't Kevertje
Kerk- en verenigingsnieuws voor Heeten

De 10 geboden en de verontwaardiging
Ik weet nog dat ik vroeger op school bij de catechismuslessen de 10
geboden uit mijn hoofd moest leren. En o wee als je ze niet
allemaal kende, dan zwaaide er wat.
Sommigen zullen nu denken: tja, maar in ieder geval leerde je de 10
geboden toen nog. Tegenwoordig lijkt het wel of niemand ze nog
kent gelet op alle oorlog, corruptie, zelfverrijking, criminaliteit en al
die andere ellende die mensen elkaar en zichzelf aandoen. Daar zit
wat in. Maar het is ook maar net hoe je kijkt en wat je wil zien.
Iedere krant heeft wel een rubriek waar krantenlezers kunnen
reageren op het nieuws. Veel van die inzendingen zijn gekleurd door
verontwaardiging over wat er allemaal in de wereld gebeurt. In soms
hele felle bewoordingen wordt gram gespuid over het zoveelste
corruptieschandaal, over de zoveelste bestuurder die een graaier
blijkt te zijn, over de zoveelste verkrachtingszaak, over de zoveelste
zinloze moord.
Sommige mensen doen wat smalend over die verontwaardiging
alsof we ons in Nederland alleen maar lopen te ergeren en alleen
maar aan het mopperen zijn. En misschien is dat soms ook wel zo en
hebben we alleen maar oog voor het halflege glas.

Vrijdag 11 maart 2016

jaargang 50

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: secretariaat@parochieheeten.nl
E-mail kevertje: kevertje@parochieheiligkruis.nl

Kerkbijdrage:

bankrekening NL26RABO01202.04.703
t.n.v. administrateur H. Reefman
Restauratiefonds: bankrekening NL03RABO01129.28.080
t.n.v. Parochie Heilig kruis loc. Heeten o.v.v. restauratiefonds
Dit parochieblad verschijnt wekelijks

Algemene informatie
 Openingstijden parochiesecretariaat:
Heeten (tel. 381233):elke maandag, woensdag en vrijdag van 09.00 tot 12.00u.
 Pastoor van dienst tel. 06-53964140 ALLEEN VOOR SPOEDGEVALLEN
 Samenwerkingsverband:
Onze locatie maakt deel uit van het parochie Heilig Kruis
Pastores
Pastor J. Verweij
0572-351366
Past. werkster A. van Engeland 06-43502534
Past. werker H. Bloo
06-22291539
Past. werkster J. van Steenoven 06-46638674
Past. werkster L. Gunnink-van den Berg
038-4527475

secretariaat@parochieheiligkruis.nl
astridvanengeland@hetnet.nl
zowel sms, app, telefoon
h.bloo@katholieksalland.nl
jbmvansteenoven@parochieheiligkruis.nl
lonnekegunnink@hetnet.nl

 Nadere informatie over de locatie:
Zie de jaarlijks verspreide bewaarfolder, of kijk op internet:
www.parochieheiligkruis.nl/heeten
Restauratiefonds:
Voor het restauratie/onderhoud van onze kerk is uw financiële bijdrage
van harte welkom! (Banknummer restauratiefonds zie boven).
 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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Maar achter een hele hoop verontwaardiging gaat volgens mij ook
een hoopgevend gevoel van mededogen, menselijkheid en
rechtvaardigheid schuil. Het is een verontwaardiging die voortkomt
uit het besef dat het leven van de ander heilig is, dat je daar afblijft,
dat je een ander in zijn waarde laat. Het is een verontwaardiging die
voortkomt uit het besef dat je je geluk niet moet halen ten koste van
een ander, dat je met je tengels van andersmans spullen afblijft. Het
is een verontwaardiging die ten diepste stoelt op de 10 geboden.
Want de kern van de 10 geboden is toch dat de Ander (God zelf), dat
de ander (je medemens) je heilig is. Dat je hem/haar niet misbruikt;
zijn/haar naam niet bezoedelt; dat je je niet toe eigent wat de ander
lief is, wat kostbaar is in zijn/haar ogen.
Waar dat met voeten wordt getreden ontstaat god-zij-dank ook in
onze dagen nog bij mensen als vanzelf een diepe verontwaardiging.
Het is eenzelfde verontwaardiging die bij Jezus opkwam toen hij zag
dat Gods tempel bezoedeld was geraakt door speculanten en
handelaars, mensen die alleen maar uit waren op winstbejag en eigen
rijkdom ten koste van anderen. Woedend joeg hij ze de tempel uit.
Het mag dan zo zijn dat in onze dagen maar heel weinig mensen de
10 geboden uit het hoofd kennen, zoals wij dat vroeger met
catechismusles moesten leren. Maar de verontwaardiging over
zinloze moorden, verontwaardiging over mensen die vanuit hun
machtpositie alleen maar bezig zijn met eigen gewin ten koste van
anderen, verontwaardiging, woede over mishandeling van mens, dier
en schepping..die verontwaardiging, die woede laat mij zien dat wij
mensen gelukkig nog wel degelijk weet hebben van de 10 geboden.
Harry Bloo, pastor
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KERKNIEUWS
VIERINGEN PAROCHIE H. KRUIS LOCATIE HEETEN
Datum
Zaterdag
12 maart
Zondag
13 maart
Woensdag
16 maart

Tijd
17.30 u.

Viering
Woord- en communieviering,
Past. werker A. van Engeland
Geen viering

Koor
Passage
Nw. Heeten

19.00 u.

Boetevering, past. J. Verweij

Rejoice

Namen voorgangers onder voorbehoud

OVERIGE LOCATIES PAROCHIE H. KRUIS
Zaterdag 12 maart
Nw. Heeten 19.00 u.
Holten
Kruisverh.
Paulus
Broekland
Haarle
Luttenberg
Mariënheem

17.00 u.
19.00 u.

19.00 u.

Woord- en
communieviering
Geen viering
Eucharistieviering
Eucharistieviering
Geen viering
Eucharistieviering
Geen viering
Geen viering

Zondag 13 maart
Geen viering

10.30 u.
.
09.00 u.

09.00 u.
09.30 u.

Geen viering
Eucharistieviering
Geen viering
Woord- en
communieviering
Geen viering
Eucharistieviering
Eucharistieviering

MISINTENTIES
Wij gedenken de volgende intenties:
In het weekend van 12 en 13 maart:
Wim Nijenkamp; Geert Voorhorst; Jan Bril; Overl. ouders JonkmanVeldkamp; Mies Hiethaar en overl. fam.; Hein Hunneman en overl.
fam.; Johanna en Antoon Kerkvliet en overl. fam.; Overl. ouders
Groote Stroek-Schoot, Jan, Bernard en Teun, Johan Elshof en overl.
fam.; Gerrit Oldeboer-Annie Eekmate; Jan Klein Overmeen; Gerrit
Tepperik; Bernard Vloedgraven en overl. fam.; Jan Hagen; Toos
Tutert-Schiphorst; Overl. ouders Grondhuis-Wevers.
Woensdag 16 maart:
Voor een fijne oude dag.
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MISINTENTIES MET PASEN
Zou u voor opgave van misintenties met Pasen erbij willen vermelden
voor welke viering de intentie bestemd is, dit i.v.m. aflezen van de
intentie in de vieringen. De misintenties voor Pasen kunnen
ingeleverd worden tot en met dinsdag 22 maart om 18.00 u.
De vieringen met de Pasen zie volgende tabel
Misintentie voor:
………………………………………………………………………...
Datum
Soort viering
Koor
X
Eucharistieviering
Rejoice
Paaswake
26 maart 21.00 u.
Woord- en
Parochiekoor
1e Paasdag
27 maart 09.00 u
communieviering
e
Eucharistieviering
Power of
2 Paasdag
28 maart 09.00 u.
Music
A.U.B. aankruisen in welke viering de intentie gelezen moet
worden.
Voor de intenties die al opgegeven zijn, kunt u aan het secretariaat
(tel. 381233) doorgeven in welke viering deze gelezen moeten
worden.
KOSTER EN MISDIENAARS
Datum
Za. 12/3
Za. 19/3

Tijd
17.30 u.
17.30 u.

Koster
W. v.d. Berg
W. v.d. Berg

Zo. 20/3
Vr. 25/3
Za. 26/3

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

Zo. 27/3

09.00 u.

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

Misdienaars
Geen misdienaars
Michael Breuker en Wouter
Salden en Gijs Nijboer
Geen misdienaars
Geen misdienaars
Geen misdienaars
Luuk, Wouter en Jacob Salden
Eveline en Judith Salden
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Ma. 28/3
Za. 2/4
Zo.3/4

09.00 u.
17.30 u.
10.00 u.

Zo. 10/4

10.00 u.

Za. 16/4
Za. 23/4
Za. 30/4

17.30 u.
19.00 u.
19.00 u.

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

Tijs en Ruben Salden
Geen misdienaars
Geen misdienaars
Luuk en Eveline Salden
Geen misdienaars
Geen misdienaars
Michael Breuker en Gijs Nijboer

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.
PAROCHIE-AGENDA
P = Parochiecentrum T = Trefpunt K = Kompas M = Molenhoek
Do. 17/3 19.30 u.
Locatieraad en pastoraatsgroep
P
KERKSCHOONMAAK
Woensdag 16 maart: groep 2; dinsdag 29 maart: groep 3.
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PALMPASENVIERING: ZONDAG 20 MAART 10.30 u.
Kinderkoor Sunshine verzorgt de liedjes, de fanfare zorgt
voor muzikale ondersteuning. De kinderen mogen een
palmpasenstok meenemen, na de viering lopen we een
rondje langs de Stevenskamp achter de fanfare aan.
Deelname is op eigen risico.
Iedereen is van harte welkom!
GOEDE VRIJDAGVIERING 25 MAART
Graag nodigen wij iedereen uit voor de Goede Vrijdag viering op
vrijdag 25 maart om 15.00 u. Tijdens de kruisweg
lopen we langs de 14 staties. De afbeeldingen op
de staties worden verteld en er wordt gebeden.
Groeten werkgroep gezinsviering en kinderkoor
Sunshine.

KOPER POETSEN
Maandag 14 maart om 09.00 u. gaan wij weer koper poetsen, Door
allerlei omstandigheden is de groep wat kleiner geworden, En daarom
vragen wij er wat dames en heren bij die ons willen helpen met
koperpoetsen, Het zou fijn zijn als de groep wat groter is. Alvast
bedankt
De kosters
NIEUWS EN INFORMATIE BLAD ’T KEVERTJE
(KERK EN VERENIGING)
Op vrijdag (uitgezonderd schoolvakanties) verschijnt ons blad ’t
Kevertje huis aan huis (in Heeten -dorp) bij zowel parochianen als
niet-parochianen. In het buiten gebied alleen bij parochianen en op
verzoek. Dit wordt geheel door vrijwilligers verzorgd. Dit blad bevat
actuele informatie over onze geloofgemeenschap, maar ook over de
diverse verenigingen die Heeten kent (o.a. sport). Enkele malen per
jaar verschijnt de ‘Kernpagina’. Dit betreft een inlegvel in ons blad
dat gewijd is aan een bepaald thema. Kopij voor ’t Kevertje kunt u bij
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voorkeur digitaal aanleveren via kevertje@parochieheiligkruis.nl
Eventueel kunt u kopij ook op papier aanleveren in de brievenbus van
het secretariaat (pastorie, ingang Koopmansstraat). Kopij welke
dinsdags voor 18.00 u. bij de redactie is aangeleverd, wordt geplaatst
in ’t Kevertje van die week (mits er die week een Kevertje
verschijnt). De spelregels voor het aanleveren van kopij kunt u
vinden op de website van de parochie, www.parochieheeten.nl en zijn
eventueel ook op papier verkrijgbaar bij het secretariaat. We weten
niet hoelang dit nog in de huidige vorm kan blijven verschijnen.
18 maart 2016
H. Sebastianuskerk – Haarle. 20.00 – 21.00 u
Inloop vanaf 19.30 u Koffie en thee aanwezig.
Gratis entree.
Uitgevoerd door :
M.m.v. Jeugdpastoraat Haarle en E&T Haarle
RONDLEIDING IN MEMORY OORLOGS- EN VREDESMUSEUM IN NIJVERDAL
Datum: zondag 17 april 2016.Het Spiritualiteitscafé Raalte staat dit
jaar in het teken van het thema ‘vrijheid’. Vanuit dit thema worden
inspirerende bijeenkomsten georganiseerd op het raakvlak van kunst,
cultuur, religie en samenleving, die leiden tot bezinning en inspiratie.
Zondag 17 april bieden we u de gelegenheid deel te nemen aan de
rondleiding door het Memory Oorlogs- en Vredesmuseum in
Nijverdal. Geen enkele periode uit de recente geschiedenis heeft zo’n
grote impact op Nederland gehad als de Tweede Wereldoorlog. Maar
nu het aantal getuigen afneemt, zijn we meer en meer afhankelijk van
andere bronnen zoals boeken, filmpjes, internet en musea. Het
Memory Oorlogs- en Vredesmuseum (http://memorymuseum.nl/), wil
een realistisch beeld geven over de verschrikkingen van de
gebeurtenissen uit deze periode, zodat wij leren van het verleden. In
de verhaallijn van het Memory Museum staat het thema respect
centraal en worden aspecten van de Tweede Wereldoorlog vanuit
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verschillende invalshoeken benaderd. Het Memory Museum wil de
deelnemers stap voor stap een belevingsindruk geven over de periode
1918 – 1945, vanaf de opkomst van het Nationaal-Socialisme tot en
met de bevrijding van Europa. Het hart van het museum wordt
gevormd door levensechte diorama’s, waar bezoekers met alle
zintuigen de oorlog kunnen ervaren. Graag ontmoeten we je op
zondag 17 april bij het Memory Oorlogs- en Vredesmuseum in
Nijverdal, Grotestraat 13, 7443 BA Nijverdal. Inloop is vanaf 13.00
uur, de rondleiding begint om 13.30 u. en duurt tot circa 15.30 u.,
daarna is er gelegenheid om na te praten bij een kop koffie/thee. De
toegang bedraagt € 8,-, dit is inclusief rondleiding met gids en 2 x
koffie/thee. Er kunnen maximaal 36 deelnemers inschrijven. Het
museum is rolstoel toegankelijk. Aanmelden kan tot 14 april via emailadres spiritualiteitscafe@gmail.com. Als je vragen hebt kun je
die aan dit e-mailadres sturen. Het Spiritualiteitscafé Raalte, een
initiatief van Parochie Heilig Kruis, organiseert bijeenkomsten op het
raakvlak van kunst, cultuur, religie en samenleving en die leiden tot
bezinning en inspiratie.

VERENIGINGSNIEUWS
ACTIVITEITENGROEP 55+/KBO
 Hart van Salland. Ook wij vragen weer om Uw stem. 5
stemmen zijn er te vergeven. U mag b.v. 3 stemmen
weggeven aan Uw favoriete vereniging (55+)en de andere 2
weggeven aan andere verenigingen. Of 5 x 1 stem op
verschillende verenigingen. Hulp nodig of geen computer bel
Ria Hondshorst (tel. 381684) Stem op ons of op een andere
vereniging maar laat uw stem niet verloren gaan. Ze zijn geld
waard.
 Pasen in zicht, daarom gaan we voor de pauze een film
bekijken over het lijden van Jezus, met de zandtovenaar. Na
de Pauze gaan we gezellige dingen doen. O.a. Een bingo, enz.
Laat U verrassen. Woensdag 16 maart aanvang 14.00 u. in het
Kulturhus Trefpunt. € 5 pp.
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PAARDENCONCOURS
Dit weekeinde (vanaf vrijdagavond) wordt in de manege van Heeten
aan de Schöpkesdijk 1 een paardenconcours georganiseerd door L.R.
Heeten. Vrijdagavond en zaterdag staan in het teken van de dressuur,
zondag zal er een uitdagend springparcours worden afgelegd. Voor
beide disciplines mogen wij een groot deelnemersveld verwelkomen.
Gratis toegang en vermaak, tevens koek en zopie te verkrijgen.

PAASEITJESACTIE
Vrijdag 11 en zaterdagmorgen 12 maart worden er weer
heerlijke chocoladepaaseitjes verkocht in het
buitengebied van Heeten. Zaterdagmiddag kunt u de
leden van de ponyclub in het dorp aan uw deur
verwachten. De zakjes kosten € 4 per stuk.
PC Heeten
ZONNEBLOEM HEETEN
De regio Deventer organiseert op maandag 25 april een tulpenroute
naar Creil. Met als hoogtepunt een tocht door de bollenstreek. De bus
staat vanaf 12.00 u. bij de Scheg in Deventer.
Progamma:
13.45 u.
: Aankomst in Creil.
14.00 u.
: Ontvangst koffie en tulpengebak.
Er volgt een vertelling en film over tulpen en u kunt een wandeling
maken in de tuin met meer dan 2000 soorten tulpen.
15.30 u.
: Rondrit met de bus en een gids door de bollenstreek
in de Flevopolder.
17.00 u
: Vertrek huiswaarts.
18.15 u.
: Verwachte aankomst in Deventer.
Deze reis is ook toegankelijk voor deelnemers in een rolstoel.
Kosten bedragen, € 23.50 per deelnemer.
Opgave t/m 17 maart bij:
Annie Marsman: tel. 381988 of Willy Alferink: tel. 381777.
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HEETENS PAASVUUR 2016
Heetens Paasvuur 2016 de kop is er af! Afgelopen zaterdag kon voor
de eerste keer snoeihout gebracht worden. U heeft nog 3
zaterdagochtenden (12, 19 en 26 maart) de mogelijkheid om ook uw
snoeihout te brengen. Iedereen kan snoeihout en ander schoon hout
komen brengen. Heeft u geen aanhanger? Zaterdag 12 maart rijden
we door het dorp om snoeihout bij u thuis op te halen! Tegen een
kleine vergoeding natuurlijk. Heeft u zich nog niet opgegeven? Neem
dan nog snel contact op met René Gerritsen, tel. 06-14620638. Let
op; het hout mag niet voorzien zijn van metalen, plastics, verf of lak.
Ook dikke boomstammen en kluiten zijn niet gewenst. Het brengen
van het hout is gratis, maar een vrije gift is zeer gewenst. Storten van
snoeihout buiten de aangegeven tijden is niet toegestaan. Oja, voor in
de agenda! Eerste Paasdag 27 maart, feest bij het Heetens Paasvuur in
de verwarmde tent. Check voor meer info de Sallands Zotten op
Facebook.
Groeten de Sallands Zotten

OVERIG NIEUWS
AMNESTY COLLECTE VAN 13 T/M 19 MAART 2016
Amnesty International werkt voor mensenrechten. Die waarborgen
vrijheid, gelijkheid en rechtvaardigheid. Amnesty doet onderzoek,
voert actie en steunt verdedigers van mensenrechten wereldwijd. Met
jouw gift zet Amnesty International zich in voor de duizenden
slachtoffers van mensenrechtenschendingen. Om onafhankelijk te
blijven, neemt Amnesty voor de uitvoering van onderzoek en acties
geen geld aan van overheden. Daarom zijn wij in ons werk
afhankelijk van giften en collectes. Juist in deze tijd van de
vluchtelingencrisis is iedere steun nog harder nodig dan de afgelopen
jaren!
AAN ALLE LEDEN MET EEN HART VOOR GROEN
Dit jaar doet onze vereniging Groei en Bloei afd. Salland weer mee
met de actie “Hart voor Salland”. Ook op onze vereniging kunt u
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weer uw stem uitbrengen van 11 tot en met 21 maart, als u lid bent
van de Rabobank. Wij, als vereniging, zijn ook in Heeten actief voor
onze gemeenschap. Denkt u maar aan de rotonde aan de Holterweg
bij het industrieterrein die wij als Groei en Bloei afd. Salland
afgelopen jaar hebben ingeplant en onderhouden. Ook nu is elke stem
weer bij ons van harte welkom.
Namens bestuur van Groei en Bloei afd. Salland.
HET INLOOPSPREEKUUR IN HET KULTURHUS
TREFPUNT
Een initiatief van het Kernteam Heeten. Iedere eerste donderdag van
de maand tussen 14.00 en 16.00 u. is er iemand van het kernteam
aanwezig die direct uw vraag kan beantwoorden of anders u de juiste
weg kan wijzen in ‘zorgland’. Ook buiten het spreekuur kunt u
rechtstreeks bellen met de wijkverpleegkundige van de gemeente
Raalte, Jeannet Kleine Schaars. Zij is bereikbaar op telefoonnummer:
06-13539293.
Voor vragen over:
• Zorg thuis
• Mantelzorg
• WMO: voorzieningen, huishoudelijke hulp en dagbesteding
• Thuistechnologie zoals alarmering en OZO verbindzorg
• ICT zoals computer, tablet, iPad en smartphone
• Vervoer en OV chipkaart
• Algemene hulpdienst
• Vrijwilligers
• Hulp bij belastingaangifte
• Hulp bij thuisadministratie
• Dementiezorg
Op 22 maart is er van 13.30 tot 16.00 u. een informatiebijeenkomst
over OZO verbindzorg en thuistechnologie in de Stevenskamp.
Jeannet zal hierbij ook aanwezig zijn om iets te vertellen over het
Kernteam Heeten. U bent van harte welkom op deze bijeenkomst.
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GEVONDEN
Op maandag 22 februari een dames portemonnee gevonden. Voor
info kunt u bellen tel: 06-38377961.
SALLANDGLAS – GLASVEZEL IN HET BUITENGEBIED
Het afgelopen jaar heeft u wat minder van ons gehoord, toch is er
ondertussen hard gewerkt. Er zijn enorme stappen gemaakt om
fatsoenlijk internet, telefoon en TV kijken door middel van glasvezel
in het buitengebied van Heeten te realiseren. Er is overeenstemming
met Cogas/CIF. De gemeente is akkoord met de graafvoorwaarden.
Geen eenmalige kosten, maar € 9,95 vastrecht per maand naast het
abonnement van de provider. Geen langlopende verplichtingen. U
krijgt de keuze uit minstens drie providers en voor bedrijven twee
zakelijke diensten. Anders gezegd: we zijn er bijna en gaan de laatste
fase in! De vraagbundeling in Salland wordt in twee fases gedaan.
Salland-Noord en Salland-Zuid, met elke ruim 3000 a 3500 adressen.
Salland-Noord omvat het gebied ten noorden van de lijn Raalte-dorp
en Wijhe. En ‘Zuid’ is het gebied ten zuiden van deze lijn. De
vraagbundeling voor Noord wordt nog vóór de zomervakantie
gedaan. Zodra 50% van de huishoudens zich heeft aangemeld wordt
er begonnen met graven. Na de zomervakantie volgt Zuid, waarin
Heeten is opgenomen. Concreet houdt dit in dat er zowel in Noord
als Zuid in 2016 wordt gegraven en verreweg de meeste huizen
kunnen worden aangesloten. Wij zijn ervan overtuigd dat ons
buitengebied een unieke kans krijgt om voorzien te worden van snel
internet tegen een betaalbare prijs. Met glasvezel krijgt u toegang tot
uitstekende internet-, telefoon en tv-voorzieningen, die cruciaal zijn
voor de toekomst van het platteland. Op dit moment hoeft u nog niets
te doen. Zodra de planning rond is en de vraagbundeling start hoort u
meer van ons. Als er vragen zijn neem dan contact op via onderstaand
emailadres. Namens SallandGlas: Ben Nijboer en Henny Lammers
Namens Plaatselijk Belang Heeten: Gerard Jansen en John
Schoorlemmer info@pbheeten.nl
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BINGO IN KULTURHUSTREFPUNT
Op donderdag 17 maart vindt voor de tweede keer dit jaar een
gezellige bingo-avond plaats in KulturhusTrefpunt. Opnieuw zijn er
vele mooie en leuke prijzen te winnen, waar onder een
stoomstrijkijzer en een hot-stone masagebehandeling. Vier
bingorondes met elk vier prijzen. Prijs bingokaart € 3. Het eerste
kopje koffie wordt u bij binnekomst aangeboden.

SPORTNIEUWS
VOETBAL
Datum/tijd Thuis
Zaterdag 12-03-2016
14:30
Heeten A1
14:30
Heeten A2
14:30
Broekland B1
14:00
Marienheem B1
12:45
Heeten C1
12:45
Heeten C2GD
13:00
Overwetering C4G
10:30
SJO Cupa Wilp D1G
11:00
Diepenveen D3D
11:00
Heeten D3
10:15
Witkampers E1
09:00
Heeten E2
09:00
Heeten E3
09:15
Kon. UD E4
10:00
Wijhe '92 F1G
09:30
Haarle F2G
10:05
Heeten F3G
10:05
Heeten F4
10:05
Heeten F5
10:00
4 tegen 4 Heeten 1
09:00
Haarle
09:00
Traningsgroep

Uit
ABS A1
Oeken A1
Heeten B1
Heeten B2D
ASV'57 C1D (B.M.)
Wesepe C1G
Heeten C3G
Heeten D1G
Heeten D2
Marienheem D1G
Heeten E1
Colmschate '33 E4G
Den Ham E4
Heeten E4
Heeten F1
Heeten F2G
Rohda R. F9M
Colmschate '33 F9G
Witkampers F6
divers
4 tegen 4 Heeten 2

14

Zondag 13-03-2016
14:00
Heeten 1
10:30
Heeten 2
11:30
Juventa '12 3
10:00
Lemelerveld 7
10:00
Heeten 5
12:30
Heeten 6
SSA Epse Gorssel
10:30
Combinatie 3
10:00
Heeten 45+1
11:30
Raalte VR2

Beekbergen 1
Loenermark 2
Heeten 3
Heeten 4
Kon. UD 3
Colmschate 4 (B.M.)
Heeten 7
De Zweef 45+1
Heeten/Wesepe VR1

VOLLEYBAL
Datum/tijd Thuis
Uit
Recreantenprogramma vrijdag 11 maart
21.15 u.
Dames 1
Lettele DR 1
20.15 u.
Dames 2
Luttenberg Dr 2
21.15 u.
Dames 3
Teuge Dr 1
21.15 u.
Heren 1
Voorwaarts Hr 3
20.15 u.
Herern 2
Heren 3
20.15 u.
Mix 1
Devolco 88 XR 1
Donderdag 17 maart
21.00 u.
Voorwaarts Hr 3
Heren 1
21.15 u.
VIOS Eefde Hr 2
Heren 2
Competitieprogramma zaterdag 12 maart
09:00
DeVolCo'88 N6 5
Heeten Sportief N6 1
10:00
Heeten Sportief N6 1
Voorwaarts N6 1
11:00
Heeten Sportief N5 1
DeVolCo'88 N5 3
12:00
Hevo N5 2
Heeten Sportief N5 1
16:15
Heeten Sportief DS 1
Dio Ugchelen DS 1
16:15
Heeten Sportief MA 1
WSV MA 1
09:00
VV Alterno MC 6
Heeten Sportief MC 1

Sporthal
Heeten
Heeten
Heeten
Heeten
Heeten
Heeten
Twello
Eefde
Hattem
Hattem
Hattem
Hattem
Heeten
Heeten
Apeldoorn

POTGROND/COMPOST ACTIE
Namens Heeten Sportief willen wij iedereen die een bestelling of een
vrije gift heeft gedaan hartelijk bedanken om deze actie te doen
slagen! Mede door de samenwerking met Zuid Oost Salland is het
wederom een geweldig succes geworden. Mochten er onverhoopt nog
vragen en/of opmerkingen zijn, kunt u contact opnemen met Richard
Klein Overmeen, tel: 380690.
A.C. Heeten Sportief
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HANDBAL
Datum/tijd

Thuis

Zaterdag 12 maart
14.00 uur
PLUS/Heeten B1
11.30 uur
DSC B1
12.00 uur
Van Niel/Voorwaarts C1
10.15 uur
Auto v.Ewijk/LHC D1
13.15 uur
PLUS/Heeten D2
09.50 uur
Schalkhaar E1
12.25 uur
PLUS/Heeten E3
11.40 uur
PLUS/Heeten F1
Zondag 13 maart
13.10 uur
Auto v.Ewijk/LHC Ds1
13.10 uur
Duiven Heren 2
13.15 uur
PLUS/Heeten Dames 3
13.50 uur
AAC/Swift A1
Woensdag 16 maart
21.00 uur
Nieuw Heeten Ds Recr

Uit
CVO B1
PLUS/Heeten B2
PLUS/Heeten C1
PLUS/Heeten D1
HV Holten D2
PLUS/Heeten E1
Wesepe E2
ABS F2

Aanw./vertr.

09.00 uur
09.05 uur
11.55 uur

PLUS/Heeten Dames 1
PLUS/Heeten Heren 1
ABS Dames 2
PLUS/Heeten A1
PLUS/Heeten Ds Recr.

STEUN HANDBALVERENIGING PLUS SEVERIJN MET DE
ACTIE HART VOOR SALLAND
Als u lid bent van Rabobank Salland heeft u inmiddels uw
persoonlijke inlog code ontvangen of ontvangt u deze binnenkort.
Met deze inlog code kunt u uw stem uit brengen op de verenigingen
die u wilt steunen in het kader van de actie ‘Hart voor Salland’. Wij
willen u vragen om allen gebruik te maken van de mogelijkheid om
te stemmen. Uiteraard ontvangen wij als handbalvereniging graag uw
stemmen en daarmee uw steun, maar maak in ieder geval gebruik van
deze mogelijkheid om de verschillende verenigingen en organisaties
in ons dorp te ondersteunen.
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