't Kevertje
Kerk- en verenigingsnieuws voor Heeten

IETS NIEUWS BEGINNEN
Gedenk niet langer wat vroeger gebeurd is
en geef niet al uw aandacht aan wat eens is geschied:
Zie, Ik ga iets nieuws maken,
het is al aan het kiemen, weet u dat niet?
Jesaja 43, 18-19

Met deze tekst van Jesaja als inspiratiebron begon ik na jaren
theologiestudie mijn pastorale werkzaamheden: eerst in
parochieverband Twente-West en nu al weer ruim zes jaar in
Parochie Heilig Kruis. Iets nieuws beginnen, een nieuw begin
maken, gebeurt op heel wat momenten in een mensenleven. Het
overkwam mij opnieuw afgelopen zomer in een rustige
vakantieperiode. Een vacature als geestelijk verzorger in Zorggroep
Apeldoorn kwam op mijn pad. Nadat ik deze mogelijk nieuwe stap
rustig op me in heb laten werken, besloot ik te solliciteren. Met het
resultaat dat ik mijn pastorale werkzaamheden per 1 oktober mag
vervolgen in diverse verpleeg- en zorgcentra rondom Apeldoorn.
Voor mij een mooie, nieuwe ontwikkeling in deze fase van mijn
leven. Natuurlijk met dubbele gevoelens. Want iets nieuws
beginnen, kent ook een keerzijde. Het betekent dat ik afscheid ga
nemen van fijne collega’s, van de mensen in de gemeenschappen die
me dierbaar en vertrouwd zijn geworden, van al die prachtige
plekken waar ik geweest ben etc.

Vrijdag 16 september 2016
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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 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
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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Dat roept van alles in mij op. Zeker in een periode, waarin er toch al
veel verandert en gaat veranderen voor de geloofsgemeenschappen.
Iets nieuws beginnen, iets nieuws maken. Het gebeurt in ons
allemaal. Het zaad wat ooit gezaaid is in je hart, wat ruimte krijgt om
te ontkiemen en te groeien, maakt dat wij mensen nieuwe aspecten in
ons tot bloei mogen én kunnen laten komen. Dat groeiproces is mij
opnieuw gegeven, daar ben ik u en jullie oprecht dankbaar voor.
Dankbaar voor alle hartelijkheid, vertrouwen, geloof, steun en
inspiratie die ik van jullie heb mogen ontvangen.
Bij mijn afscheid van de parochie op 30 september a.s. (waarover
meer in de dorpsbladen en op website) wil ik daar graag uitdrukking
aan geven.
Joke van Steenoven, pastor

KERKNIEUWS
VIERINGEN PAROCHIE H. KRUIS LOCATIE HEETEN
Datum
Zaterdag
17 september
Zondag
18 september
Woensdag
21 september

Tijd
17.30 u.

Viering
Eucharistieviering,
past. J. Verweij
Geen viering

19.00 u.

Eucharistieviering

Datum
Zaterdag
24 september

Tijd
19.00 u.

Viering
Opening Ponyweek,
eucharistieviering,
past. J. Verweij
Geen viering

19.00 u.

Geen viering

Zondag
25 september
Woensdag
28 september

Koor
Parochiekoor

Koor
Parochiekoor en
Koor Wesepe
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Datum
Zaterdag
1 oktober
Zondag
2 oktober
Woensdag
5 oktober
Vrijdag
7 oktober

Tijd
17.30 u.

Viering
Woord- en communieviering,

Koor
Parochiekoor

Geen viering
19.00 u.

Eucharistieviering

09.00 u.

1e vrijdag van de maand,
eucharistieviering

Namen voorgangers onder voorbehoud

OVERIGE LOCATIES PAROCHIE H. KRUIS
Zaterdag 17 september
Nw. Heeten 19.00 u.
Holten
Kruisverh.

17.00 u.

Paulus
Broekland
Haarle
Luttenberg
Mariënheem

19.00 u.
19.00 u.

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

Zondag 18 september
Geen viering
09.30 u.
Woord-en
communieviering
10.30 u.
Eucharistieviering
09.00 u.
09.00 u.

09.30 u.

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

OVERIGE LOCATIES PAROCHIE H. KRUIS
Zaterdag 24 september
Nw. Heeten
Holten
Kruisverh.
Paulus
Broekland

19.00 u.
19.00 u.

Haarle
Luttenberg
Mariënheem

19.00 u.

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

Zondag 25 september
09.00 u.
Woord- en
communieviering
Geen viering
10.30 u.
Eucharistieviering
09.00 u.
Eucharistieviering
Geen viering
09.30 u.
09.30 u.

Eucharistieviering
Woord- en
communieviering
Geen viering
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OVERIGE LOCATIES PAROCHIE H. KRUIS
Zaterdag 1 oktober
Nw. Heeten 19.00 u.
Holten
Kruisverh.
Paulus
Broekland
Haarle
Luttenberg
Mariënheem

17.00 u.
19.00 u.
19.00 u.
19.00 u.

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

Zondag 2 oktober
Geen viering
09.30 u.

10.30 u.

09.30 u.

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

Op vrijdag 7 oktober 19.00 u. installatie pastoor J. Baneke en pastor
G. Nijland in Schalkhaar.
OVERLEDEN
Op dinsdag 30 augustus is op 83-jarige leeftijd overleden Ben
(Egbertus Gerhardus) Lugtenberg. Hij woonde aan de Hademanstraat
22 te Heeten. Zijn uitvaart en begrafenis hebben op zaterdag 3
september plaatsgevonden.
Dat hij moge rusten in vrede.
MISINTENTIES
Wij gedenken de volgende intenties:
In het weekend van 17 en 18 september:
Jgt. Pastoor de Graaff; Jgt. Ria Hendriks-Assink; Doortje Mensink en
levende en overleden familie; Jan Klein Overmeen; Anton
Wagenmans; Marie en Anton Tijs; Overl. ouders Groote StroekSchoot, Jan, Bernard en Teun; Hein Hunneman en overl. fam.;
Johanna en Antoon Kerkvliet en overl. fam.; Gerrit Oldeboer-Annie
Eekmate; Gé en Annie Hazelhekke-Ruiter; Annie klein OvermeenVoorhorst; Onze ouders Elders-ten Zijthof; Overl. ouders GrondhuisWevers; Ben Lugtenberg.
Woensdag 21 septmber:
Geen misintenties.
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In het weekend van 24 en 25 septmber:
Jgt. Wim Rientjes; Jgt. Riek Olde Bijvank-Lammers; Jgt. Wim Olde
Bijvank; Overl. ouders Wim en Miene Boksebeld-Tutert; Wim
Nijenkamp; Hein Hunneman en overl. fam.; Johanna en Antoon
Kerkvliet en overl. fam.; Tonny Schoorlemmer en Leon
Schoorlemmer; Gé en Annie Hazelhekke-Ruiter; Wim en Toos
Tutert; Annie klein Overmeen-Voorhorst; Overl. ouders GrondhuisWevers; Johan Elshof en overl. fam.; Ben Lugtenberg; Hein Simons,
Tonnie Simons-Huis in ’t Veld en overl. fam.; Johan Overmars en
Diny Overmars-Kinds en overl. fam.; Hein Olde Bijvank; Wim,
Marietje en Leonie Hiethaar-Machielsen.
Woensdag 28 september:
Geen viering. Geen misintenties.
In het weekend van 1 en 2 oktober:
Overl. ouders Vulink-Reimert; Bernard Nijkamp; Dinie Beumer;
Antoon Schoorlemmer; Overl. ouders Voorhorst-Olde Bijvank en
Herman Voorhorst; Hein Hunneman en overl. fam.; Johanna en
Antoon Kerkvliet en overl. fam.; Hein en Grada Wagemans; Marie A.
Tepperik; Overl. echtp. Mensink-Pronk; Hermanus Wippert en
echtg.; Albertha Kortenhorst en fam.; Johannes van Schooten;
Wilhelmus Logtenberg en echtg.; Jan Timmer; Overl. ouders
Lorkeers-Rodijk; Gerardus Olde Bijvank, Gerritdina Olde BijvankHaverkamp en Wim Olde Bijvank; Betsie Haarman-Schrijver; Gerrit
Evers; Gé en Annie Hazelhekke-Ruiter; Gerard Tijscholte; Annie
klein Overmeen-Voorhorst; Overl. ouders Grondhuis-Wevers; Ben
Lugtenberg.
Woensdag 5 oktober:
Jgt. Wilhelmus Vulink.
Vrijdag 7 oktober 1e Vrijdag van de maand:
Voor de levende en overleden leden van de parochie en Stevenskamp;
Anton Oostewechel en overl. fam.; Pa, Gerard en Willy Kieftenbeld
en overl. fam.; Henk Goorden en overl. fam.; Paul Nikamp; Gerard
en Johan Hagen en overl. fam. Hagen-Daggenvoorde.
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OPGAVE MISINTENTIES
Misintenties t/m 28 oktober kunnen opgegeven worden tot dinsdag 4
oktober 18.00 u. (verschijning volgende Kevertje voor 3 weken).
KOSTER EN MISDIENAARS
Datum
Za. 17/9
Za. 24./9
Za. 1/10
Za. 8/10
Za. 15/10
Zo. 16/10

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

Zo. 23/10
Za. 29/10

09.00 u.
17.30 u.

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

Misdienaars
Luuk Salden en Gijs Nijboer
Michael Breuker en Wouter Salden
Geen misdienaars
Geen misdienaars
Eveline en Judith Salden
Geen misdienaars
Geen misdienaars
Jacob Salden en Gijs Nijboer

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.
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PAROCHIE-AGENDA
P = Parochiecentrum T = Trefpunt K = Kompas M = Molenhoek
Ma. 19/9 20.00 u.
Caritasbestuur
Do. 22/9 20.00 u.
Caritaswerkgroep
Di. 4/10
20.00 u.
Jubileumcommissie
K
KERKSCHOONMAAK
Woensdag 21 september groep 4,
Dinsdag 11 oktober groep 5,
Maandag 31 oktober groep 1.
KERKHOFMANNEN
Maandag 26 september gaan wij weer op het kerkhof aan het werk.
PAROCHIESECRETARIAAT
Het parochiesecretariaat is in de Ponyweek (26, 28 en 30 september)
en op vrijdag 7 oktober gesloten.
COLLECTE VREDESWEEK
In het weekend van 24 en 25 september is er een extra deurcollecte
voor de Vredesweek. De bussen hiervoor staan achter in de kerk.
UITNODIGING
‘Van alles waarover je waakt,
waak vooral over je hart,
het is de bron van je leven.’
Spreuken 4, 23 (NBV)
Pastor Joke van Steenoven gaat haar werkzaamheden voor Parochie
Heilig Kruis beëindigen om per 1 oktober a.s. te gaan werken als
geestelijk verzorger voor Zorggroep Apeldoorn. Op vrijdag 30
september zullen wij tijdens een gebedsviering om 19.00 uur in de
parochiekerk H. Cornelius aan de Butzelaarstraat 24 te Luttenberg
afscheid nemen van Joke. Het parochiebestuur en het pastorale team
nodigen u van harte uit hierbij aanwezig te zijn.
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Aansluitend kunt u persoonlijk afscheid nemen van Joke tijdens de
receptie in Elckerlyc, Butzelaarstraat 22 te Luttenberg. September
2016
Bestuur en pastoraal team Parochie Heilig Kruis
Correspondentieadres: Kerkstraat 8, 8102 EA Raalte
e-mail: secretariaat@parochieheiligkruis.nl
Indien u Joke iets wilt geven, dan graag een gift voor Stichting
Leergeld Salland.
Stichting Leergeld Salland wil dat alle kinderen mee kunnen doen
met sport, muziekles en activiteiten binnen en buiten school. Deze
stichting is onderdeel van Leergeld Nederland. Zo helpt zij
schoolgaande kinderen (4 tot 18 jaar) in de regio o.a. met
sportkleding, contributie, benodigdheden of een eigen bijdrage als
daar even geen geld voor is. Want nu meedoen is straks meetellen!
Voor meer informatie: www.leergeld.nl/locaties/salland
Stichting Leergeld Salland, Passage 12, 8102 Raalte
Eventuele gift op bankrek.: IBAN NL27RABO0103766774 (o.v.v.
Afscheid pastor Van Steenoven) of in de schaal achter in de kerk.
OPROEP KINDJE WIEGEN - WAS JIJ KINDJE JEZUS?
Het is half september, en we genieten van een prachtige nazomer,
maar toch willen we al uw aandacht vragen voor het volgende. Graag
zouden wij van de werkgroep gezinsvieringen dit jaar kindje wiegen
op eerste kerstdag speciale aandacht willen geven. Dit willen we
graag doen in verband met met ons jubileumjaar 125 jaar Maria kerk
en 225 jaar geloofsgemeenschap die op 8 december dit jaar begint.
Wij zouden heel graag willen weten wie allemaal kindje Jezus
hebben gespeeld in al die jaren. Dus ben jij een van die kinderen (of
nu al volwassen) of was uw zoon of dochter of kleinkind kindje
Jezus, stuur dan een mail graag met naam en geboortedatum naar:
yvonenstefan@home.nl of bij angelanijboer@hetnet.nl. bellen mag
ook naar Yvon: 0572-381953 of naar Angela: 0572 –382399. Alvast
bedankt.
Werkgroep Gezinsvieringen
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BISDOMBEDEVAART ROME 14 – 19 NOVEMBER 2016
Vanuit Nederland reizen diverse katholieke organisaties, bisdommen
en parochies dit najaar naar de Eeuwige Stad. Kardinaal Eijk: “Het
Aartsbisdom Utrecht zal natuurlijk niet ontbreken. Ik nodig de
gelovigen in het aartsbisdom van harte uit om aan deze bijzondere
bedevaart naar Rome deel te nemen om een volledige aflaat te
ontvangen. Dit is mogelijk door het vieren van de Eucharistie, te
biechten en het passeren van de Heilige Deuren in Rome, waardoor
het terugkeren in Gods huis tot uitdrukking wordt gebracht. Met vele
andere Nederlanders vieren we op 15 november daar de ‘Nederlandse
Dag’.” Paus Franciscus zal die dag de Nederlandse bedevaartgangers
persoonlijk toespreken na afloop van de gezamenlijke
eucharistieviering in de Sint-Pieter, waarin kardinaal Eijk
hoofdcelebrant zal zijn en de overige aanwezige Nederlandse
bisschoppen concelebreren. Meer informatie en/of opgave:
bedevaartcoördinator B. Lokate, tel.: 030 2361570 / e-mail:
lokate@aartsbisdom.nl.
GAAT U OOK MEE MET ONS NAAR BANNEUX ?
Banneux, een klein dorpje in de Belgische Ardennen. Even buiten het
dorpje woonde de familie Beco. Op 15 januari 1933 verscheen Maria
aan de oudste dochter Mariette. Daarna nog 7 keer. In 1949 zijn deze
verschijningen officieel erkend. Al sinds jaar en dag worden er
bedevaarten naar Banneux georganiseerd. Wij doen dat ook vanuit
Overijssel met een 2-daagse bedevaart. Bij deze bedevaart stapt u in
een van de bussen van ter Beek Reizen. We beginnen deze bedevaart
met een H. Mis in Wythmen, waarna we een kop koffie drinken. In de
buurt van Venray stoppen we voor een lunch en reizen daarna door
naar Valkenburg, waar we overnachten. Om 18.00 u. is daar het diner
en om 20.00 u. avondgebed bij de Grot van Lourdes. Zondag na het
ontbijt vertrek naar Banneux, om 10.30 u. is daar de Internationale
Hoogmis, 13.30 u. Kruisweg, 15.00 u. plechtige ziekenzegening,
daarna vertrekken we weer huiswaarts. In het plaatsje Zeeland maken
we de laatste stop. Deze 2-daagse bedevaart is op zaterdag 8 en
zondag 9 oktober 2016. Voor deze bedevaart bedragen de kosten met
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2 personen op een kamer 125,-- Euro p.p. Wilt U een kamer alleen
dan is de prijs 150,-- p.p. Een annuleringsverzekering is mogelijk,
kosten 2-pers.kamer € 8,35 p.p. en voor een 1pers. kamer € 10,--. De
schnitzel op de terugreis met koffie en brood kost € 10,-- p.p. Opgave
en inlichtingen t/m 17 september is mogelijk bij de secretaris: dhr.
Elferink tel. nr. 074-7370100

LEESGROEP PAROCHIE HEILIG KRUIS
Al verschillende jaren is er een leesgroep in parochie H. Kruis. We
komen 1 keer in de 2 maanden op een donderdagochtend bij elkaar op
de pastorie van de H. Kruisverheffing om een boek te bespreken,
vooral vanuit de vraag: ‘Waar raakt het verhaal van het boek aan
mijn/ons leven of juist niet?’ Dat levert iedere keer weer boeiende
gesprekken op. Na elke bijeenkomst is er steeds één persoon die het
volgende boek kiest dat we gaan lezen. De ene keer lezen we een
roman, een andere keer een biografie en weer een andere keer een
boek rond spiritualiteit en geloof. Op donderdag 17 november
bespreken we het boek: ‘Ik was een van hen; Drie jaar undercover
onder de moslims’ van Maarten Zeegers. Heb je interesse in deze
leesgroep, meld je dan aan bij het secretariaat van parochie H. Kruis
(Secretariaat: 0572 301 541; 06 4663 8669;
info@parochieheiligkruis.nl) of bij pastor Astrid van Engeland (0643502534; astridvanengeland@hetnet.nl).
WAT IS BARMHARTIGHEID?
Op woensdagavond 12 oktober willen we – wederom in het kader van
het Jaar van de Barmhartigheid – een avond houden in De Schalm in
Mariënheem. Inloop vanaf 19.30 uur, we beginnen om 20.00 u.
Samen ondernemen we een zoektocht naar de betekenis van het
begrip ‘barmhartigheid’. We willen dit doen aan de hand een reeks
bijzondere voorstellingen van de Werken van Barmhartigheid.
Opgave vóór donderdag 6 oktober via het mailadres
barmhartig@parochieheiligkruis.nl.
Graag tot ziens op 12 oktober.
Hendrik Jan Bonte, Henk Gordijn en Lonneke Gunnink
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JAAR VAN BARMHARTIGHEID
Paus Franciscus heeft dit kerkelijk jaar uitgeroepen tot jaar van
barmhartigheid. Op zaterdag 17 september willen wij om 19.00 u. in
een eucharistieviering hier aandacht aan schenken in de St.
Josephkerk te Nieuw Heeten. Pastoor Verweij en vrijwilligers van de
liturgische werkgroepen hebben een viering gemaakt rond dit thema.
De alle koren verlenen hun medewerking aan deze dienst. Wij
nodigen u uit om bij deze viering aanwezig te zijn. Na afloop is er
een mogelijkheid tot het drinken van een kopje koffie.
NA DE VAKANTIE WEER AAN DE SLAG
De vakanties zitten er voor de meesten van ons weer op. Ik hoop dat
u – of u nu thuis bent gebleven of op-weg bent gegaan – terug kunt
kijken op een mooie vakantieperiode en dat u ‘fris en fruitig” met
hernieuwde energie weer aan de slag kunt op de plek waar u werkt en
leeft.
Dat gaat mij zelf op dit moment wat moeilijker af. Allereerst omdat
ik er moeite mee heb om na een vakantieperiode vol rustige
zomeravonden om te schakelen naar een periode waarin menig avond
weer in het teken zal staan van “vergaderen”. Maar vooral omdat het
begin van dit werkseizoen in het teken staat van nogal wat
veranderingen. En om heel eerlijk te zeggen - en dat zal ook wel met
mijn leeftijd te maken hebben - ik ben niet meer zo van de
veranderingen. Hoe het ook zij, er staan voor mij en voor de gehele
parochie nogal wat veranderingen op stapel de komende maand. We
moeten afscheid nemen van pastoor Jan Verweij die met emeritaat
gaat én van pastor Joke van Steenoven die per 1 oktober als
geestelijk verzorger voor de Zorggroep Apeldoorn gaat werken. En
we verwelkomen twee nieuwe priesters die (maar liefst) voor 2
parochies (Lebuinus en H. Kruis) zijn benoemd: pastor Joost Baneke,
die ook de nieuwe pastoor wordt van beide parochies, en pastor Gé
Nijland.
Over dit geheel van veranderingen wordt links en rechts genoeg
gepraat en allerlei emoties spelen daarin een rol. Heel begrijpelijk.
Laat ik er dit aan toevoegen. Zoals pastoor Verweij en pastor Joke
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van Steenoven een mooi afscheid verdienen omdat zij zich beiden –
ieder op zijn/haar eigen unieke wijze – zeer verdienstelijk hebben
gemaakt voor het pastoraat in onze parochie, zo verdienen pastoor
Joost Baneke en pastor Gé Nijland ook een mooi en hartelijk
welkom. Ik hoop dat wij hen de kans en de ruimte geven om de eigen
kleur
en
de
eigen
waarde
van
de
verschillende
geloofsgemeenschappen in onze parochie te leren kennen en dat zij
zich daardoor snel “thuis” zullen voelen bij ons.
Hopelijk maken wij er samen met elkaar een mooi, nieuw
werkseizoen van. Ik hoop ook dat wij “de rust” die wij in de vakantie
hebben genoten mee kunnen nemen in het komend werkseizoen. Het
grote risico bestaat nl. dat drukte en haast ons automatisch weer in
hun almachtige greep krijgen. Het grote risico bestaat dat we weer in
de haast schieten om mooie plannen te maken, e-mails en Worddocumenten vol te schrijven over de ideale parochie en dat wij in
onze haast al die mensen voorbij lopen voor wie wij zeggen kerk-tezijn. De rust, de vakantie is dan zo weer vergeten.
Nee, liever zou ik u en mijzelf het komende werkjaar goede nachtrust
willen wensen, een goede zegenrijke slaap. Ik moest hieraan denken
toen ik het verhaal van Jacob las (Genesis 28, 10-22). Jacob legt zich
te slapen en in die slaap ontvangt hij in een droom Gods zegen. Die
droom, die zegen zal de rest van zijn leven bepalen en hem bij vooren tegenspoed richting wijzen.
Ik wens u en mijzelf toe dat wij temidden van alle vergaderingen en
geregel – want daar ontkom je natuurlijk niet aan als je de gang van
zaken op je werk, in je gezin, op je vereniging, in je
geloofsgemeenschap en parochie goed wilt laten verlopen – dat wij te
midden van dat alles de ruimte blijven nemen en elkaar de ruimte
blijven gunnen om goed te rusten en goed te slapen.
Geef God de ruimte om tenminste in onze slaap Zijn werk te doen.
Hij zal tot ons spreken in onze dromen, Hij zal ons zegenen op de
plaats waar wij liggen, Hij zal ons bezielen met nieuwe energie. En
wij..wij zullen opstaan..uitgeslapen, bezield, gezegend, geroepen..om
te doen wat die dag gedaan moet worden.
Harry Bloo, pastor
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WANDELING PAROCHIE H. KRUIS OP ZONDAG 25
SEPTEMBER 2016
Er wordt deze keer gewandeld vanuit de locatie Mariënheem. Er is
gekozen voor het thema Geluk. Verzamelen om 13.00 u. bij het
parochiecentrum in Mariënheem. De route is 6-7 km. met halverwege
een koffie/thee pauze. Voor koffie/thee wordt gezorgd. Er zijn geen
kosten aan verbonden. U bent van harte welkom eens mee te
wandelen.
Werkgroep De Wandeling van parochie het H. Kruis
JAARPROGRAMMA JONGERENACTIVITEITEN BISDOM
2016-2017
 Openingsfeest en WJD reünie 25 september 2016 te Zeist
 Vormingsweekend 4 t/m 6 november 2016
 Youcat Bios 11 november 2016 te Borne
 Galafeest 18 december te Utrecht
 Vormingsweekend 20 t/m 22 januari 2017
 Kloosterweekend 27 t/m 29 januari 2017 te Oosterbeek
 Stille Omgang 18 maart 2017 te Amsterdam
 Vormingsweekend 24 t/m 26 maart 2017
 Passion Jong Aartsbisdom 9 april 2017 te Zeist
 Bedevaart naar Fatima 10 t/m 16 juni 2017
 Zomerfeest 25 juni 2017
 Tieners activiteiten 2017
 Vormelingendag vicariaten Utrecht en Arnhem 12 maart 2017
 Vormelingendag vicariaat Deventer 19 maart 2017
 Tienerkamp zomer van 2017
 Kinderkamp zomer van 2017
Meer informatie over de activiteiten voor jeugd en jongeren kunt u
vinden op http://www.jongaartsbisdom.nl. Mocht u vragen of
opmerkingen hebben, dan kunt u altijd direct contact met ons
opnemen.
 Amanda Praseres (06-48459598)
 Samuel Luz (06-28448875)
 of via email: jongerenpastoraat@aartsbisdom.nl
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KEVELAERLOF
Fijn dat we met een grote groep pelgrims op zaterdag
3 september naar Kevelaer konden afreizen. Nu is er
op zondag 2 oktober weer het Kevelaerlof om 19.00
u. ’s avonds in de basiliek van Raalte. Ook Sint
Caecilia uit Heeten speelt al vooraf enkele nummers.
Noteer deze datum al vast in Uw agenda!
Jan Mulder, broedermeester

VERENIGINGSNIEUWS
KBO
Gezellige middag tijdens de ponyweek in de feesttent
Op dinsdagmiddag 27 september zal Kappie (Dinand Leferink) uit
Markelo van Kosterskoele, voor een programma zorgen vol
gezelligheid. Waar we elkaar kunnen ontmoeten. De organisatie is in
handen van KBO/ 55+. Iedereen is welkom je hoeft geen lid te zijn.
Aanvang 14.00 u. Entree € 7,-- inclusief koffie en een consumptie.
KBO / 55+ en Zorggroep Raalte
Ook dit jaar organiseren wij weer in samenwerking met Zorggroep
Raalte een inloopmiddag voor iedereen die interesse heeft in het
leren omgaan met een Tablet. Er worden door de zorggroep tablets
beschikbaar gesteld om te gebruiken. Dus als je nog niet in het bezit
bent van een Tablet is dit een mooie gelegenheid om te kijken wat bij
jou past. Vanaf oktober is er elke dinsdagmiddag van 13.30 tot 16.00
u. een training in de koffiecorner van de Stevenskamp . Voor
aanmelden en vragen, Bennie Lokate tel. 381972 of mail
lokateb@hotmail.com
27e PONYTOERTOCHT MC FREE WHEELS
Zondag 25 september wordt er door motorclub MC Free Wheels voor
de 27e keer de Ponytoertocht georganiseerd. Iedereen met een geldig
motorrijbewijs kan hieraan deelnemen. Wij hebben 2 routes voor u
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uitgezet die gaan richting de Kop van Overijssel, één van ongeveer
150 km en één van ongeveer 210 km. Wilt de route op navigatie
rijden stuur dan een mail naar onderstaand e-mailadres. Ook is het
mogelijk de route op papier te rijden. Deze kunnen we ter plekke
uitprinten. De inschrijving is ‘s morgens tussen 09.00 u. en 12.00 u.
bij Brasserie Dertien, Dorpsstraat 17, 8111 AA Heeten.
Wanneer u meer informatie wil kunt u mailen naar
marcelencisca@hetnet.nl of bel 0572 380826. U kunt ook op onze
website kijken www.mcfreewheels.nl We zien u graag op zondag 25
september.
De organisatie

OVERIG NIEUWS
STAMPPOTBUFFET 10 OKT. KULTURHUSTREFPUNT
Heetenaren kom samen eten met de nieuwe Heetenaren. Vertel hen
over ons dorp tijdens een heerlijk stamppotbuffet. Als u mee wilt
helpen met koken, kom dan om 15.30 u. Anders bent u om 18.00 u.
van harte welkom. Belangstellenden kunnen daarna om 19.45 u.
nog aanschuiven bij de sprekers die vertellen over hetgeen Heeten
bijzonder maakt. U mag ook gerust alleen voor de stamppot komen.
Kosten voor het Stamppotbuffet zijn € 5, exclusief drankjes.
Opgave uiterlijk 7 oktober via mail
samenheetensameneten@gmail.com of bel met Sjoukje 0653881239.
SAMENHEETENSAMENETEN is een activiteitengroep van
KulturhusTrefpunt.
HOBBY CLUB
Beste ouders, maandag 19 september krijgen de kinderen van groep 3
t/m 8 van de basisschool weer het opgaveformulier mee voor de
Hobbyclub. Kinderen die naar het speciaal basisonderwijs gaan of
niet in Heeten op de Basisschool zitten en knutselen leuk vinden
kunnen vanaf 20 september het opgaveformulier voor een
hobbymiddag ophalen bij Josefien Breuker, Overbrinck 42.
Het Hobby-team
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OPBRENGST COLLECTE KWF KANKERBESTRIJDING
Dit jaar heeft de collecte het mooie bedrag van € 2.606,23
opgebracht. Hartelijk dank voor uw gulle gift! Hartelijk dank
collectanten voor jullie tijd en inzet.Heeft u de collectant gemist: u
kunt alsnog geld overmaken op NL23 RABO 0333 7779 99 ten name
van KWF Kankerbestrijding.
Ilona Kemper en Monique Hiethaar
COLLECTE NIERSTICHTING
In de aankomende week van 18 tot en met 24 september is weer de
jaarlijkse collecteweek van de nierstichting. In deze week komen
collectanten van de nierstichting bij u langs voor uw giften. Ernstige
nierschade zet je leven stil. Nierpatiënten leven in onzekerheid en
verliezen veel regie. Werk, hobby’s en een sociaal leven zijn niet
meer vanzelfsprekend. Als je nieren nauwelijks nog werken, ben je
veroordeeld tot dialyse of transplantatie. In tegenstelling tot het
publieke beeld van dialyse, is dit geen oplossing. Het is een
loodzware, levensverlengende behandeling. Veel patiënten zeggen:
'Dialyse is geen leven maar overleven'. Een donornier van een
levende donor is er vaak niet en de wachtlijst voor een donornier van
een overleden donor is te lang. De Nierstichting legt zich daar niet bij
neer. Het werk van de Nierstichting is onverminderd hard nodig. 1,7
miljoen mensen in Nederland hebben chronische nierschade. Naar
schatting 40 procent (680.000) heeft deze aandoening zonder dat te
weten. Schade aan nieren is (nu nog) onherstelbaar en progressief.
Maar gezond leven en behandeling kan de verslechtering remmen en
nierfalen uitstellen. Daarom is preventie en vroege opsporing van
levensbelang. 'Met uw bijdrage, hoe klein ook, maken we de wereld
van nierpatiënten weer groot'. Meer informatie: www.nierstichting.nl
Met vriendelijke groeten, Antoinet Wippert en Gerda Brinkhof
ZONNEBLOEM
Namens de regio Deventer is er de uitnodiging voor alle afdelingen
van de Zonnebloem voor de Theatermiddag op zaterdag 15 oktober
van in de Capellenborg in Wijhe. Ontvangst van gasten is vanaf

17

13.15 u. Het programma is van 14.00 uur tot 17.00 u. De
theatermiddag wordt verzorgd door het duo Man en Muis met een
show van muziek, dans, voordracht en zang gebaseerd op bekende
nederlandstalige liedjes. Deze show is in overleg met ons speciaal
ontwikkeld voor de Zonnebloem. Naast hun voordracht en zang
worden er ook leuke dingen verteld en gaan ze actief in op wensen of
reacties van de deelnemers. Kosten zijn € 15.00 per persoon. Dit is
inclusief reiskosten. OPGAVE T/M ZONDAG 25 SEPTEMBER BIJ
Annie Marsman, tel. 381823; Willy Alferink, tel. 381777.
INSCHRIJVING EKIDENLOOP HEETEN GEOPEND
De inschrijving voor de Ekidenloop is onlangs geopend. Nu al
hebben zich diverse teams gemeld voor deze bijzondere loop aan het
begin van de ponyweek. Bij een Ekidenloop volbrengt een team van 6
lopers de marathonafstand van 42 kilometer en 195 meter. Dit gaat in
estafettevorm, waarbij achtereenvolgens de lopers 5, 10 , 5 , 10 , 5 en
7,195 km overbruggen. In de wisselzone, op het Dorpsplein, wordt de
tasuki doorgegeven aan de volgende loper. Deze sjerp is kenmerkend
voor de oorspronkelijk Japanse loop. De organisatie kiest hiermee
meteen voor de authentieke Ekidenloop waarin de oorspronkelijke
regels met betrekking tot aantal lopers, de afstanden en de
estafettevorm gerespecteerd worden. Tja, en nu nog een Japans team
regelen….
In tegenstelling tot de gangbare wedstrijden waarbij individuen met
elkaar de strijd aan gaan, nemen op zaterdag 24 september teams het
tegen elkaar op. Deze teams mogen divers van samenstelling zijn:
zowel mannen als vrouwen, maar ook gemengde teams zijn welkom.
Een blik op de inschrijflijst, maar ook afgaande op geluiden uit de
regio, komen de zestallen op de meest diverse manieren tot stand.
Families, vrienden, straten en wijken, bedrijven, clubs en zelfs het
bestuur van de organiserende Helami komt met een eigen
samenstelling aan de start.
Met deze Ekidenloop neemt Heeten een heel bijzondere plaats in
binnen hardlopend Nederland. Na Zwolle en Rotterdam is Heeten de
derde plaats waarin deze traditioneel Japanse marathon-estafette
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wordt gelopen. De organisatie in dit ponydorp merkt met deze
primeur best wel enige spanning omdat deze loopvorm wel even
moeten landen bij hardlopers en trimmers. De wijze waarop her en
der teams samengesteld worden, het enthousiasme voor een
gezamenlijke uitdaging èn het beeld op het Dorpsplein waar de
tasuki’s in de wisselzone overgaan naar een volgende loper… Dit
alles maakt de Ekidenloop zo bijzonder. En dit in Heeten! Wij kijken
er ontzettend naar uit! Vooraf inschrijven is noodzakelijk maar kan
nog tot een dag voor het evenement via www.mijninschrijving.nl
GLASVEZEL IN HET BUITENGEBIED
Bewoners van het buitengebied hebben vorige week een brief
ontvangen van “Glasvezel Buitenaf” over de aanleg van glasvezel.
Wanneer minimaal 50% van deze bewoners een abonnement via
glasvezel afneemt, gaat de aanleg door. Plaatselijk Belang Heeten is
in ieder geval enthousiast over het nieuwe aanbod. De noodzaak van
glasvezel is inmiddels overduidelijk. Het dataverkeer neemt alleen
maar toe en het huidige telefoondraadje is feitelijk nu al
ontoereikend. Om u zo goed mogelijk te laten informeren, adviseert
Plaatselijk Belang Heeten om één van de informatieavonden te
bezoeken. In Heeten wordt deze op woensdag 21 september
gehouden in Brasserie Dertien, aanvang 19.30 u. Op naar de 50%,
maar we moeten het wel samen doen!! Voor meer info:
www.glasvezelbuitenaf.nl. Voor vragen kunt u altijd terecht bij
Gerard Jansen of John Schoorlemmer via info@pbheeten.nl.
EXPOSITIE "HET AGRARISCH VERLEDEN"
In samenwerking met Stevenskamp is door de W.H.H. Werkgroep
Historisch Heeten, in de gangen op de begane grond Pashof en
Schothof van Stevenskamp, een foto expositie ingericht. De foto's
zijn afkomstig uit het archief van de W.H.H. en hebben betrekking op
werkzaamheden, inrichtingen en mensen gekleed in kleding uit het
agrarisch verleden. De expositie is voor onbepaalde tijd iedere dag
vrij te bezichtigen.
Werkgroep Historisch Heeten
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SPORTNIEUWS
VOETBAL
Datum/tijd Thuis
Zaterdag 17 sept
14:30
14:30
12:30
14:30
09:45
09:30
11:00
11:00
11:00
09:00
09:00
09:00
10:05
10:05
09:00
11:30

Heeten JO19-1
Heeten JO19-2
Hulzense Boys JO17-1
Lettele JO17-1
Excelsior'31 JO15-2
Blauw Wit'66 JO15-3
Heeten JO13-1
Nieuw Heeten JO13-1G
Heeten JO13-3G
Heeten JO11-1G
Heeten JO11-2
Wijhe '92 JO11-5
Heeten JO9-1
Heeten JO9-2G
Heeten JO9-3
Rohda R. JO9-12

09:30 Holten 4 tegen 4
Zondag 18 sept
14:30
10:30
11:30
12:15
10:30
10:00
09:00
09:15

TKA 1
Heeten 2
SDOL 2
Heeten 4
Sportclub Deventer 3
Heeten 6
MVV '29 9
Heeten 45+1

Uit
Hoonh./Wijth. JO19-1
Sp. Rijssen JO19-1
Heeten JO17-1
Heeten JO17-2G
Heeten JO15-1G
Heeten JO15-2G
OZC JO13-1
Heeten JO13-2
Nieuw Heeten JO13-2G
Excelsior'31 JO11-3
Holten JO11-3
Heeten JO11-3G
Berkum JO9-3
ABS JO9-4
Excelsior .31 JO4M
Heeten JO9-4

Oefen

Heeten 4 tegen 4 1
Heeten 1
Heino 3
Heeten 3
Lemelerveld 6
Heeten 5
Marienheem 4
Heeten 7
Nieuw Heeten 45+1

Zaterdag 24 sept
14:00
12:45
14:30
14:30
12:45

Haarle JO19-1
Excelsior'31 JO19-3
Heeten JO17-1
Heeten JO17-2G
Heeten JO15-1G

Heeten JO19-1
Heeten JO19-2
Diepenveen JO17-2
Rohda R. JO17-6
Blauw Wit'66 JO15-1
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Zaterdag 24 sept
12:45
10:00
11:00
10:45
09:45
09:30
09:00
09:00
08:30
08:30
10:05
10:05

Heeten JO15-2G
Heino JO13-1
Heeten JO13-2
Blauw Wit'66 JO13-2
Schalkhaar JO11-3
Almen JO11-1G
Heeten JO11-3G
Heeten JO11-4G
CSV '28 JO9-8
Schalkhaar JO9-4
Heeten JO9-3G
Heeten JO9-4

09:30 Luttenberg 4 tegen 4
Zondag 25 sept
14:00
11:00
10:15
12:00
12:30
11:30
11:00
09:30

Heeten 1
Holten 2
Heeten 3
Raalte 6
Heeten 5
Rohda R. 11
Heeten 7
Ruurlo 45+1

Schalkhaar JO15-7
Heeten JO13-1
Helios JO13-3d
Heeten JO13-3G
Heeten JO11-1G
Heeten JO11-2
Rohda R. JO11-10
V en L JO11-2
Heeten JO9-1
Heeten JO9-2G
Markelo JO9-8
Colmschate JO9-7

Heeten 4 tegen 4 1
Warnsveldse Boys 1
Heeten 2
Raalte 2
Heeten 4
DAVO 2
Heeten 6
Holten 7
Heeten 45+1

Vrijdag 30 sept
20:00

Albatross VR25+1

Heeten VR25+1

Wesepe

Zaterdag 1 okt.
14:30
14:30
14:30
14:30
12:45
10:15
11:00
10:30
11:00
09:00
09:00

Heeten JO19-1
Heeten JO19-2
Broekland JO17-1D
Raalte JO17-2
Heeten JO15-1G
Epse JO15-1d
Heeten JO13-1
DAVO JO13-1d
Heeten JO13-3G
Heeten JO11-1G
Heeten JO11-2

SVVN JO19-1
Blauw Wit'66 JO19-2
Heeten JO17-1
Heeten JO17-2G
Holten JO15-1
Heeten JO15-2G
Wijhe '92 JO13-1G
Heeten JO13-2
Raalte JO13-1
Enter JO11-1
FC Zutphen JO11-5
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Zaterdag 1 okt.
09:30
09:15
10:00
10:05
10:05
08:30

Broekland JO11-3
Klarenbeek SC JO11-4
Wijthmen/Hoonh.JO9-1
Heeten JO9-2G
Heeten JO9-3G
Colmschate JO9-6

09:00 Wijhe 4 tegen 4
Zondag 2 okt.
14:00
10:30
10:30
12:15
10:00
10:30
09:15

Lochem SP 1
Heeten 2
Marienheem 2
Heeten 4
Heeten 6
Nieuw Heeten 4
Heeten 45+1

Heeten JO11-3G
Heeten JO11-4G
Heeten JO9-1
Holten JO9-2
DETO JO9-4
Heeten JO9-4

Heeten 4 tegen 4 1
Heeten 1
Rohda R. 3
Heeten 3
Haarle 4
Dedemsvaart 6
Heeten 7
Almelo 45+1

Houd allen de site van SV Heeten met het programma van de KNVB goed in de
gaten er kan nog wel het een en ander wijzigen (ook voetbal.nl is wel actueel).
Trainingsgroep
Zaterdag 17 september starten we weer met de trainingsgroep voor de voetbal. Ben
je 5 jaar of ouder en lijkt de voetbal je een leuke sport, dan kun je op de
zaterdagmorgen van 11.00 tot 12.00 u. 2 keer vrijblijvend meetrainen. Lijkt het je
leuk dan ben je om 10.50 u. welkom in de kleedkamer bij de voetbal. Er is daar een
trainer aanwezig om jullie te ontvangen. Mochten er nog vragen zijn dan kan je
contact opnemen met Dennis Oosterlaar (d.oosterlaar@home.nl)
Tot zaterdag!!

VOLLEYBAL
Datum/tijd Thuis
Maandag 19 september
20:00
Heeten Sportief DS 1
Vrijdag 23 september
20:15 Heeten Sportief DR 3
20:15 Heeten Sportief DR 1
20:15 Heeten Sportief DR 2
21:15 Heeten Sportief HR 1

Uit

Sporthal

VV Alterno DS 9

HEETEN

Klarenbeek DR 3
De Hoven DR 1
S.C. GORSSEL DR 3
vv Nieuw Heeten HR 1

HEETEN
HEETEN
HEETEN
HEETEN
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Zaterdag 24 september
09:00 Heeten Sportief N2 1
09:30 Avior N4 7
09:30 Voorwaarts N2 2
10:00 Avior N5 5
10:30 Hevo N4 1
11:00 GTH/Torpedo MC 1
11:00 Heeten Sportief N5 1
11:30 Salvora N4 2
Maandag 26 september
19:00 sv Welsum DR 1
21:00 Luttenberg DR 3
Woensdag 28 september
20:30 SV CCW ‘16 HR 1
20.30 SC Gorssel DR 1
Donderdag 29 september
21:00 Voorwaarts HR 4
Zaterdag 1 oktober
09:00 Salvora MC 4
12:00 BSV DS 2
16:30 Heeten Sportief DS 2
16:30 Heeten Sportief MC 1
Maandag 3 oktober
20:00 Heeten Sportief DS 1

Avior N2 3
Heeten Sportief N4 1
Heeten Sportief N2 1
Heeten Sportief N5 1
Heeten Sportief N4 1
Heeten Sportief MC 1
Luttenberg N5 1
Heeten Sportief N4 1

HEINO
TWELLO
HEINO
LUTTENBERG
TWELLO
HOENDERLOO
LUTTENBERG
TWELLO

Heeten Sportief DR 1
Heeten Sportief DR 2

WELSUM
LUTTENBERG

Heeten Sportief HR 2

WILP

Heeten Sportief DR 3

GORSSEL

Heeten Sportief HR 3

TWELLO

Heeten Sportief MC 2
Heeten Sportief DS 1
Klarenbeek DS 2
Voorwaarts MC 1

RAALTE
BEEKBERGEN
HEETEN
HEETEN

Spiker DS 4

HEETEN

JEUGDDAG 10 SEPTEMBER 2016
Zaterdag 10 september hebben wij onze jaarlijkse dag gehouden voor de jeugd.
Ondanks het aantal jeugdleden was het een zeer geslaagde middag. Vol
enthousiasme hebben we in het bos van de Familie Dommerholt spelletjes gedaan.
Het eten en drinken wat hoort bij een gezellige middag is ons aangeboden door
PLUS Severijn en de Molenhoek. Namens Heeten Sportief nogmaals onze
hartelijke dank. Ook de ouders van de jeugdleden die geholpen hebben willen we
hierbij hartelijk bedanken. Hun inzet was daarbij van groot belang.
De jeugdcommissie
JEUGDKAMP 19, 20 EN 21 MEI 2017 HEETEN SPORTIEF
De jeugdcommissie is op zoek naar mensen die willen meehelpen met de
voorbereiding en het kamp voor de jeugd van Heeten Sportief. Denkt u dat is iets
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voor mij, laat het dan even weten .U kunt voor meer informatie mailen naar
aoldebijvank@hetnet.nl. Zij zal persoonlijk namens de jeugdcommissie contact
met u opnemen. Eind september starten we met de voorbereiding.
De jeugdcommissie
HEETEN SPORTBRIEF
Willen de bezorgers van het clubblad "Heeten Sportbrief" deze vanaf vrijdag 16
september afhalen bij Willemien Simons, Holterweg12, tijdens de openingstijden
van de winkel.

HANDBAL
Datum/tijd Thuis
Uit
Zaterdag 17 september 2016 (veldcompetitie)
12:20

DSC D1

Plus Severijn/Heeten D1

10:00
11:50

Plus Severijn/Heeten D2
Plus Severijn/Heeten E1

10:50

Plus Severijn/Heeten E2

Broekland D2
Seine Wonen Heino/
HHZD E1
Klarenbeek E2

09:00

Lettele F1

Plus Severijn/Heeten F1

Zaterdag 24 september 2016 (veldcompetitie)
11:40
Zwolle D2
Plus Severijn Heeten D1
12:30
DSC D2
Plus Severijn/Heeten D2
09:00
Dalfsen E3
Plus Severijn Heeten E1
09:50
Schalkhaar E3
Plus Severijn/Heeten E2
10:00
Plus Severijn Heeten F1
LHC F3
Zaterdag 1 oktober 2016 (zaalcompetitie)
19:30
HVBS DS1
14:55
Plus Severijn Heeten DB1
13:55
Plus Severijn Heeten DC1
11:00
Atlantis Dronten D1
09:55
Seine Wonen
13:10
Heino/HHZD E1
Plus Severijn Heeten F1

Aanw./vertr.

11:20

07:45

Plus Severijn Heeten DS1
CVO DB1
CVO DC1
Plus Severijn Heeten D2
Plus Severijn Heeten E1
09:00
CVO F2
12:45
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Zondag 2 oktober 2016 (zaalcompetitie)
15:00
Duiven HS1
13:15
Plus Severijn Heeten DS2
14:25
Plus Severijn Heeten DS4
12:00
Atlantis Dronten DA1

Plus Severijn Heeten HS1
CVO DS2
CVO DS3
Plus Severijn Heeten DA1

Woensdag 5 oktober 2016 (zaalcompetitie)
21:30
Plus Severijn Heeten
Wijhe '92 DMW1
DMW1
Techvisie jeugd Handbaltoernooi 11e keer
Voor de 11e achtereenvolgende keer zal het Techvisie jeugd handbaltoernooi voor
A-, B- en C-teams plaatsvinden in de sporthal in Heeten. De C-teams beginnen het
toernooi vrijdag 16 september om 17.00 u. en dit zal tot ongeveer 21.30 u. duren.
De wedstrijden van de B-teams zullen zaterdag 17 september van 09.30 tot 17.00 u.
gespeeld worden en tot slot zijn de wedstrijden van de A-teams zondag 18
september van 10.00 tot 16.30 u. Zoals ieder jaar is de toegang geheel gratis! Voor
meer informatie en het volledige wedstrijdschema kunt u kijken op onze website;
www.handbalheeten.nl
Toernooi F2 Zaterdag 17 september
Op 17 september heeft F2 een toernooi in Luttenberg op sportpark De Achterberg
aan de Heuvelweg 40. Aanvang 1e wedstrijd 11.30 u.
Heuzelstoernooi voor de 38e Keer
Op zondag 28 september wordt het 38e Heuzelstoernooi georganiseerd voor ons
Dames 1 team.
Een jarenlange traditie waarbij nog even de laatste puntjes op de i gezet kunnen
worden door trainer en dames voor het nieuwe seizoen gaat beginnen.
Deelnemende teams naast onze eigen dames: De Tukkers uit Albergen, SDOL uit
Luttenberg en MHV '81 uit Mill
ENTHOUSIASTE HANDBALLERS GEZOCHT
Wij hebben het afgelopen seizoen veel nieuwe leden mogen verwelkomen en alle
teams zijn al weer enkele weken volop aan de slag. Ten onrechte is in de Stentor
helaas een artikel geplaatst met hierin de mededeling dat wij een algehele ledenstop
hebben. Het is voor dit seizoen niet meer mogelijk om voor de senioren en de
oudste jeugd nog nieuwe teams in te schrijven voor de competitie van dit seizoen.
De bestaande teams zitten veelal volledig vol als gevolg waarvan daar niet of
nauwelijks plaats is voor nieuwe spelers voor dit seizoen. Mocht je echter
geïnteresseerd zijn om te gaan handballen, dan ben je uiteraard altijd van harte
welkom om vrijblijvend een aantal keer te komen kijken want gedurende het
seizoen komen er nog wel eens plaatsen vrij in bestaande teams. Volgend seizoen
kunnen wij ook weer nieuwe teams inschrijven voor de competitie. Ook is het nog
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altijd onze ambitie om, naast ons huidige herenteam, een tweede herenteam te
vormen. Bij de jongste jeugd tot en met 10 jaar (E/F/H) is er overigens altijd
voldoende plek en zijn nieuwe leden altijd welkom, op ieder moment gedurende het
seizoen. Heb je interesse, neem dan contact met ons op via info@handbalheeten.nl.
BADMINTONNEN IN SPORTHAL HEETEN
Kom kijken, met je sportkleding en badminton vrijblijvend mee met onze gezellige
vereniging. Rackets zijn aanwezig.
Vanaf 8 tot 80 jaar, op dinsdag avond van 18.30 tot 21.00 u.
Jeugd onder professionele begeleiding van 18.30 tot 19.45 u.
Lessen volgen is mogelijk en meedoen zonder lidmaatschap ook (€ 5,- per keer).
We zien je graag.

VAN DE REDACTIE
Verschijningsdatum
vrijdag
7 oktober
28 oktober
11 november
25 november
9 december
23 december
14 januari 2017

Aantal weken
3 i.v.m. herfstvakantie
2
2
2
2
3 i.v.m. Kerstvakantie
2

Kopij inleveren
dinsdag 18.00 u.
4 oktober
25 oktober
8 november
22 november
6 december
20 december
10 januari
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