't Kevertje
Kerk- en verenigingsnieuws voor Heeten

Twee sloffen vertellen het
Ik wil u niet vermoeien met het uitputtend opsommen van wat we
vandaag allemaal aan communicatiemiddelen hebben. Internet biedt
namelijk veel mogelijkheden. Je kunt skypen met iemand in het
buitenland. Je stuurt een sms’je of een appje. Op Facebook heb je
vrienden.
Zelf matig ik mij in het gebruik. Maar ik volg wel enkele mensen die
ik ken en die mij dierbaar zijn.
Eén van mijn vrienden die ik ook op Facebook volgde, had grote
problemen met zijn hart. Dokters haalden alles uit de kast. Het
mocht niet baten. Op vrij jonge leeftijd is hij gestorven, zijn vrouw,
kinderen en kleinkinderen verdrietig achterlatend. Zelf ging hij een
mooie toekomst tegemoet. Verlost van pijn en benauwdheid. Voor
altijd geborgen bij God.
De belangstelling en het meeleven na zijn sterven waren
overweldigend. Kaarten en brieven kwamen in groten getale binnen.
Maar nu, een paar weken later, loopt de postbode het huis voorbij.
Alleen de krant en enkele tijdschriften vallen nog in de brievenbus.
Ook de Facebookvolgers hebben de draad weer opgepakt. En zij?
Ik zag op haar Facebookpagina een foto van twee ‘oude’ sloffen in
de hal. De hak van de rechterslof was licht ingedeukt. Geen voeten
meer om ze aan te trekken. Geen sloffende tred, die de kamer
binnenkomt. Geen stem die zegt: ‘Gaat het lieverd?’ Geen hand die
streelt, of een warme glimlach waarin alle liefde ligt opgesloten.

Vrijdag 1 juni 2018

jaargang 52
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RK Kerk Maria Onbevlekt Ontvangen
Dorpsplein 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.
Pastoor van dienst voor spoedgevallen tel. 06-53964140
Samenwerkingsverband:
Onze locatie maakt deel uit van parochie Heilig Kruis

Pastores
R.G.W. Cornelissen,
0570-619087/ cornelissen@aartsbisdom.nl
Vicaris,pastoor
06-30162625
G.J. Nijland parochievicaris
06-42571832 pastornijland@parochieheiligkruis.nl
M.J. Brinkhuis, diaken
06-33756089 mbrinkhuis@heiligelebuinus.nl
Pastoraal werkers
H. Bloo
06-22291539 h.bloo@katholieksalland.nl
Drs. A.M.A.L. Gunnink-van den Berg 038-4527475 lonnekegunnink@hetnet.nl
C.M. Broekhoff-Bosman
06-83202244
jpsalland@live.nl
L.R.M. Geurts
06-44046465
lgeurts@heiligelebuinus.nl

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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Twee ‘oude’ sloffen, eenzaam in de gang, vertellen het verhaal. Daar
waar geen woorden zijn om het te omschrijven. In de kamer zit een
vrouw. Het is stil om haar heen.
Doodstil.
Tekst: Douwe Janssen

KERKNIEUWS
VIERINGEN PAROCHIE H. KRUIS LOCATIE HEETEN
Datum
Heeten
Za. 2/6

Tijd
19.00 u.

Heeten
Zo. 3/6

10.00 u.

Nw. Heeten
Za. 2/6
Nw. Heeten
Zo. 3/6
Holten
Zo. 3/6
Heeten
Wo. 6/6

19.00 u.

Datum
Heeten
Za. 9/6
Heeten
Zo. 10/6
Nw. Heeten
Za. 9/6
Nw. Heeten
Zo. 10/6

Tijd
17.30 u.

09.30 u.
19.00 u.

Viering
Woord- en communieviering,
verzorgd door de werkgroep
gebedsdiensten
Heilig Vormsel,
eucharistieviering, rector H.
Kuipers en past. werker H. Bloo
Woord- en communieviering,
Past. werker L. Gunnink
Geen viering

Koor
Rejoice

Power of
Music

Woord- en communieviering,
Past. werker L. Gunnink
Eucharistieviering

Viering
Eucharistieviering,
Em. pastoor B. Wolters
Geen viering

Koor
Parochiekoor

Geen viering
09.00 u.

Eucharistieviering,
Em. pastoor B. Wolters
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Holten
Zo. 10/6
Heeten
Wo. 13 juni

Geen viering
18.45 u.
19.00 u.

Rozenkransgebed
Eucharistieviering

Namen voorgangers onder voorbehoud

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.
MISINTENTIES
Wij gedenken de volgende intenties:
In het weekend van 2 en 3 juni:
Uit dankbaarheid; Overl. ouders Vulink-Reimert; Wim Nijenkamp;
Ben en Diny Obdeijn-Koerkamp; Arnold Schoorlemmer; Mariet
Schoorlemmer; Gé en Annie Hazelhekke-Ruiter; Antoon
Schoorlemmer; Overl. ouders Voorhorst-Olde Bijvank en Herman
Voorhorst; Hein Hunneman en overl. fam.; Johanna en Antoon
Kerkvliet en overl. fam.; Hein en Grada Wagemans en overl. fam.;
Wilhelmus Logtenberg en echtg.; Annie Bosman-Zwijnenberg; Johan
Lubbers en Herman Lubbers; Gerrit Evers; Overl. ouders LorkeersRodijk; Ria Vulink; Henk Goorden en overl. fam.; Dina RuiterTepperik; Overl. ouders Grondhuis-Wevers; Overl. ouders
Luchtenberg en pa Tibben.
Woensdag 6 juni:
Gerrit Aarnink; Wim Wichink en overl. fam.; Jan Bril en overl. fam.
Bril-Harink; Mariet Schoorlemmer.
In het weekend 9 en 10 juni:
Jgt. Gerda Wigink-Assink; Jgt. Geert Voorhorst; Jgt. Dinie Beumer;
Miene Boksebeld-Tutert; Gé en Annie Hazelhekke-Ruiter; Mies en
Trees Hiethaar en overl. fam.; Hein Hunneman en overl. fam.;
Johanna en Antoon Kerkvliet en overl. fam.; Hermanus Wippert en
echtg.; Albertha Kortenhorst en fam.; Johannes van Schooten;
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Antoon en Marietje Ogink-Olde Bijvank; Ria Vulink; Johan Elshof
en overl. fam.; Dina Ruiter-Tepperik; Overl. ouders en fam.
Veldkamp-Bloemenkamp; Overl. ouders Grondhuis-Wevers.
Woensdag 13 juni:
Leida en Frans Boerhof.
KOSTER EN ACOLIETEN
Za. 2/6
Zo. 3/6

19.00 u.
10.00 u.

Za. 9/6
Za. 16/6
Zo. 24/6
Za. 30/6
Zo. 1/7
Za. 7/7
Za. 14/7
Za. 21/7
Zo. 29/7

19.00 u.
17.30 u.
09.00 u.
Geen
vieringen
19.00 u.
19.00 u.
19.00 u.
09.00 u.

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

Geen misdienaars
Luuk en Wouter Salden

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

Eveline en Judith Salden
Wouter en Jacob Salden
Geen misdienaars
Michael Breuker en Ruben Salden

Michael Breuker en Ruben Salden
Geen misdienaars
Tijs en Judith 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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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.
De volgende doopviering zal zijn op zondag 4 november.
KERKSCHOONMAAK
Woensdag 13 juni groep 4.
Dinsdag 3 juli groep 5.
VERANDERINGEN LITURGISCH ROOSTER
Vanaf de maand juli gaat er het één en ander veranderen in het rooster
van de vieringen op zaterdagavond en zondagochtend. De aanleiding
hiervoor is dat het pastoraal team minder een beroep kan doen op
assistenten/emeriti door aanstaand vertrek en ouderdom. Daarnaast
gaat collega Leo Geurts in juni met pensioen. Het pastoraal team is
daarom niet meer in staat om met behulp van de assistenten in iedere
locatie elk weekend een viering te verzorgen. We zullen dit wel
blijven doen in de Kruisverheffing (eucharistisch centrum).
In de andere kerken zal het pastoraal team in twee van de drie
weekenden (zaterdag óf zondag) een viering verzorgen, soms iets
vaker. Dit lukt mede doordat een aantal locaties bereid is om de
aanvangstijden aan te passen zodat de voorgangers zo mogelijk twee
vieringen na elkaar kunnen verzorgen. Hieronder leest u welke
consequenties dit heeft voor uw locatie.
Wat betreft de tijden voor de locatie Heeten is er geen verandering.
Er zullen in de weekenden van 30 juni en 1 juli en in het weekend
van 11 en 12 augustus hier geen vieringen zijn. De misintenties die
hiervoor opgegeven zijn, verschuiven naar een weekend later. Heeft u
misintenties opgegeven voor deze weekenden en dit liever in een
ander weekend zien, dan kunt u dat doorgeven aan het
parochiesecretariaat, tel. 0572 - 381233. We hopen op uw begrip voor
deze veranderingen.
Met vriendelijke groet, Het pastoraal team
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BISSCHOP W. EIJK KOMT NAAR LUTTENBERG
Op zaterdag 30 juni zal monseigneur W. Eijk in Luttenberg het boek
“Leven rondom de berg” geschiedenis van Luttenbergers in ontvangst
nemen. Aansluitend zal de monseigneur om 17.30 u. voorgaan in de
Eucharistieviering in de Cornelius kerk in Luttenberg. Het herenkoor
zal de zang verzorgen. U bent van harte uitgenodigd voor de viering.
Namens locatieraad en pastoraatsgroep Luttenberg.
BOEK AAN HUIS, VAN DE BIBLIOTHEEK
Leest u graag? Een nieuw boek halen om te lezen is niet voor
iedereen even gemakkelijk. Gelukkig kan de Bibliotheek naar u toe
komen! Boek aan Huis is een persoonlijke dienst vanuit uw
bibliotheek. Persoonlijk, omdat een van onze vrijwilligers met u
bespreekt wat u graag leest, en dit vervolgens voor u meebrengt. De
vrijwilliger neemt ook de gelezen boeken weer mee terug. U kunt ook
groteletterboeken, dvd’s, luisterboeken en tijdschriften lenen.
Boek aan Huis kost niets extra, u betaalt gewoon voor een
lidmaatschap van de Bibliotheek. Gebruikers ervaren Boek aan Huis
niet alleen als een gemakkelijke dienst, ze waarderen vaak ook het
regelmatige contact met andere boekenliefhebbers.
Wilt u gebruikmaken van Boek aan Huis, of weet u iemand die er
veel plezier van zou kunnen hebben? Neem contact op met de
Bibliotheek
per
telefoon
(0573-363637),
per
e-mail
(info@bibliotheeksalland.nl), of vraagt u ernaar aan de balie. We
hebben ook altijd ruimte voor mensen die Boek aan Huis-vrijwilliger
willen worden!
OECUMENISCHE LEBUINUSPROCESSIE ZATERDAG 23
JUNI – LOOPT U MEE?
Op 23 juni is het zover. Een eeuwenoude traditie uit de
Middeleeuwen krijgt weer vorm met het lopen van een processie door
de binnenstad van Deventer. Daarmee vieren we 1250 jaar christelijk
geloof in Salland. Samen met de kerken uit de Deventer binnenstad
hebben we dit initiatief genomen om Lebuinus, de stichter van de
kerk in de stad en in Salland te eren en daarmee ook te laten zien dat
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het Christendom vandaag de dag levend aanwezig is. Er is bewust
gekozen voor een zaterdagmiddag omdat de stad dan vol met mensen
is. We willen ons geloof laten zien! Vanaf 13.00 u. verzamelen we op
het plein voor de Bergkerk vanwaar we om 13.30 u. gaan vertrekken.
Onderweg hebben we een paar haltes en korte gebedsmomenten. Er is
muziek en er wordt gezongen. Langs de Russisch-Orthodoxe kerk,
door de Grote of Lebuinuskerk lopen we naar de Broederenkerk.
Daarbij wordt de schrijn van Lebuinus en Marcellinus meegedragen.
Mgr Hoogenboom – hulpbisschop van Utrecht – zal met ons mee te
lopen. Wij hopen dat u samen met vele gelovigen uit de verschillende
kerken meeloopt. We willen laten zien dat het christelijk geloof na
1250 jaar nog springlevend is in Salland. Tot ziens op 23 juni!
Namens het pastoraal team, diaken Marc Brinkhuis
KLOOSTERFESTIVAL
Dit ga je nooit meer vergeten! Het Kloosterfestival is totaal uniek.
Het Kloosterfestival is een camping én een klooster. Het
Kloosterfestival is een kroeg én een kerk. Een concert én de stilte.
Goeie artiesten én echte monniken. Na afloop weet je echt niet meer
wat het meest indrukwekkend was: het feest dat je met z'n allen
bouwde, of de stilte die je samen maakte.
Kom van 23 tot 26 augustus naar het Kloosterfestival.
Check: jongerenklooster.nl/kloosterfestival voor meer informatie,
programma en kaarten. (Het kloosterfestival is een gezamelijk
innitiatief van Nieuw Sion en het Jongerenklooster)

VERENIGINGSNIEUWS
AVOND4DAAGSE ROLSTOELTOCHTEN
Stevenskamp zorgt voor bewoners van het hoofdgebouw, deze
bewoners worden geduwd door Heeten Sportief. Heb jij een vader of
moeder of bekende die wel mee wil met deze tochten en jij kunt die
rolstoel duwen dan zijn jullie van harte welkom om met ons mee te
wandelen. Maandag dinsdag en donderdagavond 18, 19, 21 juni zijn
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er routes uitgezet van ongeveer 4 km. Hiervoor kunt U zich opgeven
t/m 8 juni bij Willy Alferink tel. 381777 ook voor evtueel lenen van
een rolstoel. Wij zorgen voor een stempelkaart € 3,00 voor 3
avonden. U kunt natuurlijk ook 1 of 2 avonden mee wandelen. We
verzamelen om 18.00 u. in de recreatiezaal van de Stevenskamp.
De Zonnebloem
KERMIS ONTBIJTBUFFET 10 JUNI 2018
Over enkele dagen het weer zover Kermis in Heeten 6 t/m 10 juni
2018! Ook dit jaar organiseren wij voor de 3e keer samen met brooden banketbakkerij Bosgoed weer het kermis ontbijtbuffet. Kom
gezellig ontbijten met uw gezin, opa, oma, vriendengroep of
gezamenlijk als buurt/ straat. Wij hebben vanaf 10.30 u. in de
feesttent voor u weer een zeer smakelijk ontbijtbuffet samengesteld.
Er zijn maar een beperkt aantal plaatsen beschikbaar, geef u dus tijdig
op! Reservering uitsluitend op basis van inschrijving en betaling
vooraf. Aansluitend aan het ontbijtbuffet vindt er een optreden plaats
van mannenkoor Germania.
Voor meer informatie: www.germaniakoor.nl.
• Volwassenen € 10,- p.p.
• Kinderen tot 6 jaar € 7,50 p.p.
Dit is incl. alle dranken (m.u.v. van alcoholische dranken).
Opgave VOOR 3 juni bij brood- en banketbakkerij Bosgoed.
Kijk ook eens op onze site www.kermisheeten.nl of onze facebookpagina.
Oranjevereniging Heeten
KERMIS HEETEN, GEWOON FEEST !
Het is weer zover, vanaf woensdag 6 juni tot en met zondag 10 juni is
het feest voor jong en oud. De kinderen op de peuterspeelzaal en de
basisschool ontvangen 1 bonnenboekje en 1 bon voor een gratis ijsje
die kan worden ingeleverd bij de ijscokar van Bakkerij Bosgoed.
De kinderen die basisonderwijs volgen op een andere school horen
hier uiteraard ook bij. Deze kinderen (of hun ouders) kunnen dit jaar
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de bonnen afhalen bij Melanie de Groot aan Hordelmansweg 3 en wel
op dinsdagmiddag 5 juni of woensdagmiddag 6 juni tussen 14.30 u.
en 15.00 u. De Oranjevereniging wenst iedereen een gezellige kermis
toe!
ACTIVITEITENGROEP 55+
Dames en Heren, binnenkort starten wij weer met onze fietstochten.
Elke 1e en 3e woensdagavond vertrekken wij (bij goed weer) om
18.30 u. vanaf het Dorpsplein. Wij fietsen ongeveer 20 kilometer en
halverwege drinken we gezellig een kop koffie of thee. Hopelijk
hebben we net zoals vorig jaar weer een goede opkomst.

OVERIG NIEUWS
GEEF JE OP!!
We zijn er op tijd bij dit jaar vanwege
de late vakantie, maar wij gaan er weer
een bijzondere show van maken! Wil jij
in de Ponyweek op zondagmiddag in
een volle tent laten zien wat jij kan:
Freestyle/bmx, jongleren, goochelen,
live zingen een instrument bespelen,
streetdance, circuskunstjes, ballenshow,
éénwieler, etc. Zit jij dit jaar in groep 3, 4, 5, 6 of 7 van de
basisschool en lijkt het je leuk? Geef je dan nu op! Mail voor 15 juni
naar heetengottalent@hotmail.com.
Wat moet er in de mail staan:
• Naam + voornaam kind/kinderen en in welke groep je zit.
• Welke act doe jij/jullie.
• Kies je muziek uit, geef dan aan welk liedje de 1ste en 2e keus
is.
(Kiezen meerdere kinderen voor hetzelfde liedje, dan zal er
geloot worden).
• De titel van het liedje ( met de juiste link) Wanneer het een
speciale versie is, dit zo duidelijk mogelijk vermelden.
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• Het mailadres van de ouder die contactpersoon voor het
groepje is.
(alle informatie vanuit de commissie zal via deze mail lopen,
zodat diegene de rest van de groep op de hoogte kan brengen
van de informatie).
Ouders we zouden het leuk vinden als u de meisjes en jongens
stimuleert om zijn/haar talenten te laten zien op zondag 30
september. We hopen ook dit jaar weer op een grote opkomst!
Groetjes van Bettine, Lian, Rian, Dianne, Claudy
NEDERLANDS LONGFONDS
Onlangs is gecollecteerd voor het Longfonds. We willen alle gevers
en collectanten bedanken voor hun inzet. Dankzij u allen heeft de
collecte het mooie bedrag van €1825,55 opgebracht! (Vorig jaar was
dit € 1.837,71.)
Namens het longfonds hartelijk dank, Marita en Anneke
SAMEN HEETEN SAMEN ETEN
Organiseert op 9 juni wederom de workshop “Eten uit de natuur”.
Tijdens een wandeling verzamelen we planten waarmee we heerlijke
gerechten maken. We hebben een gezellig proeverij buiten aan tafel
op een boerenerf in Heeten. Start om 14.00 u. Afsluiting 17.30 u.
Kosten € 10,00.
Opgave tot 6 juni via samenheetensameneten@gmail.com. Samen
Heeten Samen eten is een activiteitenwerkgroep KulturhusTrefpunt.
KULTURHUSTREFPUNT HEETEN SLAAT EEN NIEUWE
WEG IN
Het handhaven van een fulltime beheerder voor het
KulturhusTrefpunt blijkt na twee jaar ervaring financieel niet
haalbaar. Voor dit dilemma stond het bestuur. Om die redenen is
besloten om per 1 juni 2018 afscheid te moeten nemen van de huidige
beheerder. Het bestuur betreurd dit, maar heeft moeten concluderen
dat dit voor een dorp als Heeten nu (nog) niet haalbaar is.
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Toch blijft KulturhusTrefpunt, het culturele hart van Heeten. Erg
belangrijk voor een grote groep van verenigingen en stichtingen maar
ook voor huiskamer-feestjes en andere commerciële activiteiten die
in goed overleg met de plaatselijk Horeca worden gehouden.
Het bestuur wil dat het gebouw in de toekomst meer vrij
toegankelijker wordt voor de vaste gebruikersgroepen. Die hebben
straks na reservering vrije toegang tot het gebouw.
Voor grotere evenementen en feestje zal opnieuw gebruik worden
gemaakt van onze groep vrijwilligers die wat uitgebreid zal moeten
worden.
Op deze wijze denkt het bestuur op een gezonde wijze de toekomst in
te gaan.
We zijn dan ook op korte termijn op zoek naar:
Een parttime beheerder of beheerders die de vrijgekomen
functie voor maximaal 20 uur per week op zich wil nemen.
Een aanvulling van onze vrijwilligersgroep die af en toe een
avond- of dagdienst op zich willen nemen.
Een aantal personen die de schoonmaak van het gebouw,
tegen een vergoeding op zich willen nemen.
U kunt uw reactie sturen naar info@kulturhustrefpunt.nl of contact
opnemen het bestuur via: Jan Regelink mobiel 06 51401316
Het bestuur KulturhusTrefpunt Heeten
HISTORISCH HEETEN
Historisch Heeten houdt op vrijdag 1 juni
van 18.00 tot 20.00 u. een inloopavond in
het woon- en zorgcentrum Stevenskamp
voor
belangstellenden
in
de
familiegeschiedenis. Leden van Historisch
Heeten kunnen samen met u zoeken naar historische gegevens van
uw
eigen
familie.
Bekijk
vooraf
onze
website
www.historischheeten.nl de lijst met namen, geboorte- en
overlijdensdata op bidprentjes van uw voorouders. Boeken over de
geschiedenis van Heeten liggen ter inzage en er zijn boeken te leen. U
bent van harte welkom. Wij helpen u graag.

12

SPREEKUUR ENERGIEK HEETEN
Op dinsdagavond 5 juni houdt Energiek Heeten weer spreekuur. Het
spreekuur wordt gehouden van 20.00 tot 21.00 u. in Kulturhus
Trefpunt. Aanmelden mag, maar is niet verplicht. Voor een kopje
koffie of thee wordt gezorgd. Het spreekuur is voor iedereen uit
Heeten, die vragen heeft over van alles wat met duurzame energie te
maken heeft. In het bijzonder zal er gelegenheid zijn om vragen te
stellen over de BTW teruggave m.b.t. de aangeschafte zonnepanelen.
Hierbij zal ook aandacht zijn voor de verruiming van de termijn
waarover btw teruggevraagd kan worden (een uitspraak van de Hoge
Raad op 15 december 2017 en naar aanleiding hiervan een besluit van
de staatssecretaris). Door de verruiming kan de BTW over de
aanschaf van de zonnepanelen die ooit zijn aangeschaft worden
teruggevraagd. Verder kan advies ingewonnen worden over
uitgebrachte offertes. Ook zal er aandacht besteed worden aan zaken
als terugverdientijd en recente duurzame ontwikkelingen.
Jan Schonenberg (06-33017143), Jan Oostewechel (06-51176432)
Loeck Tomassen (06-51343620), Janet Besten (06-46752145)

SPORTNIEUWS
VOETBAL
Datum/tijd
Thuis
Zaterdag 2 juni
14:30
14:30
13:00
12:45
12:45
11:00
09:00
08:30
09:30

Heeten JO19-1
Heeten JO19-2
Gorssel JO17-1
Heeten JO15-1G
Heeten JO15-2G
Heeten JO13-2
Heeten JO11-3G
FC RDC JO11-5G
DSV '61 JO9-1G

Uit
Overwetering JO19-1
Holten JO19-2
Heeten JO17-1
Enter Vooruit JO15-1G
csv Apeldoorn JO15-6
Schalkhaar JO13-8
Go Ahead D. JO11-3
Heeten JO11-4G
Heeten JO9-1

09:00 Traningsgroep
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Zondag 3 juni
11:30
09:30
10:00
12:30
10:00
09:00
11:30
09:30

Nieuw Heeten 2
TVC '28 4
Helios 3
Heeten 5
Heeten 6
De Zweef 7
Nieuw Heeten 2
TVC '28 4

Heeten 2
Heeten 3
Heeten 4
Rohda R. 9
De Zweef 6
Heeten 7
Heeten 2
Heeten 3

Woensdag 6 juni
18:30
18:30
19:00
19:30

Sallandia JO11-1
Heeten JO9-1
Heeten JO9-2G
Schalkhaar JO17-8

Heeten JO11-1G
Diepenveen JO9-1
Witkampers JO9-1
Heeten JO17-2G

ZATERDAG 9 JUNI ACCOMMODATIE DAG
We gaan op deze dag met alle senioren teams en JO19 samen ons
prachtige sportpark een onderhoud beurt geven, aanvang 08.00 u.
Zie ook site www.svheeten.nl
HEETEN SPORTIEF
In het vorig Kevertje stond vermeld dat 24 juni er een
jeugduitvoering is van Heeten Sportief. Wegens verandering van
datum is er te weinig deelname. Hierdoor heeft het bestuur besloten
om dit jaar de uitvoering niet door te laten gaan.
HANDBAL
Datum/tijd
Thuis
Zaterdag 2 juni
10:50
Achilles AHV D2
Zaterdag 9 juni
10:00
Plus Severijn Heeten E2
12.00
Broekland E1
11:40
CVO D2

Uit

Aanw./ vertr.

Plus Severijn Heeten D2
Voorwaarts E2
Plus Severijn Heeten E1
Plus Severijn Heeten D2

11:15
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AANLEVERDATA ‘T KEVERTJE
Verschijningsdatum
vrijdag
15 juni
29 juni
13 juli
7 september

Aantal weken
2
2
8 i.v.m. vakantie
2

Kopij inleveren
zondagavond
10 juni
24 juni
8 juli
2 september

WIJZIGING INLEVEREN KOPIJ ‘T KEVERTJE
Beste parochianen en dorpsbewoners.
Vanaf 1 januari 2018 is de uiterste inleverdag voor kopij
t.b.v. ‘t Kevertje de ZONDAGAVOND.
Houd de datum van verschijnen en inleveren kopij dus
goed in de gaten. Deze worden altijd achterop ’t Kevertje
vermeld.
Locatieraad, Pastoraatgroep en werkgroep Kevertje

15

16

