't Kevertje
Kerk- en verenigingsnieuws voor Heeten

Advent is dromen
Hanna Lam
Advent is dromen dat Jezus zal komen,
dromen van vrede voor mensen van heden.
Advent is dromen dat Jezus zal komen.
En weer in geuren en kleuren verhalen
wat zij al weten uit oude verhalen,
herders en sterren, een stal en een kind,
omdat het kerstfeest weer begint.
Advent is dromen dat Jezus zal komen,
dromen en hopen en sterren gaan kopen.
Advent is dromen dat Jezus zal komen.
Iedere week weer een licht ontsteken,
vlammen van vuur voor de komende weken,
tekens van hoop in de duisternis,
omdat het bijna kerstfeest is.
Advent is dromen dat Jezus zal komen,
dromen als ’t moet dat hij komt voorgoed!
Advent is dromen dat Jezus zal komen.

Vrijdag 25 november 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 voor twee 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
Prof. Dr. J:J: Baneke, pastoor 06/10226557 pastoorbaneke@parochieheiligkruis.nl
G.J. Nijland parochievicaris
0570-526356/06-42571832 mun134@hotmail.com
Past. werkster A. van Engeland 06-43502534 astridvanengeland@hetnet.nl
zowel sms, app, telefoon
Past. werker H. Bloo
06-22291539 h.bloo@katholieksalland.nl
Past. werkster L. Gunnink-van den Berg
lonnekegunnink@hetnet.nl
038-4527475

 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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Niet als een kind en niet in een kribbe
maar als een vredevorst hier in ons midden,
dan is er nergens verdriet meer of pijn,
dan zal het altijd kerstfeest zijn.

KERKNIEUWS
VIERINGEN PAROCHIE H. KRUIS LOCATIE HEETEN
Datum
Zaterdag
26 november
Zondag
27 november
Woensdag
30 november
Vrijdag
2 december
Datum
Zaterdag
3 december
Zondag
4 december
Woensdag
7 december
Donderdag
8 december

Tijd
19.00 u.

Viering
Eerste zondag Advent,
eucharistieviering, past. G.
Nijland
Geen viering

19.00 u.

Eucharistieveiring

09.00 u.

1e Vrijdag van de maand,
eucharistieviering

Tijd
19.00 u.

Viering
Woord- en comunieviering,
past. werker H. Bloo
Geen viering

19.00 u.

Geen viering

19.00 u.

Maria onbevlekt otvangen, start
jubileumjaar, eucharistieviering,
em. Past. J. Verweij

Koor
Rejoice

Koor
Rejoice

Namen voorgangers onder voorbehoud
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OVERIGE LOCATIES PAROCHIE H. KRUIS
Zaterdag 26 november
Nw. Heeten 17.30 u.
Holten
Kruisverh.
Paulus
Broekland

19.00 u.

Haarle
Luttenberg
Mariënheem

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

19.00 u.

Zaterdag 3 december
Nw. Heeten 19.00 u.
Holten
Kruisverh.
Paulus
Broekland

17.00 u.

Haarle
Luttenberg
Mariënheem

19.00 u.
19.00 u.

19.00 u.

Zondag 27 november
Geen viering

10.30 u.
09.00 u.
09.30 u.
09. 30 u.

Woord- en
communieviering

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

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

Zondag 4 december
Geen viering
09.30 u.
10.30 u.
09.00 u.

09.30 u.

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

OVERLEDEN
Op dinsdag 22 november is op 63-jarige leeftijd overleden Gerardus
W. Lubbers. Hij woonde aan de Johannalaan te Heeten. Zijn uitvaart
en crematie zullen op zaterdag 26 november om 12.00 u.
plaatsvinden.
Dat hij moge rusten in vrede.
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MISINTENTIES
Wij gedenken de volgende intenties:
In het weekend van 26 en 27 november:
Uit dankbaarheid; Uit dankbaarheid en overl. fam. Klein KoerkampOostewechel; Tot zekere intentie; Jgt. Annie Bosman-Zwijnenberg;
Jgt. J. Schröder; Paul Nikamp; Jan, Lien en Lidy Lenferink; Hein
Hunneman en overl. fam.; Johanna en Antoon Kerkvliet en overl.
fam.; Tonny Schoorlemmer en Leon Schoorlemmer; Gé en Annie
Hazelhekke-Ruiter; Wilhelmus van Dooremolen en overl. fam.; Toos
Jansen-Gerritsen; Hein Bril; Bart en Martie ten Have en overl. fam.;
Toos Temmink-Bosman; Mies Ruiter; Overl. ouders GrondhuisWevers; Ouders Kakkenberg-Hannink en overl. fam.; Wim, Marietje
en Leonie Hiethaar-Machielsen; Ben en Trees Dijkman-Wippert.
Woensdag 30 november:
Betsie Haarman-Schrijver; Herman en Mien Timmer, Ben en overl.
familie.
Vrijdag 2 december 1e Vrijdag van de maand:
Voor de levende en overleden ouderen van de parochie en
Stevenskamp;
Jgt.
Marietje
Voorhorst-Schrijver;
Antoon
Oostewechel en overl. fam.; Pa, Gerard en Willy Kieftenbeld en
overl. fam.; Paul Nikamp; Henk Goorden en overl. familie.
In het weekend van 3 en 4 december:
Overl. ouders Vulink-Reimert; Paul Nikamp; Antoon Schoorlemmer;
Hein Hunneman en overl. fam.; Johanna en Antoon Kerkvliet en
overl. fam.; Hein en Grada Wagemans; Marie A. Tepperik; Pastoor
J.W. Aarnink; Wilhelmus Logtenberg en echtg.; Jan Timmer; Overl.
ouders Lorkeers-Rodijk; Gerardus Olde Bijvank, Gerritdina Olde
Bijvank-Haverkamp en Wim Olde Bijvank; Gerrit Evers; Gé en
Annie Hazelhekke-Ruiter; Wilhelmus van Dooremolen en overl.
fam.; Wim Nijenkamp; Toos Temmink-Bosman; Mies Ruiter; Overl.
ouders Grondhuis-Wevers; Bertus Alferink.
Woensdag 7 december:
Geen viering, geen misintenties.
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Donderdag 8 december:
Pa en Ma Duteweert; Overl. ouders Dijkman-Satink, broer en zus.
MISINTENTIES MET DE KERST
Zou u voor opgave van misintenties met de Kerst erbij willen
vermelden voor welke viering de intentie bestemd is, dit i.v.m.
aflezen van de intentie in de vieringen. De misintenties voor Kerst en
Oud en Nieuw (tot en met vrijdag 14 januari) kunnen ingeleverd
worden tot en met dinsdag 20 december om 18.00 u.

De vieringen met de Kerst zie onderstaand tabel.
Misintentie voor:
………………………………………………………………………...
Datum
Kerstavond
24/12
19.30 u.
24/12
21.30 u.

Soort viering
Woord- en
communieviering
Eucharistieviering

Koor
Kinderkoor

X

Power of
Music
Rejoice

Woord- en
1e Kerstdag
25/12
09.00 u communieviering
Eucharistieviering
Fanfare
2e Kerstdag
26/12
09.30 u.
A.U.B. aankruisen in welke viering de intentie gelezen moet
worden.
KOSTER EN MISDIENAARS
Datum
Za. 26/11
Za. 3/12
Do. 8/12
Za. 10/12

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

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

Misdienaars
Wouter en Judith Salden
Geen misdienaars
Fam. Salden
Michael Breuker en Tijs Salden
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Za. 17/12
Za. 24/12

17.30 u.
19.30 u.

Za. 24/12

21.30 u.

Zo. 25/12
Ma. 26/12
Za. 31/12

09.00 u.
09.30 u.
19.00 u.

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

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

PAROCHIENIEUWS
PASTORAAL BEZOEK THUIS OF IN HET ZIEKENHUIS
Wilt u bezoek thuis of in het ziekenhuis of communie aan huis, stuur
dan deze strook naar de pastorie. Wij stellen dat zeer op prijs.
Opnames worden vanuit het ziekenhuis zelf niet altijd tijdig
doorgegeven aan de parochies. Daarom is het raadzaam dit formulier
in te vullen.
Naam
Adres
Telefoon
Wil graag bezoek en/of communie ontvangen*
PAROCHIE-AGENDA
P = Parochiecentrum T = Trefpunt K = Kompas M = Molenhoek
Do. 1/12 19.30 u. Pastoraatsgroep/Locatieraad
P
KERKSCHOONMAAK
Maandag 12 december groep 3
Woensdag 28 december groep 4
ONZE VADER
Vanaf de Advent (27 november 2016) wordt in Nederland en
Vlaanderen een vernieuwde vertaling van het Onze Vader ingevoerd.
Nederland en Vlaanderen gebruiken dezelfde taal, maar hanteerden
tot op heden verschillende vertalingen van het Gebed des Heren.
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Bisschop Jan Liesen van Breda begrijpt “dat het niet gemakkelijk is
voor sommige gelovigen van de oude vertrouwde versie van het Onze
Vader over te gaan naar de nieuwe vertaling.” Toch zijn de
verschillen tussen de oude Nederlandse en nieuwe versie niet zo
groot. Het verschil zit vooral in het tweede deel. Het Onze Vader is
zonder twijfel één van de belangrijkste christelijke gebeden die we
onze kinderen leren. Er ligt een prentje met de nieuwe tekst achterin
de kerk. In de boekjes zal ook de nieuwe tekst worden gebruikt. Voor
koren is er muziek geschreven om zo al zingende, de nieuwe tekst te
leren kennen.
Hierbij de tekst:
Onze Vader, die in de hemel zijt,
uw naam worde geheiligd,
uw rijk kome,
uw wil geschiede,
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren
en breng ons niet in beproeving,
maar verlos ons van het kwade.
AANDACHT VOOR DE ADVENTSACTIE IN MALAWI
Op zondag 27 november start het nieuwe kerkelijk jaar en is het
alweer de eerste zondag van de Advent. In onze parochie hebben we
er in onze voorbereiding op Kerstmis voor gekozen aandacht te
vragen voor het project ‘Preventie en bestrijding van hiv bij kinderen
in Malawi’. Terwijl Malawi een van de armste landen van de wereld
is, is ook nog eens maar liefst tien procent van de inwoners besmet
met het hiv-virus. Gelukkig is er ook goed nieuws. Als eerste land ter
wereld past Malawi namelijk het protocol van de
Wereldgezondheidsorganisatie toe bij de mogelijke overdracht van
hiv van moeder op kind. De christelijke lekengemeenschap
Sant’Egidio (die leden heeft in meer dan zeventig landen en middels
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die leden contacten legt met de armsten ter plaatse) zet zich in om de
problemen, die rijzen rondom de toepassing van dit protocol, aan te
pakken. Alles bij elkaar leek ons dat een dusdanig positieve stap dat
wij aan dat project willen bijdragen.
In het weekend van de eerste zondag van de Advent vragen wij in al
onze geloofsgemeenschappen aandacht voor dit project en zamelen er
geld voor in, maar er kan natuurlijk gegeven worden tot en met
Kerstmis.
Wilt u meer weten: zie www.adventsactie.nl/projecten Daar ziet u dit
project als derde vermeld staan.
Mede namens alle profielhouders diaconie, pastor Lonneke Gunnink
– van den Berg
BERICHT VAN HET LOURDESWERK
Beste parochianen, vanwege het 225 jarig bestaan van onze
geloofsgemeenschap Heeten en het 125 jarig bestaan van onze kerk
Maria Onbevlekt Ontvangen wil de Lourdeswerkgroep in april 2017
een parochiebedevaart naar Lourdes maken. Uiteraard zijn
parochianen van het Parochie Heilig Kruis ook welkom om deze
bedevaart mee te maken. Het betreft een 6-daagse vliegreis naar
Lourdes met vertrek op maandag 24 april 2017. Vanuit Heeten heeft
de werkgroep van het Lourdeswerk ±30 jaar deze bedevaarten
verzorgd met ondermeer als begeleiding Jo en Theo Vaanhold, Ria
Hendriks en nu Betsie Bosman Joke Alferink en Angela Bosman. Nu
heeft de werkgroep besloten dat 2017 de laatste keer is dat de
bedevaart vanuit Heeten wordt georganiseerd. Betsie Bosman heeft
besloten te stoppen na deze bedevaart en Joke Alferink en Angela
Bosman blijven wel contactpersonen voor het Lourdeswerk Heeten.
Het zal daarom een speciale reis worden en we willen zo veel
mogelijk parochianen de gelegenheid geven om hieraan deel te
nemen. We hebben een optie van 40 plaatsen. Hebt u interesse dan
kunt u zich opgeven bij Betsie Bosman tel. 0572-381450, Joke
Alferink tel. 0572-381499 of Angela Bosman, tel. 0572-381679
Wie het eerst komt, het eerst maalt.
Betsie Bosman, Joke Alferink, Angela Bosman
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EEN HEILIG JAAR VAN DE BARMHARTIGHEID.
deel 9 van de 10 werken van barhartigheid
Verzoening bevorderen.
De media staan vol berichten over spanningen,
conflicten en oorlogen. Deze spanningen zijn sociaal,
cultureel, politiek, etnisch en religieus van aard. Wij
vinden het afschuwelijk, al dat nieuws dat via de
media onophoudelijk over ons wordt uitgestort. Door
de hoeveelheid worden we wellicht onverschillig en
sussen we ons in slaap. We voelen ons machteloos tegenover de haat
en het geweld daarginder. Maar hoe staat het met de vrede in de
wijken en gezinnen om ons heen? Heerst er wel vrede in ons eigen
hart?
'Maar bij U, bij U is vergeving.' Psalm 130,4
‘Als u vasthoudt aan mijn woord, dan ben t u werkelijk leerlingen van
Mij; dan zult u de waarheid leren kennen, en de waarheid zal u
vrijmaken.' Johannes 8, 31-32
Gebed van Franciscus van Assisi
(1181-1226)
Heer, maak mij een instrument van uw vrede.
laat mij liefde brengen waar haat heerst,
laat mij vergeven wie mij beledigde,
laat mij verzoenen wie in onmin leven,
laat mij geloof brengen aan wie twijfelt,
laat mij waarheid brengen aan wie dwaalt,
laat mij hoop brengen aan wie wanhoopt,
laat mij licht brengen aan wie in duisternis ervaart,
laat mij vreugde brengen aan wie bedroefd is.
Laat mij niet zoeken getroost te worden, maar te troosten,
niet begrepen te worden, maar te begrijpen,
niet bemind te worden, maar te beminnen.
Want het is toch door te geven, dat men ontvangt,
door te verliezen, dat men vindt,
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door te vergeven, dat men vergiffenis ervaart,
door te sterven, dat men verrijst tot het eeuwige leven.
uit: Jaar van Barmhartigheid tien verhalen als opstap.
Pastoraatgroep en Locatieraad.
WANDELING VAN PAROCHIE HET H. KRUIS.
De Wandeling op zondag 11 december 2016 wordt gehouden in de
locatie Holten en heeft als thema: “Vechten voor Vrede”. We
verzamelen ons om 13.00 u. bij de Canadese begraafplaats. Deze is
per auto bereikbaar via de toeristenweg.De tocht is ongeveer 7 km.
lang. Er wordt een klein stukje in stilte gewandeld.Voor koffie of thee
wordt gezorgd.
Werkgroep De Wandeling
STILTEDAG – COMPASSIE EN VERBINDEN
Abdij Sion, Diepenveen – door Mirjam Schild
17 december 2016
Het Spiritualiteitscafé Raalte organiseert op zaterdag 17 december
haar derde activiteit van het themajaar ‘In beweging’. Een Stiltedag in
abdij Sion in Diepenveen met als thema ‘compassie en verbinden’.
We zijn op weg naar de meest donkere periode van het jaar met de
kortste dagen; bij uitstek de periode voor inkeer, voor de beweging
naar binnen. Wat gebeurt er als wij besluiten een dag ‘stil te staan’. Is
of wordt dan alles stil, of is er juist beweging? En hoe verhouden wij
ons tot wat wij daarin ervaren? De dag wordt begeleid door
mindfulnesstrainer Mirjam Schild: “Aandacht is een wezenlijk
onderdeel van mijn dagelijkse leven. De rust en de energie die een
leven met aandacht voortbrengt wil ik graag doorgeven aan anderen”.
Je bent welkom op zaterdag 17 december bij Abdij Sion, Vulikerweg
6 te Diepenveen vanaf 09.30 u. voor koffie/thee. De dag begint om
10.00 u. en duurt tot 16.00 u. De toegang bedraagt € 15,- voor de
locatiekosten, dit is inclusief koffie/thee. Daarnaast vragen we een
vrije gift voor de begeleiding. Deelnemers nemen de eigen lunch
mee. Geef je tijdig op, want vol = vol. Aanmelden kan tot 10
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december via e-mailadres spiritualiteitscafe@gmail.com. Als je
vragen hebt kun je die aan dit e-mailadres sturen.
In het seizoen 2016 – 2017 organiseert het Spiritualiteitscafé Raalte
weer een aantal bijeenkomsten op het raakvlak van cultuur, kunst,
religie en de samenleving. Door in gesprek te komen met elkaar en
door te luisteren naar wat anderen bezighoudt kunnen we
geïnspireerd worden voor ons dagelijks leven. Het thema in seizoen
2016/2017 is ‘In beweging’.
HHCP
Beste dorpsgenoten, U heeft gehoord dat het noorden van de
Filipijnen ( Batanes) erg getroffen is door een tyfoon met de kracht
van tot 280 km. per uur met als gevolg dat er heel wat huizen (hutten)
verwoest zijn en door de hevige regenval enorme modder stromen
van de bergen gekomen zijn. Gelukkig zijn hierbij geen mensen om
het leven gekomen, maar is alles wel door de modderstroom verwoest
of bedolven.U kunt iets doen voor deze getroffen mensen door een
doos te maken met goederen voor een getroffen gezin. Deze doos
kunt u iedere middag tussen 13.00 uur en 16.00 u. bij de loods
ophalen, waarbij dan tevens een lijst van te geven goederen aanwezig
is. Deze doos kunt u weer inleveren zo gauw het u uitkomt , maar
uiterlijk donderdag 22 december.U kunt hen en ons ook financieel
steunen door een bijdrage te storten op Ibannummer
NL30RABO011.82.36.695 o.v.v. ramp Filipijnen.Voor het eind van
het jaar gaan er nog 3 containers, welke bij Boerhof Outlet staan, naar
de verschillende healthcentra en ziekenhuizen op de eilanden Luzon,
Mindoro Oriental en Leyte.De stichting H.H.C.P. is Boerhof Outlet
zeer dankbaar, dat wij de containers zolang daar hebben kunnen
stallen, want zoveel ziekenhuis spullen als bedden, nachtkastjes,
onderzoektafels, kasten en stoelen konden we niet allemaal in de
loods opslaan.Wij danken u voor uw steun het afgelopen jaar en
hopen het komende jaar weer op uw steun te mogen rekenen en
wensen u zeer Prettige Kerstdagen en een Goed en Gezond 2017 toe.
H.H.C.P.
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VERENIGINGSNIEUWS
KBO /ACTIVITEITEN 55+
Na de eerste geslaagde inloopmiddag op de Stevenskamp is er
zondagmiddag 27 november weer de mogelijkheid om een kaartje te
leggen , rummikub te spelen , gewoon even een praatje te maken , een
kopje koffie te drinken. Deze middag is voor iedereen die even wat
ontspanning zoek of er even uit wil . Kom gewoon even binnen lopen
wij beginnen om 14.00 u. De volgende middag is op 11 december.
INFORMATIEAVOND MANTELZORG
KBO/Activiteitengroep 55+ Heeten organiseert op woensdagavond
30 november 2016 een informatieavond over Mantelzorg. Wethouder
Gosse Hiemstra, portefeuillehouder WMO zal de avond openen en
een inleiding houden. Daarna komen medewerkers van MIEN
zorggroep Raalte, CARINOVA en OZO verbindzorg in woord en
beeld vertellen wat mantelzorg is, wie is mantelzorger en niet
onbelangrijk… waar kan de mantelzorger extra zorg of ondersteuning
krijgen. Het TrefpuntKulturhus is open vanaf 19.00 u. Iedere
belangstellende die met mantelzorg heeft te maken of te maken kan
krijgen is van harte welkom. U wordt ontvangen met een kopje koffie
en een cupcake, voor de actie steun André Kuipers. Het programma
start om precies 19.30 u. Voor elkaar zorgen, voor je gezin, familie,
vrienden en bekenden. Ook als zij door ouderdom, ziekte of
beperking extra zorg of ondersteuning nodig hebben. Dat is de kern
van mantelzorg. Mantelzorgers bieden vaak de dagelijkse zorg,
onbetaald en niet beroepsmatig. Die zorg die niet altijd door een
beroepskracht over te nemen is. In de gemeente Raalte zorgt ongeveer
één op de vijf inwoners langdurig en onbetaald voor een chronisch
zieke, gehandicapte of hulpbehoevende partner, ouder, kind of ander
familielid, vriend of kennis. Voor deze mensen met een hulpvraag is
de zorg van hun naasten heel belangrijk. Zij waarderen de hulp die
door hun omgeving wordt gegeven. Het is fijn als je iemand kent en
de zorg voelt vertrouwd aan. Een samenleving zonder mantelzorg is
niet denkbaar. Mantelzorg is iets waar je vaak niet over nadenkt. Het
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overkomt je en je past je aan naar de nieuwe situatie. Vaak rol je er
langzaam in en wordt de zorg ongemerkt meer en meer. Soms is de
zorg zo zwaar dat een mantelzorger overbelast raakt en zelf
gezondheidsklachten krijgt. Redenen dus om stil te staan bij
mantelzorg en na te denken over hoe de gemeente, samen met
maatschappelijke organisaties, bedrijven en vrijwilligers(organisaties)
de mantelzorger kan ondersteunen.
KERSTBAKKENACTIE SCOUTING HEETEN
Zaterdag 10 december houdt Scouting Heeten de jaarlijkse
Kerstbakkenactie. De jeugdleden komen die dag bij u aan de deur om
kerstbakjes, kerststukken en kransen te verkopen. We starten om half
10 met de verkoop in het buitengebied van Heeten; daarna gaan we
de bebouwde kom in. De opbrengst van deze actie komt geheel ten
goede aan onze verenigingskas. Wij hopen dat u ook dit jaar Scouting
Heeten wilt ondersteunen. Heeft u nog lege mandjes, bakjes of ander
kerstmateriaal liggen dat u niet gebruikt, dan kunt u ons daar een
groot plezier mee doen. U kunt dit afgeven bij het clubgebouw
(Holterweg 17a); daar zijn in ieder geval op 7, 8 en 9 december ‘s
avonds mensen aanwezig.
Scoutinggroep Achille Ratti Heeten
PAARDENCONCOURS
Volgend weekend (vanaf vrijdagavond 2 december) wordt in de
manege van Heeten aan de Schopkesdijk 1 een paardenconcours
georganiseerd door L.R. Heeten. Vrijdagavond vanaf 18.00 u. en
zaterdag de gehele dag staan in het teken van de dressuur, zondag zal
er een uitdagend springparcours worden afgelegd, dit is tevens een
selectiewedstrijd voor de ruiters en amazones van Kring Salland.
Voor beide disciplines mogen wij een groot deelnemersveld
verwelkomen. De toegang is gratis, ook is er een warme kantine met
versnaperingen aanwezig.
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OVERIG NIEUWS
KRUISJASSEN
Zondag 20 november is er weer kruisjassen in het Scheultie van
Schoonheten. Aanvang 13.45 u.
VERLOREN
Op zaterdag 19 november ben ik mijn ring verloren in de omgeving
kerk-Johannalaan. Tel. 06-41124332.
COLLECTE ALZHEIMER NEDERLAND
In de week van 7 tot en met 11 november 2016 is er gecollecteerd in
Heeten voor Alzheimer Nederland. De collecte heeft het mooie
bedrag van € 1.134,35 opgebracht. Geweldig! Hiervoor onze
hartelijke dank. Wij zijn daar natuurlijk erg blij mee want de
collectes zijn een belangrijke bron van inkomsten voor verschillende
onderzoeken en projecten. Ook alle collectanten dank voor hun en
tijd en inzet voor dit goede doel. Zonder hun steun komt er niks in de
collectebus. Namens de organisatoren van Heeten Willemien Pleizier
en Ria in ’t Veld.
WINTERFAIR HEETEN
Op 10 december van 15.00 tot 18:00 u. wordt er weer een winterfair
gehouden. Een lichtpuntje in donkere dagen. Zoek elkaar op, op de
Winterfair waar je warmte en gezelligheid vindt. Samen een glaasje
glühwein drinken en diverse lekkere hapjes eten. Kinderen kunnen
schaatsen op een heuse schaatsbaan en binnen knutselen. Waar je
kunt luisteren naar gezellige muziek van onze fanfare en naar zang
van het kinderkoor en het zangtrio Kolkman. Je kunt er zien hoe vis
wordt gerookt. Verder zijn er diverse kramen om bij te kopen,
proeven en kletsen. Wil je actief aan de slag, bak een taart en doe mee
met Heel Heeten Bakt.
Opgave en/of info www.kulturhustrefpunt.nl Te veel om op te
noemen, kom gewoon zelf ervaren.
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EEN NIEUWE WEBSITE!
Op 1 december gaat onze geheel vernieuwde website live.
Deze website is nu ook zonder problemen op
smartphones en tablets te lezen. Naast allerlei informatie
over onze paden, vrijwilligers enz. hebben we nu ook een
paar wandel- en fietsroutes op de site geplaatst, die zijn af te
drukken.Tevens hebben we een uitgebreid fotoalbum aangemaakt,
waarin de jaren van oprichting, aanleg, onderhoud en zo meer van de
Stichting is samengevat. Beslist de moeite waard om hier eens door
heen te bladeren. Kijk op www.padenheeten.nl. Wij wensen u
veel lees- en kijkplezier toe!Bestuur Stichting Wandel- & Fietspaden
Heeten e.o.
SPREEKUUR ENERGIEK HEETEN
Op dinsdagavond 6 december houdt Energiek Heeten weer spreekuur.
Het spreekuur wordt gehouden vanaf 20.00 u. in KulturhusTrefpunt.
Aanmelden mag, maar is niet verplicht. Voor een kopje koffie of thee
wordt gezorgd. Het spreekuur is voor iedereen uit Heeten, die vragen
heeft over van alles wat met duurzame energie te maken heeft. In het
bijzonder zal er gelegenheid zijn om vragen te stellen over de BTW
teruggave m.b.t. de aangeschafte zonnepanelen. Verder kan advies
ingewonnen worden over uitgebrachte offertes. 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)
DE ZONNEBLOEM VAKANTIE WEKEN 2017
In 2017 organiseert de Zonnebloem weer 2 vakantieweken voor
mensen die niet zelfstandig op vakantie kunnen en om verschillende
redenen hulp nodig hebben. De eerste vakantieweek in Het Klooster
van Kranenburg (Gelderland). Van maandag 17 april (2e Paasdag) tot
en met zaterdag 22 april 2017 is vrij vroeg gepland. Daarom moeten
de aanmeldingsformulieren vroeger binnen zijn dan normaal.
Uiterlijk 1 december 2016 maar liever eerder. Wilt u zich aanmelden
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voor de vakantieweek in Kranenburg dan a.u.b. zo spoedig mogelijk
contact opnemen met een van onderstaand vermelde personen. Wij
komen dan zo spoedig mogelijk bij u langs met een
inschrijvingsformulier en uitgebreide informatie. Voor opgave voor
de tweede vakantieweek in Elsloo (Friesland) van maandag 11
september tot en met 16 september 2017 zullen wij u later informeren
zodra wij hierover gegevens hebben. Heeft u interesse voor een van
deze vakanties dan kunt u bellen met: Julia Tomassen tel. 0617469171 of Trees Wagenmans tel. 0572-381455.
STICHTING ANDRÉ KRUIPER
Overheerlijke eigengemaakte en ingevroren appelmoes van eigen
boom te koop! Opbrengst is voor de Stichting André Kruiper. Zakjes
circa 500 gram zijn € 1,50 per stuk, maar meer doneren mag altijd
natuurlijk! Af te halen aan de Stokvisweg 6, eventueel bezorgen wij
ook aan huis. Graag uw bestelling via de mail doorgeven
gdaggenvoorde@hotmail.com of een telefoontje na 18.00 u. 0572382673. Wij hebben 80 liter appelmoes....dus bestel gerust voor
meerdere zakjes. Alvast hartelijk dank, familie Daggenvoorde.

SPORTNIEUWS
VOETBAL
Datum/tijd
Thuis
Zaterdag 26 nov

Uit

15:00
14:30
14:30
13:00
12:45
12:45
11:00
09:45
11:00
09:00
09:00
10:00

Heeten JO19-1
Holten JO19-2
Raalte JO17-1d
Heeten JO17-2G
Heeten JO15-1G
Wijhe '92 JO15-4
Nieuwleusen SV JO13-1G
Heeten JO13-2Gd
Marienheem JO13-1G
Markelo JO11-1
Colmschate JO11-4G
Heeten JO11-3G

Wesepe JO19-1
Heeten JO19-2
Heeten JO17-1
Overwetering JO17-2
Broekland JO15-1
Heeten JO15-2G
Heeten JO13-1
Schalkhaar JO13-5
Heeten JO13-3G
Heeten JO11-1Gd
Heeten JO11-2
Lemelerveld JO11-6G
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09:45
10:05
09:30
10:15
10:05
09:15
11:00

Helios JO11-7
Heeten JO9-1
Nieuw Heeten JO9-1G
Markelo JO9-5G
Heeten JO9-4
Haarle 4 tegen 4
Traningsgroep

Heeten JO11-4G
Nieuwleusen SV JO9-3
Heeten JO9-2G
Heeten JO9-3G
Wijhe '92 JO9-5G
Heeten 4 tegen 4

Zondag 27 nov.

14:00
10:30
10:00
12:15
10:30
10:00
10:45
09:15

Eerbeekse Boys 1
Heeten 2
Zwolle SV 2
Heeten 4
Go Ahead D. 3
Heeten 6
Sportlust Vr. 2
Heeten 45+1

Heeten 1
Enter 2
Heeten 3
Hardenberg '85 2
Heeten 5
Broekland 3
Heeten 7
Rijssen Vooruit 45+1

Vrijdag 2 dec.

19:30

Victoria Boys VR25+1

ST: Heeten/Wesepe Vr25+1

Zaterdag 3 dec.

14:30
12:00
12:45
10:00
10:00
09:00
09:00

Heeten JO19-1
DES JO17-1
Heeten JO15-1G
Be Quick'28 JO13-2
Enter JO11-2
Wijhe '92 JO11-6G
Almelo JO9-3

SDOL JO19-1
Heeten JO17-1
Rohda R. JO15-2
Heeten JO13-1
Heeten JO11-2
Heeten JO11-3G
Heeten JO9-3G

Zondag 4 dec.

14:00
10:00
10:15
12:00
11:30
12:00
12:00
10:00

Heeten 1
Lettele 2
Heeten 3
Schalkhaar 7
Heeten 5
Heino 9
Heeten 7
Markelo 45+1

Vaassen 1
Heeten 2
Overwetering 3
Heeten 4
ABS 4
Heeten 6
Wesepe 4
Heeten 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)
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VOLLEYBAL
Datum/tijd Thuis
Vrijdag 25 november
21:15
Heeten Sportief DR 3
Zaterdag 26 november
16:30
Heeten Sportief DS 2
16:30
Heeten Sportief MC 1
16:30
Heeten Sportief MC 2
Dinsdag 29 november
20:45
WSV DR 1
20:45
WIK Steenderen HR 1
Woensdag 30 november
19:45
Volleybal Voorst HR 1
20:15
sv SOCII DR 1
21:00
Volleybal Voorst HR 2
21:15
RVO DR 1
Vrijdag 2 december
21.15 u.
Dames 3
21.15 u.
Dames 2
21:00
Dash HR 1
Zaterdag 3 december
12:30
Voorwaarts MC 2
16:30
Avior DS 11

Uit

Sporthal

RVO DR 1

HEETEN

Voorwaarts DS 8
Avior MC 6
Hevo MC 4

HEETEN
HEETEN
HEETEN

Heeten Sportief DR 1
Heeten Sportief HR 2

WARNSVELD
STEENDEREN

Heeten Sportief HR 4
Heeten Sportief DR 2
Heeten Sportief HR 1
Heeten Sportief DR 3

VOORST
WICHMOND
VOORST
OLST

Teuge Dr 1
WIK Dr 1
Heeten Sportief HR 3

HEETEN
HEETEN
VORDEN

Heeten Sportief MC 2
Heeten Sportief DS 1

TWELLO
DEVENTER

GROTE CLUBACTIE HEETEN SPORTIEF
Heeten Sportief wil iedereen hartelijk danken voor het steunen van
onze vereniging door het kopen van een lot tijdens de Grote Clubactie
2016. Onze jeugdleden ook hartelijk bedankt voor jullie inzet. Als
vereniging zijn we erg blij met deze extra inkomsten. Voor de
trekkingsuitslag zie www.clubactie.nl Trekking is op 8 december
2016. Hartelijke groeten van Roosmarie Salden, Agnes Damman,
Frederike Sibelt, Karin Vegterlo en Diny Marissink.
Werkgroep Grote Clubactie Heeten Sportief
SHOWTUIN HEETEN – BUURTENTOERNOOI | EDITIE 2016
Heeten BEDANKT! Voor wederom een geweldig leuke en gezellige
editie van het indoor buurtentoernooi. Mede dankzij jullie en de inzet
van onze vrijwilligers en sponsoren was het volleybaltoernooi
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wederom een groot succes! De absolute winnaars waren “de
Schaarsen” (ochtendfinale) en “Achter de Mölle” (middagfinale).
Volgend jaar krijgen jullie wederom een kans om ze te verslaan:).
Lijkt het je nou leuk om eens wat vaker het volleybalspelletje te
spelen, kom dan een keertje kijken of meedoen op een van onze
trainingsavonden.
Meer
informatie
is
te
vinden
op
www.heetensportief.nl.
Sportieve groet,
Activiteiten Commissie Heeten Sportief
HANDBAL
Datum/tijd Thuis
Zaterdag 26 november
10:45
CVO E2
11:30
ABS D2
12:15
ABS D1
12:25
CVO DB2
13:00
Plus Severijn Heeten F1
13:50
Plus Severijn Heeten E2
14:50
Plus Severijn Heeten DC1
19:00
Plus Severijn Heeten DS2
19:10
ABS DA1
20:15
Plus Severijn Heeten HS1
Zondag 27 november
13:10
OBW DS1
13:15
Plus Severijn Heeten DB1
14:20
Plus Severijn Heeten DS4
Zaterdag 3 december
09:00
DSC E2
09:30
LHC F3
10:40
Zwolle DC1
13:05
Plus Severijn Heeten E1
14:05
Plus Severijn Heeten D1
14:55
Plus Severijn Heeten DB2
17:45
Overwetering DB1
19:00
Plus Severijn Heeten DA1
20:15
Plus Severijn Heeten DS1
Zondag 4 december
12:00
DSC DS1
12:30
Quintus (H) HS1
15:10
Achilles AHV DS2

Uit

Aanw./vertr.

Plus Severijn Heeten E1
Plus Severijn Heeten D2
Plus Severijn Heeten D1
Plus Severijn Heeten DB2
DSC F2
Lettele E1
Lettele DC1
Lettele DS2
Plus Severijn Heeten DA1
Ha-STU HS2

9:20
11:15
12:35

Plus Severijn Heeten DS1
Lettele DB1
Voorwaarts DS3
Plus Severijn Heeten E2
Plus Severijn Heeten F1
Plus Severijn Heeten DC1
Zwolle E3
Achilles AHV D1
Zwolle DB1
Plus Severijn Heeten DB1
Huissen HV DA1
Havas DS1

8:30
12:35
12:15

Plus Severijn Heeten DS2
Plus Severijn Heeten HS1
Plus Severijn Heeten DS3
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SPECULAAS ACTIE HANDBAL HEETEN
Zoals ieder jaar organiseert Handbalvereniging Plus Severijn ook dit
jaar weer een speculaasactie in samenwerking met bakkerij Bosgoed!
Dit jaar komen we op zaterdag 26 november bij u langs de deur.
Mocht u een overheerlijke speculaas van Bosgoed willen kopen, dan
kunt u hiermee rekening houden. We hebben de speculazen direct bij
ons en ze kosten € 5,00 per stuk. Als u zaterdag 26
november verhinderd bent, kunt u de speculazen via de mail
bestellen.Het
e-mail
adres
is:
activiteitencommissiehandbalheeten@outlook.com.
Dit kan uiterlijk tot 28 november.
Groeten van de Activiteitencommissie
Handbalvereniging PLUS Severijn

VAN DE REDACTIE
Verschijningsdatum Aantal weken
vrijdag
9 december
2
23 december
3 i.v.m. Kerstvakantie
14 januari 2017
2
27 januari
2
10 februari
3 i.v.m. voorjaarsvakantie

Kopij inleveren
dinsdag 18.00 u.
6 december
20 december
10 januari
24 januari
7 februari
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