't Kevertje
Kerk- en verenigingsnieuws voor Heeten

Zijn aandacht zal niet verslappen
Daar, voor mij uit, de bergen
waarlangs de weg mij voert!
Wie zal mij helpen, wie mij beschermen?
Het is de Eeuwige die onze helper is,
de Schepper van hemel en aarde.
Hij neemt je bij de hand, dat je niet wankelt of valt.
Nooit zal zijn aandacht verslappen.
Ook nu zal Hij niet slapen of sluimeren.
Hij waakt immers over heel zijn volk.
Bij hitte schenkt hij verkoeling
en licht in het donker van de nacht.
Zo waakt hij over jou
en omgeeft je
met zijn beschermende schaduw.
Hij houdt alle kwaad van je af
en behoedt je voor elke misstap.
Waar je weg je ook heen voert,
Hij is er voor altijd en eeuwig.
Psalm 121
Uit: Voor onderweg, teksten voor de pelgrim.
Stichting Midden Onder U
Namens Pastoraatgroep en Locatieraad.

Vrijdag 1 mei 2015
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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 voor drie weken

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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KERKNIEUWS
VIERINGEN PAROCHIE H. KRUIS LOCATIE HEETEN
Datum
Zaterdag
2 mei
Zondag
3 mei
Maandag
4 mei
Woensdag
6 mei
Vrijdag
8 mei

Datum
Zaterdag
9 mei
Zondag
10 mei
Woensdag
13 mei
Datum
Zaterdag
16 mei
Zondag
17 mei
Woensdag
20 mei

Tijd
19.00 u.

Viering
Eucharistieviering, Terugkom-,
viering E.H.C., past. J. Verweij
Geen viering

Koor
Kinderkoor
Sunshine

19.00 u.

Dodenherdenking, verzorgd door
de werkgroep
Eucharistieviering

Rejoice

Eucharistieviering, b.g.v. het 50jarig huwelijksjubileum van dhr.
en mw. Klein Overmeen-Reimert

Parochiekoor

Tijd
19.00 u.

Viering
Moederdagviering, woord- en
communieviering, past. werker
H. Bloo
Geen viering

Koor
Parochiekoor

19.00 u.

Hemelvaart, eucharistieviering,
past. B. Wolters

Parochiekoor

Tijd
19.00 u.

Viering
Eucharistieviering, past. J.
Verweij
Geen viering

Koor
Power of
Music

19.00 u.

Eucharistieviering

19.00 u.
14.00 u.

Namen voorgangers onder voorbehoud
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OVERIGE LOCATIES PAROCHIE H. KRUIS
Zaterdag 2 mei
Nw. Heeten 17.30 u.
Holten
Kruisverh.

17.00 u.

Paulus
Broekland

19.00 u.

Haarle
Luttenberg
Mariënheem

19.00 u.
19.00 u.

Zaterdag 9 mei
Nw. Heeten
Holten
Kruisverh.
Paulus
19.00 u.
Broekland
Haarle
Luttenberg

19.00 u.

Mariënheem
Woensdag 13 mei
Nw. Heeten 19.00 u.
Holten
Kruisverh.
Paulus
Broekland
Haarle
Luttenberg
Mariënheem

19.00 u.

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

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

Zondag 3 mei
Geen viering
09.30 u.
Woord- en
communieviering
10.30 u.
Eucharistieviering
09.00 u.

Eucharistieviering
Geen viering

10.00 u.

E.H.C.-viering
Geen viering
Geen viering

Zondag 10 mei
09.00 u.
Eucharistieviering
Geen viering
10.30 u.
Eucharistieviering
Geen viering
09.00 u.

Eucharistieviering
Geen viering

09.30 u.

Geen viering

09.00 u.

Woord- en
communieviering
Geen viering
Geen viering
Geen viering
Geen viering
Geen viering
Grotviering
Geen viering

Woord- en
communieviering
Geen viering
Woord- en
communieviering
Eucharistieviering

Donderdag 14 mei
Geen viering

10.30 u.
09.00 u.
09.00 u.

06.30 u.

Geen viering
Eucharistieviering
Eucharistieviering
Woord- en
communieviering
Geen viering
Geen viering
Bosmis,
eucharistieviering
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Zaterdag 16 mei
Nw. Heeten 17.30 u.
Holten
Kruisverh.

17.00 u.

Paulus
Broekland

19.00 u.

Haarle

19.00 u.

Luttenberg
Mariënheem

17.30 u.

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

Zondag 17 mei
Geen viering
09.30 u.
10.30 u.
09.00 u.

Woord- en
communieviering
Eucharistieviering
Ecuharistieviering
Geen viering
Geen viering

09.30 u.

Geen viering
Woord- en
communieviering

OVERLEDEN
Op donderdag 23 april is op 60-jarige leeftijd overleden Johan
(Johannes Gerardus Maria) van Dooremolen. Hij woonde aan de
Nedersege te Heeten. Zijn uitvaart en begrafenis hebben op woensdag
29 april plaatsgevonden.
Dat hij moge rusten in vrede.
MISINTENTIES
Wij gedenken de volgende intenties:
In het weekend van 2 en 3 mei:
Overl. ouders Vulink-Reimert; Wim Kouwert; Hein ten Have en
overl. fam.; Overl. ouders Voorhorst-Olde Bijvank en Herman
Voorhorst; Hein Hunneman en overl. fam.; Wim en Trees Aarninkten Have; Johanna en Antoon Kerkvliet en overl. fam.; Hein en Grada
Wagemans; Marie A. Tepperik; Antoon Schoorlemmer; Tonny
Schoorlemmer en overl. fam. en Leon Schoorlemmer; J. Assink en
overl. fam.; Jan Timmer; Gerrit Evers; Overl. ouders LorkeersRodijk; Overl. ouders Grondhuis-Wevers; Bernard Vloedgraven en
overl. fam.; Overl. ouders Elders-ten Zijthof; Johan van Dooremolen.
Woensdag 6 mei:
Jgt. Antoon Kerkvliet; Johan Overmars en Diny Overmars-Kinds en
overl. familie.
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In het weekend van 9 en 10 mei:
Jgt. Wim Evers en Marie Evers-Pleizier; Jgt. Evert Horleman; Dinie
Beumer; Wim Nijenkamp; Hein ten Have en overl. fam.; Overl.
echtp. Mensink-Pronk; Overl. ouders Evers-Simons; Mies Hiethaar
en overl. fam.; Hein Hunneman en overl. fam.; Johanna en Antoon
Kerkvliet en overl. fam.; Marietje Ogink-Olde Bijvank; Johan en
Gergard Hagen en fam. Hagen-Daggenvoorde; Wilhelmus J. van
Dooremolen en overl. fam.; Leon Schoorlemmer; Bernard Schrijver;
Overl. ouders Grondhuis-Wevers; Diny Overmars-Kinds en Johan
Overmars; Overl. ouders Klein Overmeen-Reimert en fam.; Johan
van Dooremolen.
Woensdag 13 mei Hemelvaart: Overl. ouders Groote Stroek-Schoot,
Jan Bernard en Teun; Leida en Frans Boerhof; Hofman-Ruiter en
Tonny; Anna Alferink-Hobert; Hennie Oosterlaar; Evert Wichers
Schreur en overl. familie.
In het weekend van 16 en 17 mei: Jgt. Ouders Klein KoerkampHeethaar; Jgt. Wim Olde Bijvank; Hein ten Have en overl. fam.; Jan
Bril en overl. fam.; Hein Hunneman en overl. fam.; Johanna en
Antoon Kerkvliet en overl. fam.; Overl. ouders G. Oldeboer-A.
Eekmate; Jan Lenferink en Lidy; Gerardus Olde Bijvank, Gerritdina
M. Olde Bijvank-Haverkamp en Wim Olde Bijvank; Leon
Schoorlemmer; Johan van Dooremolen; Tom en Miny Tutert.
Woensdag 20 mei: Herman en Mien Timmer, Ben en overl. familie.
KOSTER EN MISDIENAARS
Datum
Za. 2/5
Ma. 4/5
Za. 9/5
Wo. 13/5
Za. 16/5
Za. 23/5
Ma.. 25/5
Za. 30/5
Zo. 31/5

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

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

Misdienaars
Luuk Salden en Michael Breuker
Geen misdienaars
Geen misdienaars
Eveline en Judith Salden
Ruben Salden en Gijs Nijboer
Wouter en Jacob Salden
Tijs Salden en Gijs Nijboer
Geen misdienaars
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.
PAROCHIE-AGENDA
P = Parochiecentrum T = Trefpunt K = Kompas M = Molenhoek
Woe. 6/5 16.00 u. Werkgroep Caritas
Woe. 6/5 20.00 u. Werkgroep Gebedsdiensten
P
Woe. 13/5 10.00 u. Bijeenkomst voorbereiding
P
ontmoetingsdag
Woe. 20/5 19.30 u. Pastoraatsgroep
P
KERKSCHOONMAAK
Dinsdag 12 mei groep 5, dinsdag 26 mei groep 1
KERKHOFMANNEN
Maandag 18 gaan wij weer op het kerkhof aan het werk.
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GEBED OM OREPINGEN IN DE MAAND MEI
H. Maria
De heilige Maagd Maria, Moeder van God, is de belangrijkste en
meest vereerde heilige in de Kerk. Het Evangelie vertelt over haar
belangrijke rol in het plan van God met de mensen. Door haar jawoord tijdens het bezoek van de engel Gabriël werd zij degene die de
Verlosser ter wereld bracht, en op alle belangrijke momenten in haar
leven gaf zij dat ja-woord telkens opnieuw. Als behulpzame nicht van
de zwangere Elisabeth, als moeder van de kleine Jezus, als
voorspreekster tijdens de bruiloft van Kana, als leerling van haar
Zoon tijdens Zijn tochten, als getuige van Zijn dood en Verrijzenis.
Door haar Tenhemelopneming leeft zij met ziel en lichaam al in de
werkelijkheid waarnaar wij nog op weg zijn. Als beeld en moeder van
de Kerk is zij voor gelovigen van alle tijden een belangrijke toevlucht
en inspiratiebron.
Gebed
God, in Maria geeft U ons een voorbeeld van groot geloof en
overgave aan uw wil. Maar ook van rotsvaste hoop en concrete
liefde. Zowel in de eenvoud van de dagelijkse dingen als op de
moeilijkste momenten. Help ons om als Kerk steeds meer te
leven en te handelen zoals zij. In alles verbonden met Jezus,
haar Zoon. Volledig transparant in haar vertrouwen op Hem.
Altijd bereid om te helpen als mensen in nood zijn. En op haar
voorspraak vragen we om roepingen in ons midden. Om veel
mensen die net als Maria hun ja-woord geven aan U.
Dat vragen wij U door Christus onze Heer. Amen.
DE KRACHT VAN OP BEDEVAART GAAN
In alle godsdiensten gaan vele mensen op weg naar ‘Heilige
Plaatsen’. Ontelbaar is het aantal pelgrims dat elk jaar op weg gaat
naar plaatsen, die om hun religieuze betekenis aantrekkingskracht
uitoefenen. Ook Lourdes is zo’n heilige plaats. Vanuit onze parochie
H. Kruis zullen wij in de eerste week van mei met in totaal ongeveer
120 parochianen (40 met de bus en 80 met de trein) dit stadje aan de
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voet van de Pyreneeën bezoeken. Maar waarom doen mensen dat?
Waarom gaan mensen op bedevaart? Wat hopen wij er te vinden?
In Lourdes zullen we door de grot lopen, ons wassen aan de bron,
kaarsjes opsteken, drinken van het Lourdeswater, deelnemen aan de
Licht- en Sacramentsprocessie, de kruisweg lopen en samen de
eucharistie vieren.
Allemaal zijn dit rituelen waardoor we hopen dat ze ons in contact
brengen met het Heilige, met God, met Jezus, met Maria, met
Bernadette. In plaatsen als Lourdes vragen wij hen om steun en
kracht voor onszelf, voor familie en bekenden. We hopen tijdens de
bedevaart weer even Aangeraakt te worden, weer even van dichtbij te
mogen voelen dat er altijd Iemand is die met ons meegaat op onze
levensweg.
Natuurlijk, God gaat in het gewone, dagelijkse leven ook met ons
mee, maar als ons leven moeizaam is en niet over rozen gaat, dan
ervaren we zijn kracht en nabijheid niet altijd en twijfelen we zelfs
aan zijn Aanwezigheid. Het kan dan goed zijn om op bedevaart te
gaan, om te gaan naar een Heilige Plaats, waar zijn kracht al voelbaar
is, puur door er te zijn. Als je Lourdes betreedt ervaar je aan den lijve
dat je staat op Heilige Grond, ervaar je dat je op een plek bent waar
de hemel en de aarde elkaar raken.
Dit te mogen ervaren geeft nieuwe kracht, nieuwe hoop en versterkt
ons geloof, zodat we eenmaal weer thuis, er weer een hele poos
tegenaan kunnen. Mensen die op bedevaart gaan komen er anders van
terug, als ze er heen zijn gegaan. De opgedane kracht en de opgedane
vreugde blijft nog lange tijd voelbaar aanwezig. Het leven is weer
even wat lichter, dragelijker. Dat is het ‘wonder’ van Lourdes (en ook
van andere bedevaartplaatsen).
Ik hoop dan ook dat velen in deze meimaand iets van dit ‘wonder’
mogen ervaren. In onze gedachten en in ons hart nemen wij u mee
naar Lourdes en steken wij ook voor u een kaarsje op bij de Grot, de
plek waar Maria ruim 150 jaar geleden aan de kleine Bernadette
verscheen. Moge het vlammetje van dit aangestoken kaarsje wat licht
en warmte brengen in ieders leven.
Pastor Astrid van Engeland
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DE MISSIONAIRE TRADITIE VOORTZETTEN.
SAMEN MAKEN WE HET MOGELIJK!
De missionaire traditie leeft! Elke dag weer zetten ruim 750
Nederlandse missionarissen en 40 missionaire werkers zich in voor
kwetsbare medemensen. Wij in Nederland maken dat mede mogelijk
via de week Nederlandse Missionaris.
Op Hemelvaart, 14 mei, start de Pinksteractie voor de Week
Nederlandse Missionaris (WNM) Doordat parochianen in heel
Nederland elk jaar zo`n belangrijke bijdragen leveren aan deze actie,
kan de WNM een echte steun zijn voor onze missionarissen en voor
de missionaire werkers, die met jeugdig elan de missionaire traditie
voortzetten, zij geven veel steun aan oudere mensen die leven in
armoede, maar ook aan de jongeren die leven in armoede en geen
thuis hebben. Steun deze Pinksteractie van 16 mei t/m 24 mei.
Wij bevelen deze collecte bij u aan ,de collectebus staat achter in de
kerk. Bij voorbaat hartelijk dank namens onze Missionarissen en
missionaire werkers.
ONTMOETINGSDAG 29 MEI 2015
Hierbij nodigen wij u uit voor een ontmoetingsdag op vrijdag 29
mei, Locatie Stevenskamp. Het thema is: “Als de jaren gaan tellen.
Programma
10.00 u.: ontvangst met koffie en cake
10.30 u.: lezing van pastoraal medewerker Astrid van Engeland.
12.00 u.: gezamenlijk warm eten + consumptie
14.00 u.: koffie of thee
14.30 u.: viering van de Handoplegging door Astrid van Engeland
met medewerking van het Seniorenkoor. Daarna sluiten wij af met
een drankje en gezellig napraten. Kortom een dag om elkaar te
ontmoeten. De onkosten zijn € 10.00 p.p.
Opgave t/m vrijdag 22 mei bij Betsie Bosman tel.: 381450.
Namens de pastoraatsgroepen Heeten en Nieuw Heeten
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VERENIGINGSNIEUWS
ACTIVITEITENGROEP 55+/KBO
Het is bijna zover. De fiets-4-daagse gaat beginnen. Op 7 mei is de
eerste rit. U start tussen 09.30 en 10.30 u. in Heeten. De routebeschrijving is af te halen in ’t Trefpunt (RABO-bank) De deelname
is gratis. Alle consumpties zijn wel voor eigen rekening. Voor
onderweg is met 2 rustpunten afgesproken om koffie te drinken en
uw eigen lunchpakket op te eten. RIJ VOORZICHTIG, KIJK GOED
UIT EN HOUD AFSTAND. U FIETST VOOR EIGEN RISICO.
Op 14 mei kunt u weer fietsen, maar dan vanuit Wesepe. De start is
daar bij het Wapen van Wesepe, op 21 mei vanaf het Asspel bij het
sportpark in Mariënheem en 28 mei vanaf m.f.a. de Belte in Nieuw
Heeten. We hopen op mooi weer. Voor vragen bijv.. over afgelasting
bij slecht weer bel dan die donderdagmorgen na 08.30 u. naar Wim
Sibelt, 0572381808 of 0625524523. Veel fietsplezier!
55+ /KBO Heeten

OVERIG NIEUWS
SAMEN HEETEN-SAMEN ETEN.
De
activiteitencommissie
van
KulturhusTrefpunt organiseert op zondag
17 mei a.s. van 15.00 tot 19.00 uur een
Rondleiding en Biologische Maaltijd bij PORTABELLA.
PORTABELLA is het Heetense biologische bedrijf van Natascha
Rothengatter aan de Haarlesedijk 5 in Heeten. Natascha zal met veel
plezier haar bedrijf laten zien, en tevens een biologische maaltijd
serveren voor een groep belangstellende Heetenaren. Haar bedrijf
voorziet o.a de Nederlandse markt van biologische paddenstoelen,
zoals Shiitake, oesterzwammen, duinvoetjes en wilde paddenstoelen.
Voor meer informatie kunt u terecht op de website www.portabellapaddenstoelen.nl
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De kosten voor de rondleiding en de maaltijd op 17 mei bedragen 15
euro per persoon. Er is plaats voor 30 personen, dus wacht niet te
lang om u aan te melden. U kunt zich opgeven tot en met 8 mei via
www.kulturhustrefpunt.nl .Of telefonisch bij Marijke Stroek 0572381290. Koken met paddenstoelen, hoe simpel en lekker kan het zijn.
De activiteitencommissie Samen Heeten-Samen Eten
ALGEMENE JAARVERGADERING STICHTING HELAMI
Hierbij wordt u uitgenodigd tot het bijwonen van de algemene
jaarvergadering van de stichting Helami, welke zal plaatsvinden op
woensdag 27 mei bij zaal – café Bosgoed, Dorpsstraat 17 te Heeten.
Aanvang: 20.00 uur.
Agenda:
1. Opening van de jaarvergadering, met terugblik op 2014
2. Ponyweek 2015: bekendmaking van het programma
4. Rondvraag
5. Sluiting
Namens de stichting Helami, Het bestuur
PROJECT LEVENSVERHALEN SCHRIJVEN
Heeft u altijd al eens uw levensverhaal op papier willen zetten, maar
nooit geweten waar u nou precies moest beginnen? Wilt u uw verhaal
Voor uzelf, uw kleinkinderen, of volgende generaties opschrijven?
Vanaf mei 2015 start er een nieuwe cursus “levensverhalen
schrijven”. Ontmoeting en ervaringen met elkaar delen staan voorop.
Bent u geïnteresseerd of wilt u meer van het project weten, mail dan
naar: lveldink@landstede.nl of bel naar 0572-365343.
Ingrid van der Wielen, medewerker welzijn, vrijwilligerscoördinator
DINSDAG 5 MEI: AANBIEDING BOEK “HERINNERINGEN
AAN DE OORLOG HEETEN 1940-1945”
Het programma ziet er als volgt uit Vanaf 10.00 u. is iedereen
welkom in de voormalige Rabobank waar u een kopje koffie wordt
aangeboden.
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Het officiële gedeelte met de aanbieding van het eerste exemplaar aan
de burgemeester vindt plaats tussen 10.00 en 10.30 u. Het officiële
gedeelte wordt afgesloten met het zingen van het Wilhelmus. Hierna
wordt de DVD “Oorlog in Overijssel” vertoont en is er een kleine
tentoonstelling. Vanaf 10.00 u. wordt de bijeenkomst opgeluisterd
met zang van het koor “Germania”. Deze bijeenkomst is niet alleen
voor genodigden maar alle Heetenaren zijn van harte welkom.
‘s Middags is er een fietstocht van ± 35 km langs diverse plekken in
Heeten waar tijdens de oorlog het één en ander is gebeurd. Op deze
plaatsen is informatie over het gebeurde aanwezig. U kunt starten
tussen 13.30 en 14.00 u. Kosten € 2.50 inclusief een consumptie.
Op het plein staan enkele historische legervoertuigen.
Iedereen die het boek “Oorlog in herinneringen, Heeten 1940-1945”
heeft besteld, kan dit op 5 mei tussen 11.00 en 17.00 u. afhalen in de
voormalige Rabobank. Daarnaast ook op vrijdag 8 mei van 16.00 u.
tot 20.00 u. in de bibliotheek aan de Uilenbroekstraat. Tijdens deze
uren is het boek ook in de losse verkoop voor € 20,00. Na 8 mei is
het bestelde boek af te halen bij één van de volgende adressen en kunt
u daar het boek ook gewoon kopen (bij voorkeur tussen 18.00 en
20.00 u.).
G. Fiselier, Koopmansstraat 18, tel. 381220;
H. Nikamp, Johannalaan 42 tel.0572 371729
H. Zennipman Niënhof 18 tel. 0572 381457
De Werkgroep Historisch Heeten
TOERTOCHT LEGERVOERTUIGEN SCHOONHETEN
We vieren dit jaar 70 jaar bevrijding. In het kader hiervan
organiseren we zondag 3 mei tijdens tentfeest Schoonheten een
toertocht met oude legervoertuigen. Voor € 7,50 kunt u een rondrit
maken langs enkele oorlogsmonumenten. Onderweg is er enige uitleg
over de monumenten en krijgt u halverwege een kop koffie/thee of
ranja aangeboden. Helaas zijn er maar een beperkt aantal plaatsen,
maar opgave is nog wel mogelijk. Voor opgave en verdere informatie
kunt u contact opnemen met L. Blom: 0572-382253 of via de mail
lucieblom@hetnet.nl.

13

KINDERKLEDINGMARKT SCHOONHETEN
Zaterdag 2 mei staat tijdens Tentfeest Schoonheten een
kinderkledingmarkt op het programma. In verband met te weinig
animo zijn we helaas genoodzaakt om deze af te lasten. We hopen
van harte u op een ander moment tijdens ons tentfeest te kunnen
verwelkomen.
BINGO
Op maandag 4 mei is er weer Bingo in ‘t Trefpunt (Rabobank). De
deuren gaan om 19.00 u. open en we beginnen om 20.00 u. te draaien.
Kom eens een keer mee doen. Er zijn leuke prijzen te winnen.
De activiteitencommissie
KULTURHUSTREFPUNT HEETEN
Beste gebouwgebruiker, de verbouwing van Gemeenschapscentrum
Trefpunt Heeten tot KulturhusTrefpunt Heeten vordert goed, maar er
is nog veel werk aan de winkel. Maar het resultaat van wat er tot nu
toe gebeurd is, is om trots op te zijn!
Namens het bestuur kunnen wij, openingscommissie en prcommissie, melden dat de officiële opening van ons nieuwe
KulturhusTrefpunt zal plaatsvinden in het weekend 21-22-23
augustus 2015. Openen voor de zomervakantie leek ons te riskant:
stel dat de werkzaamheden uitlopen, moet je op het laatste moment
uitstellen. En, voor bijna alle gebruikersgroepen eindigt het seizoen in
juni of eerder.
Noteer allen: officiele opening KulturhusTrefpunt weekend 21-22-23
augustus 2015! Komend weekend of komende week kun je een
artikel en een foto in de krant verwachten.
Verder: de openingscommissie zal alle gebruikers-groepen
binnenkort benaderen voor een activiteit of een presentatie ten
behoeve van de opening. Het thema is: Samen Heeten, Samen
Treffen.
Namens openingscommissie en PR-commissie, Wim Mensink
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ENERGIEK HEETEN
Op dinsdagavond 12 mei houdt Energiek Heeten weer spreekuur. Wij
willen dit spreekuur vooraf laten gaan door een presentatie over
warmtepompen. Een warmtepomp is een zeer energiezuinig apparaat
welke kan verwarmen en koelen. De toepassing kan bij nieuwbouw
en renovatie zeer interessant zijn. De presentatie wordt gehouden van
20.00 tot 21.00 u. Vanwege de verbouwing van ’t Trefpunt wordt
deze gehouden in het gebouw van de Rabobank. Aanmelden mag,
maar is niet verplicht. Voor een kopje koffie of thee wordt gezorgd.
Aansluitend aan de presentatie zal het spreekuur plaatsvinden. 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. Er wordt informatie gegeven over
winddelen. 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)

SPORTNIEUWS
VOETBAL
Datum/tijd
Thuis
Zaterdag 2 mei
15:00 Heino A1
12:45 Heeten A2
14:30 Heeten B1
14:30 Robur et Velocitas B4
14:30 Heeten B3
12:45 Heeten C1
12:45 Heeten C2
13:15 ABS C3
11:00 Heeten D1
11:00 Heeten D2
09:00 Raalte D3
09:00 Heeten E1

Uit
Heeten A1
FC Zutphen A2
Deventer B1
Heeten B2
Holten B2
USV C1
ABS C2
Heeten C3
Blauw Wit '66 D1
Deventer D4
Heeten D3
Holten E2
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09:00 Heeten E2
09:30 Wesepe E1
08:45 Voorwaarts T E7
11:30 Deventer E10
10:00 Overwetering F1
10:05 Heeten F2
10:30 Rohda R. F6
10:05 Heeten F4
09:30 4 tegen 4
09:30 4 tegen 4
10:00 Heeten F7
09:00 F-trainingsteam
Zondag 3 mei
14:00 Robur et Velocitas 1
10:30 Heeten 2
11:30 Rohda R. 13
12:15 Heeten 5
12:30 Heeten 6
12:00 SV Zwolle 5
12:15 Activia VR1
Zaterdag 9 mei
14:00 Klein Dochteren A1
14:30 Heeten B2
13:00 ABS B3
12:45 Heeten C1
10:30 DAVO C2
12:45 Heeten C3
09:00 Diepenveen D2
11:00 Heeten D3
10:00 Schalkhaar E4
09:00 Hulzense Boys E2
09:00 Heeten E3
09:00 Heeten E4
10:05 Heeten F1
08:45 v.v. Hellendoorn F2
10:05 Heeten F3
09:30 Heino F6
09:00 F-trainingsteam
Zondag 10 mei
14:00 Heeten 1
10:30 Heeten 3

Marienheem E2
Heeten E3
Heeten E4
Heeten E5
Heeten F1
Rohda R. F3
Heeten F3
Broekland F2
Heeten F5
Heeten F6
4 tegen 4
training

Blauw Wit ‘66
Lettele

Heeten 1
ABS 2
Heeten 4
ABS 5
SDOL 4
Heeten 7
ST: Heeten/Wesepe VR1
Heeten A2
SP Teuge B2
Heeten B3
Heino C2
Heeten C2
Warnsveldse Boys C5
Heeten D2
MVV '69 D1G
Heeten E1
Heeten E2
Schalkhaar E9
ABS E6
DETO F1
Heeten F2
Blauw Wit'66 F2
Heeten F4
training
Columbia 1
Juventa '12 3
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Zaterdag 16 mei
13:30 Turkse Kracht B1
14:30 Heeten B2
14:30 Wijhe '92 B3
11:00 Heeten E3
4 tegen 4
4 tegen 4
4 tegen 4
09:00 F-trainingsteam

Heeten B1
csv Apeldoorn B5
Heeten B3
ASC '62 E5
Heeten F4
Heeten F5
Heeten F6
training

beker
toernooi SDOL
toernooi SDOL
toernooi DSOL

SV HEETEN LANCEERT CLUB VAN 50
Per 1 juli start de SV Heeten CLUB van 50. Vanaf heden is
aanmelden mogelijk en wordt er gewerkt aan de promotie en
profilering. Iedereen is welkom. Het doel is om met de CLUB van 50
een gezellige club mensen te activeren die ervoor gaan om aan SV
Heeten een financieel steentje bij te dragen!
Hoe werkt het?
Het werkt heel eenvoudig. Wanneer iemand lid wordt van de CLUB
van 50, dan betekend dit een jaarlijkse contributie van 50 euro. Er zit
vooralsnog geen beperking aan het aantal mensen wat zich mag
aanmelden. De contributie komt ten goede aan projecten binnen SV
Heeten welke een extraatje zijn voor de leden of het complex.
Bijvoorbeeld
aanvullende
voorzieningen,
een
uitstapje,
voetbalclinics, etc. Het bestuur van de CLUB van 50 kiest ieder jaar
één of meerdere doelen. Alle leden van SV Heeten (en de CLUB van
50) kunnen hiervoor een aanvraag indienen.
Waarom meedoen?
Door deel te nemen ondersteunt u niet alleen SV Heeten, u krijgt er
ook veel voor terug. In ieder geval een jaar lidmaatschap van de
CLUB van 50, een seizoenskaart voor Heeten 1, interessante
netwerkactiviteiten, veel gezelligheid en het gezamenlijk bezoeken
van voetbalwedstijden eens per jaar (b.v. Nederlands elftal).
Meld u aan!
Voor wie SV Heeten een warm hart toedraagt is aanmelden zeer
interessant! En gemakkelijk. Aanmelden kan namelijk heel
eenvoudig via www.svheeten.nl/club-van-50. Zowel de oprichters
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van de CLUB van 50 als SV Heeten hopen op een succesvolle start
op 1 juli a.s.
“De doelstelling is om op 1 juli in elk geval alvast 50-70 leden te
binden aan de CLUB van 50. Momenteel staat de teller al rond de 20
personen. Terwijl de daadwerkelijke promotie eigenlijk nog moet
beginnen”, aldus het bestuur van de CLUB van 50, bestaande uit Jan
Evers, Jos Wijberg, André Vulink, Stefan Hazelhekke en Jos Aarnink
als voorzitter van de CLUB van 50.
Vragen en meer informatie…
Meer informatie over de CLUB van 50 is te vinden op de website
www.svheeten.nl/club-van-50. Of door een van de bestuursleden van
de CLUB van 50 aan te spreken. Per e-mail is de CLUB van 50
bereikbaar via clubvan50@svheeten.nl.
HANDBAL
Datum/tijd
Thuis
Zaterdag 2 mei
13.00 uur
PLUS/Heeten D2
12.15 uur
PLUS/Heeten E1
11.30 uur
PLUS/Heeten E2
10.45 uur
PLUS/Heeten F1
10.00 uur
PLUS/Heeten F2
Donderdag 7 mei
21.00 uur
SDOL Dames 1
Vrijdag 8 mei
19.30 uur
Ha-STU Heren 1
Dinsdag 12 mei
21.00 uur
PLUS/Heeten Dames 1

Uit

Aanw./vertr.

Overwetering D2
SDOL E1
DSC E1
Keukenland/Wijhe’92 F1
Keukenland/Wijhe’92 F3

11.10 uur

PLUS/Heeten Dames 1

AB-cup

09.40 uur

PLUS/Heeten Heren 1
ABS Dames 1

AB-cup

VAN DE REDACTIE

Het eerstvolgende Kevertje komt uit op vrijdag 22 mei. Graag uw
kopij aanleveren uiterlijk dinsdag 19 mei om 18.00 uur.
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