't Kevertje
Kerk- en verenigingsnieuws voor Heeten

JE HART VOLGEN! EENVOUDIG?
In ontmoetingen met mensen hoor ik regelmatig iemand zeggen:
‘Het is dat er van mij verwacht werd dat ik de boerderij over nam,
maar ik ben geen boer in hart en nieren’. Of: ‘Er was vroeger geen
geld voor een opleiding, anders was ik de verpleging in gegaan’. Of:
‘Ik had graag voor de klas gestaan, maar vroeger was het nu eenmaal
zo dat je thuis bleef en voor je kinderen zorgde, een werkende
moeder zijn kon helemaal niet’.
Het zijn zomaar enkele voorbeelden die voor mij aangeven hoe
moeilijk het kan zijn om je hart te volgen, je passie achterna te gaan,
te doen waartoe je je ten diepste geroepen voelt. Allerlei zaken
kunnen je daarvan afhouden: de verwachting die je ouders van je
hebben en waar je niet tegenin durft te gaan, niet de opleiding gaan
volgen die eigenlijk al zolang wilt doen omdat je het geld dat je met
je huidige werk verdient niet wilt of kunt missen, de angst voor wat
de omgeving wel niet zal zeggen van de keuze die je maakt, bang
zijn om anderen te kwetsen of teleur te stellen. Allerlei redenen zijn
er om niet te doen wat je eigenlijk graag zou willen of waarvan je
voelt dat het eigenlijk je weg is. Wij mensen hebben nu eenmaal de
neiging om de gemakkelijkste en veiligste weg te kiezen als dat
enigszins mogelijk is. Immers, waarom zouden we moeilijk doen als
het gemakkelijk kan?

Vrijdag 29 januari 2016

jaargang 50

nummer
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RK Kerk Maria Onbevlekt Ontvangen
Dorpsplein 2 8111 AN HEETEN tel. 0572 – 381233
Website: www.parochieheiligkruis.nl
E-mail parochie: secretariaat@parochieheeten.nl
E-mail 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
Past. werkster L. Gunnink-van den Berg
038-4527475

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

 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).
 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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Het vinden van je bestemming in het leven is misschien soms ook
wel gemakkelijk, maar van dichtbij maak ik maar al te vaak mee dat
het tegengestelde waar is. Niet voor niets zegt ook Jezus: ‘Nauw is de
poort van het leven, en smal de weg ernaartoe, en slechts weinigen
weten die te vinden (Mt. 7,14). En Jezus spreekt uit ervaring. Hij
komt op voor mensen voor wie niemand opkomt, hij houdt mensen
een spiegel voor en zegt hen soms eens goed de waarheid, hij gaat in
tegen regels die de mens niet gelukkig maken. En dit alles doet hij
niet voor zichzelf, maar vooral omdat hij medemensen gelukkig wil
zien.
De weg van Jezus is geen eenvoudige weg. Hij roept allerlei
weerstanden op, mensen maken het hem niet gemakkelijk. En toch
blijft hij die weg bewandelen. Niets of niemand kan hem daarvan
weerhouden. Iets of Iemand moedigt hem steeds weer aan om door te
gaan. Luisterend naar zijn hart weet Jezus dat hij niet anders kan. Het
is zijn roeping, zijn levensbestemming om ‘zo goed als God’ te zijn,
ondanks alles.
Zo worden ook wij uitgenodigd door Jezus, door God, door Iets of
Iemand, om altijd opnieuw te blijven zoeken naar onze bestemming,
naar de weg die God in ons hart heeft gelegd. Als wij in alle
eerlijkheid en oprechtheid luisteren naar ons hart, dan kunnen wij
uitgroeien tot de mens zoals we ten diepste bedoeld zijn, tot een écht
gelukkig mens, al is en blijft het misschien een weg van bergen en
dalen.
Pastor Astrid van Engeland
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KERKNIEUWS
VIERINGEN PAROCHIE H. KRUIS LOCATIE HEETEN
Datum
Zaterdag
30 januari

Tijd
19.00 u.

Viering
Oecumenische viering,
Past. werker A. van Engeland en
Ds. Gosker
Geen viering

Koor
Parochiekoor
en koor
Wesepe

11.00 u.

Peuter-Kleuterviering, verzorgd
door de werkgroep
doopvoorbereiding
Maria Lichtmis, Eucharistieviering, past. J. Verweij
Geen viering

New Born

Zondag
31 januari

Dinsdag
2 februari
Woensdag
3 februari
Vrijdag
5 februari

19.00 u.

09.00 u.

Parochiekoor

1e vrijdag van de maand,
eucharistieviering, past. T.
Balster

Namen voorgangers onder voorbehoud

OVERIGE LOCATIES PAROCHIE H. KRUIS
Zaterdag 30 januari
Nw. Heeten 17.30 u.

Zondag 31 januari
Geen viering

Paulus

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

Broekland

Geen viering

09.00 u.

Eucharistieviering
Geen viering
Geen viering

09.00 u.
09.30 u.

Holten
Kruisverh.

Haarle
Luttenberg
Mariënheem

17.00 u.

19.00 u.

10.30 u.
09.00 u.

Geen viering
Eucharistieviering
Woord- en
communieviering
Woord- en
communieviering
Geen viering
Eucharistieviering
Eucharistieviering
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OVERLEDEN
Op donderdag 21 januari is op 91-jarige leeftijd overleden Gerrit
(Gerhardus Antonius) Tepperik. Hij woonde aan de Spekschateweg 5
te Heeten. De uitvaart en begrafenis hebben op woensdag 27 januari
plaatsgevonden
Dat hij moge rusten in vrede.
MISINTENTIES
Wij gedenken de volgende intenties:
In het weekend van 30 en 31 januari:
Jgt. Wim Boksebeld; Bart en Martie ten Have en overl. fam.; Overl.
ouders Alferink-Buis; Jan, Lien en Lidy Lenferink; Hein Hunneman
en overl. fam.; Johan Assink en overl. fam.; Johanna en Antoon
Kerkvliet en overl. fam.; Hein Koenjer en overl. fam.; Tonny
Schoorlemmer en Leon Schoorlemmer; Johan Elshof en overl. fam.;
Wilhelmien Simons-klein Overmeen; Wim Schrijver; Jan Hunneman;
Hein Simons en Tonnie Simons-Huis in ’t Veld en overl. fam.; Jan
Klein Overmeen; Overl. ouders Zwijnenberg-Hollegien; Gerrit
Tepperik; Johan Koolhof en overl. familie.
Dinsdag 2 februari:
Ben, Herman en Mien Timmer en overl. familie.
Vrijdag 5 februari 1e vrijdag van de maand:
Voor de levende en overleden ouderen van de parochie en de
Stevenskamp; Henk Goorden en overl. fam.; Pa, Gerard en Willy
Kieftenbeld en familie.
KOSTER EN MISDIENAARS
Datum
Za. 30/1
Di. 2/2

Tijd
19.00 u.
19.00 u.

Za. 6/2
Wo. 10/2
Za. 13/2
Za. 20/2
Za. 27/2

17.30 u.
19.00 u.
17.30 u.
17.30 u.
19.00 u.

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

Misdienaars
Geen misdienaars
Geen misdienaars
Geen misdienaars
2 misdienaars fam. Salden
Ruben Salden en Gijs Nijboer
Geen misdienaars
Jacob en Tijs Salden
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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*
PAROCHIE-AGENDA
P = Parochiecentrum T = Trefpunt K = Kompas M = Molenhoek
Di. 2/2 20.00 u.
Tekstgroep P.O.M.
P
KERKSCHOONMAAK
Woensdag 3 februari groep 4
Dinsdag 16 februari groep 5
PEUTER- KLEUTERVIERING
Op zondag 31 januari is er om 11.00 u. een viering in de kerk voor
peuters en kleuters. Het thema is "Beginnen maar!". In deze viering
worden de doopschelpen uitgereikt van de kinderen die in 2015 zijn
gedoopt. Iedereen is van harte welkom!
Werkgroep Doopvoorbereiding Heeten
OECUMENISCHE VIERING IN HET KADER VAN
DE 'WEEK VAN HET GEBED VOOR DE ÉÉNHEID'
Aan het einde van de “Week van het
gebed voor de éénheid' vieren de
Rooms-katholieke parochie Heeten en
de Protestantse gemeente Wesepe samen
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een oecumenische viering. Zij volgen daarbij in grote lijnen de door
de Raad van Kerken aangeboden liturgie, waarvoor de eerste aanzet
gegeven werd door christenen in Letland. De dienst vindt plaats op
zaterdagavond om 19.00 u. in de plaatselijke parochiekerk van
Heeten. Samen met pastoraal werker Astrid van Engeland mag ik in
deze viering voorgaan. Het gelegenheidskoor Wesepe-Heeten o.l.v.
Ank Zwijnenberg zal haar medewerking aan deze dienst verlenen.
We hopen er een mooi feest van te maken dat in dankbaarheid
gevierd mag worden!
Reinier Gosker, (predikant te Wesepe)
MARIA LICHTMIS EN BLASIUS
Op 2 februari viert de Kerk 'Maria Lichtmis'. Hoewel de naam anders
doet vermoeden, is dit geen Mariafeest, maar gaat het op deze dag
vooral om Christus zelf. Officieel heet het feest de 'opdracht van de
Heer in de tempel'. Het was bij die gebeurtenis dat Jezus werd
betiteld als 'het Licht dat alle volkeren verlicht'. In de kerken is het al
eeuwen gebruikelijk om op deze dag een lichtprocessie te houden en
kaarsen te zegenen. Zeker zo oud is ook het gebruik om op 3 februari,
de gedachtenis van de heilige Blasius, de Blasiuszegen uit te delen.
Die moet de gelovigen beschermen tegen keelaandoeningen en
andere kwalen. Wij vieren in Heeten op dinsdag 2 februari ook
“Maria Lichtmis” en in deze viering zullen alle kaarsen gewijd
worden die we komend jaar in de kerk gaan gebruiken. Ook kunt u de
Blasiuszegen ontvangen. U bent allen van harte uitgenodigd in deze
Eucharistieviering om 19.00 u., waarin het parochiekoor zingt en
Pastoor Verweij ons voor gaat. Wij hopen u te ontmoeten.
Pastoraatgroep, locatieraad Heeten
KERKRESTAURATIE
Na vakantie en een vorstperiode zijn afgelopen week de
werkzaamheden hervat. Er is weer een gedeelte gereed, zodat de
stellage afgebroken kon worden tot goot hoogte. Komende week
wordt het dak voorzien van klimhaken en kapotte leien hersteld. Ook
wordt de nok voorzien van nieuw lood. Verder blijkt dat
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enkele mensen in het weekend van 18 januari op de stellage zijn
geklommen. We willen u vragen om alert te zijn en de politie te
bellen als u personen (buiten werktijd) ziet op de stellage.
Locatieraad
HUISPAASKAARS
Ook dit jaar is er weer de mogelijkheid om een paaskaars te bestellen,
Hiervoor hangt de bestellijst achter in het portaal. Doe dit wel graag
voor 20 februari. Tevens staan in de gedachtenis kapel devotie
kaarsen van het jubileum van barmhartigheid. Prijs is € 2,00 en brand
3 dagen.
De kosters
BEDEVAART POLEN
Beste parochianen, in de Parochie H. Kruis is er in dit “Jaar van de
Barmhartigheid”, naast de bedevaart naar Lourdes de mogelijkheid
om deel te nemen aan de bisdombedevaart naar Polen. Voor deze
bedevaart worden er informatieavonden georganiseerd. Voor onze
parochie is deze op:
Vrijdag 19 februari om 19.00 u. in de pastorie van de H.
Kruisverheffing Kerkstraat 8 Raalte Belangstellenden zijn van
harte uitgenodigd om deze bijeenkomst bij te wonen. Aanmelding
vooraf is gewenst en kan bij Ben Lokate, tel.: 0572-354090, e-mail:
glmlokate@home.nl of Betsie Bosman tel.: 0572 – 381450 e-mail
janenbetsiebosman@gmail.com Na aanmelding ontvangt u aanvullende informatie.
HET JAAR VAN DE BARMHARTIGHEID
Bij gelegenheid van het Heilig Jaar van de Barmhartigheid (8
december 2015 – 20 november 2016) heeft paus Franciscus er ook op
aangedrongen gelegenheid te geven om het Sacrament van Boete en
Vergeving te ontvangen. Daarom zal er in de Basiliek van de H.
Kruisverheffing op maandag 29 februari van 19.00 tot 21.00 u.
uitstelling van het Allerheiligste zijn. Tijdens de aanbidding is er
gelegenheid om te biechten als u dat wilt. In dit Heilig Jaar zal
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meerdere keren gelegenheid daartoe worden gegeven. Eerst is er een
korte Woorddienst, waarna het Allerheiligste wordt uitgesteld.
Paus Franciscus schrijft in Evangelii Gaudium:
“Ik nodig iedere christen uit, waar hij ook is en in welke situatie hij
zich ook bevindt, vandaag nog zijn persoonlijke ontmoeting met Jezus
Christus te hernieuwen of minstens de beslissing te nemen zich door
Hem te laten ontmoeten, dit elke dag te doen, zonder ophouden. Er is
geen reden waarom iemand kan denken dat deze uitnodiging niet
voor hem is, omdat niemand is uitgesloten van de vreugde die door
de Heer is gebracht. De Heer stelt niet iemand teleur die dit waagt,
en wanneer iemand een kleine stap naar Jezus toe doet, ontdekt hij
dat Hij reeds met open armen op zijn komst wachtte. Dit is het
ogenblik om tot Jezus Christus te zeggen: ‘Heer, ik heb mij laten
misleiden, op duizenden manieren ben ik van uw liefde weggevlucht,
maar ik ben hier weer om mijn verbond met U te hernieuwen. Ik heb
U nodig. Bevrijd mij opnieuw, Heer, neem mij nogmaals op in uw
verlossende armen’.”
WANDELING H. KRUIS
Op zondag 31 januari wordt er gewandeld vanuit Heeten. Het thema
van De Wandeling “Wat doe je met je tijd?” We verzamelen ons om
13.00 u. in de Dorpsstraat 22 in Heeten. Verdere informatie vindt u in
de locatiebladen
THE PASSION LUTTENBERG
Op 24 maart zal in Luttenberg weer een uitvoering van The Passion
zijn in sporthal “De Achterberg” Het gaat hier om twee
voorstellingen n.l. om 15.30 en 19.30 u. Medewerking wordt verleent
door alle koren, orkesten, acteurs, D.J. “Melloww” uit Luttenberg en
jeugdgroep Aktie zijn de kruisdragers. Ook zal de “Zandtovenaar”
zijn zandkunst laten zien. Kaarten á € 10,00 te koop bij Coop Alfrink
en Verf en behang Verschoor. Ook online te bestellen bij Gerard
Lammers gaitlammers@hotmail.com er wordt dan wel extra
verzendkosten € 0,75 in rekening gebracht. Kaartjes aan de kassa
kosten € 12,50.
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OPBRENGST ADVENTSACTIE 2015
De Adventsaktie van afgelopen jaar (december 2015) heeft in onze
parochie € 4.075,65 opgebracht. Dat is het totale bedrag van de
(deur)collectes in de verschillende geloofsgemeenschappen van onze
parochie.
Paulus:
888,66
Mariënheem:
227,10
Haarle:
285,00
Heeten:
264,02
Broekland:
207,72
Luttenberg
310,00
Nieuw Heeten/Holten 434,55
de Kruisverheffing 1.458,60
Totaal

€ 4.075,65

Het bedrag komt ten goede aan het project “Help de moeder zorgen
voor het kind in Cambodja”. Namens de profielhouders diaconie van
de verschillende pastoraatsgroepen, dank ik u hartelijk voor uw
bijdrage.
Pastor Harry Bloo

VERENIGINGSNIEUWS
MANEGE HEETEN
Zaterdag 30 januari organiseert de ponyclub Heeten een Bixie
wedstrijd. Een Bixie wedstrijd is een wedstrijd bedoeld om jonge
en/of onervaren ruitertjes de kans te geven om op een lager niveau
aan wedstrijden voor pony's deel te nemen. Zo raken de kinderen al
vertrouwd met de wedstrijdsport. In de ochtend beginnen we met de
dressuur en na de middag begint het springen. Kom gerust een kijkje
nemen!
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KINDERCARNAVAL
Hallo kinderen uit Heeten! Op maandag 8 februari is er weer
kindercarnaval. Voor de kinderen uit groep 1,2 en 3 komen Olaf en
Elsa bij Bosgoed (café kant). Lever je kleurplaat in en maak kans op
een leuke prijs. Bij Bosgoed (zaal) houden we voor groep 4 t/m 8 een
discomiddag en een MEGA SPELLEN MARATHON. Er zijn dit jaar
weer leuke prijzen te winnen voor de mooist verklede kinderen! Het
begint om 15.00 u. en we feesten door tot 16.30 u. De entree is € 2.
Wij hopen jullie allemaal op maandag 8 februari te zien.
Groeten Carnavalsvereniging Sallands Zotten
KERNTEAM - HEETEN
Donderdag 4 februari is de maandelijkse inloopspreekuur, waar
inwoners van Heeten laagdrempelig hun vragen kunnen stellen, hun
zorgen kunnen uiten en hun behoeftes kunnen aangeven. Op die
manier hopen we u te kunnen infomeren, zodat u niet van het kastje
naar de muur gestuurd zult worden in "Zorgland". Er is een
wijkverpleegkundige aanwezig, een ouderen-adviseur en iemand van
mantelzorgondersteuning. Rare vragen bestaan voor ons niet, dus
kom rustig even bij ons langs een kopje koffie staat klaar tussen
14.00 en 16.00 u.

OVERIG NIEUWS
COLLECTE HERSENSTICHTING
Van 1 tot 6 februari vraagt de Hersenstichting uw steun. Vele
enthousiaste collectanten gaan in Heeten op pad om geld in te
zamelen voor al die mensen met een hersenaandoening. Vrijwel
iedereen kent wel iemand met een hersenaandoening. Hieronder
vallen de mensen met een beroerte, dementie, autisme, hersentumor,
de ziekte van Parkinson en ADHD. Er komen per jaar 160.000
mensen met een hersenziekte bij. Bijna een half miljoen mensen in
Nederland hebben te maken met een hersenaandoening. De gevolgen
zijn veelal ernstig en vaak blijvend.
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De Hersenstichting doet er dan ook alles aan om hersenen gezond te
houden en hersenaandoeningen te genezen. Om dit te bereiken laat
men onderzoek doen, geeft men voorlichting, voert men
vernieuwende projecten uit en werkt men aan goede patiëntenzorg.
Voor dit werk is uiteraard veel geld nodig. Daarom dit vriendelijke
verzoek, geef komende week uw gulle bijdrage aan de collectant.
U kunt ook uw gift overmaken op IBAN: NL18 INGB 0000 000 860
t.n.v. Hersenstichting Nederland, Den Haag.
Hartelijk dank voor uw steun. Meer informatie kunt u vinden op
www.hersenstichting.nl.
Bent u na het lezen van bovenstaand bericht eveneens enthousiast
geworden voor al datgene wat de Hersenstichting doet, meldt u dan
aan als collectant , u bent van harte welkom!
Namens de Hersenstichting Afdeling Heeten.
W.Groenewoud. emailadres : w.groenewoud2@kpnplanet.nl of tel;
0572381524
ERWTENSOEPACTIE
Donderdag 4 februari wordt voor de derde keer heerlijke erwtensoep,
bruine bonensoep, stamppot, worst en balkenbrij verkocht tijdens de
wekelijkse markt op het Dorpsplein . De verkoop begint om 11.00 u.
De opbrengst komt ten goede aan het zwembad. Info is ook te vinden
op www.zwembadheeten.nl
Bestuur Zwembad “De Oase” Heeten
SAMEN HEETEN-SAMEN ETEN
De activiteitencommissie Samen Heeten
Samen Eten organiseert op woensdag 17
februari
een
heerlijk
winters
STAMPPOTBUFFET. Voor iedereen die
van stamppotten houdt! U kunt dan vanaf 16.00 u. reeds naar
KulturhusTrefpunt komen om te helpen met koken. U bent echter ook
vanaf 18.00 u. welkom en dan gaan we samen aan tafel om lekker
met elkaar te eten. Opgeven kunt u zich tot 12 februari via de mail
samenheetensameneten@gmail.com. U kunt ook even bellen met
Sjoukje (06-53881239). Wilt u dan wel even aangeven of u komt
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helpen met koken of dat u alleen komt om te eten. De kosten voor de
maaltijd bedragen € 7,50 per persoon (inclusief 2 drankjes). Heeft u
soms belangstelling en vindt u het gezellig om af en toe samen te
koken? Binnenkort starten wij, bij voldoende belangstelling, een
kookgroep in KulturhusTrefpunt. Samen Heeten-Samen Eten is een
activiteitengroep van KulturhusTrefpunt. Kijk ook eens op
www.kulturhustrefpunt.nl

SPORTNIEUWS
VOETBAL
Tijd

Thuis

Uit

Plaats

Zaaltraining
Zaaltraining
Zaalcompetitie
Zaaltraining
Zaalcompetitie
Zaalcompetitie
Zaalcompetitie
Zaaltraining
Zaalcompetitie
Zaalcompetitie
Zaaltraining
Zaaltraining
Zaalcompetitie
Zaalcompetitie
Zaalcompetitie
Zaaltraining

Sporthal Heeten
Sporthal Heeten
Sporthal Luttenberg
Sporthal Heeten
Sporthal Heeten
Sporthal Heeten
Sporthal Heeten
Sporthal Heeten
Rohdahal Raalte
Rohdahal Raalte
Sporthal Heeten
Sporthal Heeten
Rohdahal Raalte
Sporthal Broekland
Sporthal Broekland
Sporthal Heeten

Zaterdag 30-01-2016

12:00
11:00
12:00
10:00
13:00
16:18
14:48
10:00
08:30
16:36
8:00
9:00
13:36
13:30
15:00
09:00

Heeten A1
Heeten A2
Heeten D1
Heeten D2
Heeten D3
Heeten E1
Heeten E2
Heeten E3
Heeten E4
Heeten F1
Heeten F2
Heeten F3
Heeten F4
Heeten F5
Heeten F6
Trainingsgroep

Zondag 31-01-2016
14:00 Heeten 1
10:00 Heeten 5
12:30 Heeten 6
12:00 Heeten 7
10:30 Activia VR1

Robur et Velocitas 1
Go Ahead D. 4
Marienheem 5
Wesepe 4
Heeten/Wesepe VR1
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Hallo jongens en meisjes,
Lijkt voetballen je echt helemaal geweldig en wil je het wel eens een
keer proberen in teamverband, dan krijg je bij sv Heeten de kans om
dit te proberen. Elke zaterdagmorgen traint de trainingsgroep van
09.00 tot 10.00 u. Hier brengen enthousiaste trainers de jonge spelers
de basisbeginselen van het spelletje voetbal bij. Lijkt het je leuk om
dit een keer te proberen, dan mag je vrijblijvend 3 keer meetrainen.
Overtuig je ouders dat jij de nieuwe Ronaldo of Messi bent en kom
dan trainen. Meld je wel even aan voor de training op
mesi1986@hotmail.com zodat de trainers weten dat je komt. Let wel
even op, we trainen nu nog in de sporthal, dus neem je zaalschoenen
mee. Tot zaterdag.
VOLLEYBAL
Datum/tijd Thuis
Uit
Recreantenprogramma vrijdag 29 januari
20.15u.
Dames 2
Dames 1
20.15 u.
Dames 3
Wik Steenderen DR 1
21.00 u.
Nieuw Heeten HR1
Heren 3
21.15 u.
Heren 4
Side Out HR 1
20.15 u.
Mix 1
SC Socii XR 1
Woensdag 3 februari
21.00 u.
BVC '73 DR 1
Dames 2
Donderdag 4 februari
19.30 u.
Devolco '88 HR 1
Heren 1
21.00 u.
Voorwaarts HR 4
Heren 3
Competitieprogramma zaterdag 30 januari
09:00
Heeten Sportief N6 1
DeVolCo'88 N6 5
10:00
Voorwaarts N6 1
Heeten Sportief N6 1
09:00
SVS N5 2
Heeten Sportief N5 1
10:00
Heeten Sportief N5 1
Rood-Wit '75 N5 1
09:30
Rood-Wit '75 N3 2
Heeten Sportief N3 1
10:30
Heeten Sportief N3 1
Salvora N3 3
Maandag 1 februari
18:00
Heeten Sportief MC 1
Salvora MC 4

Sporthal
Heeten
Heeten
Nieuw Heeten
Heeten
Heeten
Barchem
Deventer
Twello
Luttenberg
Luttenberg
Heino
Heino
Schalkhaar
Schalkhaar
Heeten
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COMPOST/POTGROND ACTIE
Heeten Sportief is al weer druk bezig met de jaarlijks terugkerende
compost/potgrond actie i.s.m. Zuid-Oost Salland. Leden van Heeten
Sportief gaan vanaf zaterdag 6 t/m zaterdag 13 februari bij u langs de
deur om de bestelling voor deze actie op te nemen. Een deel van de
opbrengst zal ten goede komen aan Heeten Sportief. Zo blijft Heeten
Sportief!
A.C. Heeten Sportief
HANDBAL
Datum/tijd

Thuis

Zaterdag 30 januari
19.00 uur
PLUS/Heeten Dames 1
20.15 uur
PLUS/Heeten Heren 1
15.45 uur
Gastvrij/Wijhe’92 B2
13.15 uur
Gastvrij/Wijhe’92 C3
10.50 uur
DSC D2
09.50 uur
Gastvrij/Wijhe’92 E2
17.55 uur
PLUS/Heeten E3
Zondag 31 januari
13.40 uur
PLUS/Heeten A1
12.40 uur
PLUS/Heeten C1
11.50 uur
PLUS/Heeten E1

Uit
Groessen Dames 1
UGHV Heren 2
PLUS/Heeten B1
PLUS/Heeten C2
PLUS/Heeten D2
PLUS/Heeten E2
Achilles E4
Huissen HV A1
Stevo C1
Lettele E1

Aanw./vertr.

14.30 uur

09.00 uur
17.25 uur

11.30 uur

Afmelden handbalseizoen 2016/2017
De leden die zich willen afmelden voor het volgende handbalseizoen,
dienen dit d.m.v. het afmeldingsformulier vòòr 1 maart door te geven
aan Agnes Schaapveld (agnes.schaapveld@home.nl). Dit formulier is
te downloaden vanaf de website www.handbalheeten.nl.
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