunnen dit haar nazeggen? Waar haalt
ze de kracht vandaan om zo positief te blijven bij tegenslagen? Uit
haar geloof? Is het haar karakter? Of een combinatie van beiden?
Zeker is dat het haar gegeven is.
Zonder dat ze het waarschijnlijk weet leeft ze naar de woorden uit de
H. Schrift: ‘God zorgt ervoor dat alles op de juiste tijd gebeurt. En hij
heeft de mensen geleerd om dat te begrijpen. Toch begrijpt een mens
nooit helemaal wat God doet. Daarom zeg ik: Je kunt het best vrolijk
zijn en van het leven genieten. Als je lekker eet en drinkt en geniet
van alles wat je (wel) hebt, dan is dat een geschenk van God’
(Prediker 3, 11-13).
Ondanks het tellen van de jaren en de ongemakken die dit met zich
meebrengt, is het leven haar nog altijd ontzettend dierbaar en voelt ze
zich een gelukkig mens. Ze geniet ten volle! Ik hoop en bid dat ook
vele anderen deze kracht mogen ervaren, zeker in tijden dat het leven
tegenzit. Dat we juist dan kunnen blijven genieten van het kleine en
op zoek blijven naar de lichtpuntjes in het duister. Carpe diem, pluk
de dag!
Ik voel me dankbaar dat ik deze vrouw heb leren kennen. Dà was een
mooie tied!
Pastor Astrid van Engeland
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KERKNIEUWS
VIERINGEN PAROCHIE H. KRUIS LOCATIE HEETEN
Datum
Zaterdag
29 november
Zondag
30 november
Woensdag
3 december
Vrijdag
5 december

Tijd
19.00 u.

Viering
Woord- en communieviering,
gezinsviering, past. werker
J. van Steenoven
Geen viering

19.00 u.

Eucharistieviering

09.00 u.

1e Vrijdag van de maand,
eucharistieviering

Koor
Kinderkoor

Namen voorgangers onder voorbehoud

OVERIGE LOCATIES PAROCHIE H. KRUIS
Zaterdag 29 november
Nw. Heeten 17.30 u.
Holten
Kruisverh.

17.00 u.

Paulus
Broekland
Haarle
Luttenberg
Mariënheem

19.00 u.
19.00 u.

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

Zondag 30 november
Geen viering
09.30 u.
10.30 u.
09.00 u.

09.30 u.
09.00 u.

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

OVERLEDEN
Op vrijdag 21 november is op 67-jarige leeftijd overleden Annie
(Johanna Maria Martha) Harink-In ’t Veld. Zij woonde aan de
Hademanstraat 14 te Heeten. Haar crematieplechtigheid heeft
plaatsgevonden op donderdag 27 november. Dat zij moge rusten in
vrede.
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MISINTENTIES
Wij gedenken de volgende intenties:
In het weekend van 29 en 30 november:
Uit dankbaarheid; Jgt. Jan Schröder; Herman en Mien Timmer, Ben
en overl. fam.; Betsie Haarman-Schrijver en overl. fam.; Wim
Nijenkamp; Jan Kortenhorst en Annie Kortenhorst-Hooyman; Geert
Koerkamp en Diny Koerkamp-Obdeijn; Hein Hunneman en overl.
fam.; Johanna en Antoon Kerkvliet en overl. fam.; Hans Schotman en
overl. fam.; Tonny Schoorlemmer; Gerrit Evers; Gerardus Olde
Bijvank, Gerritdina M. Olde Bijvank-Haverkamp en Wim Olde
Bijvank; Johan Assink en overl. fam.; Johannes B. Elshof;
Wilhelmus J. van Doorenmolen en overl. fam.; Marietje HonshorstRoes; Antoon Lobbert; Overl. fam. Hagen-Oosterlaar; Wim en Miep
Hauptmeijer.
Woensdag 3 december:
Jgt. Marietje Voorhorst-Schrijver; Jgt. Gerrit Hollegien; Overl.
ouders Hollegien-Wallink en Diny.
Vrijdag 5 december:
Voor de levende en overleden ouderen van de parochie en de
Stevenskamp; Bertus Alferink; Pastoor J.W. Aarnink; Anton
Oostewechel en overl. fam.; Pa, Gerard en Willy Kieftenbeld en
overl. fam.; Henk Goorden en overl. fam.; Jan Hondeveld en overl.
familie.
MEDEDELING MISINTENTIES
Misintenties voor de Kerstdagen, oud en nieuw, t/m vrijdag 9 januari
kunt u opgeven/inleveren tot dinsdag 16 december 18.00 u.
KOSTER EN MISDIENAARS
Datum
Za. 29/11
Za. 6/12
Ma. 8/12
Wo. 10/12

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

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

Misdienaars
Geen misdienaars
Geeen misdienaars
Geen misdienaars
Geen misdienaars
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Datum
Za. 13/12
Za. 20/12
Wo. 24/12

Tijd
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
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
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*
KERKSCHOONMAAK
Maandag 8 december groep 4
Dinsdag 23 december groep 5
KERKHOFMANNEN
Maandag 1 december gaan wij voor de laatste keer dit jaar het
kerkhof onder handen nemen. Komt u allen!
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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.
KLOOSTERWEEKEND VOOR JONGEREN
We leven in een complexe maatschappij, waarin het leven druk en
hectisch is. Er wordt veel van je gevraagd en je moet overal
bereikbaar zijn. We zijn druk en haasten ons om aan de
verwachtingen te voldoen. We vliegen van hot naar her en voor je het
weet word je geleefd. Tijdens het kloosterweekend willen we
onthaasten en tot rust komen. We willen meer tijd vrijmaken voor
anderen, voor God en voor onszelf. Het thema van het weekend zal
daarom zijn: ‘Haastige spoed is zelden goed.’ Heb je behoefte om er
even tussen uit te gaan, tot rust te komen, je accu op te laden, je te
verdiepen in het geloof of om andere jongeren te ontmoeten en een
gezellige tijd te hebben? Dan ben je van harte welkom op het
kloosterweekend voor jongeren. Dit kloosterweekend wordt
georganiseerd door het Aartsbisdom Utrecht voor jongeren tussen de
15 en de 30 jaar, die na willen denken over wat hen raakt en bezig
houdt in hun (geloofs)leven. We leven mee met het ritme van het
klooster waar we verblijven. Tussen de vieringen door is er ruimte
voor onderlinge ontmoeting, gesprek, stilte en natuurlijk is er ook tijd
voor gezelligheid. Tijdens deze dagen ontmoet je naast andere
jongeren ook de kloosterbewoners. De begeleiding van dit weekend is
in handen van vicaris Pauw en het jongerenplatform.
Het kloosterweekend vindt plaats van vrijdagavond 23 januari 2015
(om 18.30 u.) tot zondagmiddag 25 januari (om 16.00 u.). We zijn
dan te gast bij de zusters Kanunnikessen van het Heilig graf in de
priorij Emmaus in Maarssen. De kosten van het weekend bedragen €
75,- p.p. maar vanwege subsidie hoef je maar € 50,- te betalen. Dit
bedrag is inclusief overnachting, maaltijden en programma. Voor
vervoer dien je zelf te zorgen. Zijn de financiën een probleem,
overleg dan met de organisatie. Deze probeert dan een oplossing te
vinden. Na opgave zul je meer informatie ontvangen en een overzicht
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van spullen die je mee dient te nemen. Wil je graag het
kloosterweekend meemaken of wil je meer informatie, dan kun je
altijd terecht bij jongerenwerker Hao Tran. Opgave kan tot 17 januari.
Meld je snel aan want er is slechts plaats voor 16 personen. Hao Tran,
tel.: 06-16842077 E-mail: tran@aartsbisdom.nl.

VERENIGINGSNIEUWS
HUBA - HULP BIJ AANGIFTE
Aanvragen koopkrachttegemoetkoming van de gemeente over 2014
 Dit jaar bestaat de mogelijkheid om bij een laag inkomen een
tegemoetkoming reparatie koopkracht aan te vragen bij de
gemeente
 De tegemoetkoming is gebaseerd op het netto inkomen in
sept. 2014
 Het bedrag is € 70 voor een alleenstaande en € 100 voor een
echtpaar
De inkomensnorm om hiervoor in aanmerking te komen is:
 Een alleenstaande oudere € 1.090.99 per maand
 En een echtpaar ouderen € 1.501.69 per maand
Naast de AOW mag u dus nog aan pensioen of ander inkomen
ontvangen:
 Een alleenstaande naast € 1.045.29 AOW nog € 45.70
 En een echtpaar naast de € 1.443.38 AOW nog € 58.31
 Vermogen telt voor deze regeling niet mee
Een aanvraagformulier is te downloaden vanaf de site van de
gemeente.
Naast dit ingevulde formulier moet u van u en uw partner meesturen:
 Bewijs van de netto inkomen gegevens over de maand
september 2014
 Kopie van de ontvangen AOW en Pensioen
 Kopie van een geldig Paspoort of Identiteitsbewijs
 Kopie van een bankpasje
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Mogelijk komt ook u in aanmerking voor deze regeling. Zo nodig
kunnen wij u helpen bij het invullen van het formulier.
Als u vragen hebt over deze regeling mag u bellen voor informatie.
Namens KBO de HUBA invulhulpen,
Herman Zennipman. Email zennipman@hetnet.nl tel. 0572- 381457
Gerard Alferink Email alferink1948@gmail.com tel. 0572-381767

OVERIG NIEUWS
OPROEP
NIEUWE
LEDEN
SCHILDERSCLUB
DRISGIENKUNSTAN
Om de week op dinsdagavond wordt in ‘t Trefpunt (nu tijdelijk in het
Rabobank gebouw) geschilderd door de leden van Drisgienkunstan.
Een gezellige groep enthousiaste mensen die het leuk vinden om hun
creativiteit op het doek of papier te zetten. Wij hebben weer ruimte
voor nieuwe leden! Lijkt het je wat, of weet je iemand die graag
schildert? Uiteraard staat het samen schilderen voorop, maar de
gezelligheid vinden we ook erg belangrijk. Het maakt niet uit of je
wel of geen ervaring hebt, aquarel, olieverf, krijt, tekenen of acryl
techniek, geen probleem. Kom gewoon een keer vrijblijvend aan en
kijk of het wat voor je is. Wij schilderen om de week op
dinsdagavond van 19.30 u. tot plm. 22.00 u., in de periode september
tot medio april. Je mag ook bellen voor info 0572-850731 ( na 18.00
uur) of 06-10639040.
SPREEKUUR ENERGIEK HEETEN
Op dinsdagavond 2 december houdt Energiek Heeten weer spreekuur.
Vanwege de verbouwing van ’t Trefpunt wordt deze gehouden in het
gebouw van de Rabobank. Aanvang is 20.00 u. 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 over de BTW teruggave
m.b.t. de aangeschafte zonnepanelen. Verder kan advies ingewonnen
worden over uitgebrachte offertes en over de hoogtes en het
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verkrijgen van subsidie. Er wordt informatie gegeven over winddelen.
Aanschaf van winddelen met subsidie van Duurzaam Heeten kan
eventueel begeleid worden. Ook zal er aandacht besteed worden aan
zaken als terugverdientijd en recente duurzame ontwikkelingen.
Jan Schonenberg (06-33017143), Jan Oostewechel (06-51176432)
Loeck Tomassen (06-51343620), Janet Besten (06-46752145)
KERSTMARKT
HEETEN
OP
13
DECEMBER OP HET SFEERVOLLE
DORPSPLEIN.
Dit jaar organiseert de activiteitengroep van het Kulturhus Trefpunt
weer de Kerstmarkt. In een gezellige Kerstsfeer zal u van alles
worden aangeboden en kunt u van alles gebruiken. Daar zijn
bijvoorbeeld Proeverijen, er is Gluhwein en is een Kerstboom met
veel lichtjes. Er zijn kraampjes, en er is muziek. Verder een groot
aanbod streekproducten, en nog teveel om op te noemen. En
natuurlijk is daar weer de pittoreske schaatsbaan. U bent van harte
welkom op zaterdag 13 december van 16.00 tot 20.00 u. op het
sfeervolle Dorpsplein, het Kersthart van Heeten. Tijdens deze
Kerstmarkt wil de activiteitengroep ook zelf weer een goed gevulde
kraam hebben met SCROOGE (u weet wel van Dickens) spullen. Het
gaat dan om alles wat te maken heeft met Kerst en dat u zelf toch niet
meer gebruikt Dan wel graag dingen die goed verkoopbaar zijn. U
kunt dit aanleveren bij ‘t Trefpunt in het gebouw van de voormalige
Rabobank. Bij voorbaat hartelijk dank. Met elkaar maken wij er op
13 december weer een gezellige Kerstmarkt van, van iedereen voor
iedereen. SAMEN HEETEN-SAMEN ETEN.
Activiteitengroep Kulturhus Trefpunt
PAARDENCONCOURS
Dit weekeinde (vanaf vrijdagavond 5 december) wordt in de manege
van Heeten aan de Schopkesdijk 1 een paardenconcours
georganiseerd door L.R. Heeten.
Vrijdagavond en zaterdag staan in het teken van de dressuur, zondag
zal er een uitdagend springparcours worden afgelegd. Voor beide
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disciplines geldt deze wedstrijd als een selectiewedstrijd voor het
kringkampioenschap “Kring Salland”, waardoor sprake is van een
grote deelname. Gratis toegang en vermaak, tevens koek en zopie te
verkrijgen.

SPORTNIEUWS
VOETBAL
Datum/tijd
Thuis
Zaterdag 29 november
14:30
Heeten A1
12:45
Heeten A2
12:45
Blauw Wit'66 B1
14:30
Broekland B2
12:45
Heeten C1
13:00
Rohda R. C5
12:45
Heeten C3
10:30
Harfsen D1
11:00
Helios D2
11:45
Blauw Wit'66 D3
09:00
Heeten E1
09:00
Heeten E2
09:00
Heeten E3
09:30
Rohda R. E6
10:30
Haarle E2
Zondag 30 november
14:00
Columbia 1
10:30
Heeten 2
10:00
Heeten 3
12:00
Go Ahead D. 5
12:15
Heeten 5
11:00
Broekland 4
10:30
Gorssel 3
09:00
Juventa '12 45+1
12:00
ST: Cupa/Voorst VR1

Uit
ZAC A1
Kon. UD A2
Heeten B1
Heeten B3
ST: Hoonhorst/Wijthmen C1
Heeten C2
SEH C4
Heeten D1
Heeten D2
Heeten D3
Enter Vooruit E1
Wesepe E1
Diepenveen E5
Heeten E4
Heeten E5
Heeten 1
Diepenveen 2
Bornerbroek 2
Heeten 4
Lettele 4
Heeten 6
Heeten 7
Heeten 45+1
ST: Heeten/Wesepe VR1

SV HEETEN KERSTBOMENVERKOOP
Zaterdag 13 december zal SV Heeten kerstbomen verkopen op het
dorpsplein van Heeten. De bomen zijn dit jaar van een zeer mooie
kwaliteit en met zorg uitgezocht door een vakkundige commissie. De
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bomen worden zoals gezegd op zaterdag 13 december verkocht. De
opbrengst zal ten goede komen aan onze vereniging. We hopen dat
veel dorpsgenoten kiezen voor een echte kerstboom van SV Heeten.
Bestuur SV Heeten
MIDWINTERCROSS MET TEAMRUNS
Op zondag 4 januari vindt voor de 44ste keer de Midwintercrossloop
plaats. Een klassieker inmiddels in hardlopend Nederland. Ondanks
dit verleden bruist de crossloop volop en blijft het aantal deelnemers
groeien. In de flow van het Sallands Crosscircuit staat ook Heeten op
de 4de januari een invasie te wachten van vele honderden hardlopers.
Vanzelfsprekend wordt het lopersveld ook dit jaar weer aangedikt
met ‘een flinke bak’ Heetenaren. Geen twijfel mogelijk! Voor de
jeugd is er een extra uitdaging: de teamrun.
Nadat de jonkies om 10.00 u. hun kidsrun hebben voltooid en
beloond zijn met een prachtige medaille, gaat om 10.30 u. de loop
over 2,5 km van start. Naast de wedstrijd- en klassementsloop heeft
deze afstand een teamrun in zich. Pupillen kunnen zich met hun eigen
team, elftal, zevental enzovoort opgeven en onderling de strijd
aangaan. Het team dat het snelst finisht met haar eerste 5 lopers
zegeviert en ontvangt een leuke prijs. De junioren gaan op de 6
kilometerloop eenzelfde strijd aan. Deze loop start om 11.15 u. Wat
kan Heeten zich hierin onderscheiden! Wat een uitdaging ook om in
deze tak van sport met elkaar de strijd aan te gaan!! Dus jongens en
meisjes, bundel je krachten, tip je leider of trainer en geef je op! Het
loopprogramma wordt die zondagmorgen afgesloten met de
wedstrijd- en prestatieloop over 10 km. Evenals de wedstrijden op de
2,5 km en de 6 km telt deze koninginneloop mee voor de
klassementslopers van het Sallands Crosscircuit. Nu ook bij de
Midwintercross de registratie digitaal verloopt, is het mogelijk je
vandaag al op te geven. Zie hiervoor www.svheeten.nl of
www.sallandscrosscircuit.nl. Nog 5 weken te gaan….
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VOLLEYBAL
Datum/tijd Thuis
Uit
Recreantenprogramma vrijdag 28 november
21.15 u.
Dames 2
Vios 3
21.15 u.
Dames 3
BVC ’73 1
20.15 u.
Heren 1
Vios 2
21.00 u.
Dash 1
Heren 3
20.15 u.
Heren 4
Voorst 1
20.15 u.
Mix 1
Rood-Wit ’75 1
Datum/tijd Thuis
Uit
Competitieprogramma zaterdag 29 november
10:30
Heeten Sportief N6 1 Luttenberg N6 1
12:30
Hevo N6 1
Heeten Sportief N6 1
16:15
Heeten Sportief DS 1 Terwolde DS 1
16:15
Heeten Sportief MA 1 Surf MA 1
Maandag 1 december Bekerwedstrijd
19.00 u.
Meisjes A
Rivo Rijssen meisjes A

Sporthal
Heeten
Heeten
Heeten
Vorden
Heeten
Heeten
Sporthal
Schalkhaar
Schalkhaar
Heeten
Heeten
Heeten

HANDBAL
Datum/tijd

Thuis

Zaterdag 29 november
19.00 uur
PLUS/Heeten Dames 1
20.15 uur
PLUS/Heeten Dames 2
15.00 uur
PLUS/Heeten B2
14.00 uur
PLUS/Heeten B3
13.00 uur
PLUS/Heeten C1
11.15 uur
PLUS/Heeten D1
10.30 uur
PLUS/Heeten D2
09.45 uur
PLUS/Heeten E1
09.00 uur
PLUS/Heeten E2
12.00 uur
PLUS/Heeten F1
Zondag 30 november
15.45 uur
Duiven Heren 2
11.00 uur
Broekland/Nijhof A1
12.25 uur
E & O B1

Uit
Fortissimo Dames 2
AHV Achilles Dames 2
SDOL 1
Voorwaarts B2
Voorwaarts C1
Voorwaarts D1
Klink Nijland/Kwiek D2
Voorwaarts E1
Zwolle E1
Haarle/Autoservice F1
PLUS/Heeten Heren 1
PLUS/Heeten A1
PLUS/Heeten B1

Aanw./vertr.

14.15 uur

10.30 uur
09.15 uur
08.40 uur
11.40 uur

10.00 uur
10.30 uur
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