't Kevertje
Kerk- en verenigingsnieuws voor Heeten

Hoopvol opnieuw beginnen
Van 2018 gaan we naar 2019. De een slaat opgelucht de bladzijde
om en hoopt op een beter jaar; de ander doet het met weemoed en zit
vol dierbare herinneringen aan het afgelopen jaar. Weer een ander is
intens dankbaar. En het kan ook zijn dat het je niet veel doet. Het is
maar een jaartal… Kerkelijk wordt het eigenlijk niet gevierd. Ons
nieuwe begin vieren we zelfs drie keer ieder jaar: met Kerstmis bij
de geboorte van Jezus, met Pasen als we het nieuwe leven van Zijn
verrijzenis vieren en met Pinksteren als we vieren dat de Kerk de
apostelen en ons aanspoort opnieuw te beginnen. Christenen zijn per
definitie hoopvolle mensen. We vertrouwen erop dat er bij God
steeds nieuwe toekomst is. Wat dat betreft is het mooi dat we in het
evangelie van 1 januari nog een keer terugkeren naar Kerstmis. De
herders gaan op weg naar het Kind nadat ze de boodschap van de
engelen gehoord hebben: “Haastig gingen ze erheen en vonden
Maria en Jozef, en het kind dat in de voerbak lag.”(Lucas 2,16). Op
Nieuwjaarsdag beginnen we met het kerstkind in de kribbe. We
beginnen dus met het hoopvolle teken van nieuw leven. God begint
iets nieuws en dat doet Hij gewoon in een stal, in een voerbak. De
herders ontdekken dat God er in hun leven is. Mogen wij dat ook
ontdekken in 2019. Op weg gaan met elkaar: in familie, op je werk,
op school, in onze geloofsgemeenschappen. Samen vertrouwen dat
er meer mogelijk is dan we vaak denken. Meer vriendschap, meer
enthousiasme, meer geluk, meer daadkracht, meer liefde, meer
vrede.

Vrijdag 11 januari 2019

jaargang 53

nummer
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RK Kerk Maria Onbevlekt Ontvangen
Dorpsplein 2 8111 AN HEETEN tel. 0572 – 381233
Website: www.parochieheiligkruis.nl
_______________________________________________________
E-mail parochie:
E-mail Kevertje:

secretariaat@parochieheeten.nl
kevertje@parochieheiligkruis.nl

Kerkbestuur:
Kerkbijdrage:

bankrekening NL15RABO01202.02.573
bankrekening NL26RABO01202.04.703
t.n.v. administrateur H. Reefman
Dit parochieblad komt uit voor 2 weken

_______________________________________________________
Algemene informatie
Openingstijden secretariaat: Heeten tel.381233
elke maandag-woensdag en vrijdagmorgen van 09.00 tot 12.00 u.
Pastoor van dienst voor spoedgevallen tel. 06-53964140
Samenwerkingsverband:
Onze locatie maakt deel uit van parochie Heilig Kruis

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

0570-619087/
06-30162625
06-42571832
06-33756089

cornelissen@aartsbisdom.nl
pastornijland@parochieheiligkruis.nl
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
E.E.W. Reeuwijk
06-51310908 ereeuwijk@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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God zelf schenkt het ons als wij erin durven te geloven en eraan gaan
bouwen. Dat noemen we zegen.
Een gezegend, hoopvol en optimistisch 2019
Diaken Marc Brinkhuis
VIERINGEN PAROCHIE H. KRUIS LOCATIE HEETEN
Datum
Heeten
Za. 12/1
Heeten
Zo. 13/1
Nw. Heeten
Za. 12/1
Nw. Heeten
Zo. 13/1
Holten
Zo. 13/1
Heeten
Wo. 16/1

Tijd
19.00 u.

19.00 u.

Eucharistieviering

Datum
Heeten
Za. 19/1
Wesepe
Zo. 20/1

Tijd

Viering
Geen viering

Koor

10.00 u.

“Week van de eenheid”,
Ds. Dick van Doorn en
Godelieve Pieper
Geen viering

Gez. Koren
Heeten en
Wesepe

09.00 u.

Eucharistieviering,
Em. pastoor J. Verweij
Woord- en communieviering,
Past. werker H. Bloo
Eucharistieviering

Nw. Heeten
Za. 19/1
Nw. Heeten
Zo. 20/1
Holten
Zo. 20/1
Heeten
Wo. 23/1

Viering
Woord- en communieviering,
Past. werker C. Broekhoff
Geen viering

Koor
Rejoice

Geen viering
Geen viering
Geen viering

09.30 u.
19.00 u.
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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 27 december is op 98-jarige leeftijd overleden Annie
(Anna Johanna) Tepperik-Halman. Zij woonde op de Stevenskamp
421 te Heeten. Haar uitvaart en crematie hebben op vrijdag 4 januari
plaatsgevonden.
Op vrijdag 28 december is op 62-jarige leeftijd overleden Marian
(Wilhelmina Johanna Maria) Simons. Zij woonde aan de
Veldzichtweg 2 te Heeten. Haar uitvaart en crematie hebben op
zaterdag 5 januari plaatsgevonden
Op vrijdag 4 januari is op 86-jarige leeftijd overleden Riek (Hendrika
Maria) ten Have-Klein Swormink. Zij woonde aan de Vlessendijk 15
te Heeten. Haar uitvaart en begrafenis hebben op woensdag 9 januari
plaatsgevonden.
Op vrijdag 4 januari is op 89-jarige leeftijd overleden Manna (Manna
Maria Wichers Schreur-Evers. Zij woonde aan Het Hoogeland 20 te
Heeten. Haar uitvaart en begrafenis hebben op donderdag 10 januari
plaatsgevonden.
Op zondag 6 januari is op 86-jarige leedtijd overleden Hein
(Hendrikus Gerardus) Campmans. Hij woonde aan de Meiberg 3 te
Heeten. De uitvaart is zaterdag 12 januari om 10.30 u. waarna
crematie.
Dat zij mogen rusten in vrede.
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MISINTENTIES
Wij gedenken de volgende intenties:
In het weekend van 12 en 13 januari:
Herman en Mien Timmer, Ben en overl. fam.; Leida en Frans
Boerhof; Jan Klein Overmeen; Wim Disselhorst, Casper en overl.
fam.; Mies en Trees Hiethaar en overl. fam.; Hein Hunneman en
overl. fam.; Johanna en Antoon Kerkvliet en overl. fam.; Sjef
Willemsen; Rinus Kemper; Overl. ouders Grondhuis-Wevers; Johan
Overmars, Diny Overmars-Kinds en overl. fam.; Annie TepperikHalman; Overl. ouders Gerrit Oldeboer-Annie Eekmate; Marian
Simons; Riek ten Have-Klein Swormink; Manna Wichers SchreurEvers; Jan Voorhorst.
Woensdag 16 januari:
Overl. fam. Bolscher-Gerbert.
In het weekend van 19 en 20 januari:
Geen viering, misintenties worden gelezen in het weekend van 26 en
27 januari.
Woensdag 23 januari:
Wim Disselhorst, Casper en overl. fam.; Ouders KakkenbergHannink 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
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 weekend van 19 en 20 januari geen
viering.
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NIEUWE TARIEVEN MISINTENTIES
Met ingang van 1 januari 2019 is het tarief van een misintentie
€ 8,-- en van een jaargedachtnis € 10,-KOSTER EN ACOLIETEN
Datum
Za. 12/1
Za. 26/1

Tijd
19.00 u.
17.30 u.

Koster
A. Rekveld
A. Rekveld

Acolieten
Geen misdienaars
Eveline en Judith Salden

PAROCHIENIEUWS
PASTORAAL BEZOEK THUIS OF IN HET ZIEKENHUIS
Wilt u bezoek thuis of in het ziekenhuis of communie aan huis, stuur
dan deze strook naar de pastorie. Wij stellen dat zeer op prijs.
Opnames worden vanuit het ziekenhuis zelf niet altijd tijdig
doorgegeven aan de parochies. Daarom is het raadzaam dit formulier
in te vullen.
Naam
Adres
Telefoon
Wil graag bezoek en/of communie ontvangen*
DOPEN
Ouders die een kindje willen laten dopen, worden verzocht een
geboortekaartje te sturen naar de pastorie, deze worden doorgegeven
naar de werkgroep Doopvoorbereiding. Er zal dan contact met u
opgenomen worden.
Volgende doopzondag is 10 maart 2019.
PAROCHIE-AGENDA
P = Parochiecentrum T = KulturhusTrefpunt K = Kompas M = Molenhoek

Ma. 14/1 20.00 u. Werkgroep gebedsdiensten
Do. 17/1 20.00 u. Jaarvergadering

P
T
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KERKSCHOONMAAK
Woensdag 23 januari groep 4, dinsdag 12 februari groep 5.
JAARVERGADERING/NIEUWJAARSRECEPTIE
Wij nodigen u van harte uit voor het bijwonen van de
jaarvergadering/nieuwjaarsreceptie op donderdag 17 januari in
KulturhusTrefpunt te Heeten. Aanvang 20.00 u., inloop vanaf 19.30
u. Er zal afscheid genomen worden van koster Wim van den Berg en
administrateur Gerard Alferink. We zijn bijzonder blij dat we kunnen
voorstellen de nieuwe kosters, Tonnie Nijmeijer en Geert Tepperik.
Gastspreker die avond is bedevaartleider de heer Victor Munster.
Pastoraatsgroep en locatieraad Heeten
HET
ALGEMEEN
REGLEMENT
BESCHERMING
PERSOONGEGEVENS PAROCHIES 2018
Artikel 15: recht op inzage
Iedere Betrokkene heeft recht op inzage van de hem betreffende
persoonsgegevens.
Artikel 16: recht op correctie
Betrokkene heeft het recht op correctie, verbetering, aanvulling,
verwijdering en/of afscherming. Op schriftelijk verzoek van een
Betrokkene gaat de Parochie over tot verbetering, aanvulling
verwijdering en/of afscherming van de met betrekking tot de
verzoeker verwerkte Persoonsgegevens, indien en voor zover deze
Persoonsgegevens feitelijk onjuist, voor het doel van de verwerking
onvolledig, niet ter zake dienend of bovenmatig zijn, dan wel
anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt.
Het verzoek behelst de aan te brengen wijzigingen.
Dit gaat op digitale wijze
Hiervoor zijn e-mailadressen en telefoonnummers van belang. Indien
U in de toekomst misschien van bovenstaande gebruik wenst te
kunnen maken zijn we uw e-mail adres en (mobiel) telefoonnummer
nodig. Deze zullen in het betstand ingebracht worden samen met de
verwerking van de gegevens van de Aktie Kerkbalans 2019.

7

Op het toezeggingsformulier dat u ontvangt bij de Actie Kerkbalans
2019 is ruimte gemaakt om uw e-mail adres en (mobiel)
telefoonnummer te vermelden.
PASTORAAL WERKER
Even voorstellen…..
Per 1 januari 2019 mag ik als ‘ pastoraal opbouwwerker’ beginnen in
uw/jullie parochies. Daarom zal ik mij, even kort en in vogelvlucht,
aan u voorstellen (een nadere kennismaking volgt vast nog…). Mijn
naam is Evelien Reeuwijk en ik ben getrouwd met Hans Peter de
Haan. We hebben 2 zonen, een van 22 en 17 jaar. Beiden wonen nog
thuis maar de oudste, net klaar met zijn opleiding en net begonnen
aan een baan, is op zoek naar een eigen woonplek.
Voordat ik als pastoraal werker aan de slag mocht, was ik vanaf 1989
werkzaam als makelaar/taxateur in Amersfoort tot 2001. Ik denk dat
de passie voor huizen, om een woning te vinden die past bij dat wat
iemand zoekt, nooit zal verdwijnen. Maar toch ben na de geboorte
van onze jongste zoon, weer voltijds gaan studeren, theologie aan de
Katholieke Universiteit Utrecht, zoals het toen nog heette. In 2006
ben ik afgestudeerd en eigenlijk gelijk een aanstelling gekregen als
pastoraal werker in de stad Zwolle. Al snel daarna werd de parochie
vergroot tot de huidige Thomas a Kempis parochie (Zwolle, Kampen
e.o.), gevolgd door de samenwerking met de H. Norbertuspraochie
(oostelijk Flevoland en Nunspeet/Elburg) en de H. Christoffel
(Steenwijkerland). Nadat ik was gaan werken in Zwolle zijn we
verhuisd en wonen sindsdien in Zalk. Een dorp langs de dijk tussen
Hattem en Kampen, tot onze grote tevredenheid. Ik zal ook in Zalk
blijven wonen. Mijn beoogde werkplek wordt Deventer, dus rijdend
langs de IJssel goed voor mij te bereiken. Wat ik als
(opbouw)opdracht heb meegekregen is dat ik me bezig mag gaan
houden met, om het in 1 zin te zeggen, ‘ de kerk van de toekomst en
de toekomst van onze kerk’ en alles wat daar mee samen hangt.
Uiteraard naast mijn pastorale werkzaamheden en taken.
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Ik zie uit om u, jullie, de lokale gemeenschappen en de parochies te
ontmoeten en te leren kennen. Dus ik hoop, heel graag tot gauw!
Hartelijke groet, Evelien Reeuwijk
PRESENTATIEVIERING EVELIEN REEUWIJK
Op zondag 13 januari 2019 om 10.30 u. in Schalkhaar zal
bisschopelijk vicaris en onze pastoor Ronald Cornelissen, pastoraal
werkster Evelien Reeuwijk namens onze bisschop, kardinaal Eijk,
presenteren aan de beide parochies van het Heilig Kruis en de Heilige
Lebuinus. Na de viering is er gelegenheid om met haar kennis te
maken. De parochiebesturen en het pastoraal team van de parochies
van de H. Lebuinus en het H. kruis nodigen u hier van harte voor uit.
HERINNERING VOOR DE VRIJWILLIGERS VAN DE
ACTIE KERKBALANS
Op dinsdag 22 januari worden de wijklijsten en enveloppen voor deze
actie uitgereikt. U hebt hiervoor een uitnodiging ontvangen. De
bijeenkomst is van 19.00 tot 19.30 u. in het ”Achterhuus” van het
KultuurhusTrefpunt te Heeten. Er zal ook nadere informatie worden
gegeven over de actie. Als u op deze avond verhinderd bent of als u
liever overdag wilt komen, dan kunt u ook overdag op dinsdag 22
januari uw pakket afhalen bij Herman Reefman, van Walbekestraat
21 Heeten.
Organisatie actie Kerkbalans
WEEK VAN GEBED VOOR DE EENHEID VAN 20 TOT 27
JANUARI
In de week van “Gebed voor de eenheid” is er op 20 januari om 10.00
u. een oecumenische viering in de Protestante kerk van Wesepe. De
voorbereiding gaat al weer een aantal jaren samen met R.K. Parochie
van Heeten. Ook de gezamelijk koren verzorgen dan de viering weer
met zang. Voorgangers zijn Ds. Dick van Doorn en Godelieve Pieper.
Vriendelijkegroet van het parochiekoor
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BIDDEN VOOR DE EENHEID VAN CHRISTENEN
Als kerken in Raalte slaan we de handen ineen om te bidden voor de
eenheid van christenen. We vinden dat belangrijk en zeer waardevol!
Om te kijken wat ons verbindt. Als mensen, als christenen. Dit doen
we met verschillende vormen. Ds. Karolien en Pastor Lonneke
overdenken twee teksten uit de Bijbel. Er is ruimte voor meditatie,
voor gebed. We zingen en luisteren naar Freedom. Het thema is:
Recht voor ogen. Deze dienst is op 20 januari. We beginnen om
19.00 u. Na afloop is er koffie in het Annahuis. Welkom!
EEN KLEINE ‘KERK’
Als je vandaag de dag christen en kerk-betrokken bent, heb je het niet
makkelijk. De teruggang in cijfers was onlangs weer in het nieuws.
Misschien vergeten we daardoor wel eens in hoeverre de positieve
gevolgen van ons christelijk geloof in onze samenleving zijn
verankerd als volstrekte vanzelfsprekendheden. Een voorbeeld: ons
sociale-zekerheidsstelsel. Mensen die zelf niet in hun
levensonderhoud kunnen voorzien bieden we een basisinkomen in de
vorm van een uitkering. Dat gaat terug op het principe van
bescherming van de zwakkere, in de Bijbel de weduwe, de wees en
de vreemdeling. Onze samenleving is, ten gevolge van de
eeuwenlange invloed van de christelijke kerk, veel christelijker van
karakter dan misschien zelfs de meest verstokte atheïst wil inzien.
Ik denk dat er voor ons, mensen die, tegen de heersende opinie in en
tegen al het negatieve nieuws over de kerk in de afgelopen jaren in,
bereid zijn om aan die kerk verbonden te blijven en de handen uit de
mouwen te steken, een toekomst ligt. Een toekomst om te blijven
geloven in de kernwaarden van ons geloof en die, heel eenvoudig, in
ons dagelijks leven uit te dragen. Kernwaarden als: zuinig zijn op
onze planeet, op deze schepping. Kernwaarden als:
omzien naar je naaste als die het moeilijk heeft. Kernwaarden als:
niet graaien wat er te graaien valt, maar eerlijk delen. Een ‘kerk’ die
vorm kan krijgen naast de kerkmuren.
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Vergelijk het eens met een gerecht dat je wilt klaarmaken. Er moet
een mespuntje van het ene of andere ingrediënt in. Het is bijna niets,
zou je zeggen, je kunt het net zo goed weglaten. Maar áls je het
weglaat, smaakt het gerecht niet meer. Onze kerk, ook al zal hij nog
verder gaan krimpen, is dat mespuntje. Als we niet gaan voor
kwantiteit, laten we dan gaan voor kwaliteit! Ook een kleine ‘kerk’
buiten de kerkmuren kan er toe doen, kan een belangrijk verschil
maken in onze samenleving. Zo’n ‘kerk’ kan laten zien wat wij
allemaal in huis hebben aan hoop, geloof en liefde.
Ik weiger het geloof in die ‘kerk’ los te laten. Ik geloof dat die er toe
doet. Gelooft u met me mee?
Lonneke Gunnink – van den Berg

VERENIGINGSNIEUWS
AKTIVITEITENGROEP 55+
Op woensdagmiddag 16 januari 2019 hebben we de 55+-ers van
Schoonheten uitgenodigd om gezellig even bij te kletsen. Wij draaien
de film "De nieuwe wildernis". Deze film gaat over de
Oostvaardersplassen. Hierover is de afgelopen winter veel over te
doen geweest. Waar : In KulturhusTrefpunt. Aanvang 14.00 u.
MANEGE HEETEN
Op vrijdag en zaterdag 11 en 12 januari worden in de manege aan de
Schöpkesdijk in Heeten, de Kringkampioenschappen springen-indoor
voor pony’s en paarden verreden. Op vrijdagavond staat de klasse B
voor paarden op het programma, op zaterdagochtend worden alle
pony-klassen verreden en de zaterdagmiddag is gereserveerd voor de
klassen L tot en met ZZ van de paarden. Kom langs om uw favorieten
aan te moedigen en om te zien welke ruiters de kring gaan
vertegenwoordigen op het Overijsselse indoor kampioenschap in
februari. Voorafgaand aan het Kringkampioenschap wordt op vrijdag,
om 19.00 u. gestart met twee BB-rubrieken die ook zijn opengesteld
voor ruiters buiten kring Salland. Op zondag 13 januari wordt een
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reguliere dressuurwedstrijd georganiseerd. Loop even binnen, u bent
van harte welkom!
CARNAVALSOPTOCHT 2019
Op zondag 3 maart gaat de carnavalsoptocht door ons dorp!
Carnavalsvereniging Sallands Zotten hoopt er samen met jullie en
prins Stefan en prinses Stieneke een geweldige optocht van te maken.
Mooi 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.
De optocht start om 14.30 u. 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 2 maart 12.00 u. Alle andere deelnemers kunnen zich ook op
3 maart inschrijven bij onze residentie Brasserie Dert13n tussen
13.00 en 14.15 u. De beste wensen voor 2019!
Optochtcommissie Sallands Zotten

OVERIG NIEUWS
VERLOREN
Rond 18 december een sleutelbos tussen Nijland Telgenwen en
Medisch Centrum in Heeten. Inl. tel. 382007.
ERWTENSOEPACTIE
Vanaf donderdag 24 januari verkopen we weer 4 weken lang
heerlijke erwtensoep, bruine bonensoep, stamppotten, worst en
balkenbrij tijdens de weekmarkt op het plein. De verkoop begint om
11.00 u. De opbrengst komt ten goede aan het zwembad.
Info is ook te vinden op www.zwembadheeten.nl
Bestuur Zwembad “De Oase” Heeten
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CURSUS: HOE ZOEK IK MIJN VOOROUDERS?.
Bent u benieuwd naar de historie van uw
voorouders? Waar woonden ze, wanneer en
waar zijn ze geboren. Wij willen u een eindje
op weg helpen via allerlei sites op uw
computer. De cursus die uit drie avonden
bestaat zal worden gegeven op 24 en 31 januari en 7 februari 2019
van 19.00 tot 20.30 u. in woon en zorgcentrum Stevenskamp te
Heeten. Kosten: gratis voor vrienden van Historisch Heeten en € 7,50
voor overige belangstellenden. Benodigdheden: Laptop of tablet en
een schrijfblok met pen en de namen van uw grootouders. Opgave
voor 16 jan 2019 bij: Rikie Gering telf 0572-381717 of per mail:
historisch.heeten@kpnmail.nl

SPORTNIEUWS
VOETBAL
Datum/tijd
Thuis
Zaterdag 12 januari 2019
15:18 Sporthal Dalfsen
09:00 Sporthal Broekland
09:00 Sporthal Nieuw Heeten
10:30 Sporthal Nieuw Heeten
10:00 Sporthal Haarle
12:00 Sporthal Nieuw Heeten
09:00 Sporthal Lettele
Zondag 13 januari 2018
11:00
Overwetering 1
Zaterdag 19 januari 2019
14:30
Heeten JO17-1
10:00
Heeten JO13-2
11:00
Heeten JO13-3
08:00
Heeten JO11-1
12:00
Sporthal Nieuw Heeten
12:30
Sporthal Nieuw Heeten
09:18
Sporthal Luttenberg
11:30
Sporthal Raalte

Uit
Heeten JO13-1
Heeten JO13-2
Heeten JO11-1
Heeten JO11-3
Heeten JO9-1
Heeten JO9-3
Heeten JO7-1
Heeten 1

Oefen

Lochem JO17-3
Sporthal Heeten
Sporthal Heeten
Sporthal Heeten
Heeten JO11-2
Heeten JO11-3
Heeten JO9-1
Heeten JO9-3

Oefen
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09:00
Heeten JO7-1
09:00
Traningsgroep
Zondag 20 januari 2019
11:00
Markelo 2

Sporthal Heeten
Sporthal Heeten
Heeten 2

Oefen

Namens SV Heeten allen nog de beste wensen voor 2019.
VOLLEYBAL
Datum/tijd Thuis
Vrijdag 11 januari
20:15 Heeten Sportief DR 3
20:15 Heeten Sportief HR 4
20:45 Heeten Sportief DS 1
21:30 Heeten Sportief HR 3
21:30 Heeten Sportief DR 1
Zaterdag 12 januari
16:30 Heeten Sportief MB 1
16:30 Heeten Sportief MB 2
16:30 Heeten Sportief DS 2
Dinsdag 15 januari
19:30 Dio Beemte DS 1
20:45 sv Welsum HR 1
Woensdag 16 januarti
20:15 Voorwaarts DR 1
20:15 sv SOCII HR 1
21:15 VV Forza HR 1
21:15 Overa HR 1
Donderdag 17 januari
20:45 Avior DR 6
Vrijdag 18 januari
20:30 D.S.C. DR 2
Zaterdag 19 januari
15:00 Dros-Alterno MB 2
16:00 Luttenberg MB 1
Maandag 21 januari
20:45 Heeten Sportief DR 2
Woensdag 23 januari
21:15 Heeten Sportief HR 3

Uit

Sporthal

Klarenbeek DR 3
sv Welsum HR 1
BSV DS 1
VIOS Eefde HR 2
Heeten Sportief DR 2

HEETEN
HEETEN
HEETEN
HEETEN
HEETEN

Hevo MB 1
Voorwaarts MB 2
Avior DS 12

HEETEN
HEETEN
HEETEN

Heeten Sportief DS 1
Heeten Sportief HR 2

APELDOORN
WELSUM

Heeten Sportief DR 3
Heeten Sportief HR 1
Heeten Sportief HR 4
Heeten Sportief HR 3

TWELLO
WICHMOND
HARFSEN
ALMEN

Heeten Sportief DR 2

DEVENTER

Heeten Sportief DR 1

DIEPENVEEN

Heeten Sportief MB 1
Heeten Sportief MB 2

APELDOORN
LUTTENBERG

D.S.C. DR 2

HEETEN

sv Welsum HR 1

HEETEN
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Potgrond-compost actie Heeten Sportief
Heeten Sportief is al weer druk bezig met de jaarlijks terugkerende
potgrond-compost actie i.s.m. Zuid-Oost Salland. Leden van Heeten
Sportief komen vanaf zaterdag 26 januari t/m zaterdag 2 februari bij u
aan de deur om de bestelling voor de potgrond/compost op te nemen.
Bij het volgende Kevertje ontvangt u de bestellijst. Een deel van de
opbrengst zal ten goede komen aan Heeten Sportief.
Heeten Sportief
HANDBAL
Datum/tijd
Thuis
Zaterdag 12 januari
09:20 CVO F1
09:20 Plus Severijn Heeten F3
09:40 Plus Severijn Heeten F3
10:00 Plus Severijn Heeten F2
10:20 Auto van Ewijk/LHC F1
10:20 Wijhe '92 F2
10:45 Plus Severijn Heeten F1
11:05 Zwolle F1
11:45 Schalkhaar F1
12:25 Gastvrij/Wijhe '92 F1
13:10 Plus Severijn Heeten E1
13:50 Dalfsen D2
14:05 Plus Severijn Heeten E2
15:00 Plus Severijn Heeten C1
19:00 Plus Severijn Heeten DS1
20:15 Plus Severijn Heeten HS1
Zondag 13 januari
10:30 Zwolle DC1
11:55 Dalfsen DS3
13:00 Plus Severijn Heeten DB1
13:05 Dalfsen DS4
Zaterdag 19 januari
12:25 Heeten E2
13:20 Plus Severijn Heeten E1
14:15 Plus Severijn Heeten D1
15:00 Plus Severijn Heeten DC2
19:00 Plus Severijn Heeten HS1
20:15 Plus Severijn Heeten DS1

Uit
Plus Severijn Heeten F2
SDOL F2
Holten F1
ABS F1
Plus Severijn Heeten F3
Plus Severijn Heeten F2
Dalfsen F1
Plus Severijn Heeten F1
Plus Severijn Heeten F1
Plus Severijn Heeten F1
CVO E1
Plus Severijn Heeten D1
Haarle E2
Broekland C2
DFS Arnhem DS2
DFS Arnhem HS2

Aanw./vertr.

12:40

Plus Severijn Heeten DC2
Plus Severijn Heeten DS2
CVO DB2
Plus Severijn Heeten DS3
Holten E1
SDOL E1
Zwolle D1
ABS DC1
Zwolle HS1
Nieuw Heeten DS1

12:50

15

Zondag 20 januari
11:50 LHC DC1
13:00 Plus Severijn Heeten DB1
14:00 Plus Severijn Heeten DS3
15:10 Plus Severijn Heeten DS2
Donderdag 24 januari
20:15 Kwiek (R) DMW1
Vrijdag 25 januari
19:00 Plus Severijn Heeten DMW1

Plus Severijn Heeten C1
Auto v. Ewijk HC DB1
Swift '64 DS1
Nieuw Heeten DS2
Severijn Heeten DMW2
Nieuw Heeten DMW1

Hallo jongens en meisjes van groep 1, 2 en 3,
Vind je het leuk om lekker te bewegen en handbalspelletjes te doen?
Kom dan woensdagmiddag 16 januari naar de instuifmiddag in de
sporthal. Van 13.30 tot 15.00 u. laten we je kennis maken met de
handbalspelletjes. Deelname is gratis en opgeven vooraf is niet nodig.
Kom dus samen met jouw vriendjes en vriendinnetjes naar de
sporthal voor een leuke middag. Gymkleren en gymschoenen
meenemen! Mochten er nog vragen zijn dan kan contact opgenomen
worden met Daniëlle Blom tel. 0572-353438. Tot woensdag 16
januari!
Plus Severijn Handbal Heeten

AANLEVERDATA ’T KEVERTJE
Verschijningsdatum
vrijdag
25 januari 2019
8 februari
1 maart
15 maart

Aantal weken
2
3
2
2

Kopij inleveren
zondagavond
20 januari
3 februari
24 februari
10 maart

16

