't Kevertje
Kerk- en verenigingsnieuws voor Heeten

Parochiefeest Heilig Kruis zondag 9 september 10.30 uur Basiliek
Raalte
Beste parochianen,
Bij de fusie van de parochies in 2010 kreeg onze nieuwe parochie de
mooie naam ‘Heilig Kruis’. Het kruis is het meest kenmerkende en
meest sprekende symbool van het christendom. Dat blijkt al uit het
gebed: “Wij aanbidden U Christus en loven u, omdat Gij door het H.
Kruis de wereld hebt verlost”. Jezus heeft van een martelwerktuig
een teken van hoop en verlossing gemaakt. Uit liefde voor ons.
Op 14 september wordt dat feest van het H. Kruis – Kruisverheffing
– gevierd. Het is de feestdag van de gehele parochie, niet alleen van
de geloofsgemeenschap in Raalte, maar van alle locaties die samen
de parochie H. Kruis vormen. Bij de viering van de fusie in 2010 is
toen door elke locatie een stukje aangedragen van het grote kruis dat
symbool staat voor onze ene parochie. Al die negen stukken vormen
SAMEN dat ene kruis. Als negen geloofsgemeenschappen vormen
we SAMEN de parochie H. Kruis. Als pastoraal team lijkt het ons
mooi en waardevol om het feest van het H. Kruis samen te vieren als
parochianen van de diverse locaties.
Dit jaar doen we dat op zondag 9 september om 10.30 uur in de
Basiliek van de H. Kruisverheffing in Raalte. Er is dan een
Eucharistieviering met de leden van het pastoraal team.

Vrijdag 7 september 2018
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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

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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Het Liturgiekoor uit Luttenberg zal de zang verzorgen. Misdienaars
en acolieten uit alle locaties zijn welkom om mee te dienen. Het grote
kruis uit 2010 (bestaande uit negen stukken) zal voor in de Basiliek
staan. Aan het einde van de viering wordt door elke locatie een korte
presentatie gehouden over wat typisch hoort bij hún
geloofsgemeenschap. Aansluitend aan de viering komen we op het
kerkplein samen voor ontmoeting met koffie/ thee en iets lekkers. We
hopen van harte op uw aller komst. Samen vormen we de ene
parochie Heilig Kruis. Wees dus van harte welkom.
Hartelijke groeten en graag tot ziens op het parochiefeest,
Pastoor Ronald Cornelissen
GEBED VOOR HET FEEST VAN DE HET HEILIG KRUIS
God, om ons mensen te verlossen heeft Uw eniggeboren Zoon de
dood ondergaan aan het kruis. Het kruis waaraan Uw Zoon gehangen
heeft, hebt Gij gesteld tot teken van ons heil. Dat kruis, waaraan Hij
eens de dood gestorven is, werd onze levensboom. Daar op het kruis
werden de machten van het kwaad gebonden, werd onze dood
gedood. Wij bidden U: laat ons, die op aarde dit mysterie hebben
leren kennen, de weldaden van Zijn verlossing genieten in de Hemel.
Door Christus onze Heer. Amen.

KERKNIEUWS
VIERINGEN PAROCHIE H. KRUIS LOCATIE HEETEN
Datum
Heeten
Za. 8/9

Heeten
Zo. 9/9
Nw. Heeten
Za. 8/9
Nw. Heeten
Zo. 9/9

Tijd
17.15 u.
17.30 u.

Viering
Rozenkrans bidden
Ziekenzondag,
eucharistieviering,
vicaris R. Cornelissen
Geen viering

19.00 u.

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

Koor
Rejoice
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Holten
Zo. 9/9
Heeten
Wo. 12/9

Geen viering
19.00 u.

Eucharistieviering

ROZENKRANS BIDDEN TOT INTENTIE VAN DE VREDE
Op zaterdag 8 september Feest Maria Geboorte bidden we om 17.15
u., voor de viering van 17.30 uur de rozenkrans. We bidden dan de
Blijde geheimen van de rozenkrans. Ook u bent van harte welkom om
thuis of in de kerk met ons mee te bidden.
Locatieraad en Pastoraatgroep
Datum
Heeten
Za. 15/9
Heeten
Zo. 16/9
Nw. Heeten
Za. 15/9
Nw. Heeten
Zo. 16/9
Holten
Zo. 16/9

Tijd
17.30 u.

Heeten
Wo. 19/9

19.00 u.

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

Koor
Power of
Music

Geen viering
Geen viering
09.30 u.

Woord- en communieviering,
past. werker L. Gunnink v.d.
Berg
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.
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OVERLEDEN
Op woensdag 11 juli is op 87-jarige leeftijd overleden Ans (Maria
Johanna) Wijnberg-Wichers. Zij woonde aan de Nieënhof 2 te
Heeten. Haar crematieplechtigheid heeft op maandag 16 juli
plaatsgevonden.
Op zaterdag 28 juli is op 90-jarige leeftijd overleden Anne (Johanna
Maria) Koenjer-Dollenkamp. Zij woonde aan de Johannalaan 44 te
Heeten. Haar uitvaart en begrafenis hebben op donderdag 2 augustus
plaatsgevonden.
Op maandag 30 juli is op 88 jarige leeftijd overleden Nelly
(Petronella Catrina Everdina) Hunneman-ten Have. Zij woonde in
woonzorgcentrum St. Willibrord te Boskamp. Haar uitvaart en
begrafenis hebben op zaterdag 4 augustus plaatsgevonden.
Op donderdag 9 augustus is op 96-jarige leeftijd overleden Marie
(Johanna Maria) Willemsen-Knuver. Zij woonde op de Stevenserf te
Heeten. Haar uitvaart en crematie hebben op woensdag 15 augustus
plaatsgevonden.
Op maandag 13 augustus is op 83-jarige leeftijd overleden Mientje
(Wilhelmina) Zwijnenberg-Assink. Zij woonde op de Stevenskamp
19 te Heeten.
Haar crematieplechtigheid heeft op vrijdag 17 augustus
plaatsgevonden
Op dinsdag 21 augustus is op 85-jarige leeftijd overleden Riek
(Hendrika Johanna) Koerkamp-Dollenkamp. Zij woonde aan de
Johannalaan 27 te Heeten.
Haar crematieplechtigheid heeft op maandag 27 augustus
plaatsgevonden.
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Op donderdag is op 86-jarige leeftijd overleden Agnes (Agnes Maria)
Hobert-Aarnink. Zij woonde aan de Stevenskamp 215 te Heeten.
Haar uitvaart en begrafenis hebben in Haarle plaatsgevonden.
Dat zij mogen rusten in vrede.
MISINTENTIES
Wij gedenken de volgende intenties:
Misintenties van 1 en 2 september zijn verplaatst naar het weekend
van 8 en 9 september aangezien er in het weekend van 1 en 2
september geen vieringen plaatsvonden.
Voor alle deelnemers, vrijwilligers en voor alle overleden deelnemers
en vrijwilligers van de Zonnebloem; Jgt. Fien Linthorst-Mentink; Jgt.
Bernardus Voorhorst en overl. fam.; Jgt. Johanna Haarman-Aarnink;
Overl. ouders Vulink-Reimert; Mariet Schoorlemmer; Antoon
Schoorlemmer; Overl. ouders Voorhorst-Olde Bijvank en Herman
Voorhorst; Hein en Grada Wagemans en overl. fam.; Johan Lubbers
en Herman Lubbers; Gerrit Evers; Jan Voorhorst; Johan Assink;
Overl. ouders Wesselink-Dijkman; Gé en Annie Hazelhekke-Ruiter;
Mies en Trees Hiethaar en overl. fam.; Hein Hunneman en overl.
fam.; Johanna en Antoon Kerkvliet en overl. fam.; Weduwe van
Antonius Geertman; Geert Voorhorst; Overl. ouders GrondhuisWevers; Anton Wagenmans; Anne Koenjer-Dollenkamp; Nelly
Hunneman-ten Have; Marie Willemsen-Knuver.
Woensdag 12 september:
Bernard Schrijver; Leida en Frans Boerhof.
In het weekend 15 en 16 september:
Jgt. Pastoor de Graaff; Overl. ouders Gerrit Oldeboer-Annie
Eekmate; Ria Hendriks-Assink; Gé en Annie Hazelhekke-Ruiter;
Hein Hunneman en overl. fam.; Johanna en Antoon Kerkvliet en
overl. fam.; Overl. ouders Groote Stroek-Schoot, Jan Bernard en
Teun; Bart en Martie ten Have en overl. fam.; Johan, Gerard en
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Hennie Hagen en overl. fam.; Johan en Herman Lubbers; Geert
Voorhorst; Overl. ouders Grondhuis-Wevers; Anne KoenjerDollenkamp; Nelly Hunneman-ten Have; Marie Willemsen-Knuver.
Woensdag 19 september:
Geen misintenties.
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 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 is dat het weekend van 3 en 4 november.
KOSTER EN ACOLIETEN
Za. 8/9
Za. 15/9
Za. 22/9
Zo. 30/9
Za. 6/10
Za. 13/10
Za. 20/10
Zo. 21/10

17.30 u.
17.30 u.
19.00 u.
09.00 u.
19.00 u.
19.00 u.
19.00 u.
19.00 u.

Zo. 28/10

09.00 u.

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

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

Ma. 17/9 20.00 u. PCI-bestuur
Do. 20/9 20.00 u. Werkgroep Caritas

P
P

KERKSCHOONMAAK
Maandag 3 september groep 3,
Woensdag 3 oktober groep 4.
PAROCHIESECRETARIAAT GESLOTEN
In de ponyweek 24 t/m 28 september is het parochiesecretariaat
gesloten!
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MIJMERINGEN
Kijkend naar de Tour de France van afgelopen juli, zag ik wielrenners
vertrekken vanaf het heiligdom in Lourdes. Onwillekeurig gingen
mijn gedachten terug naar de geslaagde bisdombedevaart van
afgelopen jaar naar Lourdes van de Lebuïnusparochie en de Heilig
Hart parochie uit Raalte eo. Wij reisden apart van elkaar en verbleven
in hotels naast elkaar maar hadden een mooie gezamenlijke viering en
natuurlijk kwamen wij elkaar in Lourdes regelmatig tegen. Mooie
herinneringen, zoals de mooie vieringen in de Pius X, de eigen
viering met de zegening van devotionalia maar ook de mooie
ontmoetingen tussen de pelgrims, de mooie gesprekken die anderen
en ik hebben gehad. Lourdes; een thuis waar je mag zijn wie je bent,
waar je even kan loslaten. Ook na deze reis blijken de contacten te
blijven bestaan, als diaken met de zending presentiepastoraat kom ik
dan ook nog regelmatig bij de pelgrims op bezoek om nog even na te
praten over hun belevingen in Lourdes en hun verhalen te horen en ik
hoop dit ook te blijven doen.
Het is, denk ik, belangrijk om deze verbinding te blijven zoeken en
deze aan te gaan met gelovigen en de bedevaart in een breder
perspectief te zetten dan alleen maar een eenmalige gebeurtenis. Het
contact dat wij in Lourdes hebben ervaren, het lief en leed dat is
gedeeld, gesprek of een gebed dat je samen hebt gebeden, sterkt en
maakt de band met elkaar en God sterker. Ik hoop nog velen dit jaar
en daarna te kunnen ontmoeten en wellicht nog even wat mooie
herinneringen op te halen aan Lourdes. Oktober is weer Mariamaand
en er zijn diverse Mariavieringen in beide parochies, ik mag voorgaan
in de viering in Mariënheem en hoop ook daar nog velen te
ontmoeten en hun verhalen te horen en met elkaar te bidden. Ave.
Diaken Fokko de Graaf

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
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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 10 september 2018 tussen 14.00 - 16.00 u. kunnen de loten
worden afgehaald bij Kulturhus ‘t Trefpunt aan de Dorpsstraat 16 te
Heeten.
Zie onderstaande data:
Maandag 10 september
14.00 – 16.00 u.
Woensdag 12 september
14.00 – 16.00 u.
Vrijdag 14 september
14.00 – 16.00 u.
Donderdag 20 september
14.00 – 16.00 u.
Maandag 24 september
14.00 – 16.00 u.
En dan woensdag 27 september bij het secretariaat op het Dorpsplein
van 09.00 - 12.00 u.
Ook tijdens de Ponymarkt is het heel aantrekkelijk en succesvol
om daar loten te gaan verkopen.
Let op: alle boekjes moeten op woensdag 26 september uiterlijk
14.00 u. ingeleverd zijn bij secretariaat van de Ponyweek op het
Dorpsplein. De loterij vindt namelijk wederom plaats tijdens de
Cabaretavond op woensdag 26 september. Alvast heel veel succes en
graag tot ziens!
Stichting Helami
HET SERVICEPUNT VAN DE BIBLIOTHEEK SALLAND IN
‘T KULTURHUSTREFPUNT
De definitieve openingstijden:
Maandag
14. 00 - 15.30 u.
Dinsdag
14.00 – 15.30 u.
Donderdag 14. 00 – 15.30 u. (staan de vrijwilligers voor u klaar).
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BEDANKJE BEN KRUIPER
Beste lieve, aardige, attente kinderen en ouders in Heeten. Na 21 jaar
heb ik afscheid genomen van de St. Bernadetteschool. Het waren
bewogen jaren, met veel hilarische, humoristische, creatieve, warme
en ook verdrietige momenten. Ik heb mij met veel energie ingezet
voor het onderwijs aan de kinderen. Dankbaar dat zij aan mijn zorgen
werden toevertrouwd. Het was absoluut hard werken. Dat heb ik heel
graag en met heel veel plezier gedaan. Heeten heb ik ervaren als een
actieve, warme gemeenschap, waarin mensen klaarstaan voor
elkaar.Wat een rijkdom als je met ouders mag samenwerken. Ouders
met wie je volwassen afspraken kunt maken, maar die je ook een
spiegel durven voorhouden als dat nodig is. Wat een voorrecht als je
kinderen mag helpen op hun weg naar groter worden. De blik in de
ogen van kinderen die moeite doen om iets te leren en dan, in
samenwerking met hun leerkracht, begrijpen wat de bedoeling is. Die
blik is onbetaalbaar. Dat is waar ik en mijn fantastische collega’s
uiteindelijk ons best voor doen. Lieve kinderen, ik zal jullie
ongelooflijk missen. Jullie eerlijkheid, jullie talenten, jullie kritische
vragen, jullie geweldige inzet, maar ook jullie echte gevoelens en
tranen als het even wat moeilijker was. Een dankbare groet en
goedgoan,
Meester Ben Kruiper
Historisch Heeten houdt op vrijdag 7 september
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.
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COLLECTE NIERSTICHTING
In de week van 16 tot en met 22 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. Jaarlijks overlijden 1.000 dialysepatiënten.
Met jouw steun zetten we alles op alles om dat te veranderen en
geven we duizenden nierpatiënten hun leven terug. De Nierstichting
krijgt geen financiële steun van de overheid en is afhankelijk van
giften en donaties. 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
22 september…burendag … EKIDEN
Op zaterdag 22 september valt dit jaar de nationale burendag. Een
gelegenheid bij uitstek om als buurt, als straat iets bijzonders te doen
om hiermee de onderlinge band nog eens extra aan te halen. Een
barbecue,
een
spelenmiddag,
een
feestavond
of
een
gemeenschappelijke klus. Laat nou juist op deze dag in ons dorp de
Ekiden gehouden worden! Een bijzonder hardloopevenement waarbij
als team een prestatie wordt neer gezet. Ploegen van elk 6 lopers
overbruggen in estafettevorm de marathonafstand van ruim 42 km.
De eerste loper geeft na 5 km zijn tasuki over aan de volgende loper
die op zijn beurt 10 km loopt. Hierna starten lopers voor
respectievelijk 5 , 10 , 5 en 7,2 km. Een geweldige teamprestatie dus.
In Japan vinden jaarlijks massale Ekidenlopen plaats waarbij elk team
zich opzienbarend profileert. ‘ Gambatte’.. is de slogan ..do’nt give
up..! De 3de Ekiden is bij uitstek een loop voor clubs, verenigingen,
bedrijven, loopgroepen, vriendengroepen, families en..ja ook voor
een wijk, een buurt, een straat! Ja juist op de nationale burendag! Wie
pakt de handschoen op..? Gambatte…Opgave via mijninschrijving.nl.
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FESTIVAL KIEK’N IN DE KÖK’N – PROEF EN BELEEF DE
SALLANDSE BOERDERIJ
Hoogste tijd voor een feestje. Maureen Fakkert: “In 2012 hebben we
een boerderijfestival gehouden: kleinschalig en heel gezellig. Het
bleef de laatste jaren een beetje borrelen en nu organiseren we het dus
gewoon nog een keer!” Op het programma: een proeverij van eten
van de boer, wild roken, het 10-jarig jubileum van Stichting Sallands
Erfgoed, kraampjes met allerlei streekproducten (zoals fruit, yoghurt,
honing, ijs en kaas), zelf pizza’s en popcorn maken, Sallands
stoofpotje, muziek en verhalen van troubadour Gery Groot
Zwaaftink. De band Muffetstuff maakt het feestje compleet. Leuk? Je
bent van harte welkom op Zaterdag 15 september, Weeleweg 13,
vrije inloop tussen 13.30 en 18.00 u. (vrije giftenpot).
Aftrap voedselcoöperatie Heeten
Tijdens het programma (om 16.00 u.) is ook de aftrap van
voedselcoöperatie Heeten: gezamenlijk je eten inkopen, gewoon van
onze eigen boeren uut Salland. Nieuwsgierig hoe het werkt? Dat
wordt deze middag uitgelegd. Wie het leuk vindt, kan meedoen.

ZONNEBLOEM NATIONALE ZIEKENDAG
In het weekend van 8 en 9 september is het nationale ziekendag.
In dit weekend wordt hier in de viering bij stilgestaan.
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.
Bestuur Zonnebloem Heeten
ROLSTOELWANDELTOCHT ZONNEBLOEM 24
SEPTEMBER 2018
De zonnebloem zal zoals elk jaar weer in de ponyweek op maandag
24 september een rolstoelwandeltocht organiseren i.s.m. de Stichting
Helamie. Ouderen en/of mensen die op wat van manier ook, niet in
staat zijn op eigen gelegenheid door ons mooi versierde dorp te
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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 de wandeling gaan we met ons allen naar de
feesttent voor een kopje koffie, een drankje en een hapje. We
vertrekken vanaf
14.00 uur vanaf de Stevenskamp.
Opgave t/m zondag 16 september bij:
Annie Marsman, tel. 381988, e-mail henkmarsman@home.nl
Willy Alferink, tel. 381777, e-mail bwalferink@home.nl
Voor informatie contact opnemen met Annie Marsman.
Wil iedereen die deze middag een rolstoel wil duwen zich opgeven ,
voor zover U dit nog niet hebt gedaan, dat ook bij Annie Marsman
of Willy Alferink doen.
Bestuur Zonnebloem Heeten
OPENING ZONNE-ENERGIEPARK HEETEN
Na jaren van voorbereiding en overleg en maanden van graven en
bouwen is nu het Energiepark Heeten gereed. Of zoals we zelf graag
zeggen, het is tijd om de stroom van ‘t land te gaan oogsten!We zijn
trots op het resultaat dat dankzij de ondersteuning, hulp en motivatie
van velen tot stand is gekomen. Bij deze willen wij iedereen
uitnodigen om aanwezig te zijn bij de officiële opening op vrijdag 21
september aanstaande aan de Johannalaan 39a te Heeten.
Programma:
15:30 - 16:00 u.: Sprekers en officiële openingshandeling op het
zonne-energiepark.
16:00 - 19:00 u.: Bezichtiging zonnepark
Komt u met de auto, dan kunt u parkeren op het grasveld voor het
energiepark.U bent van harte welkom!
Energie Coöperatie Endona U.A.
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SPORTNIEUWS
HANDBAL
Datum/tijd
Thuis
Zaterdag 15 September
10:00
Plus Severijn Heeten E2
10:30
Plus Severijn Heeten E1
11:00
Broekland E2
11:30
Kwiek (R) E1

Uit

Aanw./vertr.

Schalkhaar E2
Kwiek (R) E2
Plus Severijn Heeten E2
Plus Severijn Heeten E1 09:00

TECHVISIE JEUGD HANDBALTOERNOOI 13E KEER
Voor de 13e achtereenvolgende keer zal het Techvisie jeugd
handbaltoernooi voor D-, C- en B-teams plaatsvinden in de sporthal
in Heeten.
De D-teams beginnen het toernooi vrijdag 14september om 17.30 u.
en dit zal tot ongeveer 21.00 u. duren.
De wedstrijden van de C-teams zullen zaterdag 15 september van
10.00 tot 16.30 u. gespeeld worden.
Tot slot zijn de wedstrijden van de B-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
HEUZELSTOERNOOI, ZONDAG 23 SEPTEMBER
Op zondag 23 september vindt er in de Sporthal Heeten weer het
jaarlijkse Heuzelstoernooi plaats, georganiseerd door de
handbalvereniging Plus Severijn Heeten. Dit toernooi vindt plaats aan
het einde van de voorbereidingsperiode van Dames 1. Deelnemers
aan dit toernooi zijn; Plus Severijn Dames 1, de Tukkers Dames 1,
MHV'81 Dames 1 en de Stormvogels Dames 2. De eerste wedstrijd
start om 11.25 u. waarbij Dames 1 van Heeten speelt tegen de
Tukkers. Jullie zijn allen welkom in de sporthal om onze dames aan
te moedigen. Het wedstrijdprogramma is op de website en Facebook
te vinden.
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AANLEVERDATA ‘T KEVERTJE
Verschijningsdatum
vrijdag
21 september
5 oktober

Aantal weken
2
2

Kopij inleveren
zondagavond
16 september
30 september
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