't Kevertje
Kerk- en verenigingsnieuws voor Heeten

DANK JE WEL, ASTRID!
Als u dit leest, hebben wij net op 1 september afscheid genomen van
Astrid van Engeland die 12 jaar lang pastoraal werkster is geweest in
onze parochie. Ik weet zeker dat er op 1 september hele
complimenteuze en warme woorden aan haar adres zijn gesproken.
En dat verdient zij ook. Want zij heeft met haar hartelijkheid, haar
inlevingsvermogen, haar humor en haar trouw veel betekend voor
onze parochie. “Mensen-nabij-zijn” staat hoog in haar pastorale
woordenboek. Zij kwam dan ook graag en trouw bij mensen op
bezoek om vreugde en verdriet met hen te delen. Velen in onze
parochie zullen haar aanwezigheid, haar “er-zijn” zeker gaan missen.
Ik ook. Want zij was een hele fijne collega die met haar brabantse
blijmoedigheid een grote bijdrage leverde aan de goede sfeer in ons
pastoresteam. Heel jammer dat er – na het overlijden van Marie Jose
Holterman 8 jaar geleden en na het vertrek van Lysbeth Minnema en
Joke van Steenoven – opnieuw een pastoraal werkster uit onze
parochie verdwijnt. Want zij hebben allen, ieder op hun eigen
manier, in onze parochie laten zien waarom het belangrijk – ja zelfs
noodzakelijk - is dat vrouwen deel (blijven) uit maken van de
pastorale leiding van de kerk. Wat zou het toch mooi zijn als zulke
vrouwen ooit eens tot priester konden worden gewijd. Maar dat zal
nog wel heel lang een mooie wensdroom blijven, ben ik bang.
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RK Kerk Maria Onbevlekt Ontvangen
Dorspplein 2 8111 AN HEETEN tel. 0572 – 381233
Website: www.parochieheiligkruis.nl
_______________________________________________________
E-mail parochie:
E-mail Kevertje:

secretariaat@parochieheeten.nl
kevertje@parochieheiligkruis.nl

Kerkbestuur:
Kerkbijdrage:

bankrekening NL15RABO01202.02.573
bankrekening NL26RABO01202.04.703
t.n.v. administrateur H. Reefman
Dit parochieblad komt uit voor 2 weken

_______________________________________________________
Algemene informatie
Openingstijden secretariaat:
Heeten tel.381233
elke maandag-woensdag en vrijdagmorgen van 09.00 tot 12.00 u.
Pastor van dienst tel. 06-53964140 ALLEEN VOOR SPOEDGEVALLEN

Samenwerkingsverband:
Onze locatie maakt deel uit van 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. 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
________________________________________________________________
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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Hoe het ook zij, het dovenpastoraat krijgt er in Astrid een uitstekende
pastorale kracht bij. Met haar doorzettingsvermogen en haar
blijmoedige humeur zal zij in het dovenpastoraat nog flink van zich
laten HOREN. Astrid, het ga je goed!
Harry Bloo, pastor

KERKNIEUWS
VIERINGEN PAROCHIE H. KRUIS LOCATIE HEETEN
Datum
Za. 9/9
Heeten
Zo. 10/9
Heeten
Za. 9/9
Nw. Heeten
Zo. 10/9
Nw. Heeten
Zo. 10/9
Holten
Wo. 13/9
Heeten
Datum
Za. 16/9
Heeten
Zo. 17/9
Heeten
Za. 16/9
Nw. Heeten
Zo. 17/9
Nw. Heeten
Zo. 17/9
Holten
Wo. 20/9
Heeten

Tijd
19.00 u.

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

Koor
Parochiekoor

Geen viering
09.00 u.

Eucharistieviering,
Em. past. J. Verweij
Geen viering

19.00 u.

Geen viering

Tijd
19.00 u.

Viering
Eucharistieviering,
Past. G. Nijland
Geen viering

19.00 u.

Woord- en communieviering,
Past. H. Brummelhuis
Geen viering

09.30 u.

Oecumenische viering,
Past. werker H. Bloo
Eucharistieviering

19.00 u.

Koor
Power of
Music
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OVERIGE LOCATIES PAROCHIE H. KRUIS
Voor de vieringen van de overige locaties verwijzen wij u naar de
website van Parochie Heilig Kruis www.parochieheiligkruis.nl onder
het kopje vieringen.
OVERLEDEN
Op 19 juli is op 95-jarige leeftijd overleden Maria Johanna Antonia
Lugtenberg-Groote Schaarsberg. Zij woonde op de Stevenskamp,
Haar uitvaart en begrafenis hebben in Heino plaatsgevonden.
Op woensdag 16 augustus is op 89-jarige leeftijd overleden Gerrit
(Gerhardus Antonius) Jansen Holleboom. Hij woonde op de
Stevenskamp. Zijn uitvaart en begrafenis hebben op dinsdag 22
augustus te Haarle plaatsgevonden
Op dinsdag 29 augustus is op 76-jarige leeftijd overleden Jan
(Johannes Antonius) Hollegien. Hij woonde aan de Witteveensweg
11 te Heeten. Zijn uitvaart en crematie hebben op zaterdag 2
september plaatsgevonden.
Op donderdag 31 augustus is op 76-jarige leeftijd overleden Fien
(Josephina Geertruida) Linthorst-Mentink. Zij woonde aan de
Lombokweg 4 te Heeten. Haar uitvaart en begrafenis hebben op
woensdag 6 september plaatsgevonden
Dat zij mogen rusten in vrede.
MISINTENTIES
Wij gedenken de volgende intenties:
In het weekend van 9 en 10 september:
Jgt. J. Haarman-Aarnink; Jgt. M. Schröder-Oude Elberink; Overl.
echtp. Mensink-Pronk; Weduwe van Antonius Geertman; Gé en
Annie Hazelhekke-Ruiter; Wim Nijenkamp; Geert Voorhorst; Bart en
Martie ten Have en overl. fam.; Jan Hondeveld en fam.; Mies en
Trees Hiethaar en overl. fam.; Hein Hunneman en overl. fam.;
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Johanna en Antoon Kerkvliet en overl. fam.; Wilhelmus en Geert van
Dooremolen en overl. fam.; Johan Elshof en overl. fam.; Jan
Hollegien; Fien Linthorst-Lentink.
Woensdag 13 september:
Geen viering, geen misintenties.
In het weekend van 16 en 17 september:
Jgt. Ria Hendriks-Assink; Jgt. Pastoor de Graaff; Gé en Annie
Hazelhekke-Ruiter; Overl. ouders Groote Stroek-Schoot, Jan Bernard
en Teun; Leida en Frans Boerhof; Hein Hunneman en overl. fam.;
Johanna en Antoon Kerkvliet en overl. fam.; Overl. ouders Gerrit
Oldeboer-Annie Eekmate; Jan Hollegien; Fien Linthorst-Mentink.
Woensdag 20 september:
Geen misintenties.
KOSTER EN MISDIENAARS
Datum
Za. 9/9
Za. 16/9
Za. 23/9

Tijd
19.00 u.
19.00 u.
19.00 u.

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

Misdienaars
Geen misdienaars
Eveline en Jacob Salden
Tijs en Ruben Salden

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*
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COMMUNIE ONTVANGEN AAN HUIS
Voor degene die altijd de communie thuis ontvingen, willen wij
vragen dit opnieuw op te geven bij het parochiesecretariaat i.v.m. het
overlijden van de contactpersoon.
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.
PAROCHIE-AGENDA
P = Parochiecentrum K = KulturhusTrefpunt K = Kompas M = Molenhoek

Wo. 13/9
Ma. 18/9

19.30 u.
20.00 u.

Locatieraad/pastoraatsgroep
Caritasbestuur

P

KERKSCHOONMAAK
Woensdag 4 oktober groep 2
COLLECTE ZONNEBLOEM
Dit weekend is er een deurcollecte voor de Zonnebloem. De bussen
hiervoor staan achter in de kerk.
REJOICE
Deze maand bestaat ons koor Rejoice 25 jaar. We besteden daar
aandacht aan in de viering van zaterdag 28 oktober om 17.30 u. Na
afloop van de viering is er koffie voor u en verzorgt Rejoice een
miniconcert. Hierbij bent u alvast van harte uitgenodigd.
Geschiedenis
Begin 1992 is door een viertal personen het initiatief genomen tot
oprichting van een tussenkoor volgens de wens van het
parochiebestuur om mensen uit de leeftijdscategorie van 30 t/m 45
jaar meer bij de kerk en het parochiegebeuren te betrekken. Op 26
september 1992, tijdens de viering in de Vredesweek, was het eerste
optreden.
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Heden en toekomst.
Inmiddels is het koor uitgegroeid naar 22 personen en een dirigente.
De gemiddelde leeftijd is nu 50+. Het repertoire is flink uitgebreid en
proberen we breed te houden. We zingen kerkmuziek maar ook
eigentijdse liederen met een boodschap zowel a capella als met
begeleiding van gitaar, piano of mp3. Zo hopen we tegemoet te
komen aan alle bezoekers van onze parochiekerk. Daarnaast willen
ook ons eigen zangplezier hoog houden. We wisselen af en toe uit
met kerkkoren uit de regio en zingen voor doelgroepen. Niemand kan
in de toekomst kijken, ook wij niet. Wat we al wel weten is dat onze
dirigente ons per 1 januari 2018 gaat verlaten, wat ons zeer spijt. Ook
is het steeds weer moeilijk om de herenpartij sterk te houden. Wij
zijn dus op zoek naar een nieuwe dirigent die eventueel ook
begeleiden kan op piano en naar versterking voor onze heren. Hebt u
zelf belangstelling of een goede tip dan kunt u dat melden bij een van
onze leden of bij het huidige bestuur, te weten Ineke Koopman
inekekoopman@hotmail.com, Ria Oldeboer, Riet Vloedgraven
r.vloedgraven@planet.nl, Suzan Nijland nijlandsuzan@live.nl.
SCHATTEN VAN MENSEN
Bij gelegenheid van haar afscheid
van Parochie H. Kruis heeft pastor
Astrid van Engeland een boekje
uitgegeven 'Schatten van mensen’,
met daarin verhalen die zij de
afgelopen 12 jaar heeft geschreven.
Ontmoetingen met mensen in de
parochie staan daarin centraal. Ook
pastor Joke van Steenoven en
kunstenaar Jos van Beek hebben
eraan meegewerkt. Het boekje kost €
8,50 en is – zolang het nog beschikbaar is – verkrijgbaar bij Astrid
(astridvanengeland@hetnet.nl), bij de Bruna in Raalte en bij Els
Ruiter (0570-531308; elsruiter48@gmail.com).

7

NATIONALE MONUMENTENDAG
Dit jaar viert de locatie Heeten van de parochie het Heilig Kruis het
225 jarig bestaan van de geloofsgemeenschap en het 125-jarig
bestaan van de Mariakerk. Naast diverse vieringen is in het kader
van de Nationale Monumentendag op 9 en 10 september de kerk ter
bezichtiging opengesteld. Er is een beschrijving van het gebouw en
de inventaris met uitgebreid informatie aanwezig. De kerk is
zaterdag en zondag van 10.00 uur tot 17.00 u. open. U ben van harte
welkom.
PAROCHIEREIS MACEDONIË – BIJZONDERE
BYZANTIJNSE VIERING MET HET WLADIMIRKOOR
Op maandag 18 september vertrekken wij met een groep van 39
parochianen op pelgrimage naar Macedonië. Het doel van onze reis is
'Kloosters en iconen'. Macedonië, vroeger onderdeel van Joegoslavië,
is vooral bekend door het gebied rond het mooie meer van Ohrid. De
museumstad Ohrid, ‘parel van de Balkan’, ook wel ‘het Jeruzalem
van de Balkan’ genoemd, heeft wereldberoemde Byzantijnse iconen
in eens 365 kerken en kloosters.
Natuurlijk gaan we veel van dit prachtigs bezoeken alsmede een
aantal kloosters en kerken in de omgeving. Uiteraard staat een bezoek
aan het Moeder Teresa Memorial House in haar geboorteplaats
Skopje op het programma. Zaterdag 16 september, 19.00 u., vindt als
inleiding op en voorbereiding van deze pelgrimage in de Pauluskerk
de pelgrimsviering plaats. Voorganger is reisleider pastor Trees
Schoot Uiterkamp-Kortstee samen met leden van de reiscommissie.
Het Wladimir-koor uit Hengelo verleent medewerking aan deze
viering met gezangen van de Slavisch-Byzantijnse eredienst. Alle
parochianen en geïnteresseerden zijn hierbij van harte welkom. Wij
hopen er met het koor, met de pelgrims en met velen van u een
bijzondere Byzantijnse viering van te maken. De deurcollecte,
bestemd voor het koor, bevelen wij van harte bij u aan.
Namens de reiscommissie,
pastor Trees Schoot Uiterkamp-Kortstee
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GLUTENVRIJ ?
De afgelopen tijd zijn er diverse berichten in het nieuws geweest over
‘glutenvrij’. Glutenvrije producten zouden teveel suiker of andere
stoffen bevatten, en te weinig vezels. Glutenvrije hosties zouden
verboden zijn door het Vaticaan.
En zijn er in de zomertijd nog diverse verhalen bijgekomen, want als
er minder nieuws is doen dit soort berichten het goed.
Gluten zijn eiwitten die in de meeste graansoorten voorkomen waar
ons dagelijks brood van wordt gemaakt. Sommige mensen zijn
overgevoelig voor bepaalde stoffen, bijvoorbeeld voor zout. Dan
kunnen ze een zogenaamd ‘zoutloos’ dieet voorgeschreven krijgen
van de dokter. Maar ‘zoutloos’ bestaat niet, wel ‘zoutarm’.
Hetzelfde geldt voor gluten. Zogenaamde ‘glutenvrije hosties’ zijn
nooit 100% glutenvrij. Het woord ‘glutenarm’ is beter op zijn plaats.
Wat voor de katholieke kerk belangrijk is, is dat een hostie
hoofdzakelijk van graan is gemaakt, en niet voor het merendeel uit
(bijvoorbeeld) aardappelmeel, suiker of andere grondstoffen.
Dat dit niet zo’n gekke gedachte is, blijkt wel uit de ophef over
andere ‘glutenvrije’ producten in de winkel. Zo werd in een bepaald
soort ontbijtkoek amper nog tarwemeel aangetroffen, terwijl er
uitzonderlijk veel suiker in zat.
Kortom, de katholieke kerk wil dat ieder die een hostie ontvangt weet
dat daarin nog voldoende graan zit verwerkt, zodat tegen de gelovige
consument met recht gezegd kan worden; ‘Dit brood is het Lichaam
van Christus’. Blijkbaar is men in het Vaticaan net zo kritisch als de
consumentenbonden. Geen verkeerde zaak, lijkt me.
Pastoor Joost Baneke
ONTMOETINGSDAG 6 OKTOBER 2017 IN STEVENSKAMP
THEMA: TIJD ALS GESCHENK
Voor het derde opeenvolgende jaar wordt er voor ouderen uit Heeten,
Nieuw Heeten en Holten een ontmoetingsdag georganiseerd in
Stevenskamp. Dit jaar is het thema: “Tijd als geschenk”. Naarmate je
ouder wordt, nemen langzamerhand je krachten af. Je kan je niet
langer meer met van alles en nog wat bezighouden. Het zou jammer
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zijn als je dan veel tijd besteedt aan zaken die maar bijkomstig zijn.
Daarom is het belangrijk om je af te vragen waar je je tijd aan wilt
besteden, wat wezenlijk is en waar je je aandacht op wilt richten.
Misschien is ouder worden dan niet alleen maar een vermindering
van energie, maar ook een kans om tijd te hebben voor wat echt
waardevol is. Dan kan de tijd een geschenk zijn.
Vanaf 10.00 u. bent u van harte welkom in Stevenskamp waar we op
verschillende manieren met dit thema bezig gaan.
De ochtend zal vooral in het teken staan van het onderlinge gesprek.
In kleine groepjes gaan we aan de hand van verschillende vragen met
elkaar in gesprek. We nemen de tijd om op een gezellige manier onze
ervaringen uit te wisselen. Daarna is om 12.00 u. tijd voor de
middagmaaltijd en een gezellig samenzijn.
Vanaf 14.30 u. wordt het thema weer ter hand genomen en belicht in
een viering met handoplegging. In deze viering zal het seniorenkoor
o.l.v. mw. Suzan Voorhorst de zang verzorgen en voorganger zal
zijn: pastor Harry Bloo. De handoplegging in deze viering is een
zichtbaar teken van ons geloof en onze wens dat God ons de hand
boven het hoofd houdt, dat God ons beschermt, dat God ons kracht en
zegen geeft om de tijd als geschenk te kunnen ervaren.
Na deze viering besluiten we de middag met een gezellig samenzijn
onder het genot van een drankje en een hapje.
De onkosten (voor eten en drinken) zijn € 10,00 per persoon ( dat
geldt NIET voor die personen die reeds alle dagen hun koffie/maaltijd
krijgen van Stevenskamp).
Voor deelname aan deze ontmoetingsdag kunt u zich tot uiterlijk 24
september aanmelden bij: Heeten: Betsie Bosman tel. 0572-381450,
e-mail: janenbetsiebosman@gmail.com; Nieuw Heeten: Ans Krieger,
tel. 0572-321333, e-mail: anskrieger@hetnet.nl; Holten: Ineke
Herder, tel. 0548-365336 e-mail: gmtherder@home.nl
Als u geen vervoer heeft, dan kunt u worden opgehaald. Dat wel
graag doorgeven bij uw aanmelding. Van harte welkom bij de
ontmoetingsdag op 6 oktober! Namens de Zonnebloem en de
pastoraatsgroepen van Heeten, Nieuw Heeten en Holten
Harry Bloo, pastor
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SPIRITUALITEITSCAFÉ RAALTE
Het Spiritualiteitscafé Raalte, een initiatief van Parochie Heilig
Kruis, organiseert bijeenkomsten op het raakvlak van kunst, cultuur,
religie en samenleving die leiden tot bezinning en inspiratie.
Donderdag 19 oktober 2017
Locatie: Overesch Ecologische Landbouw, Hondemotsweg 40, 8101
NJ Raalte. 19.30 u. inloop/20.00 u. start van de avond
Waarom zou je iets aan het milieu en duurzaamheid doen?
Gedachten n.a.v. Laudato Sí
Duurzaamheid en milieu zijn waarden die hoog op de agenda staan.
Denk maar aan het akkoord van Parijs, de reactie daarop van de
president van de Verenigde Staten, Donald Trump, en de reacties van
allerlei milieu- en natuurorganisaties. Bovendien zien we regelmatig
dat er hard gewerkt wordt aan nieuwe technieken die ons helpen zo
min mogelijk op te consumeren van wat onze planeet aarde ons biedt,
zodat we deze aarde door kunnen geven aan volgende generaties. Ook
paus Franciscus heeft daarover geschreven in zijn encycliek ‘Laudato
Sí’. We hebben pastoraal werker Leo Geurts bereid gevonden
hierover een avond met ons in gesprek te gaan. Hij heeft in de
parochie H. Lebuinus een jaar lang gebrainstormd over deze
encycliek met geïnteresseerden, daar avonden over gehouden en
columns over geschreven. Hij zal een inleiding houden, waarin hij
ons meeneemt in het gedachtengoed van onze paus. Daarna zullen we
in kleine groepen met elkaar van gedachten wisselen over wat ons dit
te zeggen heeft en hoe wij hier zelf (kleine) stappen in kunnen zetten.
Thema’s als eten, water en energie zullen aan de orde komen.
Thema’s waar we elke dag mee van doen hebben en waar we
misschien andere keuzes zouden kunnen maken dan we tot nu toe
doen. Aanmelden kan tot 12 oktober via e-mailadres
spiritualiteitscafe@gmail.com. Als je vragen hebt kun je die aan dit emailadres sturen. De kosten voor deze avond zijn € 5,-- (dit is
inclusief koffie of thee).
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VERENIGINGSNIEUWS
KBO/55+
Noteer alvast: dinsdagmiddag 26 september om 14.00 u. tijdens de
ponyweek in de feesttent. Aalt & Anja Westerman voor alle 55plussers. Entree € 7,-- inclusief koffie en consumptie.
ACTIVITEITENGROEP 55+/KBO
Het nieuwe seizoen zit er aan te komen. We hebben een prachtig
fietsseizoen afgesloten. Goed weer gehad en allemaal veilig thuis
gekomen. De deelname was ook overweldigend. Iedere avond tussen
de 25 en 35 personen met een uitschieter van 43 deelnemers. Dank
aan iedereen die mee heeft gefietst. Ons nieuwe programmaboekje is
bijna klaar en wordt u samen met het maandblad WijZr (voorheen
Nestor) thuis bezorgd. Bewaar deze goed want we kunnen niet iedere
keer een oproep in het Kevertje kwijt omdat deze om de 2 weken en
in de vakanties niet uitkomt. Dus wees er zuinig op.
28e PONYTOERTOCHT MC FREE WHEELS
Zondag 24 september wordt er voor de 28e keer de Ponytoertocht
gehouden georganiseerd door motorclub MC Free Wheels Heeten.
Aan deze tocht kan iedere motorrijder deelnemen met een
motorrijbewijs. Deze keer gaan de twee routes richting de
Achterhoek. De routes zijn ongeveer 140 km en ongeveer 200 km
lang. Wilt u de route op navigatie rijden stuur dan een e-mail naar
onderstaand e-mailadres. Ook is het mogelijk om de route op papier
te rijden. Die kunnen we ter plekke uitprinten. Inschrijven is ‘s
morgens mogelijk tussen 09.00 en 12.00 u. bij Brasserie Dertien,
Dorpsstraat 17 te Heeten. Voor meer info: marcelencisca@hetnet.nl
of www.mcfreewheels.nl tel: 0572-380 826. Graag tot zondag 24
september 2017.
Organisatie Ponytoertocht
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OVERIG NIEUWS
VERKOOP PONYLOTEN
Nog een paar weken en het is weer zover: de
Ponyweek! Dat betekent: loten verkopen, geld
verdienen en een super mooi feest vieren! Wil jij
ons ook helpen loten verkopen? Je haalt een
boekje op en gaat aan de slag om ze te verkopen.
Per boekje van 11 loten dien je de opbrengst van
10 loten af te dragen. De loten kosten € 2,- per stuk. De opbrengst
van het 11e lot is voor jezelf. Je verdient dus € 2,- per boekje.
Verkoop je meer dan twee boekjes, dan ontvang je een leuke prijs.
En hoe meer boekjes je verkoopt, hoe groter de prijs!
Vanaf maandag 11 september 2017 tussen 14.15 - 15.15 uur kunnen
de loten worden afgehaald bij KulturhusTrefpunt aan de Dorpsstraat
16 te Heeten. En verder ook nog op:
Maandag 11 september
14.15 - 15.15 u.
Woensdag 13 september
12.30 - 13.30 u.
Maandag 18 september
14.15 - 15.15 u.
De trekking is dit jaar op zondag 1 oktober!! Jullie kunnen dus tot en
met de vrijdag 15.00 u. nog verkopen! Ook tijdens de Ponymarkt en
de vlooienmarkt is het heel aantrekkelijk en succesvol om daar loten
te gaan verkopen. Let op: alle boekjes moeten op vrijdag 28
september uiterlijk 15.00 u. ingeleverd zijn bij secretariaat van de
Ponyweek op het Dorpsplein. Alvast heel veel succes en graag tot
ziens!
Stichting Helami
OPROEP VRIJWILLIGERS
Nog even....en dan staat de Ponyweek alweer voor de deur. Ook dit
jaar hebben we weer ons best gedaan om een gevarieerd en geweldig
programma voor jullie samen te stellen. Tijdens de Ponyweek zijn er
ruim 200 vrijwilligers actief. Stuk voor stuk toppers!
Dit jaar zouden we echter wel wat extra handjes hulp kunnen
gebruiken.
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Dus... lijkt jou het leuk om ons te helpen, bijvoorbeeld bij de op- en/
of afbouw, achter de bar of tijdens één van de activiteiten, stuur dan
even een mailtje naar voorzitter@ponyweek.nl. Wellicht kun je wat
voor ons betekenen. Alvast bedankt!
Bestuur Helami Heeten
GESCHIEDENIS VAN DE COÖPERATIEVE
STOOMZUIVELFABRIEK “VOORUITGANG” IN HEETEN
1917 – 1997
Werkgroep
Historisch
Heeten
presenteert op woensdag 20 september
2017 om 16.00 uur in het voormalige
pand
van
de
coöperatieve
stoomzuivelfabriek, thans Boerhof
Projectinrichters, Dorpsstraat 41 in
Heeten het boek ‘Geschiedenis van de coöperatieve
stoomzuivelfabriek “Vooruitgang” in Heeten 1917 – 1997”,
geschreven door Mai van Gaal. Iedereen die belangstelling heeft om
de boekpresentatie bij te wonen is van harte welkom. Aan de
publicatie van het boek is een expositie over de historie van de
zuivelfabriek verbonden. De expositie is bovendien te bezichtigen in
de bovenzaal van KulturhusTrefpunt in Heeten tijdens de ponyweek
op woensdag 27 september van 09.00 tot 13.00 u. en op vrijdag 29
september van 10.00 tot 15.00 u.
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 22 september
Locatie:
Stevenskamp
Aanvang:
14.30 u.
Prijs: € 5,50 inclusief koffie, consumptie en aan het einde van de
middag een lekkere snack.
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MEDEDELINGEN VAN ZWEMBAD DE OASE TE HEETEN:
Het zwemseizoen zit er weer op! Net als vorig jaar is er nog wel de
mogelijkheid voor het baasje met hond zwemmen. Dit kan zondag 10
september van 16.00 tot 17.00 uur in zwembad de Oase te Heeten.
Uw hond mag met zijn of haar baasje het zwembad in. De entree is
gratis. Je blijft zelf verantwoordelijk voor je eigen hond. Dan nog
even een bericht over de dorpsactie voor het zwembad: We zijn
SUPER blij mee te kunnen delen dat de actie de gewenste € 45.000
heeft opgebracht. Allen hartelijk dank hiervoor.
Groeten, bestuur Zwembad Heeten
COLLECTE NIERSTICHTING
In de week van 17 tot en met 23 september is weer de jaarlijkse
collecteweek van de nierstichting. In deze week komen collectanten
van de nierstichting bij u langs voor uw giften. De Nierstichting zet
alles op alles om ervoor te zorgen dat mensen met een nierziekte in
leven blijven en ook écht kunnen blijven leven. De nierstichting
strijdt voor meer donoren, maakt zich hard voor preventie en werkt
vastberaden aan een draagbare kunstnier. Want dialyseren is geen
leven, maar overleven. De nierstichting doet dan ook alles wat binnen
zijn vermogen ligt om het leven van nierpatiënten te verbeteren. Dat
doen ze niet alleen. Maar samen met patiënten, onderzoekers,
professionals, donateurs, bedrijven, vrijwilligers en vele anderen die
het leven liefhebben. De Nierstichting krijgt geen financiële steun van
de overheid en is afhankelijk van giften en donaties. Uw steun tijdens
de collecte is dan ook erg belangrijk voor de Nierstichting. Draagt u
ook bij aan een beter leven voor nierpatiënten? Geef dan aan de
collectant als deze bij u aan deur komt.
Met vriendelijke groeten, Antoinet Wippert en Gerda Brinkhof
ZONNEBLOEM NATIONALE ZIEKENDAG
In het weekend van 9 en 10 september is het nationale ziekendag. In
het kader van het 125 jarig bestaan van de kerk, is er door de
zonnebloem en de liturgiegroep een viering voorbereid, voor
zaterdagavond 19.00 u., dat in het teken staat van de nationale
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ziekendag. Zoals ieder jaar bezoeken wij onze zieken en hen die thuis
zitten. Met Uw gave in de collectebus die dat weekend bij de
uitgangen van de kerk en de kapel in de Stevenskamp staan kunnen
wij hun weer met een kleine attentie verrassen. Bij voorbaat dank.
Vrijwilligers van de Zonnebloem Heeten
ROLSTOELWANDELTOCHT
ZONNEBLOEM
25
SEPTEMBER 2017
De zonnebloem zal zoals elk jaar weer in de ponyweek op maandag
25 september een rolstoelwandeltocht organiseren i.s.m. de Stichting
Helamie. Ouderen en/of mensen die op wat van manier niet in staat
zijn op eigen gelegenheid door ons mooi versierde dorp te wandelen,
kunnen zich bij ons opgeven of bellen voor informatie. Voor een
rolstoel kan worden gezorgd. Alle bewoners van de Stevenskamp,
Stevenserf en de aanleunwoningen krijgen een opgave formulier in de
bus, die men bij de receptie in de daarvoor bestemde bus kan doen.
Na afloop gaan we met ons allen naar de feesttent voor een kopje
koffie, een drankje en een hapje. We vertrekken vanaf 14.00 u. vanaf
de Stevenskamp.
Opgave t/m zondag 17 september bij:
Hermien Visscher
tel. 381823
Annie Marsman
tel. 381988
Willy Alferink
tel. 381777
Wie zich als duwer wil opgeven voor deze middag, voor zover U dit
nog niet hebt gedaan, kan dat ook bij Hermien, Annie of Willy doen.
Bestuur Zonnebloem Heeten
DOPPENTRANSPORT VOOR KNGF GELEIDEHONDEN
Het verzamelen van de schone en harde plastic doppen is een groot
succes, (graag de doppen los in de container werpen, dus niet in
zakjes) hier voor is echter wel transport naar het depot in Aalten
nodig. Tot nu toe ging het uitstekend maar nu vraag ik chauffeurs die
voor dit goede doel naar Aalten wil rijden. Voor meer info Willem
Groot Zwaaftink 0621648370.
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WORKSHOPS BORDENZO
Op donderdag 14 september start de eerste workshop
in KulturhusTrefpunt o.l.v. Marian Blanke.
In 4 fantastische en gezellige workshops neemt
Marian Blanke u mee in de creatieve wereld van:
Tekstbordjes : € 17,50 p.p.
Kopjesschilderijtje : € 24,50 p.p.
Handlettering op krijtbord : € 21,00 p.p.
Handlettering op paperbag : € 22,50 p.p.
Data:
Donderdag 14 september;
inloop 19.00 u. - start 19.30 u.
Donderdag 12 oktober;
inloop 18.30 u. - start 19.00 u.
Donderdag 9 november;
inloop 19.00 u. - start 19.30 u.
Donderdag 14 december;
inloop 19.00 u. - start 19.30 u.
Opgeven: info@kulturhustrefpunt.nl
of
06-14546475
(Ernst Cochlovius)
SAMEN HEETEN SAMEN ETEN,
heeft weer een mooi programma in het najaar!
Op 15 september herhalen we wegens grote
belangstelling in april, de workshop hartige taarten
en hapjes. Kosten €10 p.p., start om 19.00 u.
Aanmelden tot 11 september.
Na een heel gezellige eerste groep starten we bij voldoende deelname
weer met de Kookgroep, die onder leiding van Martin van der Linde
1 maal per maand op maandag van 17.30-20.30 u. een kookcursus
heeft. Partners kunnen mee-eten. Een korte informatieavond is
gepland op 18 september om 18.30 u. Kosten zijn €90 voor 7
kookavonden. Daarna zal de groep starten op 9 oktober, meld je aan!
Op 13 oktober is wegens succes opnieuw een Wijnproeverij van
Portugese wijnen onder leiding van Paul Herbrink. We proeven
wijnen uit verschillende prijsklassen met delicatesse hapjes.
Start om 20.00 u., kosten 15 € per persoon. Aanmelden tot 6 oktober.
Op 11 november organiseren we een workshop met voortreffelijke
gerechten uit de Marokkaanse keuken, onder leiding van Naziha
Zahed. Couscous, Tajine, hummus met de typerende Marokkaanse
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kruiden. Start om 14.00 tot 17.30 u., kosten € 15,-- p.p. Aanmelden
tot 4 november. Voor vragen en aanmeldingen kunt u mailen met
samenheetensameneten@gmail.com SAMEN HEETEN SAMEN
ETEN is een activiteitengroep van KulturhusTrefpunt.
GEVONDEN
In de kapel van de Stevenskamp is gevonden een kruisje. U kunt
contact opnemen via telefoonnummer: 0572-388708.
DORPSFONDS HEETEN
Beste Heetenaren, na een aantal jaren met succes de initiatieven van
Duurzaam Heeten uitgerold te hebben wordt het resterende budget
van Stichting Duurzaam Heeten ingezet onder de vlag van het
Plaatselijk Belang. Hiervoor is het Dorpsfonds Heeten opgericht. Dit
is een financieel fonds ten behoeve van de leefgemeenschap in
Heeten. Vanuit het fonds verstrekt het PB een tijdelijke lening tegen
0% rente aan een plaatselijk initiatief (vereniging/stichting) in
Heeten. Dit initiatief dient positief bij te dragen aan de leefbaarheid
van Heeten op de (middel-) lange termijn. Heb je een initiatief, kijk
dan voor meer informatie op de website van PB: www.pbheeten.nl.
Voor de beoordeling van de aanvragen zijn wij op zoek naar mensen
die bijvoorbeeld twee of drie keer met ons mee willen kijken in de
beoordeling van aanvragen. Zo zorgen we er voor dat aanvragen in
een wisselende samenstelling worden beoordeeld, in plaats van steeds
door een klein groepje met dezelfde mensen. Na deze beoordeling
wordt door de werkgroep Dorpsfonds een advies uitgebracht aan het
PB. Het PB beslist uiteindelijk over het verstrekken van de
geldlening. Lijkt het jou leuk om een paar keer mee te denken over
aanvragen, meld je dan aan op dorpsfonds@pbheeten.nl.
Ben je op zoek naar financiering voor je maatschappelijke idee of
plan, of heb je vragen hierover, mail dan eveneens naar
dorpsfonds@pbheeten.nl. Naast het dorpsfonds zijn er regelmatig
financieringsmogelijkheden vanuit de overheid. Wij kunnen je
eventueel helpen bij het doen van de aanvraag.
Plaatselijk Belang Heeten - werkgroep Dorpsfonds
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SPORTNIEUWS
VOLLEYBAL
Datum/tijd Thuis
Uit
Dinsdag 12 september - Bekercompetitie
19:30 Bruvoc DS 1
Heeten Sportief DS 1
Maandag 18 september
20:00 Rood-Wit '75 DS 1
Heeten Sportief DS 1
Dinsdag 19 september
20:15 sv Welsum HR 1
Heeten Sportief HR 3
Woensdag 20 september
21:00 BVC'73 DR 1
Heeten Sportief DR 2

Sporthal
BRUMMEN
WIJHE
WELSUM
BARCHEM

HEETEN SPORTIEF
Op 4 september zijn de trainingen en de lessen weer begonnen.
Nieuwe leden zijn van harte welkom. Belangstellenden mogen
vrijblijvend een paar keer mee doen. Een speciale oproep aan de
jeugd, wil je graag bewegen, kom dan bij de peutergym, streetdance,
turnen of volleybal. Informatie is te vinden op de site van Heeten
Sportief www.heetensportief.nl
Groeten Heeten Sportief
HANDBAL
Datum/tijd Thuis
Veldwedstrijden 9 September
09:00
Lettele E1
09:00
Schalkhaar F2
09:55
Schalkhaar E3
11:00
Wijhe '92 F2
14:00
Schalkhaar D1
14:55
HHZD D2
Veldwedstrijden 16 September
10:00
Plus Severijn Heeten F2
10:55
Plus Severijn Heeten D2

Uit

Aanw./vertr.

Plus Severijn Heeten E1
Plus Severijn Heeten F2
Plus Severijn Heeten E2
Plus Severijn Heeten F1
Plus Severijn Heeten D1
Plus Severijn Heeten D2

08:15

13:00

LHC F4
Achilles AHV D2
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TECHVISIE JEUGDHANDBALTOERNOOI 12E KEER
Voor de 12e achtereenvolgende keer zal het Techvisie jeugd
handbaltoernooi voor A-, B- en C-teams plaatsvinden in de sporthal
in Heeten. De C-teams beginnen het toernooi vrijdag 15 september
om 17.00 u. en dit zal tot ongeveer 21.30 u. duren. De wedstrijden
van de B-teams zullen zaterdag 16 september van 10.00 tot 16.30 u.
gespeeld worden en tot slot zijn de wedstrijden van de A-teams
zondag 17 september van 10.00 tot 16.30 u. Voor meer informatie en
het volledige wedstrijdschema kunt u kijken op onze website;
www.handbalheeten.nl
HALLO JONGENS EN MEISJES VAN GROEP 1, 2 EN 3
Vind je het leuk om lekker te bewegen en handbalspelletjes te doen?
Kom dan op woensdag 20 september. naar de instuifmiddag van
Handbal Heeten van 13.30 tot 15.00 u. in de sporthal. Vraag vriendjes
en vriendinnetjes of ze meegaan. Neem je gymkleren en
gymschoenen mee, dan maken we er een leuke middag van! Je
ouders/ verzorgers mogen kijken vanaf de tribune wat voor leuke
handbalspelletjes jullie doen. Handbal Heeten organiseert deze
middag om kinderen plezier te laten beleven en kennis te laten maken
met handbalspelletjes. Deelname is gratis. Opgave vooraf is niet
nodig. Mochten er nog vragen zijn dan kan contact opgenomen
worden met Daniëlle Blom tel. 0572-353438. Tot 20 september!
Groeten, Plus Severijn Handbal Heeten
VAN DE REDACTIE
Verschijningsdatum
vrijdag
22 september
6 oktober
20 oktober

Aantal weken
2
2
2

Kopij inleveren
dinsdag 18.00 u.
19 september
3 oktober
17 oktober
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