't Kevertje
Kerk- en verenigingsnieuws voor Heeten

NIEUWJAARS RECEPTIE/ JAARVERGADERING
Op 18 januari een gezellige bijeenkomst gehad bij Brasserie 13.
Een mooie opkomst van 50 personen. Ook afgevaardigden van de
werkgroepen en koren.
Na de koffie met oliebol deed Harry Vulink het welkomstwoord.
Daarna de opening van Lonneke Gunnink. Zij las stukjes voor uit:
Heb uw vijanden lief.!
Je weet nooit hoe je hen nog weer nodig kunt zijn.
Gerard Alferink gaf een duidelijk overzicht met grafieken over de
jaarcijfers van 2015.
Betsie Bosman en Roosmarie Salden deden een voordrachtje over
125 jaar kerk. Terwijl Betsie het koper poetste kwam Roosmarie een
kaarsje opsteken en een praatje maken.
Bart Salden had een mooie presentatie over de kerkklokken. Uitleg
waarom de klok 2 minuten voor loopt en elk kwartier slaat. En
omdat de monteur uit Helmond komt en niet voor elke storing direct
kan komen. Het word steeds beter met de klokkentoren.
Angela Nijboer deed namens de jubileum commissie alvast een
oproep om 2 juli aanwezig te zijn bij de viering “terug in de tijd.” Zo
mogelijk met paard en wagen zou mooi zijn. Denk ook aan kleding
van vroeger, hoed en knipmuts past hier ook bij. Wees creatief.
Tevens zocht ze een aantal mannen die de voorbereidingsgroep wil
helpen. Ze kunnen zich bij haar te melden.

Vrijdag 27 januari 2017

jaargang 51

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 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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Roosmarie maakte ook van de gelegenheid gebruik met oproep aan
kinderen en jeugd, om op te geven voor KiSi. Zie vorige Kevertje.
Ook de Vicaris vond dit een goed project om de jeugd hierbij te
betrekken. De paaskaars werd verloot onder de aanwezigen en is
gewonnen door Gerard Alferink. Harry sloot het 1e deel af met dank
aan alle vrijwilligers van de parochie en VEEL dank aan de kosters.
Zij doen veel werk, wat niet altijd door iedereen word gezien.
Applaus voor hen.
Na de pauze was het woord aan Vicaris R. Cornelissen. Hij vond dat
we een interessant voor programma hadden en dat we mooie cijfers
hadden laten zien. Hij had een mooie foto waarop hij samen met de
Paus stond, die hij in november nog persoonlijk had ontmoet. Verder
uitleg over ontstaan en verdeling van het Aarts Bisdom Utrecht. Hij
had ook een bestuursfunctie bij SILA en deed een oproep om gebruik
te maken van de internetconsultatie en je te laten horen, zodat de
ledenadministratie van de kerken behouden blijft. (zie kevertje 13
januari). Belangrijk voor elke parochie zijn de financiën, voldoende
vrijwilligers in bestuur en werkgroepen, locatieraad en
Pastoraatgroep.
Harry liet nog weten dat Ria Oldeboer door omstandigheden niet
aanwezig kon zijn om afscheid te nemen na 11 jaar bestuursfunctie in
de parochie. Betsie Bosman neemt per 1 januari 2018 afscheid van de
Pastoraatgroep en Harry als voorzitter van de Locatieraad. En de
functie van penningmeester staat nog steeds open. Bij deze toch nog
weer een oproep om u aan te melden voor aanvulling in de bestuursof werkgroepen.
Voor het programma van het jubileum jaar zie achterkant van het
Mariaprentje en ‘t Kevertje. Voor foto’s van deze activiteiten zie:
www.parochieheiligkruis.nl/locaties/heeten Iedereen bedankt voor de
komst. Tijd om het glas te heffen op een mooi Nieuwjaar.
Locatieraad en Pastoraatgroep
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KERKNIEUWS
VIERINGEN PAROCHIE H. KRUIS LOCATIE HEETEN
Datum
Zaterdag
28 januari
Zondag
29 januari
Woensdag
1 februari
Donderdag
2 februari
Vrijdag
3 februari

Tijd

Viering
Geen viering

Koor

09.00 u.

Eucharistieviering, em. Past. B.
Wolters
Eucharistieviering

Parochiekoor

Maria Lichtmis, eucharistieviering, past. J. Baneke
1e vrijdag van de maand
eucharistieviering

Parochiekoor

Datum
Zaterdag
4 februari
Zondag
5 februari
Woensdag
8 februari

Tijd
17.30 u.

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

Koor
Power of
Music

19.00 u.

Eucharistieviering

19.00 u.
19.00 u.
09.00 u.

Namen voorgangers onder voorbehoud

OVERIGE LOCATIES PAROCHIE H. KRUIS
Zaterdag 28 januari
Nw. Heeten 17.30 u.
Holten
Kruisverh.
Paulus
Broekland
Haarle
Luttenberg
Mariënheem

19.00 u.

19.00 u.

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

Zondag 29 januari
Geen viering

10.30 u.
09.00 u.
09.00 u.

09.30 u.

Geen viering
Eucharistieviering
Geen viering
Woord- en
communieviering
Eucharistieviering
Geen viering
Woord- en
communieviering
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Zaterdag 4 februari
Nw. Heeten
Holten
Kruisverh.

17.00 u.

Paulus
Broekland
Haarle
Luttenberg

19.00 u.
19.00 u.
19.00 u.

Mariënheem

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

Zondag 5 februari
09.30 u.
Woord- en
communieviering
09.30 u.
Eucharistieviering
10.30 u.
Eucharistieviering
09.00 u.

Eucharistieviering
Geen viering
Geen viering
Geen viering

09.00 u.

Eucharistieviering

MISINTENTIES
Wij gedenken de volgende intenties:
In het weekend van 28 en 29 januari:
Uit dankbaarheid voor een 80-jarige; Gé en Annie HazelhekkeRuiter; Hein Bril; Hein Koenjer en overl. fam.; Overl. ouders
Haarman-Nij Bijvank; Hein Hunneman en overl. fam; Johanna en
Antoon Kerkvliet en overl. fam.; Wilhelmus van Dooremolen en
overl. fam.; Bart en Martie ten Have en overl. fam.; Tonnie
Schoorlemmer en Leon Schoorlemmer; Geert Lubbers; Wim
Hunneman; Johan Elshof en overl. fam.; Gerda Koopman-Streppel;
Gerrit Oldeboer-Annie Eekmate; Sjef Fiselier; Wim Schrijver; Hein
Simons en Tonnie Simons-Huis in ’t Veld, Annelies Simons en Elke
Schrijver; Overl. ouders Grondhuis-Wevers; Overl. ouders AlferinkBuis; Doortje Mensink.
Woensdag 1 februari:
Jgt. Wim Boksebeld; Overl. ouders Groote Stroek-Schoot, Jan,
Bernard en Teun; Jan Bril en overl. fam. Bril-Harink.
Donderdag 2 februari:
Bart en Martie ten Have en overl. fam.; Ben, Herman en Mien
Timmer en overl. familie.
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Vrijdag 3 februari, 1e vrijdag van de maand:
Voor alle levende en overleden ouderen van de parochie en de
Stevenskamp; Henk Goorden en overl. familie.
In het weekend 4 en 5 februari:
Jgt. Johanna W. Bosgoed-Elferink; Jgt. Weduwe van Johannes
Hazelhekke; Overl. ouders Vulink-Reimert; Hermanus Wippert en
echtg.; Johannes Kortenhorst; Evert Horleman en echtg.; Albertha
Kortenhorst en fam.; Hermanus Dibbelink; Johannes van Schooten;
Gerdina Bosch; Wilhelmus Logtenberg en echtg.; Overl. ouders
Lorkeers-Rodijk; Gé en Annie Hazelhekke-Ruiter; Antoon
Schoorlemmer; Jan Hagen en overl. fam.; Hein Hunneman en overl.
fam.; Johanna en Antoon Kerkvliet en overl. fam.; Hein en Grada
Wagemans; Marie A. Tepperik; Anna Kogelman; Gerda KoopmanStreppel; Marie Kleine Koerkamp-Hiethaar; Sjef Fiselier; Overl.
ouders Grondhuis-Wevers.
Woensdag 8 februari:
Hein en Riek Groot Zwaaftink; Leida en Frans Boerhof.
KOSTER EN MISDIENAARS
Datum
Zo. 29/1
Do. 2/2
Za. 4/2
Za. 11/2
Za. 18/2
Zo. 19/2
Zo. 26/2

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

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

Misdienaars
Ruben en Judith Salden
Geen misdienaars
Geen misdienaars
Michael Breuker en Gijs Nijboer
Luuk en Eveline Salden
Geen misdienaars
Geen misdienaars
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PAROCHIENIEUWS
PASTORAAL BEZOEK THUIS OF IN HET ZIEKENHUIS
Wilt u bezoek thuis of in het ziekenhuis of communie aan huis, stuur
dan deze strook naar de pastorie. Wij stellen dat zeer op prijs.
Opnames worden vanuit het ziekenhuis zelf niet altijd tijdig
doorgegeven aan de parochies. Daarom is het raadzaam dit formulier
in te vullen.
Naam
Adres
Telefoon
Wil graag bezoek en/of communie ontvangen*
PAROCHIE-AGENDA
P = Parochiecentrum T = Trefpunt K = Kompas M = Molenhoek
Ma. 6/2 20.00 u. Werkgroep gebedsdiensten
P
KERKSCHOONMAAK
Maandag 6 februari groep 1
Woensdag 1 maart groep 2
KISI KOMT TERUG IN HEETEN! DOE JIJ OOK MEE ?
Zondag 12 maart 2017
Welkom kinderen, tieners en ouders, de kerk in
Heeten bestaat 125 jaar en de parochie Heeten
bestaat 225 jaar. Dit is reden voor een feestje. We
gaan een heel jaar feest vieren in ons jubileum jaar
en op 12 maart is er een speciale feestmiddag voor de kinderen en
tieners in onze parochie. Wij nodigen jullie uit voor een KISI middag.
Op deze gezellige middag hebben we een KISI team uit Den Bosch
en Twente uitgenodigd die met jullie liedjes gaan zingen, dansen,
sketches en spellen doen om samen een leuke middag te hebben en
om op een afwisselende en creatieve manier meer te leren over God.
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Aan het eind van de middag geven jullie samen een voorstelling voor
je ouders en andere belangstellenden.
Wanneer:
12 maart 2017
Waar:
Kulturhus Heeten
Hoe laat:
12.30 tot 17.00 u.
We vinden het heel leuk als jij ook mee doet!
Geef je op en mail je naam en leeftijd naar roba.salden@kpnplanet.nl
voor 1 maart 2017. Heb je vragen, bel, mail of app naar Christien
Hendriks of Roosmarie Salden
christienhendriks@hotmail.com 06-42669188
roba.salden@kpnplanet.nl 06-52118398
GESPREK MET GÉ NIJLAND
Je bent geboren in Raalte
Ja, op Hemelvaartsdag. Dat heeft voor mij geen speciale betekenis
maar op Hemelvaartsdag denk ik er wel aan. Ik weet niet of ik het
echt aan mijn roeping tot priester moet verbinden; het zal er wel mee
te maken hebben al weet ik niet hoe.
Waarom ben je na je rechtenstudie niet als jurist aan het werk
gegaan?
Dat was omdat ik ik dacht: in wat voor wereld leven we ? Moet ik me
druk maken over het feit of de surfplank op de auto verzekerd is of
niet? Dat recht is een bevestiging van de wereld waarin we leven. Ik
wilde deel uitmaken van een beweging die tegenwicht biedt, om in
een betere wereld te komen.
Zit er een verbinding tussen jouw rechten studie en het feit dat je
later kerkrechten bent gaan studeren in Münster?
De verbinding is er in die zin dat de diploma’s mij recht gaven om
daar te studeren. En ik ben altijd een beetje jurist gebleven. Mij is ook
gevraagd om dat te doen. Jurist zijn betekent in mijn ogen: logisch
denken, alle kanten van de zaak bekijken; hoe is het formeel en wat is
de praktijk? Wringt dat, of zeg je toe dan maar… Het recht probeert
wel de werkelijkheid te vatten. Afspraken zijn een fundament waarop
we in de werkelijkheid leven. Enerzijds loopt het recht achter de
feiten aan, anderzijds is het het fundament waarop we samen leven.
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Het recht probeert het huis te formuleren waarin wij wonen, en met
name over het fundament is goed nagedacht.
Wat betekent het priesterschap voor jou?
Dat ik in mijn persoon de kerk en het geloof vertegenwoordig,
verkondig en vier. En het betekent heel veel voor mij: een bevestiging
van mijn eigen geloof vanuit hogerhand dat ik die rol op me mag
nemen. Het is voor mij de manier om mijn geloof te beleven en door
te geven. Dat beleef ik het allermeest in liturgie, gebed en eucharistie.
En wanneer ik met ‘geestverwanten’ samen ben waar het ook zo
beleefd wordt. Ik heb niet de behoefte als een Amerikaanse prediker
de boodschap de wereld in te gooien. Ik ben meer van het principe dat
je met de genade mee moet werken. Volgens het evangelie en de
traditie van de spiritualiteit is niemand in staat uit eigen beweging het
geloof te verkondigen. Wij zijn allemaal zondaars, gebrekkige
mensen, die door God geleid kunnen worden. Wij leven van genade
en barmhartigheid als gelovigen. Wat we aan succes oogsten hebben
we ontvangen en gekregen.
Wat betekent voor jou het begrip zondaar?
Enerzijds dat we allemaal delen in dat zelfde lot, zelfs de paus;,ook
de grote heiligen zeggen van zichzelf "ik ben een zondaar". En dat
betekent dat wij allemaal leven in deze nietige staat, en ons daar
bewust van mogen zijn zonder dat we daar bedroefd van moeten
worden, Want we mogen ook weten door ons geloof met de apostel
Paulus, dat we gerechtvaardigde zondaars zijn. Dus door het werk
van de Heer mogen we met Hem leven en vanuit zijn Geest geloven,
leven en werken. Maar wij blijven zondaars en afhankelijk van Gods
vergeving. Je kunt een goede maatschappelijke carrière hebben en
geslaagd zijn, maar dat heb je het meest eerlijk en met open ogen
bereikt wanneer je ook beseft dat je nietig bent. Verder betekent het
geloof: werpt uw zorgen op God. Dat is een heel belangrijk ding
daarbij. Want wij hebben allemaal onze problemen en zorgen, maar
wanneer als je die tot op zekere hoogte kunt adresseren, mee laten
dragen, wordt het leven aanmerkelijk lichter. “Werpt uw last op mij,
want mijn juk is zacht en mijn last licht, want ik ben zachtmoedig en
nederig van hart” zegt Jezus in het evangelie. Die houding van
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zachtmoedigheid en nederigheid lijkt mij voor een gelovige
essentieel.
Past dat bij jou? Zachtmoedig mens? Praten mensen zo over je?
Als er over mij gepraat wordt is dat meestal achter mijn rug om en
meer in de trant van heb je al gehoord dat.... Dus meestal
oninteressante dingen, die helaas in de kerk wel regelmatig de
boventoon voeren. Maar ik denk dat zachtmoedigheid mij niet
vreemd is. Zachtmoedigheid heeft met een innerlijke houding te
maken; niet oordelend, niet licht ontvlambaar, en die nederigheid
heeft te maken met het besef van zondaar zijn.
Waar word je gelukkig van? Wanneer gaat bij jou de zon
schijnen?
Het eerste waaraan ik moest denken is: als Feyenoord kampioen
wordt. Maar dat zul je wel niet bedoelen. Ja, ik ben een Feyenoord
supporter. Verder zit ik met mijn gedachten meteen in de kerk. Dus
bij een mooie viering van ons geloof, saamhorigheid. Plezier hebben
ook met familie en vrienden. Mooie tv-programma’s kijken, mooie
boeken lezen.
Denk je ook dat mensen kunnen bijdragen aan jouw geluk?
Door het belang van het geloof te onderschrijven, door naar de kerk
te komen. Ik voel mij ook gelukkig wanneer ik zinnig werk kan doen,
opbouwend constructief naar de kerk, naar de gemeenschap. Ik voel
mij als priester op mijn plaats wanneer ik voor mag gaan in een
viering die er toe doet.
Wat heb je in de afgelopen 10 jaar geleerd waarvan je zegt daar
kan ik echt iets mee in mijn leven?
Daar moet ik wat langer over nadenken… ik zou zeggen: het belang
van de Schrift kan niet overschat worden. Daar moeten wij het in de
kerk van hebben. Terwijl wij misschien de neiging hebben om zelf
allerlei dingen te maken die er uiteindelijk niet toe doen en die niets
met de kerk te maken hebben. Zo zijn er aan de ene kant de stukken
die gaan over Gods onbegrijpelijkheid en grootheid; daar moeten we
het toch van hebben. Onbegrijpelijk als het bijvoorbeeld gaat over het
offer van Abraham. Maar Abraham doet het wel en wordt uiteindelijk
bevestigd in het geloof. Mozes die eropuit gestuurd wordt, hij stottert
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en kan eigenlijk niks. Ondanks het feit dat hij een onmogelijke
opgave krijgt, doet hij het toch. Dergelijke notities zijn voor mij van
wezenlijk belang. Het feit dat zo’n klein clubje christenen begint aan
iets… dat is toch het fundament van de kerk geworden. Het
fundament van de kerk: ons vaderland ligt in de hemel, maar het
fundament van de kerk ook. Het is meer dan een gewone menselijke
organisatie . En gelukkig is het dat, want anders had ik wel iets beters
geweten. Bij wijze van spreken.

VERENIGINGSNIEUWS
CARNAVALSOPTOCHT 2017
Op zondag 26 februari gaat de carnavalsoptocht door ons dorp!
Carnavalsvereniging Sallands Zotten hoopt er samen met jullie en
prins René en prinses Rian een geweldige optocht van te maken.
Mooie verkleedde kinderen, duo’s en loopgroepen, versierde wagens
met verrassende thema’s. We hopen jullie allemaal te zien als
deelnemer of in het publiek! De mooist verkleedde kinderen in het
publiek kunnen een prijsje winnen. Na de optocht wordt het feest bij
onze residentie Brasserie 13 voortgezet. Gezellig als u ook komt!
De optocht start om 14.30 u. De route: start Dorpsplein – Dorpsstraat
– Weseperweg – Het Wormer – Oltheten – Hordelmansweg –
Niëenhof – Stellingmolen – Dorpsstraat – Uilenbroekstraat –
Schutterstraat – Holterweg – Einde dorpsstraat.
Online
inschrijven
voor
de
optocht
kan
via
optochtheeten@gmail.com, o.v.v. naam, (bouw)adres, tel.nr., leeftijd
en thema. Voor de categorie ‘Grote wagens’ geldt een verplichte
online inschrijving. Er kunnen maximaal 34 wagens meedoen, vol =
vol. Online inschrijven vóór zaterdag 25 februari 12.00 u. Alle andere
deelnemers kunnen zich ook op 26 februari inschrijven bij onze
residentie Brasserie 13 tussen 13.00 en 14.15 u. Veel plezier met de
voorbereidingen!
Optochtcommissie Sallands Zotten
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OVERIG NIEUWS
BIXIE EN INDOOR KRING KAMPIOENSCHAPPEN
SPRINGEN PONY'S MANEGE HEETEN
In het van weekend 28 januari wordt er een Bixie wedstrijd
gehouden. Een Bixie wedstrijd is een wedstrijd bedoeld om jonge
en/of onervaren ruitertjes de kans te geven om op een lager niveau
aan wedstrijden voor pony's deel te nemen. Zo raken de kinderen al
vertrouwd met de wedstrijdsport. In de ochtend beginnen we met de
dressuur en na de middag begint het springen. Zondag 29 januari om
09.00 u. gaan de Indoor kring kampioenschappen springen voor
pony's van start voor de kring Salland. De klasse B t/m Z worden
verreden. Na elke klasse worden de kampioenen gehuldigd. U bent
beide dagen van harte welkom.
ERWTENSOEPACTIE
Donderdagen 2 en 9 februari wordt er nog heerlijke erwtensoep,
bruine bonensoep, stamppot, worst en balkenbrij verkocht tijdens de
wekelijkse markt op het Dorpsplein . De verkoop begint om 11.00 u.
De opbrengst komt ten goede aan het zwembad. Info is ook te vinden
op www.zwembadheeten.nl We willen iedereen die heeft
meegeholpen hartelijk bedanken voor hun inzet en natuurlijk ook alle
mensen die wat gekocht hebben. Wij hopen u volgend jaar weer te
zien!
Bestuur Zwembad “De Oase” Heeten
GEEF
AAN
DE
COLLECTANT
VAN
DE
HERSENSTICHTING
Van 30 januari tot en met 4 februari gaan weer vele enthousiaste
collectanten in Heeten op pad om geld in te zamelen voor al die
mensen met een hersenaandoening. Vrijwel iedereen kent wel
iemand met een hersenaandoening. Hieronder vallen de mensen met
een beroerte, dementie, autisme, hersentumor, de ziekte van
Parkinson en ADHD. Er komen per jaar 160.000 mensen met een
hersenziekte bij.
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Bijna een half miljoen mensen in Nederland hebben te maken met
een hersenaandoening. De gevolgen zijn veelal ernstig en vaak
blijvend. De Hersenstichting doet er dan ook alles aan om hersenen
gezond te houden en hersenaandoeningen te genezen. Om dit te
bereiken doet men veel onderzoek, geeft men voorlichting, voert
men vernieuwende projecten uit en werkt men aan goede
patiëntenzorg. Voor dit werk is uiteraard veel geld nodig. Daarom dit
vriendelijke verzoek, geef komende week uw gulle bijdrage aan de
collectant. U kunt ook uw gift overmaken op IBAN: NL18 INGB
0000 000 860 t.n.v. Hersenstichting Nederland, Den Haag. Hartelijk
dank voor uw steun. Meer informatie kunt u vinden op
www.hersenstichting.nl. Bent u na het lezen van bovenstaand bericht
eveneens enthousiast geworden voor al datgene wat de
Hersenstichting doet, meldt u dan aan als collectant, u bent van harte
welkom! Namens de Hersenstichting Afdeling Heeten.
W.Groenewoud. emailadres : w.groenewoud2@kpnplanet.nl
tel;
0572381524
SAMEN HEETEN SAMEN ETEN
Samen Heeten Samen Eten organiseert op
maandag 6 februari een heerlijk stamppotbuffet. Inmiddels vertrouwd en zeer
gewaardeerd! U kunt vanaf 16.00 u. naar
KulturhusTrefpunt komen om te helpen met koken. U kunt ook om
18.00 u. komen om samen te eten. Opgeven kunt u zich tot 3 februari
via de mail samenheetensameneten@gmail.com. Of belt u met
Sjoukje van der Sluis 06-53881239. Wilt u dan aangeven of u komt
helpen met koken of dat u alleen komt om te eten. De kosten voor de
maaltijd bedragen € 7,50 per persoon, inclusief een kop koffie of
thee. Kijk ook eens op www.kulturhustrefpunt.nl
VOORVERKOOP HEETEN KLASSIEK GESTART
Wegens de enorme belangstelling hebben we besloten om vanaf deze
week de voorverkoop te starten. Vanaf nu zijn er kaartjes voor het
klassiek concert te koop in het KulturhusTrefpunt. Tot 18 jaar betaal
je € 5,00 en volwassenen € 10,00. Aan dit unieke concert op vrijdag
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10 februari in de parochiekerk werken Eke Simons op vleugel en
Konstantyn Napolov op marimba mee. Vanaf 19.30 u. is er een
inloop in het KulturhusTrefpunt. Organisatie: Heerensociëteit
Salahom i.s.m. Locatieraad Heeten en KulturhusTrefpunt
HEETEN IN GESPREK MET GEMEENTERAAD
Wat speelt er allemaal in Heeten? Welke uitdagingen
en kansen ziet u voor uw dorp? Waarover wilt u, als
inwoner van Heeten, in gesprek met de
gemeenteraad? Dit zijn allemaal vragen die aan bod kunnen komen
tijdens het bezoek van de gemeenteraad aan Heeten op dinsdag 14
februari. In een informele setting gaan de raadsleden, onder leiding
van burgemeester Martijn Dadema, met u in gesprek over alles wat
leeft en speelt in Heeten. Ideeën of wensen inbrengen, alleen
luisteren, tijdens deze avond kan het allemaal.
De raad op pad.
De gemeenteraad van Raalte wil in deze raadsperiode alle kernen
bezoeken. De raad wil op deze manier op een toegankelijke en
laagdrempelige manier in gesprek gaan met de inwoners.
Burgemeester Martijn Dadema zit de avond voor. Doel van de
bijeenkomst is te horen wat er speelt in de kernen en om inwoners en
groepen gelegenheid te bieden hun onderwerpen te presenteren. Dat
kan iets zijn wat in de kern speelt maar het kan ook een meer
algemeen onderwerp zijn. De raad hoopt op een grote opkomst. Jong
en oud is welkom met ideeën en wensen, mensen die alleen willen
luisteren zijn uiteraard ook van harte welkom. Een impressie van een
kernenbezoek door de gemeenteraad kunt u zien als u de link opent:
https://youtu.be/qkc_6DpNAlA.
Tijdens de bijeenkomst in Mariënheem pitchte de elfjarige Tijs zijn
idee, zijn pitch is te bekijken onder de volgende link:
https://youtu.be/IBfME1wOot8.
Waar kunt u over pitchen?
Over uw rol als mantelzorger, over onderwerpen die leven in uw
straat of verdere omgeving, over een succeservaring die u als
voorbeeld wilt delen met anderen. Of een uitdaging die u samen met
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de gemeente wilt aangaan. Breng dit onder de aandacht en ga erover
in gesprek met de gemeenteraad.
Locatie: de bijeenkomst is op dinsdag 14 februari aanstaande in
KulturhusTrefpunt, Dorpsstraat 16 in Heeten.
Programma
20.00-21.30 u.
Welkom door burgemeester Dadema.
Inwoners pitchen in twee minuten plenair hun
onderwerp. Inwoners en raadsleden wisselen
van gedachten op basis van de pitch.
21.30-22.00 u.
De verzamelde onderwerpen worden van een
prioriteit voorzien door alle aanwezige
inwoners uit Heeten. Aan het eind van de
bijeenkomst informeert de voorzitter u over het
verdere verloop van het proces ten aanzien van
de ingebrachte onderwerpen.
22.00 u.
Informele afsluiting met een drankje.
Opgeven om te spreken.
Wilt u tijdens deze avond uw idee presenteren? U mag ons het
onderwerp alvast laten weten via griffie@raalte.nl. Omschrijf hierbij
kort het idee dat u wilt presenteren. Ook op de avond zelf kunt u nog
doorgeven of u wilt pitchen.
Informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de griffie door te
mailen naar griffie@raalte.nl of te bellen naar 0572 347770.

SPORTNIEUWS
VOETBAL
Datum/tijd
plaats
Zaterdag 28 januari
14:30 Heeten JO19-1
10:00 Sporthal Heeten
11:00 Sporthal Heeten
14:30 Sporthal Heeten
10:30 Rohdahal Raalte

Team en activiteit
SVVN JO19-1
JO17-1 zaaltraining
JO17-2 zaaltraining
JO13-3 zaalcompetitie
JO11-1 zaalcompetitie

Comp.
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Zaterdag 28 januari
11:00 Sporthal Broekland
13:00 Sporthal Heeten
09:00 Sporthal Haarle
08:30 Rohdahal Raalte
08:00 Sporthal Heeten
08:00 Sporthal Heeten
09:00 Sporthal Nieuw Heeten
09:00 Sporthal Heeten
09:00 Sporthal Heeten
Zondag 29 januari
20:00 Heeten 1
Zaterdag 4 februari
14:30 Heeten JO19-1
14:30 Diepenveen JO19-2
11:00 Sporthal Heeten
10:00 Sporthal Heeten
09:30 Sporthal Haarle
11:00 Sporthal Luttenberg
09:00 Sporthal Heeten
08:00 Sporthal Heeten
08:00 Sporthal Heeten
14:30 Sporthal Wijhe
14:30 Sporthal Wijhe
09:00 Sporthal Nieuw Heeten
Zondag 5 februari
14:00 Wijhe ’92 1
11:15 Broekland 2
12:30 Heeten 5

JO11-2 zaalcompetitie
JO11-3 zaalcompetitie
JO11-4 zaalcompetitie
JO9-1 zaalcompetitie
JO9-2 zaaltraining
JO9-3 zaaltraining
JO9-4 zaalcompetitie
4 tegen 4 zaaltraining
Trainingsgroep
Lemelerveld 1

Comp.

Blauw Wit JO19-1
Heeten JO19-2
JO13-2 zaaltraining
JO13-3 zaaltraining
JO11-1 zaalcompetitie
JO11-2 zaalcompetitie
JO13-3 zaaltraining
JO11-4 zaaltraining
JO9-1 zaaltraning
JO9-2 zaalcompetitie
JO9-3 zaalcompetitie
JO9-4 zaalcompetitie

Comp.
Beker

Heeten 1
Heeten 3
ABS 4

Comp.
Comp.

Houd de Site van SV Heeten in de gaten i.v.m. afgelastingen.
(www.svheeten.nl)
VOLLEYBAL
Datum/tijd Thuis
Vrijdag 27 januari
21:15
Heeten Sportief HR 3
21:15
Heeten Sportief HR 2
Zaterdag 28 januari
11.15
Hevo MC 6
11:30
VVH MC 2

Uit

Sporthal

s.v. Harfsen HR 2
Avanti HR 1

HEETEN
HEETEN

Heeten Sportief MC 2
Heeten Sportief MC 1

HEINO
HARDERWIJK
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Maandag 30 januari
21:15
Heeten Sportief HR 2
Zaterdag 4 februari
09:00
Avior N4 5
09:00
Heeten Sportief N6 1
09:30
Heeten Sportief N4 1
09:30
Avior N2 1
10:00
Avior N6 4
10:00
Hevo N2 1
11:30
Heeten Sportief N4 1
11:30
Heeten Sportief N2 1
12:30
Avior DS 15
15:00
E.S.V. MC 1
17:00
Bruvoc DS 3
Maandag 6 februari
20:00
Heeten Sportief DS 1
Dinsdag 7 februari
19:45
sv Welsum HR 2
Woensdag 8 februari
21:00
BVC'73 DR 1
21:15
Teuge DR 1
Donderdag 9 februari
21:00
Voorwaarts HR 2
21:00
Voorwaarts HR 3

Heeten Sportief HR 3

HEETEN

Heeten Sportief N4 1
A.B.S. N6 1
Avior N4 7
Heeten Sportief N2 1
Heeten Sportief N6 1
Heeten Sportief N2 1
Rood-Wit '75 N4 1
Avior N2 2
Heeten Sportief DS 2
Heeten Sportief MC 1
Heeten Sportief DS 1

WIJHE
HATTEM
WIJHE
HEINO
HATTEM
HEINO
WIJHE
HEINO
DEVENTER
ELSPEET
BRUMMEN

GTH/Torpedo DS 1

HEETEN

Heeten Sportief HR 2

WELSUM

Heeten Sportief DR 1
Heeten Sportief DR 2

BARCHEM
TEUGE

Heeten Sportief HR 4
Heeten Sportief HR 1

TWELLO
TWELLO

POTGROND / COMPOST ACTIE
Heeten Sportief organiseert ook dit jaar weer de potgrond/compost actie
i.s.m. Zuid-Oost Salland. Een groot aantal leden zullen in de week van
zaterdag 11 t/m zaterdag 18 februari huis aan huis gaan, om de bestelling
voor de potgrond/compost op te nemen. Een deel van de opbrengst zal ten
goede komen aan Heeten Sportief. Zo blijft Heeten Sportief!
A.C. Heeten Sportief

HANDBAL
Datum/tijd
Thuis
Zaterdag 28 januari
09:00 Zwolle D1
09:55 Broekland D2
13:00 Kwiek (R) E3
19:00 Plus Severijn Heeten DS4
19:30 Pacelli DS1
20:10 Minerva HS1
20:15 Plus Severijn Heeten DS3

Uit
Plus Severijn Heeten D1
Heeten D2
Plus Severijn Heeten E1
Kwiek (R) DS6
Plus Severijn Heeten DS1
Plus Severijn Heeten HS1
Haarle DS2

Aanw./vertr.
7:50
12.10
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Zondag 29 januari
10:30 Dalfsen DB2
11:55 Zwolle DA1
14.30 Plus Severijn Heeten F1
15:25 Plus Severijn Heeten DS2
Woensdag 1 februari
21:30 Plus Severijn Heeten DMW1
Zaterdag 4 februari
12:15 Kwiek (R) F4
13:30 Nieuw Heeten E1
13:50 Plus Severijn Heeten E1
14:50 Plus Severijn Heeten D2
15:40 Plus Severijn Heeten D1
16:30 Plus Severijn Heeten DB2
17:40 Plus Severijn Heeten DA1
18:15 Haarle C1
19:00 Plus Severijn Heeten DS1
20:15 Plus Severijn Heeten HS1
Zondag 5 februari
11:00 Haarle DS3
11:20 Schalkhaar DS1
12:10 Nieuw Heeten DS2
Woensdag 9 februari
20:15 Kwiek (R) DMW1

Plus Severijn Heeten DB2
Plus Severijn Heeten DA1
DSC F2
Kwiek (R) DS4
Zwolle DMW1
Plus Severijn Heeten F1
Plus Severijn Heeten E2
Broekland E1
Kwiek (R) D3
Voorwaarts D1
Broekland DB2
Broekland DA1
Heeten C1
Groessen DS1
Erica '76 HS1

13.20

Plus Severijn Heeten DS4
Plus Severijn Heeten DS2
Plus Severijn Heeten DS3
Plus Severijn HeetenDMW1

AFMELDEN HANDBALSEIZOEN 2017/2018
De leden die zich willen afmelden voor het volgende handbalseizoen,
dienen dit d.m.v. het afmeldingsformulier vòòr 1 maart a.s. door te geven
aan Marion Nikamp (mnikamp@ziggo.nl). Dit formulier is te downloaden
vanaf de website www.handbalheeten.nl.
VAN DE REDACTIE
Verschijningsdatum
vrijdag
10 februari
3 maart
17 maart
31 maart
14 april
5 mei

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

Kopij inleveren
dinsdag 18.00 u.
7 februari
28 februari
14 maart
28 maart
11 april
2 mei
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