't Kevertje
Kerk- en verenigingsnieuws voor Heeten

HOE LEER JE EEN KIND BARMHARTIGHEID?
Het antwoord op deze vraag is eigenlijk heel eenvoudig: geef het
goede voorbeeld! Het begint met het uitvoeren van eenvoudige
regels: voor de kleinsten moet het eerst gezorgd worden. Denk aan
tafel: de jongsten krijgen het eerste te eten en de oudsten moeten er
op letten dat zij ook voldoende krijgen. Dat geldt ook voor de
huisdieren. Zij zijn afhankelijk van de eigenaren en moeten nog vóór
de mensen te drinken en te eten krijgen. Gewoon doen, en zo nu en
dan vertellen waarom deze regel geldt. Een andere regel: leer
mensen aan te kijken wanneer je met ze spreekt, opdat hun ogen
kunnen spreken en jouw hart geraakt kan worden. Een fatsoensregel
met diepere betekenis. En laat een kind zien wat vergeving bewerkt.
Vertel – als het passend is- uit je eigen leven, of vertel van die
andere verhalen die laten zien dat er een nieuw leven mogelijk is
door vergeving. (bijv verhaal van de Barmhartige Vader = verhaal
verloren zoon). Geef door…
Op 17 januari jl hield de kerk ‘de dag van het jodendom’. Nog vóór
de week van gebed voor de eenheid met de kerken (21-28 jan)
gedenkt de kerk de bijzondere band met het Jodendom. Dit jaar met
het thema ‘Van geslacht op geslacht…’ Hoe geef je de traditie door?
Hoe doe je aan geloofsopvoeding? Hoe laat je het geloof in de
Eeuwige zo klinken in je eigen leven dat het geslacht na ons het de
moeite waard vindt? In deze tijd van kerkelijke krimp is de vraag
nijpend.

Vrijdag 26 januari 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.
Bereikbaarheidsdienst voor uitvaart en ziekenzalving tel. 06-53964140
Samenwerkingsverband:
Onze locatie maakt deel uit van parochie Heilig Kruis

Pastores
R.G.W. Cornelissen,
Vicaris,pastoor
G.J. Nijland parochievicaris

0570-619087/ cornelissen@aartsbisdom.nl
06-30162625
0570-526356/
06-42571832 pastornijland@parochieheiligkruis.nl
06-33756089 mbrinkhuis@heiligelebuinus.nl

M.J. Brinkhuis, diaken
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. Broekhof-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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Veel ouderen hebben het gevoel dat ze gefaald hebben omdat hun
kinderen niet meer kerkelijk zijn. En de generatie daarna (de huidige
Tieners) kijken met een beetje verbazing naar gebruiken die wel bij
opa en oma horen, maar verder niet bekend zijn. Is daarmee het
geloof verloren? Dat hoeft niet.
Door over de roomse schutting naar het Jodendom te kijken zie je
overeenkomsten en verschillen. Het helpt ook om duidelijk te maken
en te formuleren wat nu eigen is aan Katholiek zijn. We hebben een
overeenkomst in regels. In het jodendom zijn die precieser
uitgewerkt, maar katholieken worden ook geacht te vasten, goede
doelen te steunen, te geven in de collecte, regelmatig naar de kerk te
gaan en thuis te bidden. Regels die niet op zich wat waard zijn, maar
samen een netwerk zijn om het geloof in God te beleven, om anders
te kijken, om de openheid voor het positieve en het goede in stand te
houden. Het handhaven van die regels helpt ook om eigen gezicht te
krijgen of te houden. “zo zijn onze manieren” zongen we vroeger. En
terug kijkend moeten we ook zeggen: die regels helpen zelfs om je
ergens tegen af te zetten en zo de grenzen van anderen en jezelf te
ontdekken. Joodse mensen kennen hun identiteit meestal beter dan
hedendaagse katholieken. Een vraag die ik mezelf en mijn tijdgenoten
stel is: wilden we toch niet teveel opgaan in de ‘gewone’
maatschappij?
Hoe leer je een kind barmhartigheid, gerechtigheid, een beetje liefde
en vooral veel vertrouwen? Door het voor te doen, en ons doen te
meten en in gesprek te brengen met elkaar en de verhalen van de
Schrift. Dan komt de Geest ons te hulp en gaat geloof door van
generatie op generatie.
L.Geurts, past.w.
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KERKNIEUWS
VIERINGEN PAROCHIE H. KRUIS LOCATIE HEETEN
Datum
Heeten
Za. 27/1
Heeten
Zo. 28/1
Nw. Heeten
Za. 27/1
Nw. Heeten
Zo. 28/1
Holten
Zo. 28/1
Heeten
Wo. 31/3
Vr. 2/2

Tijd
19.00 u.

Viering
Oecumensiche dienst,
Past. weker L. Gunnink en
I. Ziegelaar
Geen viering

19.00 u.

Eucharistieviering
Geen viering
Geen viering

19.00 u.

09.00 u.
18.45 u.
19.00 u.

Datum
Heeten
Za. 3/2
Heeten
Zo. 4/2
Nw. Heeten
Za. 3/2
Nw. Heeten
Zo. 4/2
Holten
Zo. 4/2
Heeten

Koor
Heeten en
Wesepe

Tijd
17.30 u.

Versperviering,
Past. R. Cornelissen en diaken
M. Brinkhuis
1e vrijdag van de maand,
geen viering
Rozenkrans bidden
Maria Lichtmis, blasiuszegen,
eucharistieviering,
em. pastoor J. Verweij
Viering
Woord- en communieviering,
Past. werker H. Bloo
Geen viering

Parochiekoor

Koor
Power of
Music

Geen viering
09.00 u
09.30 u.
19.00 u.

Eucharistieviering,
Past. R. Cornelissen
Woord- en communieviering,
Diaken M. Brinkhuis
Eucharistieviering
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Wo. 7/2

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 donderdag 11 januari is op 92 jarige leeftijd overleden Jo
(Johanna Maria) Wesselink-Koerkamp. Zij woonde op de
Stevenskamp 211 te Heeten. Op dinsdag 16 januari hebben de
uitvaart en crematie plaatsgevonden.
Dat zij moge rusten in vrede

.

MISINTENTIES
Wij gedenken de volgende intenties:
In het weekend van 27 en 28 januari:
Uit dankbaarheid; Fam. Haarman-Nij Bijvank; Hein Bril; Mans en
Marie Reimert; Doortje Mensink; Ben Lugtenberg; Hein Simons,
Tonnie Simons-Huis in ’t Veld, Annelies Simons en Elke Schrijver;
Gé en Annie Hazelhekke-Ruiter; Hein Hunneman en overl. fam.;
Johanna en Antoon Kerkvliet en overl. fam.; Bart en Martie ten Have
en overl. fam.; Tonnie en Leon Schoorlemmer; Gerrit Aarnink; Overl.
ouders Grondhuis-Wevers; Riek Lokate-Nikamp; Jan Oostewechel;
Johan Elshof en overl. fam.; Jo Wesselink-Koerkamp.
Woensdag 31 januari:
Jgt. Wim Boksebeld; Overl. ouders Groote Stroek-Schoot, Jan,
Bernard en Teun; Jan Bril; Overl. fam. Bril-Harink.
Vrijdag 2 februari:
Voor de levende en overleden leden van de KBO; Anna Kogelman;
Jan Hagen en overl. fam.; Pa, Gerard en Willy Kieftenbeld en overl.
fam.; Ben, Herman en Mien Timmer en overl. fam.; Henk Goorden
en overl. fam.; Wim Nijenkamp.
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In het weekend van 3 en 4 februari:
Tot zekere intentie; Mariet Schoorlemmer; Gé en Annie HazelhekkeRuiter; Antoon Schoorlemmer; Hein Hunneman en overl. fam.;
Johanna en Antoon Kerkvliet en overl. fam.; Hein en Grada
Wagemans en overl. fam.; Marie A. Tepperik; Hermanus Wippert en
echtg.; Johannes Kortenhorst; Evert Horleman en echtg.; Albertha
Kortenhorst en fam.; Hermans Dibbelink; Johannes van Schooten;
Gerdina Bosch; Wilhelmus Logtenberg en echtg.; Bart en Martie ten
Have en overl. fam.; Gerrit Aarnink; Overl. ouders GrondhuisWevers; Antoon en Marietje Ogink-Olde Bijvank; Riek LokateNikamp; Jan Oostewechel; Jo Wesselink-Koerkamp.
Woensdag 7 februari:
Geen misintenties.
KOSTER EN MISDIENAARS
Datum
Za. 27/1
Vr. 2/2
Za. 3/2
Za. 10/2
Wo. 14/2

Tijd
19.00 u.
19.00 u.
17.30 u.
19.00 u.
19.00 u.

Za. 17/2
Zo. 25/2

17.30 u.
09.00 u.

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

Misdienaars
Geen misdienaars
Luuk en Wouter Salden
Geen misdienaars
Tijs en Riben Salden
Geen misdienaars
Jacob en Judith Salden
Luuk Salden en Michael Breuker

PAROCHIENIEUWS
PAROCHIE-AGENDA
P = Parochiecentrum T = KulturhusTrefpunt K = Kompas M = Molenhoek

Ma. 5/2
Wo. 7/2

20.00 u. Werkgroep Gebedsdiensten
20.00 u. Locatieraad en pastoraatsgroep

P
P
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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*
KERKSCHOONMAAK
Maandag 5 februari groep 3,woensdag 28 februari groep 4
BESTE PAROCHIANEN,
De Nederlandse bisschoppen willen in 2018 met alle katholieken elke
maand op een speciale dag de rozenkrans bidden, met als intentie de
vrede in de wereld. Een oproep voor gelovigen om hieraan mee te
doen. De oproep van Maria om in het bijzonder de rozenkrans te
bidden tot intentie van de vrede is echter ook nu van zeer actuele
betekenis. De bisschoppen schrijven in hun oproep: “We willen
bidden dat God de vrede in de wereld zal geven en dat Hij – indachtig
een gebed van de Heilige Franciscus van Assisi- onszelf tot een
instrument van Gods vrede maakt. Het zou bijzonder mooi zijn als
gelovigen daarvoor samen komen en –zeker als u alleen bent- dat u
weet dat u dit gebed bidt in vereniging met velen.” In de kerk bij
elkaar of via de kerkradio mee luistert en bidt.
De dagen zijn gekozen zoveel mogelijk op of rond een feestdag van
Maria. Zo viel de datum van januari op 1 januari, Hoogfeest Heilige
Moeder van God en Wereldgebedsdag voor de Vrede. Op 2 februari,
Feest Opdracht van de Heer (Maria Lichtmis). 21 maart (19)
Hoogfeest Heilige Jozef, Bruidegom van de Heilige Maagd Maria.
Laten we beide avonden om 18.45 u. voor de viering samen de
rozenkrans bidden.

7

Locatieraad en Pastoraat groep.
VIERING: “GEBEDSWEEK VOOR DE EENHEID “
Op zaterdag 27 januari om 19.00 u. is er een oecumenische viering
waarin wordt stil gestaan bij de “Gebedsweek voor de Eenheid “. We
hebben in de voorbereiding samen met de werkgroep van Wesepe
weer getracht er een mooie viering van te maken. De voorgangers
zijn Lonneke Gunnink-van den Berg en Irene Ziegelaar. Het koor uit
Wesepe en het parochiekoor zal gezamelijk in deze viering zingen.
Groet, parochiekoor
STEVENSKAMP
Graag willen wij een oproep doen voor 3 vrijwilligers(sters) om op
zaterdagavond vanuit “Stevenserf” bewoners in de rolstoel naar de
kapel te brengen voor de dienst van 18.30 u. om ze daarna ook weer
terug te brengen. Belangstellenden kunnen voor informatie en opgave
contact opnemen met de coördinator rolstoel begeleiders, Annie
Hunneman, tel. 0572-392569
Werkgroep Liturgie
MARIAVESPERS
EN
INFORMATIEBIJEENKOMST
BISDOMBEDEVAART LOURDES 2018
Van 28 april tot 5 mei is er komend voorjaar een bisdombedevaart
naar Lourdes. Vanuit de H. Kruis willen we met een grote groep
pelgrims meegaan naar Lourdes. Een bijzondere belevenis. Vanuit de
parochie gaan er pastores mee om de groep te begeleiden.
Op woensdagavond 31 januari is er om 19.00 u. in de kerk van
O.L.V. Onbevlekt Ontvangen te Heeten een Mariavespers met zang
van het parochiekoor. Aansluitend is er in het KulturhusTrefpunt een
informatiebijeenkomst. Van harte welkom! Namens de werkgroep,
Diaken Marc Brinkhuis,
Vicaris Ronald Cornelissen, pastoor
Ben Lokate, contactpersoon
Joke Alferink en Angela Bosman, contactpersonen Lourdesgroep
Heeten.
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BISDOMBEDEVAART LOURDES JONGEREN 2018
Van 28 april t/m 5 mei is er weer een bisdombedevaart naar Lourdes
voor het aartsbisdom Utrecht. In de Parochie H. Kruis en H. Lebuinus
vinden we het belangrijk dat er naast vele pelgrims ook jonge mensen
meegaan om behulpzaam te zijn maar vooral om zelf te ervaren wat
het op bedevaart gaan naar Lourdes is en wat het vooral voor je
geloof kan betekenen. Naast het algemene programma is er ook een
programma voor kinderen, tieners en jongeren.
Pastoor Ronald Cornelissen en Diaken Marc Brinkhuis roepen in alle
locaties van beide parochies, en speciaal ook gezinnen, kinderen,
tieners en jongeren (met hun ouders) om deel te nemen aan deze
bedevaart, de kans te benutten deze ervaring te beleven.
We nodigen kinderen, tieners en jongeren met hun ouders uit voor
een informatiebijeenkomst die wordt gehouden op vrijdag 2 februari
om 20.00 u. in de Pastorie van de H. Kruisverheffing te Raalte.
MODERNE KUNST EN SPIRITUALITEIT
Op donderdagavond 22 februari houdt het Spiritualiteitscafé van
parochie Het Heilig Kruis een thema avond over ‘Moderne kunst en
spiritualiteit’. De avond wordt geleid door pastor Ben Piepers en
vindt plaats in “de Schalm”, Nijverdalseweg 30, 8106 AD
Marienheem van 19.30-22.00 u.
Pastor Ben Piepers zal deze avond een verbinding leggen tussen
moderne kunst en Bijbelse spiritualiteit. Hij zal enkele kunstwerken
laten zien, die gezamenlijk worden verkend. Het accent ligt op
ontdekken: zien met eigen ogen en vervolgens de eigen beleving
inbrengen. De achtergrondinformatie van de pastor bij de
verschillende werken geeft soms een verrassend perspectief.
Hedendaagse vragen worden gecombineerd met wijsheden uit de
traditie. Als deelnemer krijg je enkele werkvormen aangereikt om
zelf te ervaren wat het kunstwerk met je doet.
De kosten voor deze avond zijn € 10,-- incl een kop koffie of thee
Aanmelden kan via e-mailadres spiritualiteitscafe@gmail.com
Heb je vragen, deze kun je ook aan dit e-mailadres sturen.
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OP BEDEVAART NAAR DE HEILIGE JOZEF IN SMAKT
De Heilige Jozef is de patroonheilige van het christelijk huisgezin en
staat ouders bij om o.a. de moeilijke taak van de opvoeding goed te
volbrengen. De Heilige Jozef wordt vereerd als patroon van een
gelukkige levensstaat. Bovendien wordt tot de Heilige Jozef gebeden
voor de genade van een zalige dood. 19 maart viert de kerk de
feestdag van de Heilige Jozef.
Vanuit een gebedsgroep is het idee geopperd om op 7 maart 2018 op
bedevaart te gaan naar Smakt, de enige bedevaartplaats in Nederland
waar de Heilige Jozef wordt vereerd.
De dag bestaat o.a. uit:
* de rozenkrans van de Heilige Jozef
* Heilige Mis
* gebed om genezing
* persoonlijke zegen met het Allerheiligste Sacrament
Voorafgaand aan de bedevaart is er een bezinnings-bijeenkomst op
donderdag 22 februari om 10.00 u. in de parochiezaal te Boerhaar,
waarin pater Westerman verdieping geeft over de betekenis van de
Heilige Jozef in het Heilig Huisgezin, maar ook in ons eigen leven.
De Heilige Jozef helpt altijd!!!!
Kosten voor de busreis zijn tussen € 22,00 en € 27,50 (ligt aan het
aantal aanmeldingen) Vertrektijd tussen 06.30 en 07.00 u.
Terugkomst rond 19.00 uur.
Men kan zich tot 28 februari 2018 aanmelden bij:
Frank Hulsker tel: 06 – 42 69 21 08, frankhulsker@gmail.com
Trudy Ulfman tel: 06 – 42 20 80 89, t.ulfman@hotmail.com
Ans van den Berg tel: 06–33 84 89 33, ansvdberg15@hotmail.com

VERENIGINGSNIEUWS
SCHEULTIE
Zondag 4 februari kruisjassen in het Scheultie van Schoonheten.
Aanvang 13.45 u.
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ARS LONGA
Over een aantal weken staan de leden van Ars Longa weer op de
planken! Inmiddels is de voorverkoop voor de voorstellingen op 7-910 maart gestart! Kaarten zijn verkrijgbaar bij banket bakkerij
Bosgoed en bij Dertien. Ook dit jaar is het weer mogelijk om een
arrangement (diner inclusief toegang voorstelling) te boeken bij
Dertien. Hopelijk tot ziens!
Vriendelijke groet, Ars Longa
KBO
U wordt allen uitgenodigd voor een
gezellige middag van de KBO/PCOB op
donderdagmiddag 8 februari om 14.00 u. bij Brasserie Dertien. Er is
een middagvullend programma met The Hohner Boys uit Gaanderen
met een unieke sound van mondharmonicamuziek, gitaar, drum en
zang, afgewisseld met een Achterhoekspraatje. Het belooft een
bijzonder gezellige middag te worden!
WERKGROEP HISTORISCH HEETEN
Houdt op vrijdag 2 februari van 18.00 tot 20.00
u. weer een inloopavond in het woon- en
zorgcentrum Stevenskamp voor belangstellenden in de familiegeschiedenis. Leden van de
werkgroep kunnen samen met u zoeken naar historische gegevens
van uw eigen familie. Wij beschikken over een lange lijst met namen
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.
KINDERCARNAVAL
Hallo kinderen uit Heeten! Op maandag 12 februari is er weer
kindercarnaval. Voor de kinderen uit groep1-2-3 komen Pieter Piraat
en Karel Kapitein bij Dert13n (café kant). Lever je kleurplaat in en
maak kans op een leuke prijs. Bij Dert13n (zaal kant) vieren we ook
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voor groep 4 t/m 8 carnaval! Er zijn dit jaar weer leuke prijzen te
winnen voor de mooist verklede kinderen! Het begint om 15.00 u. en
we feesten door tot 16.30 u. De entree is € 2,00. Wij hopen jullie
allemaal op maandag 12 februari te zien!
Groeten: Carnavalsvereniging Sallands Zotten
PAARDENCONCOURS
Dit weekend (vanaf vrijdagavond 26 januari) wordt in de manege van
Heeten aan de Schöpkesdijk 1 weer een paardenconcours
georganiseerd door L.R. Heeten. Vrijdagavond en zaterdag de gehele
dag staan in het teken van de dressuur, zondag zal er een uitdagend
springparcours worden afgelegd. Voor beide disciplines mogen wij
een groot deelnemersveld verwelkomen.

OVERIG NIEUWS
ERWTENSOEPACTIE
Donderdagen 1 en 8 februari wordt er nog heerlijke erwtensoep,
bruine bonensoep, stamppot, worst en balkenbrij verkocht tijdens de
wekelijkse markt op het Dorpsplein. De verkoop begint om 11.00 u.
De opbrengst komt ten goede aan het zwembad. Info is ook te vinden
op www.zwembadheeten.nl We willen iedereen die heeft
meegeholpen hartelijk bedanken voor hun inzet en natuurlijk ook alle
mensen die wat gekocht hebben. Wij hopen u volgend jaar weer te
zien!
Bestuur Zwembad “De Oase” Heeten
DORPSFONDS HEETEN
Sinds de zomer van 2017 heeft Heeten een dorpsfonds. Je kunt het
fonds om een tijdelijke, renteloze lening vragen voor bedragen tussen
€ 5.000 en € 25.000. Het fonds is bedoeld voor maatschappelijke
initiatieven die de leefbaarheid van Heeten versterken. Zie voor
informatie: www.pbheeten.nl/dorpsfonds
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GEEF AAN DE COLLECTANT VAN DE
HERSENSTICHTING
Van 29 januari tot en met 3 februari gaan weer vele enthousiaste
collectanten in Heeten op pad om geld in te zamelen voor al die
mensen met een hersenaandoening. Vrijwel iedereen kent wel
iemand met een hersenaandoening. Hieronder vallen de mensen met
een beroerte, dementie, autisme, hersentumor, de ziekte van
Parkinson en ADHD. Er komen per jaar 160.000 mensen met een
hersenziekte bij. Bijna een half miljoen mensen in Nederland hebben
te maken met een hersenaandoening. De gevolgen zijn veelal ernstig
en vaak blijvend. De Hersenstichting doet er dan ook alles aan om
hersenen gezond te houden en hersenaandoeningen te genezen. Om
dit te bereiken doet men veel onderzoek, geeft men voorlichting,
voert men vernieuwende projecten uit en werkt men aan goede
patiëntenzorg.. Voor dit werk is uiteraard veel geld nodig. Daarom dit
vriendelijke verzoek, geef komende week uw gulle bijdrage aan de
collectant. U kunt ook uw gift overmaken op IBAN: NL18 INGB
0000 000 860 t.n.v. Hersenstichting Nederland, Den Haag.
Hartelijk dank voor uw steun. Meer informatie kunt u vinden op
www.hersenstichting.nl.
Bent u na het lezen van bovenstaand bericht eveneens enthousiast
geworden voor al datgene wat de Hersenstichting zoal doet, meldt u
dan aan als collectant , u bent van harte welkom! Namens de
Hersenstichting Afdeling Heeten. W.Groenewoud. emailadres :
w.groenewoud2@kpnplanet.nl tel; 0572381524
SPREEKUUR ENERGIEK HEETEN IN FEBRUARI EN
MAART
Op dinsdagavond 6 februari en dinsdagavond 6 maart houdt Energiek
Heeten weer spreekuur. Het spreekuur wordt gehouden vanaf 20.00 u.
in KulturhusTrefpunt. 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.
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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)
OVERLAST HONDENPOEP
Het valt ons op dat er bij ons in de Johannalaan weer veel
hondenpoep wordt achtergelaten. Als je er geen erg in heb zit het zo
onder je schoen en dat wil niemand. Beste hondenbezitter neem de
moeite er ruim het op. Wij houden van een hondenpoep vrije laan.
Laanbewoner

SPORTNIEUWS
VOETBAL
Datum/tijd
Thuis
Zaterdag 27 januari
16:30 JO13-1
12:00 JO13-2
JO11-1
JO11-2
JO11-3
JO11-4
10:30 JO9-1
10:30 JO9-2
09:00 JO9-3
JO9-4
JO7-1
09:00 Traningsgroep
14:30 Heeten JO17-1
Zondag 28 januari
10:30 Heeten 2
12:00 Heeten 5
14:00 Heeten 1

Uit
Zaal comp. Rohda R.
Zaal comp. Haarle
vrij
vrij
vrij
vrij
Zaal comp. Heeten
Zaal comp. N. Heeten
Zaal comp. N. Heeten
vrij
vrij
Traning buiten
Wijhe JO178-1

Oefen wedstr.

RKSV Bornebroek
JO19-2
Sp. Lochem 1

Competitie
Oefen wedstr.
Competitie
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Zaterdag 3 februari
09:15
JO13-1
13:00
JO13-2
14:00
JO11-1
09:30
JO11-2
09:00
JO11-3
08:00
JO11-4
10:05
JO9-1
13:30
JO9-1
12:00
JO9-2
12:00
JO9-3
15:00
JO9-4
09:00
JO7-1
09:00
Traningsgroep
Zondag 4 februari
14:00
Turkse Kracht 1
10:30
Marienheem 2
10:45
TVC ‘28
10:30
Go Ahead Deventer 2
12:30
Heeten 5

Zaal comp. Wijhe
Zaal comp. Rohda R.
Zaal comp. Wijhe
Zaal comp. N. Heeten
Zaal comp. Broekland
Zaal training Heeten
Sp. Vroomshoop JO9-1
Zaal comp. Broekland
Zaal comp. Broekland
Zaal comp N. Heeten
Zaal comp. Rohda R.
Zaal comp. Lettele
Zaal training Heeten

Beker

Heeten 1
Heeten 2
Heeten 3
Heeten 4
Rohda Raalte 9

Competitie
Competitie
Competitie
Competitie
Competitie

VOLLEYBAL
Datum/tijd Thuis
Vrijdag 26 januari
19:15 A.B.S. DS 1
20:15 Heeten Sportief HR 3
20:15 Heeten Sportief DR 1
20:15 Heeten Sportief DR 3
21:30 Heeten Sportief HR 1
21:30 Heeten Sportief HR 4
21:30 Heeten Sportief DR 2
Zaterdag 27 januari
SV Dynamo Apeldoorn DS
15:00 11
Maandag 29 januari

Uit

Sporthal

Heeten Sportief DS 1
WSV HR 2
sv Welsum DR 1
Avior DR 6
Avior HR 1
WSV HR 1
S.C. GORSSEL DR 2

De Uutvlog
Sporthal Heeten
Sporthal Heeten
Sporthal Heeten
Sporthal Heeten
Sporthal Heeten
Sporthal Heeten

Heeten Sportief DS 2

Omnisport
Apeldoorn

19:30 sv Welsum DR 1
20:15 Heeten Sportief DS 1
Dinsdag 30 januari
19:30 WIK Steenderen DR 1
21:00 Borplat HR 1

Heeten Sportief DR 2
Avior DS 7

Dorpshuis De
Bongerd
Sporthal Heeten

Heeten Sportief DR 1
Heeten Sportief HR 1

het Hooge Wessel
De Schalm
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Woensdag 31 januari
20:30 Volleybal Voorst HR 1
21:15 Teuge DR 1
21:15 WSV HR 1
Donderdag 1 februari
21:00 Voorwaarts HR 3
Zaterdag 3 februari
09:00 A.B.S. N3 1
10:00 A.B.S. N6 2
10:00 Heeten Sportief N3 1
10:00 Heeten Sportief N5 1
11:00 Avior N5 7
11:00 Heeten Sportief N6 1
12:30
15:30
16:30

Heeten Sportief HR 2
Heeten Sportief DR 3
Heeten Sportief HR 3

Dorpshuis Voorst
Gymzaal
Bleriotstraat
de Kei

Heeten Sportief HR 4

De Jachtlust

Heeten Sportief N3 1
Heeten Sportief N6 1
Avior N3 1
Voorwaarts N5 1
Heeten Sportief N5 1
Luttenberg N6 1

De Scheg
De Scheg
De Scheg
De Lange Slag
De Lange Slag
De Scheg
Omnisport
Apeldoorn
De Lange Slag
Omnisport
Apeldoorn

SV Dynamo Apeldoorn MC 5 Heeten Sportief MC 1
Rood-Wit '75 MB 1
Heeten Sportief MB 1
SV Dynamo Apeldoorn DS
10
Heeten Sportief DS 2

HANDBAL
Datum/tijd
Thuis
Zaterdag 10 Februari
10:00
Plus Severijn Heeten D1
10:50
Plus Severijn Heeten F2
13:50
Plus Severijn Heeten E1
Zaterdag 17 Februari
13:10
Plus Severijn Heeten F2
13:15
Overwetering E2
14:00
Plus Severijn Heeten E1
14:55
Plus Severijn Heeten B1
16:00
Overwetering D1
17:00
Auto Service/Haarle C1
19:00
Plus Severijn Heeten Dames 1
20:15
Plus Severijn Heeten Heren 1
20:15
Overwetering Dames 2
Zondag 18 Februari
13:15
Plus Severijn Heeten Dames 3

Uit

Aanw./ vertr.

Kwiek (R) D1
DSC F2
DSC E1
ABS F2
Plus Severijn Heeten E2
Kwiek (R) E3
ABS B1
Plus Severijn/Heeten D1
Plus Severijn Heeten C1
ABS Dames 1
Cabezota Heren 1
Plus Severijn Heeten Dames 2

13:20

13:30
14:15

Nieuw Heeten Dames 2
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AFMELDEN HANDBALSEIZOEN 2018/2019
De leden die zich willen afmelden voor het volgende handbalseizoen,
dienen dit d.m.v. het afmeldingsformulier vòòr 1 maart a.s. door te
geven aan Marion Nikamp van de ledenadministratie. Het email adres
is mnikamp@ziggo.nl .
Het afmeldingsformulier is te downloaden vanaf de website
www.handbalheeten.nl.
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AANLEVERDATA ‘T KEVERTJE
Verschijningsdatum
vrijdag
9 februari
23 februari
9 maart
23 maart
6 april
27 april
18 mei

Aantal weken
2
2
2
2
3
3
2

Kopij inleveren
zondagavond
4 februari
18 februari
4 maart
18 maart
1 april
22 april
13 mei

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
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