't Kevertje
Kerk- en verenigingsnieuws voor Heeten

Durf je me aan te raken?
Het is carnaval, overal feest in de straten, versiering alom, ja ook op
de gezichten! Geschminkt tot de mooiste creaties gaan mensen over
straat. Dikke pret, voorpret vooral ook. Sommigen zijn er al weken
mee bezig geweest om tot de juiste carnavalsuitrusting te komen. Dit
jaar weer anders dan vorig jaar, héérlijk! Geweldig als er mensen
zijn die er zo van genieten! Ik zelf heb dat niet zo, ik geniet wel van
mooie kleding-creaties, zeker wel, maar niet gekoppeld aan carnaval,
maar dat terzijde.
In het Evangelie van dit weekend ontmoeten we ook iemand die er
anders uit ziet dan normaal…. Een melaatse. Nee, hij is niet
geschminkt. De vlekken op zijn huid komen door een akelige ziekte
die hem teisteren en isoleren. Hij doet het er ’s morgens niet voor de
lol op en hij kan het er ’s avonds niet afwassen.
Nee, hij smeekt juist bij Jezus: “Als Gij wilt kunt Gij mij reinigen.”
En Jezus wordt door medelijden bewogen.
Hij steekt zijn hand uit, raakt hem aan en spreekt tot hem.
Hij doet, hij raakt aan en spreekt.
En terstond verdween de melaatsheid en de man was gereinigd. Hij
kon weer verder met een normaal leven, misschien nu wel een keer
carnaval vieren, je gezicht “veranderen” voor de lol. Met dit verschil,
dat hij drommels goed wist welke impact het op zijn leven gehad
heeft.

Vrijdag 9 februari 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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Uit het bijbelboek Leviticus weten we dat mensen met een huidziekte
met gescheurde kleren moesten rondlopen en met loshangende haren,
opdat iedereen kon zien dat zij een besmettelijke ziekte met zich
meedroegen…. En dus buitengesloten werden uit de gemeenschap.
Is dat nu werkelijk verleden tijd? Onrein…. we worden nu ook
gewaarschuwd voor het griepvirus, hoe onschuldig dat ook lijkt….
Misschien om eens over na te denken: hoe gaan we om met mensen
die niet door verkleedpartijen, maar anders zijn in onze ogen. En
waarom “anders??”
Gezien worden, aangeraakt worden, wie wil dat niet, je wordt als
volledig mens beschouwd. Dat werkt pas echt genezend!
Clazien Broekhoff

KERKNIEUWS
VIERINGEN PAROCHIE H. KRUIS LOCATIE HEETEN
Datum
Heeten
Za. 10/2
Heeten
Zo. 11/2
Nw. Heeten
Za. 10/2
Nw. Heeten
Zo. 11/2
Holten
Zo. 11/2
Heeten
Wo. 14/2

Tijd
19.00 u.

Viering
Eucharistieviering,
Em. past. B. Wolters
Geen viering

19.30 u.

Carnavalsviering,
Em. past. J. Verweij
Geen viering

Koor
Parochiekoor

Geen viering
19.00 u.

Aswoensdag, eucharistieviering,
Em. past. J. Verweij

Parochiekoor
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Datum
Heeten
Za. 17/2
Heeten
Zo. 18/2
Nw. Heeten
Za. 17/2
Nw. Heeten
Zo. 18/2
Holten
Zo. 18/2
Heeten
Wo. 21/2

Tijd
17.30 u.

Viering
Presentatieviering Eerste H.
Communie, Em. past. J. Verweij
en past. werker H. Bloo
Geen viering

19.00 u.

Presentatieviering Eerste H.
Communie, past. werker H.
Bloo
Geen viering

09.30 u.

Eucharistieviering,
Vicaris R. Cornelissen
Eucharistieviering

19.00 u.

Koor
Kinderkoor
Sunshine

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 dinsdag 23 januari is op 95-jarige leeftijd overleden Truus
(Geertruida Maria Johanna) Stroek-Hooijman, Zij woonde op de
Stevenserf te Heeten. Maandag 29 januari hebben de uitvaart en
crematie plaatsgevonden .
Op vrijdag 26 januari is op 90-jarige leeftijd overleden Johanna
Maria Grondhuis-Kruit. Zij woonde op de Stevenserf te Heeten. Haar
uitvaart en begrafenis hebben op vrijdag 2 februari plaatsgevonden.
Op vrijdag 26 januari is op 73-jarige leeftijd overleden Theo
(Theodorus Wilhelmus) Linthorst. Hij woonde aan de Lombokweg 4
te Heeten. Zijn uitvaart en begrafenis hebben op donderdag 1 februari
plaatsgevonden.
Dat zij mogen rusten in vrede.
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MISINTENTIES
Wij gedenken de volgende intenties:
In het weekend van 10 een 11 februari:
Jgt. Riek Sibelt-Kleinherenbrink; Jgt. Jan Voorhorst; Jgt. Hein
Voorhorst; Overl. ouders Heerink-Gerritsen; Overl. ouders van
Dooremolen-Roozeman, Geert en overl. fam.; Wim Schrijver; Gé en
Annie Hazelhekke-Ruiter; Mies en Trees Hiethaar en overl. fam.;
Hein Hunneman en overl. fam.; Johanna en Antoon Kerkvliet en
overl. fam.; Johan en Gerard Hagen; Gerrit Aarnink; Overl. ouders
Grondhuis-Wevers; Antoon en Marietje Ogink-Olde Bijvank; Riek
Lokate-Nikamp; Jan Oostewechel; Johan Elshof en overl. fam.; Jo
Wesselink-Koerkamp; Truus Stroek-Hooijman; Theo Linthorst;
Annie Grondhuis-Kruit.
Woensdag 14 februari:
Voor het slagen van een operatie; Leida en Frans Boerhof; Hein en
Riek Groot Zwaaftink; Harry Wichers Schreur; Marie van RossumSchoorlemmer; Overl. ouders Groote Stroek-Schoot, Jan, Bernard en
Teun.
In het weekend van 17 en 18 februari:
Jgt. Albertus Klein Overmeen; Overl. ouders Gerrit Oldeboer-Annie
Eekmate; Zuster Marian Reimert; Gé en Annie Hazelhekke-Ruiter;
Overl. ouders Voorhorst-Olde Bijvank en Herman Voorhorst; Hein
Hunneman en overl. fam.; Johanna en Antoon Kerkvliet en overl.
fam.; Riek Lokate-Nikamp; Jan Oostewechel; Jo WesselinkKoerkamp; Truus Stroek-Hooijman; Theo Linthorst; Annie
Grondhuis-Kruit; Bernard Vloedgraven.
Woensdag 21 februari:
Jgt. Gerardus Olde Bijvank; Wim en Toos Tutert; Ben, Herman en
Mien Timmer en overl. familie.
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KOSTER EN ACOLIETEN
Datum
Za. 10/2
Wo. 14/2

Tijd
19.00 u.
19.00 u.

Za. 17/2
Zo. 25/2
Za. 3/3
Za. 10/3
Zo. 11/3
Zo. 18/3
Wo. 21/3

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

Za. 24/3
Zo. 25/3
Vr. 30/3
Za. 31/3

19.00 u.
10.30 u.
15.00 u.
21.00 u.

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

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

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

Ma. 19/2 20.00 u. Doopvoorbereiding

K
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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.
KERKSCHOONMAAK
Woensdag 28 februari groep 4
Dinsdag 20 maart groep 5
GEZINSVIERING:
Zaterdag 17 februari 17.30 u. is de presentatieviering voor de eerste heilige communie,
THEMA: ‘Ik kom erbij!’
De communicantjes zullen zich voorstellen. Kinderkoor Sunshine
verzorgd de liedjes. Iedereen is van harte welkom!
OPBRENGST AKTIE KERKBALANS
Beste parochianen, voor zover de toezeggingen binnen zijn, kunnen
we melden dat de opbrengst van de Aktie Kerkbalans bijna €
78.000,00 is. Dit is een heel mooi bedrag, waar we erg blij mee zijn,
bijna gelijk aan 2017. Heel hartelijk dank aan u allen als gevers en
aan de medewerking van de organisatie en wijkcollectanten.
Namens Locatieraad, Pastoraatgroep
en organisatie van de Aktie Kerkbalans
INLEGVEL PAROCHIEGIDS HEETEN 2018
Beste parochianen en vrijwilligers. Er komt binnenkort weer een
nieuw inlegvel parochiegids Heeten. De vorige bewaarfolder was van
2016. Er is in de loop van de jaren alweer veel veranderd, bij bestuur,
pastorale team en bij de vrijwilligers. Zou u willen kijken of de
gegevens van u nog kloppen? Denk aan werkgroepen, koren,
contactpersonen en vrijwilligers. Let op naam, telefoonnummers en
graag e-mail adres.
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Graag voor 18 februari door geven via mail aan
secretariaat@parochieheeten.nl of briefje in de bus bij het parochie
secretariaat. Dank voor uw medewerking.
Locatieraad en secretariaat parochie Heeten.
VOORSTELLEN GENIO RUESEN
Mijn naam is Genio Ruesen. Sedert de herfst van 2017 mag ik het
parochiebestuur van de parochie Heilig Kruis versterken in de rol van
vicevoorzitter. Dat is een eervolle en uitdagende klus, die ik
gedurende een aantal jaren hoop te kunnen vervullen. Sedert 1981
woon ik al in Raalte omdat ik toen werk vond als leraar op het
Florens Radewijns College, voorganger van het huidige Carmel
College Salland. Inmiddels werk ik vanuit Raalte op een zusterschool
in Enschede. In het begin kerkten mijn vrouw en ik ‘in de Paulus’. Na
onze verhuizing naar Noord hoorde ons gezin onder de
Kruisverheffingskerk. Daar zijn onze beide kinderen gedoopt. In de
jaren negentig ben ik betrokken geraakt bij de groep die er
gebedsvieringen en later woord- en communiediensten verzorgde.
Dat versterkt je band met de parochie. De uitnodiging van pastoor
Baneke om eens na te denken over een rol in het parochiebestuur van
de nieuwe parochie en kennis te maken met het bestuur, heb ik dan
ook graag geaccepteerd. Het geloof is voor mij een houvast in goede
en in minder goede tijden, het is richtinggevend in mijn leven. In een
viering krijg je steeds weer even de gelegenheid om je moreel
kompas bij te stellen en benadruk je door de vredeswens steeds dat je
mèt anderen en vóór anderen christen wilt zijn. Het bestuurswerk in
een parochie is natuurlijk van heel andere aard dan het voorbereiden
van een gebedsdienst, maar dat kan gebeuren vanuit datzelfde moreel
kompas. In samenwerking met de andere bestuursleden hoop ik zo de
parochie Heilig Kruis te kunnen dienen.
NAAR 'MAGISCHE MINIATUREN' IN HET
CATHARIJNECONVENT
Van 23 februari tot en met 3 juni is in het Catharijneconvent in
Utrecht de tentoonstelling 'Magische miniaturen' te zien.
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Bij voldoende belangstelling uit onze parochie (minimaal 14 en
maximaal 21 personen) willen wij deze tentoonstelling donderdag 12
april bezoeken en aansluitend onder leiding van een gids een
stadswandeling maken. Wij kunnen gebruik maken van retourtickets
van de NS maar daarmee mogen we alleen in de daluren reizen dus
pas na 18.30 u en dus willen we de dag afsluiten met een hapje eten
in Utrecht. De kosten zijn € 65,00 per persoon voor:
- NS-retour Raalte-Utrecht
- kop koffie/thee in het Catharijneconvent
- toegang tot het Catharijneconvent (geen korting voor MJK-houders)
- rondleiding in het Catharijneconvent
- lunch incl. kop koffie of thee
- stadswandeling onder leiding van een gids van het Gilde
- glaasje drinken
salade/quiche/pizza/saté
(bij
opgave
krijgt
u
div.
keuzemogelijkheden)
Wij verwachten rond 20.00 u in Raalte terug te zijn. Opgave voor
deze dag kan tot uiterlijk 1 maart bij Els Ruiter, liefst per mail
elsruiter48@gmail.com - telefoon 0570-531308.
Pastor Harry Bloo

VERENIGINGSNIEUWS
KBO/PCOB EN ZGR STEVENSKAMP
In verband met de carnavalsoptocht gaat de inloopmiddag in de
Stevenskamp op 11 februari niet door.
De eerstvolgende is de vierde zondag, 25 februari.
KBO/PCOB EN WIJZ WELZIJN, DE GEMEENTE EN
VERKEERSSCHOOL HAZELHEKKE
Geven een Introductiemiddag over hoe je langer veilig aan het
verkeer kunt blijven deelnemen.
Op dinsdagmiddag 27 februari om 14.00 u. in het KulturhusTrefpunt.
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KBO/PCOB EN ZGR STEVENSKAMP
Elke dinsdagmiddag vanaf 14.00 u. is er een inloopmiddag voor
iedereen die vragen of problemen heeft op het gebied van
digitalisering. Wij
helpen
U
op
het
gebied
van tablet/computer/mobiele telefoon.
DONATEURS ACTIE 2018
Beste dorpsgenoten, om mensen te kunnen
blijven helpen en de vereniging te
ondersteunen is er is dit jaar, net als andere
jaren weer een donateuractie. Deze actie is van maandag 17 februari
tot en met 2 maart 2018. U kunt leden van de EHBO-vereniging in
deze periode aan de deur verwachten. Wij vertrouwen erop dat deze
actie, net als andere jaren, weer een succes wordt Met uw hulp
kunnen we blijven helpen! . http://ehbo-heeten.nieuwheeten-online.nl
AKTIVITEITENGROEP 55+ SENIORENKOOR
Het seniorenkoor zoekt versterking!!!!!!
We zijn een gezellig koor dat elke donderdag middag repetitie heeft
in de recreatiezaal van de Stevenskamp onder leiding van Susan
Voorhorst uit Haarle. Na de repetitie gezellig samen koffie drinken.
Door verschillende omstandigheden is het koor de laatste tijd nogal
wat leden kwijt geworden. Wij verzorgen ook optredens in
verzorgings en verpleeghuizen in de buurt. Het zou toch jammer zijn
dat we dit niet meer kunnen omdat we te weinig leden hebben. Dus
zeg niet te gauw; ik kan niet zingen maar probeer ook de buurvrouw
mee te krijgen en kom ons versterken met je mooie stem zodat we
met het koor weer mensen blij kunnen maken. Kom vrijblijvend een
keer op de repetitie op donderdag om 14.30 u.
De Koorleden
CARNAVALSOPTOCHT
Op zondag 11 februari gaat de carnavalsoptocht door ons dorp!
Carnavalsvereniging Sallands Zotten hoopt er samen met jullie en
prins Richard en prinses Marieke een geweldige optocht van te
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maken. Mooie verkleedde kinderen, duo’s en loopgroepen, versierde
wagens met verrassende thema’s. We hopen jullie allemaal te zien als
deelnemer of in het publiek! De mooist verkleedde kinderen in het
publiek kunnen een prijsje winnen. Na de optocht wordt het feest bij
onze residentie Brasserie Dert13n voortgezet. Gezellig als u ook
komt! De optocht start om 14.30 u. De route is gewijzigd i.v.m.
werkzaamheden Weseperweg: Start Dorpsplein – Oltheten –
Hordelmansweg – Niëenhof (meteen rechtsaf de Niëenhof in en voor
de Steerne links) – Stellingmolen – Dorpsstraat – Uilenbroekstraat
(helemaal rechtdoor en aan het einde links) – Holterweg – Einde
Dorpsstraat. Gelieve geen auto’s langs de route plaatsen.
Online inschrijven voor de optocht kan op onze website
www.sallandszotten.nl Voor de categorie ‘Grote wagens’ geldt een
verplichte online inschrijving. Er kunnen maximaal 34 wagens
meedoen, vol = vol. Online inschrijven vóór zaterdag 10 februari
12.00 u. Alle andere deelnemers kunnen zich ook op 11 februari
inschrijven bij onze residentie Brasserie Dert13n tussen 13.00 en
14.15 u. We zien jullie graag tijdens de optocht!
Optochtcommissie Sallands Zotten

OVERIG NIEUWS
VERLOREN
Op zondag 14 januari contant geld in de buurt van de Mariakapel op
de Stevenskamp. Hebt u het gevonden dan graag een telefoontje naar
de pastorie tel. 381233.
ZGR GAAT NAAR LOURDES, HELPT U MEE?
Veel cliënten van ZGR, een serviceorganisatie gericht op welzijn,
wonen en zorg in het hart van Salland, hebben een uitgesproken wens
om naar Lourdes te gaan Zij kunnen dit echter niet zonder zorg en
ondersteuning ter plaatse. Aankomende mei organiseert ZGR speciaal
voor deze cliënten een bedevaartsreis. Cliënten worden gedurende de
reis ondersteund door onze vertrouwde medewerkers, zodat ook zij
die ondersteuning nodig hebben, mee kunnen. Onze
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woonzorglocaties organiseren de aankomende periode verschillende
ludieke acties, waarmee geld zal worden ingezameld voor de reis. Zo
organiseert ZGR Stevenskamp op 2 maart van 10.00 – 22.00 u. een
rummikubdag. Op die manier hopen we de kosten van de reis voor
zowel meereizende medewerkers, als voor onze cliënten, naar
beneden te brengen. Wij hopen dat u na het lezen van bovenstaande
enthousiast bent geworden en na afloop van de eucharistieviering op
17 februari een steentje bij wil dragen. Namens onze cliënten alvast
hartelijk dank! Met vriendelijke groet,
Ingrid van der Wielen, medewerker welzijn ZGR Stevenskamp
BINGO-MIDDAG IN STEVENSKAMP
Deze middag is bedoeld voor iedereen die het leuk vind om BINGO
te spelen! Er zijn leuke prijzen te winnen. Hoe meer zielen, hoe meer
vreugd!
Datum: Vrijdag 16 februari
Locatie: Stevenskamp
Aanvang: 14.30 u.
Prijs: € 5,50 inclusief koffie, consumptie en aan het einde van de
middag een lekkere snack.
ZONNEBLOEMVAKANTIES
Jarenlang waren “de Zonnebloemvakanties” gewaardeerde vakanties
en hebben veel Heetenaren genoten van deze vakanties. Trees
Wagenmans, inmiddels gestopt, heeft lang geholpen met de
aanvragen en andere vrijwilligers gingen mee als begeleiding op deze
vakanties. Een bedankje hiervoor is zeker op zijn plaats. Helaas is
vanaf 2018 De Zonnebloem gestopt met het landelijk aanbieden van
nationale en regionale vakanties, alleen de vaarvakanties gaan
gewoon door. Dus de vakanties zoals wij als afdeling voorheen
samen met u hebben aangevraagd zijn niet meer mogelijk.
Zonnebloem afdeling Heeten gaat niet zelf georganiseerde vakanties
regelen omdat wij niet in staat zijn de verzorging daaromheen aan te
bieden. Via de website van de landelijke Zonnebloem:
https://www.zonnebloem.nl/vakanties kunt u de mogelijkheden voor
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een vaarvakantie lezen. Ook zijn er nog wel mogelijkheden om zelf
andere vakanties te boeken waar ook zorg aanwezig is. Dit zijn ook
vakanties voor ouderen met of zonder zorgvraag. Misschien kunnen
wij u op weg helpen met informatie hierover. Wilt u informatie dan
kunt u contact opnemen met: Julia Tomassen, telefoon: 0617469171.
HEETENWOONT
De stichting HeetenWoont heeft plannen om te komen tot de bouw
van vijf duurzame koopwoningen op de nu nog vrij liggende kavel
Hoek Holterweg/Dorpsstraat (voormalig pand Geertman). Voor
belangstellenden wordt er een informatieavond gehouden op
maandag 5 maart in KulturhusTrefpunt te Heeten, aanvang 19.30 u.
Aanmelden is niet nodig. Iedereen is van harte welkom. De stichting
HeetenWoont heeft als doel om samen met anderen het wonen in
Heeten voor alle leeftijdsgroepen duurzaam te optimaliseren.
Bestuur HeetenWoont
WANDEL4DAAGSE HEETEN 2018
De eerste vergadering is weer geweest en de datum voor de
Wandel4daagse 2018 is bekend.Van 18 t/m 21 juni 2018 is de
Wandel4daagse. Zet deze datum vast in je agenda, zodat we er weer
een leuk evenement van kunnen maken.Tevens zijn we nog op zoek
naar vrijwilligers die ons 1 of meerdere avonden willen helpen.Voor
meer info mail naar wandelvierdaagseheeten@gmail.com
SAMEN HEETEN SAMEN ETEN
Samen Heeten Samen Eten organiseert een
workshop "Maaltijdsoepen Maken". Maak
diverse bekende en onbekende soepen, als
alternatief voor een maaltijd, en proef bij
elkaar. Zonder pakjes en zakjes, met pure
ingrediënten. Leuk om te maken, heerlijk om te eten. Op zaterdag 24
februari van 15.00 tot ca. 17.00 u. in KulturhusTrefpunt te Heeten.
De kosten zijn € 10, excl. drankjes. Deelname tot 16 personen. Neem
een afsluitbaar bakje mee om ook eventuele thuisblijvers mee te laten
genieten. U kunt zich opgeven tot 21 februari.
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SPORTNIEUWS
VOETBAL
Datum/tijd
Thuis
Uit
Zaterdag 10 februari
09:00 Traningsgroep
09:30 Heeten JO9-2
Schalkhaar JO9-2
09:30 Heeten JO11-1
Schalkhaar JO11-1
11:00 Heeten JO13-1
FC RDC JO13-1
Zondag 11 februari
Geen wedstrijden i.v.m. Carnaval
Zaterdag 17 februari
14:30 Heeten JO19-1
CSV '28 JO19-1
14:30 Heeten JO19-2
Helios JO19-2
09:40 Sallandia JO17-1
Heeten JO17-1
14:30 Rohda R. JO17-7
Heeten JO17-2G
12:45 Heeten JO15-1G
Marienberg JO15-1
12:45 Heeten JO15-2G
Colmschate JO15-4
12:30 Nieuw Heeten JO15-1G
Heeten JO15-3
11:00 DETO JO13-1G
Heeten JO13-1G
11:00 Heeten JO13-2
Witkampers JO13-3
08:30 FC RDC JO11-1
Heeten JO11-1G
09:00 Heeten JO11-2
Rohda R. JO11-2
09:00 Wesepe JO11-1G
Heeten JO11-3G
Koninklijke UD JO1109:00 Heeten JO11-4G
3G
10:05 Heeten JO9-1
Lochem SP JO9-2
09:00 Wesepe JO9-1
Heeten JO9-2G
10:05 Heeten JO9-3G
Rohda R. JO9-7
09:00 Traningsgroep
Zondag 18 februari
14:00 Twenthe 1
Heeten 1
10:30 Heeten 2
Rohda R. 4
10:00 Haarle 3
Heeten 3
10:00 Gazelle De 2
Heeten 4
12:30 Heeten 5
Lettele 3
10:00 Heeten 6
Juventa '12 7
10:45 SDOL 4
Heeten 7
09:15
Heeten 45+1
Tubantia 45+1
Zie ook de site www.svheeten.nl

Oefen
Oefen
Oefen
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VOLLEYBAL
Datum/tijd
Thuis
Vrijdag 9 februari
20:15 Heeten Sportief HR 1
20:15 Heeten Sportief HR 2
20:15 Heeten Sportief DR 2
21:30 Heeten Sportief HR 3
21:30 Heeten Sportief HR 4
21:30 Heeten Sportief DR 3
Zaterdag 10 februari
16:30 Heeten Sportief MB 1
16:30 Heeten Sportief DS 2
16:30 Heeten Sportief MC 1
17:00 Bruvoc DS 2
Zaterdag 17 februari
16:30 Heeten Sportief DS 2
16:30 Heeten Sportief MB 1
16:30 Heeten Sportief MC 1
Vrijdag 23 februari
20:15 Heeten Sportief HR 3
20:15 Heeten Sportief DR 3
20:15 Heeten Sportief HR 4
21:30 Heeten Sportief DR 1
21:30 Heeten Sportief HR 1
21:30 Heeten Sportief HR 2

Uit

Sporthal

Volleybal Voorst HR 1
Voorwaarts HR 1
WIK Steenderen DR 1
Voorwaarts HR 3
Voorwaarts HR 2
D.S.C. DR 2

Heeten
Heeten
Heeten
Heeten
Heeten
Heeten

SV Dynamo Apeldoorn MB 6
SV Dynamo Apeldoorn DS 11
SV Dynamo Apeldoorn MC 4
Heeten Sportief DS 1

Heeten
Heeten
Heeten
Rhienderoord

Klarenbeek DS 1
Avior MB 6
Blok EVC MC 1

Heeten
Heeten
Heeten

Dash HR 1
RVO DR 1
WIK Steenderen HR 1
Klarenbeek DR 2
D.S.C. HR 1
SV Nieuw Heeten HR 1

Heeten
Heeten
Heeten
Heeten
Heeten
Heeten

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

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

13:20

13:30
14:15

15

Zaterdag 17 februari
20:15 Plus Severijn Heeten Heren 1
20:15 Overwetering Dames 2
Zondag 18 februari
13:15 Plus Severijn Heeten Dames 3

Cabezota Heren 1
Plus Severijn Heeten Dames 2
Nieuw Heeten Dames 2

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. Dit kan aan Marion Nikamp van de ledenadministratie. Het
email adres is mnikamp@ziggo.nl . Het afmeldingsformulier is te
downloaden vanaf de website www.handbalheeten.nl.
AANLEVERDATA ‘T KEVERTJE
Verschijningsdatum
vrijdag
23 februari
9 maart
23 maart
6 april
27 april
18 mei

Aantal weken
2
2
2
3
3
2

Kopij inleveren
zondagavond
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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