't Kevertje
Kerk- en verenigingsnieuws voor Heeten

Vacare Deo
Ik kan me nog goed herinneren dat tijdens mijn studietijd onze
vorige aartsbisschop, kardinaal Simonis, ieder jaar kort voor de
vakantie op het Ariënskonvikt kwam en ons als priesterstudenten
dan op het hart drukte dat vakantie komt van het Latijnse ‘vacare
Deo’. Dat betekent ‘vrij zijn voor God’. Dat we toch vooral Onze
Lieve Heer niet zouden vergeten tijdens de vakantie. Ik moest er
weer aan denken met de vakantie voor de deur.
De komende maanden hebben velen van ons vakantie. Even vrij zijn.
Een aantal dagen of weken even helemaal niets hoeven.
Zo krijgt ook geest en lichaam de gelegenheid zich leeg te maken.
Nieuwe energie op te doen. Nieuwe inspiratie. Ik hoop van harte dat
u in de vakantie ook wat meer dan anders ‘vrij voor God’ kunt zijn.
Bewust wat tijd en ruimte maken voor God.
Hart en agenda leeg maken van afleidingen om Hem
verwachtingsvol te zoeken in gebed en meditatie. Eens een stukje
lezen in de H. Schrift. Even een kerk binnenlopen en Hem, die
aanwezig is in het tabernakel, aanbidden. Zodat de Geest van God
ons weer helemaal kan vullen met Zijn aanwezigheid. Ik hoop dat
we allemaal, thuis of ver weg, een heerlijke zomertijd zullen hebben,
een mooie tijd om echt vakantie te vieren. Maar ik hoop ook dat als
we straks weer terug zijn, we deze rust zullen kunnen vasthouden.

Vrijdag 29 juni 2018

jaargang 52

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:
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,
Vicaris,pastoor
G.J. Nijland parochievicaris
M.J. Brinkhuis, diaken

0570-619087/ cornelissen@aartsbisdom.nl
06-30162625
06-42571832 pastornijland@parochieheiligkruis.nl
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

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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Temidden van alle drukte en activiteiten die straks weer op ons af
zullen komen.
Hoe? Door regelmatig een kruis in onze agenda te blijven zetten.
Waarmee we tegen onszelf en anderen zeggen: hier ben ik even vrij…
‘Vacare Deo’.
Hartelijke groeten,
Pastoor Ronald Cornelissen

KERKNIEUWS
VIERINGEN PAROCHIE H. KRUIS LOCATIE HEETEN
Datum
Heeten
Za. 30/6
Heeten
Zo. 1/7
Nw. Heeten
Za. 30/6
Nw. Heeten
Zo. 1/7
Holten
Zo. 1/7
Heeten
Wo. 4/7
Heeten
Vrijdag 6/7

Tijd

09.00 u.

1e Vrijdag van de maand,
eucharistieviering

Datum
Heeten
Za. 7/7

Tijd
18.45 u.
19.00 u.

Viering
Rozenkrans bidden
Eucharistieviering, em. pastoor
B. Wolters
Geen viering

19.00 u.

Woord- en communieviering,
pastoraal werkster C. Broekhoff

Heeten
Zo. 8/7
Nw. Heeten
Za. 7/7

Viering
Geen viering

Koor

Geen viering
19.00 u.

Eucharistieviering, em. pastoor
B. Wolters
Geen viering

09.30 u.

Woord- en communieviering,
pastoraal werkster L. Gunnink
Eucharistieviering

19.00 u.

Koor
Parochiekoor
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Nw. Heeten
Zo. 8/7
Holten
Zo. 8/7
Heeten
Wo. 11/7

Geen viering
Geen viering
19.00 u.

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 30 juni en 1 juli:
Dit weekend zijn er geen vieringen. De misintenties worden gelezen
in het weekend van 7 en 8 juli.
Woensdag 4 juli:
Jgt. Arie Kerkvliet; Gerrit Aarnink.
Vrijdag 6 juli:
Voor de levende en overl. leden van de KBO; Henk Goorden en
overl. fam.; Pa, Gerard en Willy Kieftenbeld en overl. fam.; Jan
Hondeveld en fam.; Hein Bril.
In het weekend van 7 en 8 juli:
Tot zekere intentie; Uit dankbaarheid; Jgt. Betsie Haarman-Schrijver;
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.;
Geert Voorhorst; Wim Disselhorst, Casper en overl. fam.; Johan
Lubbers en Herman Lubbers; Gerrit Evers; Jan Voorhorst; Overl.
ouders Lorkeers-Rodijk; Overl. fam. Hauptmeijer-Ruiter; Johan,
Gerard en Hennie Hagen; Dina Ruiter-Tepperik; Harry Slinkman;
Stien Hoekman; Overl. ouders Vulink-Reimert; Ria Hendriks-Assink;
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Johan Hondshorst; Doortje Mensink; Mies en Trees Hiethaar en
overl. fam.; Overl. ouders Van Dooremolen-Roozeman, Geert en
overl. fam.; Johan Elshof en overl. fam.; Ouders Grondhuis-Wevers;
Antoon en Riek Lokate-Nikamp.
Woensdag 11 juli:
Jgt. Gerritdina Olde Bijvank-Haverkamp; Leida en Frans Boerhof.
MISINTENTIES ZOMERVAKANTIE
Misintenties voor de zomervakantie t/m vrijdag 7 september kunnen
ingeleverd worden tot uiterlijk zondag 8 juli.
MISINTENTIES IN HET WEEKEND
In de toekomst zal er 1 x in de maand in het weekend geen viering
zijn, zowel op de zaterdag als zondag. De misintenties die hiervoor
opgegeven zijn verschuiven naar een weekend later. Heeft u
misintenties opgegeven voor deze weekenden en zou u dit liever in
een ander weekend zien, dan kunt u dat doorgeven aan het
parochiesecretariaat, tel. 0572 - 381233. Elke woensdagavond is er
om 19.00 u. ook een eucharistieviering waarin em. pastoor J. Verweij
voorgaat. We hopen op uw begrip voor deze veranderingen.
Voor zover nu bekend zijn in de weekenden van 30 juni en 1 juli, 11
en 12 augustus, 1 en 2 september en 3 en 4 november geen vieringen.
KOSTER EN ACOLIETEN
Za. 30/6
Zo. 1/7
Za. 7/7
Za. 14/7
Za. 21/7
Zo. 29/7
Za. 4/8
Za. 11/8
Zo. 12/8
Wo. 15/8
Za. 18/8
Zo. 26/8

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

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

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

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

Geen misdienaars
Geen misdienaars
Luuk en Eveline Salden
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Za. 1/9
Zo. 2/9
Za. 8/9
Za. 15/9
Za. 22/9
Zo. 30/9

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

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

Wouter en Jacob Salden
Geen misdienaars
Michael Breuker en Tijs Salden
Ruben 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*
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.
PAROCHIE-AGENDA
P = Parochiecentrum T = KulturhusTrefpunt K = Kompas M = Molenhoek

Wo. 4/7
Ma. 9/7

19.30 u.
20.00 u.

Locatieraad en pastoraatsgroep
`Werkgroep gebedsdiensten

P
P

KERKSCHOONMAAK
Dinsdag 3 juli groep 5; maandag 23 juli groep 1.
Woensdag 15 augustus groep 2; maandag 3 september groep 3.
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PAROCHIESECRETARIAAT GESLOTEN
Op vrijdag 13 juli is het parochiesecrretariaat gesloten.
In de zomervakantie is het parochiesecretriaat gesloten van vrijdag 20
juli t/m vrijdag 10 augustus.
ROZENKRANS BIDDEN TOT INTENTIE VAN DE VREDE
Oproep aan alle katholieken in Nederland.
Ter ere van de Gedachtenis Heilige Maagd Maria, Zoete Moeder van
Den Bosch, willen we weer de rozenkrans bidden. De volgende
datum voor het rozenkrans gebed voor de vrede word gekozen, voor
zaterdag 7 juli. Vóór de viering van 19.00 u. Om 18.45 u. bidden we
op verzoek van de bisschoppen samen de rozenkrans. We bidden De
Lichtende geheimen. Ook u bent van harte welkom om thuis of in de
kerk met ons mee te bidden.
Als bisschoppen vertrouwen wij op de kracht van het gebed, in het
bijzonder dat van de rozenkrans, juist ook in vereniging met Maria en
met velen in ons land en overal ter wereld. Vanwege de noodzaak om
God - volgens een woord van de Heilige Johannes Paulus II in zijn
brief - “het geschenk van de vrede“ af te smeken, roepen wij u op om
met ons daartoe te bidden.
Locatieraad en Pastoraatgroep
IMPRESSIE BOERENPELGRIMAGE
Opgewekt startten we op zaterdag 12 mei twee
keer (’s ochtends en ’s middags) een
boerenpelgrimstocht. Iedereen die dat wilde
kreeg een stok mee. Ter ondersteuning, om
onderweg de hindernissen aan te kunnen, als
echte pelgrims. Dwars door de akkers namen
we bijbelteksten ter bezinning mee. We
mochten het pas ingezaaide maisveld doorkruisen. Zomaar langs de
opkomende plantjes lopen, rondkijken, luisteren en ruiken wat dit
landschap ons biedt. In het Boetelerveld deed een eeuwenoude boom
me denken aan de eik van Mamre van de bijbelse aartsvader
Abraham. Hij had iets heiligs. Voor de boeren die hun grond aan dit
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Boetelerveld hebben liggen, betekent dit onontgonnen gebied nogal
wat. De vochthuishouding moet op een bepaald peil blijven. Je kunt
niet lukraak doen wat de grond, de akker of jouw vee volgens jou
nodig heeft. Het is zoeken naar een balans.
Dat is wat mij persoonlijk het meest raakte. Hoe boeren zich bewust
zijn van het feit dat ze land en vee mogen verzorgen. Hoe ze bezig
zijn met de schepping, die hun tijdelijk in handen is gegeven en die
ze ooit ook weer uit handen zullen geven. De balans tussen zoveel
bemesting en voeding geven aan land en vee als nodig is, maar ook
niet teveel zodat het niet overbemest wordt. Aan de hand van het
aantal lagen bemesting was bij een melkveebedrijf te zien dat een
bepaald stuk grond al eeuwenlang in beheer van de familie was. Al
eeuwenlang letterlijk hun grond van leven.
Soms moet een boer zijn bedrijf verplaatsen. We lazen citaten van
boeren die in deze regio terecht zijn gekomen met hun bedrijf. Hoe
gaan zij hiermee om? Hun passie voor het bedrijf, de liefde voor vee
en land houdt hen overeind. Ook stonden we even stil bij de
zorgboerderij, waar mensen, die dat nodig hebben, een structuur
vinden. Daar is ruimte, tijd en aandacht, die in onze snelle
maatschappij niet altijd aanwezig zijn.
Wij mochten tussen deze bedrijven door lopen. Letterlijk door de
akkers, langs de waterkant, dwars door brandnetels en ander hoog
opgeschoten groen. Onze stok kwam hierbij zeker van pas.
Herinneringen uit een jeugd op de boerderij kwamen op. We deelden
ons verhaal en wat we onderweg zagen met elkaar. Ontzag en
verwondering vervulde ons.
Uiteindelijk kwamen we weer bij de boerderij waar we gestart waren.
Daar wachtten ons vers gebakken pannenkoeken van eieren, melk en
meel van eigen bodem. Ook het beleg (kaas, spek, jam en honing)
kwam uit de directe omgeving. Ik voelde me een dankbaar mens. Dat
ik deze tocht mocht gaan met deze werkgroep en met mensen die
deze dag iets bijzonders beleefden en met elkaar deelden. Het was
pittig, maar heel waardevol.
Lonneke Gunnink – van den Berg,
Mede namens Ida Besten, Veroni Nij Bijvank en KIP H. Kruis
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OP BEDEVAART NAAR KEVELAER MET DE
BROEDERSCHAP VAN RAALTE EN OMGEVING
Al eeuwen is het Duitse stadje Kevelaer een veel bezocht
bedevaartsoord ter ere van Maria. Maria wordt in Kevelaer vooral
vereerd als troosteres en voorspreekster voor wie met zijn of haar
zorgen,verdriet en lijden tot haar gaan. Jaarlijks komen ongeveer een
miljoen pelgrims naar Maria, Troosteres van de Bedroefden. Het is
daarmee het grootste bedevaartoord in Noord West Europa.
Door veel mensen uit Salland, maar ook uit andere delen van ons
land, wordt jaarlijks een bezoek gebracht aan Kevelaer.
Dit jaar is de Processie vanuit Raalte en omgeving op zaterdag 1
september
De intentie voor de bedevaart zal zijn: “Met Maria op zoek naar
vrede” Deze intentie is gekozen vanwege de katholiekendagen die
mei in Münster zijn gehouden. Het thema tijdens deze dagen was
‘zoeken naar vrede’. Dit vanwege de toestand in de wereld. De vrede
lijkt heel ver weg. We mogen een voorbeeld nemen aan Maria –
Koningin van de Vrede.
In grote lijnen ziet het programma er als volgt uit:
Zaterdag 1 september vertrekken bussen rond 06.00 u. vanuit diverse
plaatsen in Salland. Om 09.00 u. vieren we de Eucharistie in de
Antoniuskerk in Kevelaer.
Rond 10.15 u. trekken we in processie naar de Genadekapel en
bieden we de bedevaartkaars aan voor al onze intenties.
Om 13.00 u. is er biechtgelegenheid in de biechtkapel. Om 13.15 u.
vertrek vanaf de Genadekapel naar het park voor de grote kruisweg.
Voor degenen die niet zo ver kunnen lopen is er om 14.00 u.
kruisweg bidden in de Basiliek. Om 16.30 u. Plechtig Lof in de
Basiliek. Om 17.30 u. vertrek naar de bussen en om 18.00 u. vertrek
huiswaarts. Rond 20.00 u. zijn we die dag weer thuis.
De vieringen worden verzorgd door pastoor Cornelissen, diaken
Brinkhuis, pastoraal werkster Gunnink-van den Berg. Ook zullen er
nog enkele pastores uit de ons omliggende parochies meegaan. Het
koor komt dit jaar uit Nijverdal en de muziek uit Heeten.
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De reis- en processiekosten bedragen € 25,-- voor volwassenen; voor
kinderen/jongeren € 12,-- .
Voor inlichtingen en aanmelding voor deelname kunt u contact
opnemen met de broedermeester / contactpersoon:
Raalte H. Kruisverheffing: dhr. Lokate, 0572–354090,
lokate@aartsbisdom.nl
Raalte H. Paulus: dhr. In ’t Veld, 0572–358534, gjveld@hetnet.nl
Maria Waelen, 0572-351974, mariawaelen1@hotmail.com
Broekland: dhr.Temmink, 0572–351727,
hennieentonnietemmink@gmail.com
Haarle/Luttenberg/Mariënheem: dhr. Boksebeld, 0548-612271,
hboksebeld1@kpnmail.nl
Heeten/Nieuw Heeten/Holten: dhr. Mulder, 0572–381422,
jan@mulder.com
Opgave kan tot 27 augustus 2018.
Tot slot: noteer nu alvast in uw agenda: zondag 7 oktober 19.00 u. is
het jaarlijks Kevelaerlof in de Basiliek te Raalte.
BEDEVAART NAAR HET HEILIG LAND EN JORDANIË
Het Aartsbisdom Utrecht organiseert van 12 tot
21 november 2018 een tiendaagse bedevaart
naar Jordanië en het Heilig Land. Onze
parochie van het H. Kruis sluit zich hierbij aan.
Deze pelgrimage staat onder (pastorale) leiding
van Mgr. Woorts en onze pastoor, vicaris
Cornelissen. Bijzonder element van deze bedevaart zijn de
‘Nederlandse Dagen’ (met als motto ‘Shalom’) in het Heilig Land.
Dan sluiten we ons aan bij de honderden andere Nederlandse
pelgrims die op dat moment in Israël zijn. We vieren samen de
Eucharistie op de Berg van de Zaligsprekingen en nemen deel aan de
vespers in de Basiliek van de Aankondiging, de plek waar de
aartsengel Gabriël aan Maria de geboorte van Jezus aankondigde. Op
de tweede Nederlandse Dag is er een Eucharistieviering in de
Catharinakerk in Jeruzalem, gelegen naast de Geboortekerk.
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In Jordanië staan onder meer bezoeken aan de berg Nebo (van waar
Mozes het Beloofde Land zag) en aan de historische stad Petra (met
de beroemde rotswoningen) op het programma. In het Heilig Land
gaan we naast de twee Nederlandse Dagen onder andere naar
Bethlehem, het Meer van Galilea, Kana en de berg Tabor. Daarmee
gaat de Heilige Schrift voor de pelgrims nog meer leven. In en om
Jeruzalem bezoeken we de Olijfberg, de Hemelvaartskerk, de Hof
van Olijven, de Via Dolorosa (kruisweg) en de Heilig Grafkerk. Elke
dag is er een Eucharistieviering.
Ga met ons mee op deze bijzondere bedevaart! Een pelgrimage naar
het Heilig Land verdiept het geloofsleven en brengt de Bijbelse
verhalen nog meer tot leven.
Op dinsdag 17 juli is er een informatieavond in het parochiecentrum
naast de RK Kerk op de Boskamp. Aanvang 19.30 u. Welkom!
Aan deze pelgrimsreis kunnen pelgrims deelnemen die meer dan één
uur zelfstandig kunnen lopen in een normaal tempo en die zelfstandig
een trap op- en af kunnen lopen en zelfstandig kunnen instappen in
een vervoermiddel. Prijs: € 1.979,-- p.p.; toeslag eenpersoonskamer
€ 440,--. Let op: Uw paspoort moet na thuiskomst nog zes maanden
geldig zijn.
Meer informatie: Ben Lokate, tel.: 030 -2361570,
e-mail: lokate@aartsbisdom.nl
VNB, tel.: 073 6818111, e-mail: info@vnb.nl en/of www.vnb.nl

VERENIGINGSNIEUWS
ACTIVITEITENGROEP 55+
Woensdag 4 juli gaan we weer fietsen. Wij vertrekken 18.30 u. vanaf
het Dorpsplein.
PAARDEN- EN PONYCONCOURS HEETEN BELANGRIJKE
WEDSTRIJD BINNEN KRING SALLAND
Op zaterdag 30 juni en zondag 1 juli organiseren de Landelijke
Rijvereniging en de Ponyclub Heeten gezamenlijk hun jaarlijkse
outdoorwedstrijd. Bij de pony’s is deze wedstijd tevens het
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kampioenschap van Kring Salland, bij de paarden gaat het om een
selectiewedstrijd voor de Kring. Bij de pony’s op zaterdag worden
ongeveer 250 starts verwacht, bij de paarden, de dag erop, meer dan
400. Plaats van handeling is het mooie Landgoed Groot Zwaaftink
aan de Heetenseweg 26 in Heeten. Goed weer is besteld!

OVERIG NIEUWS
STEUN DE ZONNEBLOEM IN HEETEN - KOOP LOTEN !!!
In de maand juli komen vrijwilligers van de Zonnebloem loten
verkopen in het buitengebied. De loten kosten € 2,00 per lot. De
collectant gemist of woont u in het dorp en u wilt graag loten, neem
dan contact op met Hermien Visscher tel. 381823.
De Zonnebloem, afd. Heeten
ZULLEN WE .. DE EKIDEN LOPEN ?
Heeten gaat op zaterdag 22 september voor de derde keer een
geweldige uitdaging aan: de Ekidenloop. Deze marathonestafetteloop kende de afgelopen jaren in ons dorp een verrassende
start. Met ruim 50 teams, een sfeervolle ambiance en prachtige
temprestaties heeft Heeten zich inmiddels binnen de ponyweek maar
ook binnen de hardloopwereld wel effen fijntjes op de kaart gezet.
En..er zit meer in !! Alleen al binnen het Heetense liggen nog zovele
kansen en mogelijkheden om met z’n zessen een team te vormen.
Wie neemt het voortouw, binnen de familie, in jouw buurt, binnen je
club, je werk, je vriendengroep? Maak een team van 6 lopers, waarin
respectievelijk afstanden van 5, 10, 5, 10, 5 en 7,2 km gelopen gaat
worden. Hiermee daag je niet alleen elkaar uit maar ook andere
groepsverbanden! Zo heeft bij de vorige twee edities al een aantal
families behoorlijk naam gemaakt; ook het vertrouwde Heetense
buurtentoernooi lijkt zich uit te rollen binnen de Ekiden! Een
gunstige factor bovendien is dat nog 3 maanden resten om in conditie
te komen voor één van de afstanden. De inschrijving klapt op 1 juli
open via mijninschrijving.nl. Doen!
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GA JE OOK MEE AANMOEDIGEN OP 3 JULI?
In Heeten zijn we intussen met een ‘groepje’ van 118 inwoners bezig
om een burgerbegroting te beginnen. Misschien heb je er al iets over
gehoord. Een burgerbegroting legt beslissingsbevoegdheid over een
deel van de gemeentelijke begroting bij inwoners zelf neer. We zijn
er van overtuigd dat inwoners zelf het best weten wat nodig is in
Heeten (inclusief buitengebied). Op dinsdagavond 3 juli (19.30 –
20.30 u., gemeentehuis) hebben we een gesprek met raadsleden
hierover. Om te laten zien dat het ons ernst is hebben we een hele
schare enthousiaste Heetenaren nodig die mee komen als publiek. We
denken aan minstens 50 man/vrouw/kind sterk, meer mag natuurlijk
ook. We vertrekken om 19.00 u. vanaf het Dorpsplein. Om een idee
te krijgen van het volk dat meegaat (en daar kunnen we dan ook de
pers vooraf over informeren/tamtam aanzetten ;-), is het fijn als je je
even aanmeldt.
Ga je ook mee of wil je meer weten over de plannen? Stuur een mail
naar heetenbegroot@gmail.com of app naar 06-1348 8937.
SAMEN HEETEN SAMEN ETEN
We hebben het seizoen met een heel
geslaagde workshop Eten Uit De Natuur
afgesloten. De voorbereidingen voor het
volgende seizoen zijn gaande. Op het
programma staan al een Wijnproeverij,
de workshop High Tea met Ineke Grootenhuis en de WINTERFAIR.
Houd onze flyer na de zomervakantie in de gaten, we zien u graag
weer op een van de activiteiten! Voor contact kunt u ons mailen
op samenheetensameneten@gmail.com
SAMEN HEETEN SAMEN ETEN is een activiteitengroep van
KulturhusTrefpunt.
SPREEKUUR ENERGIEK HEETEN
Op dinsdagavond 3 juli houdt Energiek Heeten weer spreekuur. Het
spreekuur wordt gehouden van 20:00 tot 21:00 in Kulturhus Trefpunt.
Aanmelden mag, maar is niet verplicht. Voor een kopje koffie of thee
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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)

AANLEVERDATA ‘T KEVERTJE
Verschijningsdatum
vrijdag
13 juli
7 september
21 september

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

Kopij inleveren
zondagavond
8 juli
2 september
16 september
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