't Kevertje
Kerk- en verenigingsnieuws voor Heeten

Wat staat er op mijn verlanglijstje?
Een spannend weekend weer voor veel kinderen in ons land, want de
Sint doet weer zijn entree.
En in de laatste jaren niet alleen spannend voor de kinderen, want
iedereen is er mee bezig: hoe moet de intocht en het hele feest van
Sinterklaas vorm krijgen zodat iedereen er tevreden mee is? En lukt
dat wel: iedereen tevreden stellen?
Ik verlang soms naar volle kerken met veel kinderen, die vrolijk zijn
en genieten van de mooie verhalen uit de Schrift. Op school lukt dat
soms nog wel, maar in de kerk zelf is het moeilijk om de jeugd goed
te bereiken, om ouders mee te krijgen voor activiteiten op
geloofsgebied voor hun kinderen. En dan gaat het natuurlijk om iets
anders dan geloof in Sinterklaas….
Al jarenlang bid ik regelmatig onderstaande psalm, en laat deze nu
dit weekend bij de 33e zondag door het jaar in het leesrooster staan:
psalm 16. Ik vind er zoveel troost, houvast, relativering in. Iedere
keer weer helpt deze psalm mij om tot rust te komen en mijn
piekeren in de handen van God te leggen en mij open te stellen voor
Zijn liefdevolle hand en hulp.
Nee, Hij laat niet toe dat ik val in het niets, want Hij staat naast mij.
Hij behoed mij als het werk me wel eens te veel word, of ik wel eens
een beetje te somber word over de toekomst.

Vrijdag 16 november 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,
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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Steeds houd ik mijn ogen gericht op de Heer, en dan weet ik: Hij is
bij mij. Hij laat het nooit zover komen dat ik om zal vallen, of ten
onder zal gaan. Door mijn pastorale werk verdiep ik me ook weer
eens extra in de teksten die gegeven zijn, zoals deze, die steun biedt.
Ik hoop ook voor u.
Behoed mij, God, tot U neem ik mijn toevlucht.
De Heer is mijn erfdeel, mijn dronk uit de beker,
Hij heeft mijn lot in zijn hand.
Steeds houd ik mijn ogen gericht op de Heer,
„Ik val niet, want Hij staat naast mij.
Daarom ben ik vrolijk en blij van geest,
daarom kan ik rustig gaan slapen.
Mijn ziel Iaat Gij niet aan het dodenrijk over,
Gij levert uw dienaar niet uit aan het graf.
Gij zult mij de weg van het leven wijzen
om heel mijn vreugde te vinden bij U,
bestendig geluk aan uw zijde.
Clazien Broekhoff

KERKNIEUWS
VIERINGEN PAROCHIE H. KRUIS LOCATIE HEETEN
Datum
Heeten
Za. 17/11
Heeten
Zo. 18/11

Tijd
17.30 u.

Viering
Eucharistieviering,
em. pastoor B. Wolters
Geen viering

Koor
Parochiekoor
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Datum
Nw. Heeten
Za. 17/11
Nw. Heeten
Zo. 18/11
Holten
Zo. 18/11
Heeten
Wo. 21/11

Tijd

Viering
Geen viering

Koor

Datum
Heeten
Za. 24/11
Heeten
Zo. 25/11

Tijd

Viering
Geen viering

Koor

09.00 u.

Christus Koning,

Parochiekoor

Nw. Heeten
Za. 24/11
Nw. Heeten
Zo. 25/11
Holten
Zo. 25/11
Heeten
Wo. 28/11

19.00 u.

Geen viering
09.30 u.
19.00 u.

Eucharistieviering,
em. pastoor B. Wolters
Eucharistieviering

St. Caeciliafeest, woord –en
communieviering, past.
werker L. Gunnink
St. Caeciliafeest,
Past. werker H. Bloo
Geen viering
Geen viering

19.00 u.

Eucharistieviering

OVERLEDEN
Op vrijdag 2 november is op 85-jarige leeftijd overleden Mien
(Wilhelmina Maria) Koerkamp-Bril. Zij woonde op de Stevenserf te
Heeten. Haar uitvaart en crematie hebben op woensdag 7 november
plaatsgevonden.
Op zaterdag 10 november is op 87-jarige leeftijd overleden Betsie
(Albertha Hendrika) Krisman-Veldkamp. Zij woonde op de
Stevenskamp 111 te Heeten. Haar uitvaart en crematie hebben op
vrijdag 16 november plaatsgevonden.
Dat zij mogen rusten in vrede.

4

MISINTENTIES
Wij gedenken de volgende intenties:
In het weekend van 17 en 18 november:
Doortje Mensink en overl. fam.; Bennie Tibben; Anton Wagenmans;
Wim Berghuis; Gé en Annie Hazelhekke-Ruiter; Hein Hunneman en
overl. fam.; Johanna en Antoon Kerkvliet en overl. fam.; Overl.
ouders Gerrit Oldeboer-Annie Eekmate; Johan en Herman Lubbers;
Geert Voorhorst; Overl. ouders Grondhuis-Wevers; Mien KoerkampBril; Betsie Krisman-Veldkamp; Gerritdina Klein KoerkampHeethaar.
Woensdag 21 november:
Bertus Alferink.
In het weekend 24 en 25 november:
Jgt. Annie Bosman-Zwijnenberg- Jgt. G.J. Schröder; Overl. leden van
het parochiekoor; Wim Bessembinder; Jan, Lien en Lidy Lenferink;
Gé en Annie Hazelhekke-Ruiter; Hein Hunneman en overl. fam.;
Johanna en Antoon Kerkvliet en overl. fam.; Tonnie en Leon
Schoorlemmer; Gerardus Olde Bijvank, Gerritdina Olde BijvankHaverkamp en Wim Olde Bijvank; Annie Harink-In ’t Veld; Overl.
ouders Grondhuis-Wevers; Mien Koerkamp-Bril; Betsie KrismanVeldkamp.
Woensdag 28 november:
Ouders Kakkenberg-Hannink en overl. fam.; Betsie HaarmanSchrijver; Hein Bril; Herman en Mien Timmer, Ben en overl. familie.
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

5

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 er in het weekenden van 22 en 23 december geen
viering
MISINTENTIES MET DE KERST
Zou u voor opgave van misintenties met de Kerst erbij willen
vermelden voor welke viering de intentie bestemd is, dit i.v.m.
aflezen van de intentie in de vieringen. De misintenties voor Kerst en
Oud en Nieuw (tot en met vrijdag 12 januari) kunnen ingeleverd
worden tot en met zondag 16 december.
De vieringen met de Kerst zie onderstaand tabel.
Misintentie voor:
………………………………………………………………………...
Datum
Kerstavond
24/12 18.30 u.
24/12 21.00 u.

Soort viering
Gezinsviering
Eucharistieviering

Koor
Kinderkoor
Sunshine
Power of
Music
Parochiekoor

X

Woord- en
1e Kerstdag
25/12 09.00 u communieviering
Eucharistieviering
Rejoice
2e Kerstdag
26/12 09.00 u.
A.U.B. aankruisen in welke viering de intentie gelezen moet
worden.
KOSTER EN ACOLIETEN
Datum
Za. 17/11
Zo. 25/11
Za. 1/12

Tijd
17.30 u.
09.00 u.
17.30 u.

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

Acolieten
Tijs en Judtih Salden
Geen misdienaars
Geen misdienaars
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Za. 8/12
Zo. 16/12
Ma. 24/12
Ma. 24/12

17.30 u.
09.00 u.
18.30 u.
21.00 u.

Di. 25/12
Di. 25/12
Wo. 26/12
Za. 29/12

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

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

Tijs en Ruben Salden
Evelin en Judith Salden
Geen misdienaars
Tijs en Ruben Salden
Geen misdienaars
Geen misdienaars
Eveline en Judith Salden
Geen misdienaars

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. 19/11

09.30 u. Werkgroep kerkversiering
20.00 u. PCI bestuur

K
P

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.
Volgende doopzondag is 10 maart 2019.
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KERKSCHOONMAAK
Woensdag 5 december groep 2, maandag 31 december groep 3
BESTE PAROCHIANEN
Op zondag 25 november op het feest van Christus Koning wordt ook
het jaarlijkse St. Caeciliafeest gevierd, het parochiekoor zal in deze
Woord – en Communie viering zingen natuurlijk. Dit jaar extra
feestelijk want er worden twee dames gehuldigd vanwege hun 25
jarig koorjubileum, t.w. Diny Kakkenberg en Diny Hendriks. In deze
viering zal Lonneke Gunnink voorgaan en de jubilarissen worden
onderscheiden met een zilveren speld en toebehoren. Wij, van het
parochiekoor vinden het fijn als ook u daarbij aanwezig bent, na
afloop kunt u de jubilarissen feliciteren in de kerk.
Vriendelijke groet: het Parochiekoor
ADVENT
Hallo Kinderen, ouders, grootouders,
parochianen, Over een paar weken begint de
Advent. Een tijd van wachten, uitkijken en
voorbereiden, 4 weken lang, tot het Kerstmis
is. Hier gaan we in de gezinsviering op
zaterdag 1 december over nadenken. Wij
nodigen jullie allemaal uit om hier bij te zijn. Het Kinderkoor
Sunshine zingt mooie liedjes en diaken Marc Brinkhuis gaat voor in
de viering. Graag tot ziens in de kerk op zaterdag 1 december om
17.30 uur.
VACATURE KOSTER RK KERK HEETEN
Wim van den Berg heeft te kennen gegeven dat hij een groot aantal
taken van zijn kosterschap per 1 januari 2019 gaat neerleggen. Nu
zoeken wij vrijwilligers (m/v) die de taken van Wim willen
overnemen. Het zou mooi zijn als er zich meerdere vrijwilligers
aanmelden, zodat de taken verdeeld kunnen worden. Hierdoor kost
het iedereen minder tijd en kan men bij verhindering taken van elkaar
overnemen. In overleg met elkaar kunnen de nieuwe vrijwilligers de
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taken verdelen. Maar misschien is er ook iemand die alle taken van
Wim wil overnemen? Indien u denkt: “dit is wel iets voor mij”, ook
al is het maar een deel van de taken, meld u dan bij het secretariaat.
Voor informatie kunt u contact opnemen met Harry Vulink 0570 531788 (na 18.00 uur) of Albert Rekveld 0572 – 382507. De
werkzaamheden van de koster zijn belangrijk voor de dagelijkse gang
van zaken en de weekend vieringen in onze geloofsgemeenschap.
Laten we samen proberen de kerk draaiende te houden. Locatieraad
en Pastoraatgroep RK kerk Heeten november 2018.
JONGERENCOLLECTE!!
Zoals ieder jaar is er ook dit jaar weer een speciale deurcollecte voor
al het werk in onze parochies voor kinderen, tieners en jongeren. Ik
hoor u al zeggen....: waar zijn die dan??!! Juist, en daarom is die
collecte zo hard nodig!
In het weekend van 17/18 november wordt uw speciale aandacht
ervoor gevraagd. Gelukkig hebben we nog steeds een paar
kinderkoren, we hebben misdienaars en acolieten en we hebben een
groot aantal vormelingen en eerste Communicantjes. En wat dacht u
van de gezinsmisgroepen her en der en de kinderkerk in Raalte? Daar
zijn we trots op en dat willen we graag zo houden. Om hen een hart
onder de riem te steken, en te bouwen aan nieuwe activiteiten voor
onze jonge parochianen heel graag uw gulle gift! Vele kleintjes
maken samen groot. DANK!!
Clazien Broekhoff
KENNISMAKEN MET VERBINDEND COMMUNICEREN
Op woensdagavond 28 november laat Marco Salentijn deelnemers
kennismaken met ‘Verbindend communiceren’. De avond is een
initiatief van het Spiritualiteitscafé en wordt gehouden in het
Gemeenschapscentrum, Kerkstraat 13 in Raalte van 19.30 – 22.00 u.
De workshop is een korte en praktische kennismaking met het model
van ‘Geweldloze communicatie’ van Marshall B. Rosenberg. Aan de
hand van een eigen gekozen alledaagse praktijksituatie wordt je je
bewust van jouw communicatie met je omgeving. Je leert hoe je op
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een respectvolle en heldere manier kunt aangeven wat er in je leeft en
wat jij nodig hebt om jouw leven aangenamer en leuker te maken.
Dat vraagt om een vorm van communicatie waarin we onze
verantwoordelijkheid nemen voor onze behoeftes en de intentie
hebben om te willen verbinden met de ander. De kosten voor deze
avond
zijn
€12,50
p.p.
Aanmelden
kan
via
spiritualiteitscafe@gmail.com. Heb je vragen, deze kun je ook aan dit
e-mailadres sturen.
OOGSTGAVE 2018
Maar liefst € 30.100,- was de opbrengst van de jaarlijkse oogstgave.
Met dit prachtige bedrag heeft de school voor zorgkinderen in het
zuiden van Thailand nu echt bestaansrecht. Middels het project
Mount Neverrest kan rond de school een flinke tuin aangelegd en in
cultuur worden gebracht. Met de opbrengst van de verschillende
producten worden niet alleen de monden van de schoolbevolking
gevuld, ook met het vermarkten ervan krijgt de school een gedegen
financieel fundament. Ook de lokale boeren profiteren van deze
nieuwe bestaansbron. Wat heeft Salland met deze oogstgave in dit
deel
van
Thailand
een
wezenlijk
verschil
gemaakt!
Hartelijk dank aan alle gulle gevers; dank zeker ook aan alle
collectanten.
INSPIRATIEWANDELING MET STILTEMOMENTEN
ZATERDAG 15 DECEMBER 2018
Juist in de drukke maand december helpt stilte om weer naar binnen
te keren. Neem tijd om die stilte op te zoeken en je te verwonderen,
open te staan voor dat wat op je pad komt. Joke van Steenoven en
Liedewijde Tielbeek begeleiden deze anderhalf uur durende
inspiratiewandeling rond het thema “Zoek”. Er worden oefeningen
gedaan waarbij je dicht bij jezelf blijft. Ook gaan de deelnemers
‘kauwen’ op een tekst die tot nadenken stemt. De wandeling duurt
van 09.30-11.30 u., inclusief koffie/thee drinken.
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De kosten zijn € 7,50 inclusief koffie/thee. Er wordt ongeveer 3 á 4
kilometer gewandeld over kleine bospaden. Aanmelden kan via emailadres spiritualiteitscafe@gmail.com

VERENIGINGSNIEUWS
BEGRAFENISVERZEKERING HEETEN
Balans per 30-06-2018
€
Activa
Passiva
Bank, rekening-courant
668 Eigen vermogen
Bank, bedrijfsspaarrekening
31000 Te betalen posten
31668
(Boekjaar 1-7-2017
t.m. 30-6-2018)

Exploitatierekening 2017/2018

Nadelig resultaat 2017/2018

€
Lasten
16959 Lijkvervoer
8 Kosten opbaren
Koeling
Laatste zorg
Administratiekosten
Bankkosten
Vergaderkosten
1684 Bestuurskosten

Totaaltelling

18651

Baten
Contributies
Bankrente

€
31653
15
31668

€
8896
2229
5351
1731
135
225
84
0
18651

De contributie wordt voor het komende jaar door het bestuur
voorgesteld op € 30 per jaar. Van de automatisch betalende leden zal
dit bedrag, bij goedkeuring door de leden, in december 2018 van de
rekening worden afgeschreven. De overige leden worden verzocht de
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contributie z.s.m. over te willen maken op ons rekeningnr.
NL49RABO0120209721 t.n.v. “Begrafenisvereniging Heeten”.
Algemene ledenvergadering
Hierbij nodigen wij de leden uit voor de algemene ledenvergadering
op maandag
19 november 2018 om 20.00 u. in het
KulturhusTrefpunt.
Agenda voor de vergadering:
• Opening
• Notulen jaarvergadering 9 november 2017
• Financieel verslag boekjaar 2017/2018
• Verslag kascontrolecommissie.
• Contributie verantwoording
• Benoeming kascontrolecommissie
• Rondvraag
• Sluiting
AANDACHT AANDACHT AANDACHT
Bent u in 2018 verhuisd? Wilt U dan uw oude adres en uw nieuwe
adres even doorgeven?
U kunt dit mailen naar ajvloedgraven@gmail.com. Of sturen naar J.
Vloedgraven Koopmansstraat 3. Alvast heel erg bedankt.
Met vriendelijke groet
Jolande Vloedgraven, secretaresse Begrafenisvereniging WA
EHBO VERENIGING HEETEN-NIEUW HEETEN
“Wij” zijn dringend op zoek naar nieuwe cursisten voor onze nieuwe
EHBO cursus die wij in januari 2019 gaan geven. En wie zijn “wij”?
“Wij” zijn een groep van ruim 70 enthousiaste vrijwilligers die lid
zijn van de EHBO vereniging Heeten-Nieuw Heeten. We blijven
competent als eerstehulpverlener,door minimaal 6 van de acht
informatieve avonden te bezoeken per seizoen. Hierdoor blijven wij
up to date. Tijdens evenementen in het dorp bent u ons vast wel eens
tegen gekomen. We zijn tegenwoordig onmisbaar op elke evenement.
Weet u precies wat u moet doen bij een ongeval thuis,op uw werk of
ergens waar u zich op dat moment bevind?
Kunt u eerste hulp verlenen?
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Weet u hoe een AED apparaat werkt?
Precies! Daarom bevelen wij onze EHBO cursus bij u aan. De cursus
betreft een E-learning cursus die u achter de computer kunt doen,in
januari volgen nog enkele zeer informatieve praktijkavonden in
Heeten. Als u slaagt komt u in het bezit van een volledig EHBO
diploma-Inclusief reanimatie.
Ons motto is dan ook:
“Echt, IEDEREEN kan E.H.B.O leren!”
Dus schroom niet om u op te geven voor de cursus, misschien is er
ook wel iemand bij u in de buurt of in de vriendengroep, die eigenlijk
ook wel wil maar net niet alleen durft te gaan. Ga dan samen, want
samen sta je altijd nog sterker!
De aanwezigheid van een eerstehulpverlener is, en blijft in de
toekomst van levensbelang! Heeft u nog vragen of wilt u zich
aanmelden bel:
Voor Nieuw-Heeten: Rita Lamers tel.nr. 0572 – 32 04 02
Voor Heeten: Carolien Heuven
tel. nr.0572 – 38 29 87
Of kom onze stand bezoeken op de hobbybeurs in de Belte op 18
november.
KBO/PCOB EN ZGR STEVENSKAMP
"Samen dwalen geeft richting", een theaterstuk over dementie.
Dementie, een ziekte die genadeloos toeslaat en verdriet, pijn,
onmacht en rouw met zich meebrengt. Maar waarin ook fijne, intieme
en kostbare momenten mogelijk zijn door heel dicht bij je dierbare te
gaan staan. Afglijden, dat is kenmerkend voor dementie. Dat gevoel
wil Theatergroep "Ut Raakt" overbrengen in Heeten. Jeannet
Kleine Schaars, S1- wijkverpleegkundige en dementie consulent bij
de gemeente Raalte zal uitleg geven over deze ziekte. Op
dinsdagavond 27 november om 19.30 u. en woensdagmiddag 28
november om 14.00 u. wordt het theaterstuk in de kapel van ZGR
Stevenskamp gepresenteerd. Dit theaterstuk is voor iedereen jong of
oud. Gezien de beperkte aantal plaatsen is het wenselijk u op te
geven wanneer u wenst te komen. Aanmelden voor 23 november tel.
381972 of mailen naar lokateb@hotmail.com
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ACTIVITEITENGROEP 55+
Even ter herinnering. Woensdagmiddag 19 december, kerstverhaal
verteld en gezongen door Duo Brook bij velen wel bekend. Ieder jaar
organiseren ze een kerstvoorstelling in vele kerken. Dit jaar ook bij
ons in de kerk. Kaartverkoop bij Simons en bakkerij Bosgoed.
Aansluitend voor alle 55+- ers is er een koffietafel bij Dert13n. Kerk
open vanaf 13.15 u. voor koffie/thee of glühwein. Entree kerk € 7,50.
Koffietafel € 15,00 p.p.

OVERIG NIEUWS
DIABETES FONDS NEDERLAND
In de week van 29 oktober t/m 2 november 2018 is er in Heeten
gecollecteerd voor het DIABETES FONDS NEDERLAND. De
collecte heeft het mooie bedrag van € 2.131,10 opgebracht,
Geweldig! Hiervoor onze hartelijke dank. Ook de collectanten
hartelijk dank voor hun tijd en inzet die zij voor dit goede doel
beschikbaar hebben gesteld. Voelt u zich ook geroepen om ons te
helpen voor dit goede doel met collecteren we zijn namelijk nog
steeds op zoek, neem dan contact op met Mia Hazelhekke Alingcamp
30 tel: 382197. Namens uw wijkhoofd, M. Hazelhekke,
SINTERKLAAS KOMT IN HEETEN!
Op zondag 18 november komt Sinterklaas in Heeten! Sinterklaas zal
om 13.30 u. aankomen bij de firma Elders aan het begin van het dorp.
Waarna hij, vergezeld met pieten en vooraf gegaan door de fanfare St.
Caecilia, zijn intocht door Heeten maakt. De route die Sinterklaas zal
gaan volgen is rechtstreeks richting de sporthal via de Dorpsstraat.
Om ongeveer 14.00 u. komen wij aan bij de sporthal. Bij slecht weer
gaat Sinterklaas rechtstreeks naar de sporthal. In de sporthal wordt
een programma voor alle kinderen verzorgd, mede mogelijk gemaakt
door de HOV. Ook dit jaar heeft Sinterklaas een prachtig logeeradres
in Heeten, namelijk in Kulturhus ‘t Trefpunt . Kom gerust een keer
kijken en/of een tekening brengen. Op de site staan de data wanneer
de Sint in het huis aanwezig zal zijn. Sinterklaas heeft ons laten
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weten dat wij de huisbezoeken mogen regelen. Wilt u graag dat
Sinterklaas op bezoek komt, bel dan naar ons contactpersoon: Niek
Nikamp, tel. 0572-366958.
Zie voor meer info: www.sinterklaasheeten.nl of op facebook: 5
december vereniging Heeten.
Vriendelijke groet, 5 decembervereniging Heeten
MIJLPAAL BEREIKT: OOK GEMEENTE NIKS TE BANGE |
VERVOLGSTAPPEN HEETEN BEGROOT
De gemeenteraad is akkoord met het instellen van een bouwteam
burgerbegroting (bestaande uit inwoners, ambtenaren en raadsleden).
Daar zijn we hartstikke blij mee natuurlijk, een mooie mijlpaal! Een
burgerbegroting in Heeten - en wellicht ook in andere Raaltese
dorpen - is hiermee een belangrijke stap dichterbij gekomen. De twee
belangrijkste vragen waar komend jaar een antwoord op moet komen:
welke manier van een burgerbegroting past het best bij Heeten? En
gaan we het dan ook ècht doen? Zowel inwoners als ambtenaren en
raadsleden mogen daarover meepraten. En dus gaan we op allerlei
manieren gesprekken organiseren, samen met inwoners en de
gemeente. Die gaan over: welke onderwerpen vinden we belangrijk,
waar zit de energie en waar zitten twijfels? En het betekent ook
praktisch uitzoekwerk, bijvoorbeeld hoeveel geld er nu aan Heeten
wordt besteed en met welk deel daarvan door inwoners te schuiven
valt. De raad heeft hiervoor bovendien geld beschikbaar gesteld. Dat
kan zo nodig besteed worden aan het organiseren van bijeenkomsten,
inhuur van begeleiding en ambtelijke uren voor het nodige
uitzoekwerk. Moet ons nog één ding van het hart, dat in de media niet
altijd duidelijk vermeld staat: bij een burgerbegroting gaat het NIET
om extra geld dat vrij besteedbaar is. Inwoners beslissen over geld
binnen de bestaande begroting: vinden zij dat dat goed wordt ingezet
of kan het ook anders, slimmer, beter? Iedereen die wil kan meedoen
bij de vervolgstappen. Laat maar horen! Dat kan via
heetenbegroot@gmail.com. Of bel Giny Hoogeslag via nr.
06-1348 8937.
Werkgroep Heeten Begroot
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WINTERFAIR HEETEN
Op 8 december van 15.00 tot 18.00 u. is er weer de gezellige, knusse
Winterfair op het Dorpsplein en in het KulturhusTrefpunt. Het is een
sfeervolle markt met veel lekkers, kado-, en decoratieartikelen, de
bekende loterij, zang van Rejoice, muziek van fanfare St Caecilia,
broodjes bakken en knutselen voor de kinderen en natuurlijk de
ijsbaan! Kom samen!
Er zijn nog een paar plekken voor een kraam. Belangstellenden
kunnen hiervoor mailen met samenheetensameneten@gmail.com
SAMEN HEETEN SAMEN ETEN is een activiteitengroep van
KulturhusTrefpunt

SPORTNIEUWS
VOETBAL
Datum/tijd
Thuis
Zaterdag 17-11-2018
13:00 Zwolle SV JO19-1
15:00 ZAC JO19-5
14:30 Heeten JO17-1
14:30 Heeten JO17-2G
12:45 Heeten JO15-1G
12:30 Diepenveen JO15-3
11:15 Wijhe '92 JO13-1
10:00 SVI JO13-3
11:10 Heeten JO13-3
08:45 Heeten JO11-1G
08:45 Heeten JO11-2
10:00 Activia JO11-2G
10:05 Heeten JO9-1
10:05 Heeten JO9-2G
09:00 SV Zwolle JO9-4G
09:00 Wesepe 4 tegen 4
10:00 Heeten 4 tegen 4 –2
09:00 Traningsgroep

Uit
Heeten JO19-1
Heeten JO19-2
Hulzense Boys JO17-2
Groen Wit '62 JO17-4G
Be Quick Z. JO15-1
Heeten JO15-2G
Heeten JO13-1
Heeten JO13-2
Activia JO13-2G
CCW '16 JO11-1
Heerde JO11-2
Heeten JO11-3G
Wesepe JO9-1
Eefde SP JO9-2G
Heeten JO9-3G
Heeten 4 tegen 4 –1
Divers 4 tegen 4
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Zondag 18-11-2018
14:00 Heeten 1
10:00 De Zweef 4
10:15 Heeten 3
09:30 KCVO 5
12:30 Heeten 5
10:45 Heeten 7
10:30 RKSV 45+1
Zaterdag 24-11-2018
14:30
Heeten JO19-2
14:30
Wijhe '92 JO17-2
12:45
Heeten JO15-1G
12:15
Colmschate JO15-4
11:10
Heeten JO13-1
11:10
Heeten JO13-2
08:45
Heeten JO11-1G
08:30
WZC Wapenveld JO11-4
08:45
Heeten JO11-3G
08:45
Hulzense Boys JO9-2G
09:00
ABS JO9-3G
10:05
Heeten JO9-3G
09:00
Raalte 4 tegen 4
11:00
Broekland 4 tegen 4
09:00
Traningsgroep
Zondag 25-11-2018
14:00
Epe 1
10:30
Heeten 2
10:00
Lemelerveld 5
12:15
Heeten 4
09:30
Raalte 7
10:00
Heeten 6
10:30
ZAC 2
09:15
Heeten 45+1

Helios 1
Heeten 2
Heino 6
Heeten 4
Heeten 6
SDOL 6
Heeten 45+1
Rohda R. JO19-4
Heeten JO17-1
Koninklijke UD JO15-1G
Heeten JO15-2G
Rohda Raalte JO13-2G
Heerenbroek 's JO13-1
AZC JO11-3G
Heeten JO11-2
Gorssel JO11-4G
Heeten JO9-1
Heeten JO9-2G
Rohda R. JO9-6
Heeten 4 tegen 4 -1
Heeten 4 tegen 4 -2

Heeten 1
Juventa '12 3
Heeten 3
Schalkhaar 7
Heeten 5
Broekland 4
Heeten 7
Juventa '12 45+1

VOLLEYBAL
Datum/tijd Thuis
Vrijdag 16 november
19:15 A.B.S. DS 3
20:30 D.S.C. HR 1
21:00 Dash HR 1

Uit

Sporthal

Heeten Sportief DS 2
Heeten Sportief HR 1
Heeten Sportief HR 3

BATHMEN
DIEPENVEEN
VORDEN
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Zaterdag 17 november
11:00 VVH MB 1
16:30 A.B.S. MB 1
Maandag 19 november
20:45 Heeten Sportief DR 3
Woensdag 21 november
20:15 Heeten Sportief DS 1
Vrijdag 23 november
21:00 Dash Hr 1
Zaterdag 24 november
09:00 Heeten Sportief N6 1
09:00 Heeten Sportief N5 1
09:30 Heeten Sportief N2 1
09:30 A.B.S. N4 1
10:00 Heeten Sportief N6 1
10:30 Hevo N2 1
10:30 Avior N4 1
11:00 Hevo N4 1
12:00 Avior N5 2
16:30 Heeten Sportief DS 2
16:30 Heeten Sportief MB 2
16:30 Heeten Sportief MB 1
Donderdag 29 november
19:00 Voorwaarts DS 3

Heeten Sportief MB 1
Heeten Sportief MB 2

HARDERWIJK
BATHMEN

Luttenberg DR 3

HEETEN

Salvora DS 1

HEETEN

Heeten Sportief HR 4

VORDEN

Avior N6 1
Hevo N5 3
Salvora N2 1
Heeten Sportief N4 1
Salvora N6 1
Heeten Sportief N2 1
Heeten Sportief N4 1
Heeten Sportief N4 1
Heeten Sportief N5 1
Dio Ugchelen DS 2
Auto van Oort/Rebelle MB 1
Salvora MB 1

SCHALKHAAR
HEINO
HEINO
BATHMEN
SCHALKHAAR
HEINO
BATHMEN
BATHMEN
HEINO
HEETEN
HEETEN
HEETEN

Heeten Sportief DS 1

TWELLO

HANDBAL
Datum/tijd
Thuis
Zaterdag 17 november
09:00 ABS E1
09:30 Achilles AHV E3
12:15 Achilles AHV D3
13:05 Schalkhaar DC1
18:00 Seine Wonen
Heino/H.H.Z.D. DC1
19:00 Havana HS1
19:30 Voorwaarts DS4
20:10 Havana DS1
20:15 Wesepe DS2
Zondag 18 november
12:00 Holten DB1

Uit

Aanw./vertr.

Plus Severijn Heeten E1
08:05
Plus Severijn Heeten E2
Plus Severijn Heeten D1
Plus Severijn Heeten DC2
Plus Severijn Heeten DC1
Plus Severijn Heeten HS1
Plus Severijn Heeten DS3
Plus Severijn Heeten DS1
Plus Severijn Heeten DS2
Plus Severijn Heeten DB1
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Zaterdag 24 november
11:25 Plus Severijn Heeten E1
12:20 Plus Severijn Heeten E2
13:15 Plus Severijn Heeten D1
14:00 Plus Severijn Heeten DC1
15:00 Plus Severijn Heeten DC2
19:00 Plus Severijn Heeten DS1
20:15 Plus Severijn Heeten HS1
Zondag 25 november
13:00 Plus Severijn Heeten DS2
14:10 Plus Severijn Heeten DS3
Woensdag 28 november
20:30 Wijhe '92 DMW1
Vrijdag 30 november
19:00 Plus Severijn Heeten DMW2

Schalkhaar E1
Schalkhaar E2
Voorwaarts D1
Holten DC1
Lettele DC1
Achilles AHV DS1
Blauw Wit (R) HS1

10:55

Voorwaarts DS3
Zwolle DS3
Plus Severijn Heeten DMW1
Wijhe '92 DMW2

SPECULAASACTIE HANDBAL HEETEN
Zoals ieder jaar organiseert Handbalvereniging Plus Severijn ook dit
jaar weer een speculaasactie in samenwerking met bakkerij Bosgoed!
Dit jaar komen wij op zaterdag 24 november bij u langs de deur,
tussen 10.00 en 15.00 u. Mocht u overheerlijke speculaas van
Bosgoed willen kopen, dan kunt u hiermee rekening houden. We
hebben de speculazen direct bij ons en ze kosten € 5,00 per stuk.
Wanneer u zaterdag 24 november verhinderd bent, kunt u de
speculazen via de mail bestellen. Het e-mail adres is:
speculaashvheeten@gmail.com. Dit kan uiterlijk tot en met a.s.
woensdag (21 november). Hartelijk groeten, speculaascommissie
Handbalvereniging Plus Severijn Heeten
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AANLEVERDATA ’T KEVERTJE
Verschijningsdatum
vrijdag
30 november
21 december
6 januari 2019
20 januari 2019

Aantal weken
3
3
2
2

Kopij inleveren
zondagavond
25 november
16 december
11 januari 2019
25 januari 2019
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