't Kevertje
Kerk- en verenigingsnieuws voor Heeten

EEN HEILIG JAAR VAN DE BARMHARTIGHEID
(is zondag 13 november met het sluiten van de
Heilige deuren afgesloten. Toch nog deel 10).
deel 10 van 10 werken van barhartigheid
Voor elkaar bidden
Bidden, wat is het nut daarvan? Het nut is misschien
niet groot, als je bidden enkel ziet als een
wanhoopsdaad, iets waaraan je je vastklampt wanneer
alles verloren lijkt. Toch bidden christenen! Ze
vinden troost en steun in alle eenvoud. Individueel of
gemeenschappelijk verbindt het gebed ons met de Heer en met
elkaar. Staat de arme, de totaal berooide mens die zich overgeeft aan
God, niet dichter bij het christelijke ideaal dan de held,
triomfantelijk en alleen?
' en bid.’ Lucas 21,36
‘Ook verzeker Ik jullie: als er twee van jullie eensgezind iets vragen
hier op aarde, om het even wat, dan zullen ze het krijgen van mijn
Vader in de hemel. Want waar er twee of drie in mijn naam bijeen
zijn, daar ben Ik in mijn midden.’ Matteüs 18,19-20
Gebed van de heilige Faustina Kowalska
(1905-1938)

Vrijdag 9 december 2016

jaargang 50

nummer

30

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
G.J. Nijland parochievicaris

06/10226557 pastoorbaneke@parochieheiligkruis.nl
0570-526356/06-42571832
pastornijland@parochieheiligkruis.nl
Past. werkster A. van Engeland 06-43502534 astridvanengeland@hetnet.nl
zowel sms, app, telefoon
Past. werker H. Bloo
06-22291539 h.bloo@katholieksalland.nl
Drs. A.M.A.L. Gunnink-van den Berg
lonnekegunnink@hetnet.nl
Past. werkster
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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Noveen tot de Goddelijke Barmhartigheid (eerste dag)
Barmhartige Jezus,
U die vol erbarmen en vergeving bent,
let niet op onze zonden,
maar op het vertrouwen
dat wij in uw oneindige goedheid stellen.
Neem ons op in uw medelijdend Hart.
Daar smeken wij U om,
omwille van de Liefde,
die U met de Vader en de heilige Geest verenigt.
Eeuwige Vader, zie barmhartig neer op de hele mensheid,
in het bijzonder op de zondaars.
Wees barmhartig voor ons,
omwille van het smartelijk lijden van uw Zoon,
onze Heer Jezus Christus,
opdat wij allen de almacht van uw barmhartigheid prijzen tot in
eeuwigheid.
uit: Jaar van Barmhartigheid tien verhalen als opstap
Pastoraatgroep en Locatieraad

KERKNIEUWS
VIERINGEN PAROCHIE H. KRUIS LOCATIE HEETEN
Datum
Zaterdag
10 december
Zondag
11 december
Woensdag
14 december

Tijd
17.30 u.

Viering
Eucharistieviering,
Past. G. Nijland
Geen viering

Koor
Parochiekoor

19.00 u.

Boeteviering, em. pastoor J.
Verweij

Parochiekoor
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Datum
Zaterdag
17 december
Zondag
18 december

Woensdag
21 december

Tijd
17.30 u.

Viering
Eucharistieviering,
Em. past. J. Verweij
Geen viering

Koor
Power of
Music

14.30 u.

Kerstconcert
(kerk open vanaf 14.00 uur)

Mannenkoor
Germania,
Power of
Music en
Rejoice

19.00 u.

Geen viering

OVERIGE LOCATIES PAROCHIE H. KRUIS
Zaterdag 10 december
Nw. Heeten
Holten
Kruisverh.
Paulus

19.00 u.

Broekland
Haarle
Luttenberg
19.00 u.
Mariënheem 19.00 u.
Zaterdag 17 december
Nw. Heeten 19.00 u.
Holten
Kruisverh.

17.00 u.

Paulus

19.00 u.

Broekland
Haarle
Luttenberg
Mariënheem

19.00 u.

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

Zondag 11 december
09.00 u.
Woord- en
communieviering
Geen viering
10.30 u.
Eucharistieviering
Geen viering
09.00 u.
09.30 u.

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

Eucharistieviering
Eucharistieviering
Geen viering

09.00 u.

Eucharistieviering
Geen viering

09.30 u.

Geen viering

09.30 u.

Woord- en
communieviering
Geen viering
Woord- en
communieviering
Eucharistieviering
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OVERLEDEN
Op donderdag 24 november is op 40-jarige leeftijd overleden
Monique Boksebeld. Zij woonde aan de Bolmansdijk O.Z. 1 te
Heeten. Haar crematie heeft op donderdag 1 december
plaatsgevonden.
Op woensdag 30 november is op 82-jarige leeftijd overleden Wim
(Wilhelmus Bernardus Johannes) Hunneman. Hij woonde aan de
Cellenweg te Heeten. Zijn uitvaart en begrafenis hebben op dinsdag 6
december plaatsgevonden.
Dat zij mogen rusten in vrede.
MISINTENTIES
Wij gedenken de volgende intenties:
In het weekend van 10 en 11 december:
Jgt. Wim Wichink; Jgt. Anna Kogelman; Paul Nikamp; Jan
Hondeveld en fam.; Overl. ouders Voorhorst-Olde Bijvank en
Herman Voorhorst; Mies en Trees Hiethaar en overl. fam.; Hein
Hunneman en overl. fam.; Johanna en Antoon Kerkvliet en overl.
fam.; Overl. echtp. Mensink-Pronk; Ben Obdeijn en Diny ObdeijnKoerkamp; Gé en Annie Hazelhekke-Ruiter; Toos TemminkBosman; Mies Ruiter; Overl. ouders Grondhuis-Wevers; Geert
Lubbers; Lien en Jan Lenferink-Wagemans; Wim Hunneman.
Woensdag 14 december:
Leida en Frans Boerhof; Overl. ouders Groote Stroek-Schoot, Jan,
Bernard en Teun.
In het weekend van 17 en 18 december:
Hein en Grada Wagemans en overl. fam.; Paul Nikamp; Hein
Hunneman en overl. fam.; Johanna en Antoon Kerkvliet en overl.
fam.; Gerrit Oldeboer-Annie Eekmate; Jan van Rossum; Wim
Disselhorst, Casper en overl. fam.; Gé en Annie Hazelhekke-Ruiter;
Toos Temmink-Bosman; Mies Ruiter; Overl. ouders Grondhuis-
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Wevers; Geert Lubbers; Wim Berghuis en Antoon van Bussel; Overl.
ouders Vloedgraven-Holterman; Wim Hunneman.
Woensdag 21 december:
Geen viering
KOSTER EN MISDIENAARS
Datum
Za. 10/12
Za. 17/12
Za. 24/12

Tijd
17.30 u.
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.

Koster
A. Rekveld
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

Misdienaars
Michael Breuker en Tijs Salden
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*
KERKSCHOONMAAK
Maandag 12 december groep 3
Woensdag 28 december groep 4

6

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.
KERKHOFMANNEN
Maandag 12 december gaan we voor de laatste keer dit jaar weer op
het kerkhof aan het werk. Als het werk af is gaan we samen aan de
koffie en als afsluiting een hapje en een drankje.
PAROCHIESECRETARIAAT GESLOTEN
Op woensdag 14 en vrijdag 16 december is het parochiesecretariaat
gesloten!
ALSNOG EEN IMPRESSIE VAN DE ONTMOETINGSDAG IN
HEETEN OP 14 OKTOBER
Hoewel het alweer een hele tijd geleden is, wil ik toch nog een
impressie schrijven over de ontmoetingsdag die op 14 oktober
plaatsvond in Stevenskamp in Heeten. Er waren mensen te gast uit
Heeten en Nieuw Heeten.
Na lekkere koffie en thee volgde een inleiding op ons thema ‘Komt
wijsheid met de jaren?’ We hoorden wat filosofen van alle tijden ons
hierover konden zeggen, we hoorden tegeltjeswijsheden, we hoorden
een inspirerend verhaal. Daarna mochten we elkaar in kleinere
groepjes ontmoeten en met elkaar in gesprek gaan over deze wijsheid.
Daarbij kwamen mooie pareltjes van verhalen op tafel. Uiteraard kan
ik daar inhoudelijk niets over zeggen, maar gelooft u mij: het was
kostbaar om dit met elkaar te delen. Een tipje van de sluier kunnen
we oplichten met een mooie conclusie: ‘Ouderdom is niet het
avondrood van het bestaan, maar het is de dageraad van de wijsheid’.
Na een gezellige maaltijd ging een aantal mensen rusten en ging er
een behoorlijke groep samen rondom Stevenskamp wandelen, door
de bewegingstuin. Het was prachtig weer en ook nu waren de
ontmoeting en het gesprek goed. Het is mooi te zien hoe we elkaar
een brede lach op het gezicht hebben getoverd. De viering met
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handoplegging en samen breken en delen van het H. Brood (m.m.v.
het seniorenkoor) was de bekroning op deze dag. Er was van alles
wat ieder voor zich aan God heeft willen voorleggen. Zo bleek dat
deze dag niet alleen een ontmoeting onderling was, maar ook een
ontmoeting met God. Na de koffie en thee ter afsluiting ging ieder
zeer voldaan naar het eigen thuis terug.
In 2017 wachten er de nodige feestelijkheden in Heeten. In dat kader
willen we opnieuw een dag als deze organiseren. Wederom om elkaar
te ontmoeten, zo mag het een ontmoetingsdag heten, maar ook om
ons te bezinnen, zoals we op 14 oktober deden. Met de nodige
schatten over wat wijsheid is, wat wijsheid ons zegt en wat voor
wijsheden wij allemaal in ons dragen was dit met recht een
bezinningsdag. Daarom hopen we velen van u te mogen ontmoeten
ergens in het najaar van 2017 voor een nieuwe ontmoetings- en
bezinningsdag. Hartelijke groet, mede namens Ans, Betsie, Dorien,
Fien, Harry, Ineke en Ingrid,
Lonneke Gunnink – van den Berg, pastor parochie H.Kruis
IMPRESSIE-AVOND OVER BARMHARTIGHEID
Op woensdagavond 16 november kwamen we met 26 personen (uit
meerdere locaties van onze parochie) bij elkaar om een laatste
inspirerende avond te beleven in het kader van het Jaar van de
Barmhartigheid. Wat is barmhartigheid eigenlijk? Daar gingen we
naar op zoek aan de hand van schilderijen met die werken van
barmhartigheid. Van de schilder Frans Franciscus. Op geheel
eigentijdse wijze met herkenbare personen geschilderd weet
Franciscus iets te raken en heikele onderwerpen aan te snijden. Hij
betrekt bijbelverhalen, een sprookje, een figuur uit de Griekse
mythologie, de figuur van de goochelaar en dagelijks herkenbare
beelden op elkaar. We zien Maria, Jezus, de Emmaüsgangers, maar
ook Narcissus en Roodkapje en de wolf. Wanneer zijn mensen
vreemden voor ons? Als ze een andere huidskleur hebben, als ze een
andere seksuele geaardheid hebben? Hoe gaan we daar mee om? And
last but not least: schrikken we ervan als Jezus naakt wordt afgebeeld
terwijl Hij door een naakte Johannes gedoopt wordt?
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Wat zien wij? Waar ontdekken we het hart? Het hart uit het
schilderij, het hart uit wat Franciscus ons wil meegeven of waartoe
hij ons wil prikkelen. Het hart van een barmhartig mens of ons eigen
hart misschien wel.
Als deelnemers, uiteen gegaan in kleinere groepjes, zagen we heel
veel. Symboliek, het goede, het slechte, maar vooral liefde van
bijvoorbeeld Jezus voor ons, voor wie Hij gestorven is, liefde van de
jongeman die een geliefde door de dood is kwijtgeraakt, liefde van
Maria (van ons?) voor degene die niet is zoals wijzelf zijn, liefde van
mens tot mens. We verbinden barmhartigheid met onze daden en
ontdekken dat we het woord ontfermen kunnen uiteen leggen tot ontfermen. Zal God zich ferm over ons buigen en ons een tweede kans
geven als wij de fout ingaan of als we God er om vragen?
De avond, de beelden, de ontmoeting en het gesprek met elkaar en het
ontdekken van wat eenieder in de schilderijen zag spraken tot de
verbeelding, inspireerden en intrigeerden. We hebben veel om over
na te denken en mee naar huis te nemen. We gaan naar huis met een
groot gevuld hart.
Mede namens Hendrik Jan Bonte en Henk Gordijn van de
voorbereidingsgroep,
Lonneke Gunnink – van den Berg, pastor parochie H.Kruis
LAATSTE WANDELING PAROCHIE H. KRUIS
Op zondag 11 december 2016 wordt de allerlaatste wandeling
georganiseerd door de werkgroep De Wandeling van Parochie H.
Kruis. Na bijna 7 jaar mooie en inspirerende wandelingen te hebben
georganiseerd, telkens in een andere geloofsgemeenschap en steeds
met een ander thema, zien we dat de animo vooral dit jaar erg is
afgenomen. Vandaar dat we tot onze spijt hebben besloten om er mee
te stoppen. Het is erg jammer, maar we kijken ook in dankbaarheid
terug op al die jaren dat zoveel mensen enthousiast mee hebben
gewandeld en we bijzondere gesprekken met elkaar mochten hebben
onderweg.
Wil je deze laatste keer nog graag een keer meewandelen, dan ben je
van harte welkom om 13.00 u. in Holten. Het thema van deze
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wandeling is: ‘Vechten voor vrede’. We beginnen bij de Canadese
begraafplaats. Voor koffie en thee zal worden gezorgd. Ook zal er na
afloop een drankje en een hapje zijn. Er zijn geen kosten aan
verbonden.
Werkgroep De Wandeling Parochie H. Kruis
KINDJE WIEGEN 1e kerstdag, 11.00 u.
We zijn bezig met de voorbereidingen voor Kindje wiegen: Hoera,
een zoon! Wij noemen Hem Jezus, wil je Hem bezoeken? Dat kan, 1e
kerstdag om 11.00 uur in onze kerk!!De trotse ouders, Jozef en
Maria. Wilt u of uw kind meespelen in het
kerstverhaal? Graag een mail naar
femkejansenholleboom@hotmail.com of
yvonenstefan@home.nl
Groeten werkgroep gezinsviering
en kinderkoor Sunshine
SPEUREN IN DE KERSTSTALLEN
Ook dit jaar wordt voor alle kinderen van de parochie H. Kruis weer
een speurtocht georganiseerd. Het is de bedoeling dat je, met je
ouders of met opa en oma , een bezoekje brengt aan alle kerken van
de parochie. In elke kerststal zal één voorwerp staan/liggen/hangen
uit onze tijd. Als je goed kunt zoeken zie je dan iets dat er in de tijd
van Jezus’ geboorte zeker niet was. Zo kun je in alle kerken de mooie
kerststallen en de kerstversieringen bekijken. En wie weet ben jij dit
jaar dan degene die alle ‘vreemde’ voorwerpen kan vinden.
In alle kerken zullen formulieren liggen waarop je kunt zien wanneer
de andere kerken open zijn. Dat is in ieder geval op 1e en 2e kerstdag
en het weekend na de kerst. Sommige kerken zijn alle dagen open,
dus dan heb je de hele kerstvakantie de tijd. Op het formulier zet je
niet alleen je naam en adres. Maar natuurlijk ook welk voorwerp je
gevonden hebt in de kerststal, waarvan jij denkt dat het er niet in
hoort. Vorig jaar wisten heel wat kinderen de goede oplossing. Dus
doe je best en zet je beste speurneus op! Na Driekoningen gaan we
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kijken wie alle voorwerpen gevonden heeft en dus het beste kan
zoeken in onze parochie. Er is natuurlijk ook een prijsje te winnen!
Veel plezier! Pastoraatsgroep H. Paulus
GEMASKERD KERSTGALA VOOR JONGEREN OP
ZATERDAG 17 DECEMBER 2016
Op zaterdag 17 december organiseren het jongerenplatform Utrecht,
RKJ Utrecht en de Katholieke Studenten Utrecht een gemaskerd
kerstgala voor jongeren. Om 19.45 u. beginnen we met een heilige
Mis in de kathedraal in Utrecht (Lange Nieuwstraat 36). Het gala zelf
gaat van start vanaf 20.30 u. in het Bonifaciushuis op Nieuwegracht
61 in Utrecht. De dresscode is black tie. Natuurlijk mag een masker
niet ontbreken! Er wordt gezorgd voor een topsfeer met livemuziek
van Martin en DJ Johan! Kaartjes kosten € 5 per stuk. Dit is inclusief
2 gratis drankjes en hapjes. Voor tickets bezoek onze facebook
pagina: Jong Aartsbisdom. Koop dus echt een kaartje want een
aanmelding op Facebook alleen in niet genoeg!
KLOOSTERWEEKEND VOOR JONGEREN VAN 27 T/M 29
JANUARI 2017
Thema: Wat beweegt je? Speuren naar Spiritualiteit
We leven in een complexe maatschappij, waarin het leven druk en
hectisch is. Er wordt veel van je gevraagd en je moet overal
bereikbaar zijn. Tijdens het kloosterweekend willen we onthaasten en
tot rust komen. We leven mee met het ritme van het klooster waar we
verblijven. Tussen de vieringen door is er ruimte voor onderlinge
ontmoeting, gesprek, stilte en natuurlijk is er ook tijd voor
gezelligheid. Tijdens deze dagen ontmoet je naast andere jongeren
ook de kloosterbewoners. De begeleiding van dit weekend is in
handen van vicaris Pauw en het jongerenplatform. Het
kloosterweekend vindt plaats van vrijdagavond 27 t/m zondag 29
januari 2017. Inloop op vrijdag 27 vanaf 15.30 u. We zijn dan te gast
bij de zusters trappistinnen van Koningsoord Abdij in Arnhem
(Johannahoeveweg 79, 6816 VG Arnhem). De kosten van het
kloosterweekend zijn € 50,- per persoon. Dit bedrag is inclusief
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overnachtingen, maaltijden en deelname aan de diverse
programmaonderdelen. Indien financiën je mogelijke deelname
beletten, neem dan contact op met de organisatie. Meld je snel aan
want er is slechts plaats voor 16 personen. Opgave voor het
kloosterweekend of voor meer informatie kan contact worden
opgenomen met jongerenwerkers:
Amanda Praseres (06-48459598) en Samuel Luz (06-28448875) of
via email: jongerenpastoraat@aartsbisdom.nl
Na opgave zult je meer (praktische) informatie ontvangen en een
overzicht van spullen die je mee dient te nemen.
UITZWAAICONCERT VOOR STG “STEUN ANDRÉ”
Op zondagmiddag 18 december om 14.30 u. is er een Kerstconcert in
de RK kerk ten bate van de Stichting Steun André. Aan dit concert
werken mee het Mannenkoor Germania en de koren Rejoice en
Power of Music. Deze drie koren slaan de handen samen ineen om
André Kruiper het laatste zetje te geven in zijn Crowdfundingsactie
om een buitenlandse behandeling van zijn ziekte MS mogelijk te
maken. Nog maar vier maanden geleden startte André zijn actie om €
65.000,- in te zamelen, een bedrag wat minimaal nodig is. Vele
spontane giften en spontane acties kwamen in Heeten en ook buiten
Heeten van de grond waardoor het bedrag snel groeide en het
streefbedrag nu in zicht komt.
Natuurlijk zullen vele Heetense zangliefhebbers naar de kerk
stromen. Niet alleen voor André, maar ook om alvast in de juiste
Kerststemming te komen, want het wordt een fantastische
zangmidddag.
Germania, dat het initiatief nam voor dit concert, staat garant voor
een aantal mooie kerstliederen. En reken maar dat de heren er onder
leiding van dirigente Marjon Bootsveld er even voor gaan staan.
Immers om op te treden voor een volle Heetense kerk is natuurlijk het
mooiste wat je als Heetenaar kunt bedenken. Maar ook Rejoice onder
leiding van Lies Wigink en Power of Music onder leiding van
Mariska Tibben kunnen rekenen op een trouwe aanhang. Deze koren
zingen regelmatig in deze kerk ter opluistering van de wekelijkse
missen van onze parochie.Er wordt geen toegangsprijs gevraagd,
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maar uiteraard moeten de collectebussen voor André wel worden
gevuld. Het kerkbestuur stelt de kerk, lekker verwarmd, gratis voor
dit doel ter beschikking.Wij koren en in het bijzonder André rekenen
op uw komst. Kerk open 14.00 u.
Mannenkoor GERMANIA Heeten

VERENIGINGSNIEUWS
ACTIVITEITENGROEP 55+/KBO
Donderdag 22 december vieren wij onze 55+ Kerstmiddag bij
Brasserie Dert13n. Wij hebben het Klein Koor Vinkebuurt
uitgenodigd om deze middag zo sfeervol mogelijk in te vullen. We
gaan luisteren naar het koor, een kerstverhaal, gedichten en we gaan
samen zingen. Dit alles om in de stemming te komen voor het
naderend kerstfeest. Een feest van samenzijn, ontmoeten en vieren.
We sluiten de middag af met een gezamenlijke koffietafel. Aanvang
van de middag is om 14.00 u. Kosten: € 15.00 p.p. U wordt allen van
harte uitgenodigd.
ARS LONGA
Noteer alvast in uw agenda: 8-10-11 maart voorstellingen Ars Longa!
Ook staan wij zaterdag 10 december wederom met onze overheerlijke
oliebollen op de kerstmarkt Heeten. Komt u ook weer gezellig
proeven?
Vriendelijke groeten, toneelvereniging Ars Longa
MIEN (ZORG) EN KBO /ACTIVITEITEN 55 +
Op zondagmiddag 11 december is er vanaf 14.00 u. weer een
gezellige inloop middag in de Stevenskamp. Wil je een kaartje
leggen, rummikub, sjoelen of gewoon een praatje maken loop
gewoon binnen, ook is er een mooie rode draad ( knikkerspel ) waar
mooie prijsje mee te winnen zijn. Dit is de laatste keer dit jaar omdat
er voor onze doelgroep al meer georganiseerd word op
zondagmiddag. In het nieuwe jaar zijn de eerste inloopmidagen op
zondagmiddag 8 en 22 januari.
Groetjes namens KBO Bennie
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KERSTBAKKENACTIE SCOUTING HEETEN
We herinneren u er graag nog even aan dat op zaterdag 10 december
de jeugdleden van Scouting Heeten bij u aan de deur komen om
kerstbakjes, kerststukken en kransen te verkopen. We starten om half
10 met de verkoop in het buitengebied van Heeten, aansluitend
komen we in de bebouwde kom. Wij hopen dat we ook dit jaar op uw
steun mogen rekenen.
Scoutinggroep Achille Ratti Heeten
JAARVERGADERING VISVERENIGING
Op donderdag 15 december houden we onze jaarvergadering in
brasserie Der13tien. Aanvang 20.00 u.. Op de agenda staat ondermeer
het vaststellen van het wedstrijdprogramma voor 2017.
Het bestuur
PONYCLUB HEETEN
Zondag 11 december Clubkampioenschappen Ponyclub Heeten. Onze
ponyclubleden zullen zondag strijden om de titel Clubkampioen
2016. Om 09.00 u. beginnen we met dressuur. Na de dressuur zal er
een stoelendans zonder pony plaatsvinden. Daarna wordt het parcours
opgebouwd en zo rond 13.30 u. beginnen we het reguliere springen.
En als afsluiter van de dag hebben we het springonderdeel "Speel uw
spel". Hierbij heeft elke hindernis een aantal punten. De deelnemers
krijgen een minuut de tijd om zoveel mogelijk hindernissen te
springen. Elke hindernis telt maximaal twee keer mee. Gooi je de
balk eraf tellen de punten niet. En een weigering straft in tijd. Kortom
spanning en sensatie! Kom gerust een kijkje nemen in onze manege
te Heeten!
INDOOR DRESSUUR- EN SPRINGWEDSTRIJD PONY'S
MANEGE HEETEN
Zaterdag 17 december wordt er dressuur gereden in de klassse's B, L,
en M. Zondag 18 december is er springwedstrijd in de klasse BB, B,
L, M en Z. Het springen is tevens een selectiewedstrijd voor kring
Salland. De toegang is gratis. U bent van harte welkom.
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OVERIG NIEUWS
KERSTRONDGANG BASISSCHOOL ST. BERNADETTE
Op donderdag 22 december tussen 18.00 en 19.30 u. zullen alle
kinderen van de basisschool samen met hun ouders door een deel van
Heeten wandelen. Onderweg zijn er verschillende activiteiten voor de
kinderen. De gezinnen wandelen door de volgende staten of gedeelten
van straten: Koopmanstraat, Oldenhof, 't Wormer, Oltheten,
Nedersege, Alingcamp en Hordelmansweg. Onze vraag aan de
bewoners van deze straten is: kunt u de straat sfeervol verlichten met
b.v. waxinelichtjes en/of vuurkorven? Wij hopen op uw
medewerking! Dorpsgenoten, u bent van harte welkom om onze
kerstactiviteit mee te beleven.
Kerstwerkgroep St. Bernadetteschool
BINGO-MIDDAG IN STEVENSKAMP
Deze middag is bedoeld voor iedereen die het leuk vind om BINGO
te spelen! Er zijn leuke prijzen te winnen. Hoe meer zielen, hoe meer
vreugd. Datum: Vrijdag 16 december. Locatie: Stevenskamp.
Aanvang: 14.30 u. Prijs: € 5,50 inclusief koffie, consumptie en aan
het einde van de middag een lekkere snack.
JAARWISSELING OP HET PLEIN: VAN HARTE WELKOM
We mogen het inmiddels weer een traditie noemen: de vuurwerkshow
in de nieuwjaarsnacht om 00.30 uur. Onder het genot van een gratis
glas champagne, aangeboden door Brasserie 13, wensen we elkaar
alle goeds.
Voor een voortzetting van de gezelligheid bent u daarop van harte
welkom in Brasserie 13. Hierbij is de entree € 7,50 incl. 2
consumpties munten.
Organisatie: HOV, Plaatselijk Belang en de Treffers.
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COLLECTE NATIONAAL MS FONDS
Deze collecte is een van de belangrijkste bronnen van inkomsten voor
het Nationaal MS fonds. Het fonds kan daardoor blijven investeren in
innovatieve onderzoeken om MS te genezen. De collecte in Heeten
heeft het mooie bedrag op geleverd van € 1.128,37. De
statiegeldbonnen, in de doos bij de Plus, leverden € 61,30 op, samen
dus: € 1.189,67. Dank aan alle gevers en dank aan onze collectanten,
die vanuit een sterke motivatie en liefdevolle betrokkenheid dit
mogelijk hebben gemaakt.
H. Hulsegge-Hendriks (coördinator)

SPORTNIEUWS
VOETBAL
Datum/tijd
Thuis
Zaterdag 10 dec.
14:30 Heeten JO19-1
11:30 Overwetering JO13-1
09:00 Sporthal Nieuw Heeten
11:00 Sporthal Luttenberg
14:24 Sporthal Luttenberg
09:00 Sporthal Broekland
09:00 Sporthal Haarle
12:00 Sporthal Broekland
12:00 Sporthal Wijhe
10:30 Sporthal Lettele
11:00 Traningsgroep
Zondag 11 dec.
14:00 Columbia 1
10:30 Heeten 2
12:15 Heeten 4
12:30 Heeten 5
Zaterdag 17 dec.
09:00 Sporthal Wijhe
09:00 Sporthal Nieuw Heeten
13:00 Sporthal Wijhe
14:30 Sporthal Heeten
11:00 Sporthal Heeten training
13:30 Sporthal Luttenberg

Uit
Hoonhorst/Wijth. JO19-1
Heeten JO13-1
Heeten JO13-2
Heeten JO13-3
Heeten JO11-2
Heeten JO11-3
Heeten JO11-4
Heeten JO9-3
Heeten JO9-4
Heeten Mini poule 4

Heeten 1
ABS 2
Juventa ’12 5
Overwetering 5
Heeten JO13-1
Heeten JO13-2
Heeten JO13-3
Heeten JO11-1
Heeten JO11-2
Heeten JO11-3
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09:00 Sporthal Haarle
11:00 Sporthal Haarle
13:00 Sporthal Heeten
13:00 Sporthal Heeten
10:00 Sporthal Heeten training
09:00 Sporthal Lettele
10:00 Lemelerveld 4 tegen 4
09:00 Sporthal Heeten
Zondag 18 dec.
14:00 Heeten 1
10:00 Lettele 2
12:15 Heeten 4

Heeten JO11-4
Heeten JO9-1
Heeten JO9-2
Heeten JO9-3
Heeten JO9-4
Heeten Mini poule 4
Heeten 4 tegen 4 1
Trainingsgroep
Vaassen 1
Heeten 2
Hardenberg ’85 2

KERSTBOOMVERKOOP
Zaterdag 9 december van 08.00 tot 13.00 u. kerstboomverkoop op
het Dorpsplein. Zondag 18 december laatste thuiswedstrijd dit jaar
van Heeten 1 met nadien een gezellige middag in de kantine (zie ook
de website van SV Heeten).
MIDWINTERCROSS MET TEAMRUNS
Op zondag 8 januari vindt voor de 46ste keer de Midwintercrossloop
plaats. Een klassieker inmiddels in hardlopend Nederland. Ondanks
dit verleden bruist de crossloop volop en blijft het aantal deelnemers
groeien. In de flow van het Sallands Crosscircuit staat ook Heeten op
de 8ste januari een invasie te wachten van vele honderden hardlopers.
Vanzelfsprekend wordt het lopersveld ook dit jaar weer aangedikt
met ‘een flinke bak’ Heetenaren. Geen twijfel mogelijk! Voor de
jeugd is er een extra uitdaging: de teamrun.Nadat de jonkies om
10.00 u. hun kidsrun van 800m hebben voltooid en beloond zijn met
een prachtige medaille, gaat om 10.30 u. de loop over 2,5 km van
start. Naast de wedstrijd- en klassementsloop heeft deze afstand een
teamrun in zich. Pupillen kunnen zich met hun eigen team, elftal,
zevental enzovoort opgeven en onderling de strijd aangaan. Het F-, Een D team dat met de meeste lopers aan de start verschijnt krijgt een
leuke prijs. De junioren vertrekken om 11.15 u. voor de 6 km. Het
team dat het snelst finisht met haar eerste 5 lopers zegeviert ontvangt
een leuke prijs. Wat kan Heeten zich hierin onderscheiden! Wat een
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uitdaging ook om in deze tak van sport met elkaar de strijd aan te
gaan!! Dus jongens en meisjes, bundel je krachten, tip je leider of
trainer en geef je op! Het loopprogramma wordt die zondagmorgen
afgesloten met de wedstrijd- en prestatieloop over 10 km. Evenals de
wedstrijden op de 2,5 km en de 6 km telt deze koninginneloop mee
voor de klassementslopers van het Sallands Crosscircuit. Nu ook bij
de Midwintercross de registratie digitaal verloopt, is het mogelijk je
vandaag al op te geven.
Zie hiervoor www.svheeten.nl of www.sallandscrosscircuit.nl. Nog 4
weken te gaan….
VOLLEYBAL
Datum/tijd Thuis
Zaterdag 10 december
16:30 Heeten Sportief MC 2
Maandag 12 december
20:00 Heeten Sportief DS 1
Dinsdag 13 december
19:30 WIK Steenderen DR 1
Woensdag 14 december
19:45 Klarenbeek DR 3
20:15 Lettele DR 1
Donderdag 15 december
20:15 Lettele HR 1
21:15 VIOS Eefde HR 2
Vrijdag 16 december
20:15 Heeten Sportief DR 3
20:15 Heeten Sportief DR 1
20:15 Heeten Sportief HR 1
21:15 Heeten Sportief HR 3
21:15 Heeten Sportief HR 2
Zaterdag 17 december
11:15 Hevo MC 3
16:30 Heeten Sportief MC 1
18.00 Avior DS 12
Vrijdag 23 december
21.15 Heren 3
21.15 Heren 4

Uit

Sporthal

Vocluma MC 1

HEETEN

Hevo DS 3

HEETEN

Heeten Sportief DR 3

STEENDEREN

Heeten Sportief DR 2
Heeten Sportief DR 1

KLARENBEEK
LETTELE

Heeten Sportief HR 4
Heeten Sportief HR 3

LETTELE
EEFDE

sv SOCII DR 1
VIOS Eefde DR 3
VIOS Eefde HR 1
WIK Steenderen HR 1
VIOS Eefde HR 2

HEETEN
HEETEN
HEETEN
HEETEN
HEETEN

Heeten Sportief MC 2
HEINO
SV Dynamo Apeldoorn MC 5 HEETEN
Heeten Sportief DS 1
SCHALKHAAR
SV Welsum Hr. 2
Voorwaarts Hr. 1

HEETEN
HEETEN
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HEETEN SPORTBRIEF
Willen de bezorgers van het clubblad ‘Heeten Sportbrief’ deze vanaf
vrijdag 9 december afhalen bij Willemien Simons, Holterweg 12,
tijdens de openingstijden van de winkel.
HANDBAL
Datum/tijd Thuis

Zaterdag 10 december
09:30 DSC F2
13:00 Plus Severijn Heeten E2
13:50 Dalfsen D2
13:55 Plus Severijn Heeten DC1
14:35 Dalfsen D1
15:00 Plus Severijn Heeten DB1
16:45 SDOL E1
19:45 Houten DS1
Zondag 11 december
11:00 Achilles AHV DA1
13:15 Plus Severijn Heeten DS3
13:50 UDI '96 HS2
14:30 Plus Severijn Heeten DS2
15:45 Plus Severijn Heeten DS4
Woensdag 14 december
21:30 Plus Severijn Heeten DMW1
Zaterdag 17 december
09:00 Klarenbeek F1
20:15 Plus Severijn Heeten DS1
19:00 Plus Severijn Heeten HS1
Zondag 18 december
09:45 LHC DB1
10:00 Plus Severijn Heeten DB2
10:45 LHC DS3
11:00 Plus Severijn Heeten DA1
12:10 Klarenbeek DS1
14:15 Auto van Ewijk/LHC DC1#

Uit

Aanw./vertr.

Plus Severijn Heeten F1
Dalfsen E3
Plus Severijn Heeten D2
Broekland DC1
Plus Severijn Heeten D1
Broekland DB1
Plus Severijn Heeten E1
Plus Severijn Heeten DS1

8:45

13:15
15:50

Plus Severijn Heeten DA1
Broekland DS4
Plus Severijn Heeten HS1
Broekland DS3
Brummen DS1
SDOL DMW1
Plus Severijn Heeten F1
AES Arnhem DS2
Cabezota HS1

8:00

Plus Severijn Heeten DB1
Schalkhaar DB1
Plus Severijn Heeten DS3
Schalkhaar DA1
Plus Severijn Heeten DS2
Plus Severijn Heeten DC1
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VAN DE REDACTIE
Verschijningsdatum
vrijdag
23 december
14 januari 2017
27 januari
10 februari

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

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