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't Kevertje
Kerk- en verenigingsnieuws voor Heeten

Midden in het afscheid nemen
Tijdens deze week kwam ik regelmatig, deze zin tegen, misschien
moest het zo zijn:
Als we gewoon doen wat we moeten doen, dan hebben we niks
bijzonders gedaan; dan hebben we onze plicht gedaan, zoals het
goede knechten betaamt. Zo voelt het wel!
Toch nu de verhuizing bijna achterwege is en ik inmiddels in Heeten
woon, kreeg ik vele berichtjes van Hartelijk Welkom. Dat doet een
mens goed. Toch weet ik dat er een heel nieuwe fase in mijn leven
begint en hoor ik van velen die dit hebben meegemaakt, dat dat niet
altijd eenvoudig is. Een stap terug zetten in niet zo simpel als men er
over spreekt.
Toch is een gevoel van dankbaarheid ook aanwezig. In Heeten val ik
met de neus in de boter. Ik werd gelijk al bij een buurtfeest aan de
Koopmanstraat uitgenodigd. En nu de laatste week van september de
Ponyweek in Heeten gehouden wordt, word ik overal bij betrokken
en hebben de bewoners van Heeten heel duidelijk laten merken: Je
bent welkom.
Op zich is dat heel erg fijn. In zo’n overgangssituatie is dat wel
belangrijk. Hoeveel mensen krijgen of hebben dat gevoel niet, zo
speelde de laatste dagen door mijn hoofd.
Bij een verhuizing hoort ook dat je alles weer moet zoeken. Het
overzicht ben je ineens kwijt.
Het is een goed leerproces.

Vrijdag 7 oktober 2016
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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 VOOR DRIE WEKEN

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
Prof. Dr. J.J. Baneke, pastoor 06-10226557 pastoorbaneke@parochieheiligkruis.nl
G.J. Nijland, parochievicaris 0570-526356/06-42571832 mun134@hotmail.com
Past. werkster A. van Engeland 06-43502534 astridvanengeland@hetnet.nl
zowel sms, app, telefoon
Past. werker H. Bloo
06-22291539 h.bloo@katholieksalland.nl
Past. werkster L. Gunnink-van den Berg
lonnekegunnink@hetnet.nl
038-4527475

 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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Wetend dat mijn leven anders wordt kan ik met veel dankbaarheid
terugzien op wat ik als priester heb mogen meemaken. Het gevoel
dak je gedragen wordt. Ik denk terug aan de dag van mijn
priesterwijding in Twello op 17 februari 1974. Op de vraag van de
toenmalige bisschop kardinaal Alfrink: Is de kandidaat geschikt om
dit ambt te aanvaarden? Kwamen er vanuit de gemeenschap vier
mensen naar voren van verschillende generaties om dit te bevestigen.
Toen voelde ik mij gedragen en dat is zo gebleven en daar ben ik
bijzonder dankbaar voor. Afscheid nemen is niet gemakkelijk, docht
overheerst nogmaals dankbaarheid.
pastoor Jan Verweij

KERKNIEUWS
VIERINGEN PAROCHIE H. KRUIS LOCATIE HEETEN
Datum
Zaterdag
8 oktober
Zondag
9 oktober
Woensdag
12 oktober

Tijd
17.30 u.

Viering
Woord- en communieviering,
Gezinsviering,
past. werker H. Bloo
Geen viering

19.00 u.

Eucharistieviering

Koor
Sunshine

GEZINSVIERING: ZATERDAG 8 OKTOBER 17.30 U.
Zaterdag 8 oktober hebben we als Thema: ‘Alle
dieren tellen mee’Kinderkoor Sunshine verzorgt de
liedjes. De kinderen mogen een knuffel of foto van
hun huisdier of lievelingsdier meenemen, tijdens
de viering mogen ze met hun knuffel of foto naarvoren naar het
priesterkoor komen. De kinderen krijgen een leuk dierenboekje!
Iedereen is van harte welkom.
Groeten werkgroep gezinsviering en kinderkoor Sunshine
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VIERINGEN PAROCHIE H. KRUIS LOCATIE HEETEN
Datum
Zaterdag
15 oktober
Zondag
16 oktober
Woensdag
19 oktober

Tijd
19.00 u.

Viering
Eucharistieviering,
past. J.Verweij
Viering van de barmhartigheid
met Lof, past. J. Verweij
Eucharistieviering

Koor
Power of
Music
Parochiekoor

Datum
Zaterdag
22 oktober
Zondag
23 oktober
Woensdag
26 oktober

Tijd

Viering
Geen viering

Koor

09.00 u.

Woord- en communieviering,
Past. werker L. Gunnink
Eucharistieviering

Rejoice

19.00 u.
19.00 u.

19.00 u.

OVERIGE LOCATIES PAROCHIE H. KRUIS
Zaterdag 8 oktober
Nw. Heeten
Holten
Kruisverh.

Paulus

19.00 u.

Broekland

19.00 u.

Haarle

19.00 u.

Luttenberg

19.00 u.

Mariënheem

19.00 u.

Geen viering
Geen viering
Geen viering

Woord- en
communieviering
Woord- en
communieviering
Woord- en
communieviering
Woord- en
communieviering
Woord- en
communieviering

Zondag 9 oktober
Geen viering
Geen viering
10.30 u.
Eucharistieviering,
afscheid past. J.
Verweij
Geen viering
Geen viering
Geen viering
Geen viering
Geen viering
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Zaterdag 15 oktober
Nw. Heeten 17.30 u.

Luttenberg

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

Mariënheem

Geen viering

Holten
Kruisverh.
Paulus
Broekland
Haarle

17.00 u.
19.00 u.
19.00 u.

Zaterdag 22 oktober
Nw. Heeten 17.30 u.
Holten
Kruisverh.
Paulus
19.00 u.
Broekland
Haarle
Luttenberg
Mariënheem

19.00 u.

19.00 u.

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

Zondag 16 oktober
Geen viering
09.30 u.
10.30 u.

Eucharistieviering
Eucharistieviering

09.00 u.

Geen viering
Eucharistieviering
Geen viering

09.30 u.
09.30 u.

Woord- en
communieviering
Woord- en
communieviering

Zondag 23 oktober
Geen viering
Geen viering
10.30 u.
Eucharistieviering
Geen viering

09.30 u.
09.00 u.

Geen viering
Woord- en
communieviering
Eucharistieviering
Geen viering

OVERLEDEN
Op zondag 18 september is op 72-jarige leefijd overleden Diny,
(Alberdina Maria) Klein Koerkamp-Zuethoff. Zij woonde aan de
Hollinksweg 2 in Heeten. De crematie heeft op vrijdag 23 september
plaatsgevonden.
Op vrijdag 30 september is op 93-jarige leeftijd overleden Antonia
Maria Jansen-Gerritsen. Zij woonde op de Stevenskamp 503 te
Heeten. Haar uitvaart en crematie hebben op donderdag 6 oktober
plaatsgevonden.
Dat zij mogen rusten in vrede.
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MISINTENTIES
Wij gedenken de volgende intenties:
In het weekend van 8 en 9 oktober:
Voor de zieken; Ouders van Rossum-Schoorlemmer; Arnold
Schoorlemmer; Mies en Trees Hiethaar en overl. fam.; Hein
Hunneman en overl. fam.; Johanna en Antoon Kerkvliet en overl.
fam.; Gé en Annie Hazelhekke-Ruiter; Johan Assink en overl. fam.;
Annie klein Overmeen-Voorhorst; Overl. ouders Grondhuis-Wevers;
Johan Elshof en overl. fam.; Ben Lugtenberg; Toos Jansen-Gerritsen;
Willy Tepperik en overl. ouders Tepperik-Rosenkamp
Woensdag 12 oktober:
Riek en Hein Groot Zwaaftink; Leida en Frans Boerhof
In het weekend van 15 en 16 oktober:
Tot zekere intentie; Jgt. Past. de Kleine; Jgt. Doortje Mensink; Jgt.
Wim Evers en Marie Evers-Pleizier; Jgt. Maria Kerkvliet; Overl.
ouders Evers-Simons; Overl. ouders Groote Stroek-Schoot, Jan
Bernard en Teun; Wim Nijenkamp; Johan van Dooremolen; Hein
Hunneman en overl. fam.; Johanna en Antoon Kerkvliet en overl.
fam.; Gerrit Oldeboer-Annie Eekmate; Gé en Annie HazelhekkeRuiter; Annie klein Overmeen-Voorhorst; Onze ouders Elders-ten
Zijthof; Overl. ouders Grondhuis-Wevers; Ben Lugtenberg; Toos
Jansen-Gerritsen; Jan Klein Overmeen
Woensdag 19 oktober:
Fam. Vloedgraven-Peters
In het weekend 22 en 23 oktober:
Geert Voorhorst; Harry ten Have; Hein Hunneman en overl. fam.;
Johanna en Antoon Kerkvliet en overl. fam.; Gé en Annie
Hazelhekke-Ruiter; Annie klein Overmeen-Voorhorst; Overl. ouders
Grondhuis-Wevers; Johan Elshof en overl. fam.; Ben Lugtenberg;
Toos Jansen-Gerritsen
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Woensdag 26 oktober:
Voor een 87-jarige en een 90-jarige verjaardag en overl. fam. Wichers
Schreur-Evers; Wim Wigink en Gerda Wigink-Assink; Anton
Schoorlemmer
KOSTER EN MISDIENAARS
Datum
Za. 8/10
Za. 15/10
Zo. 16/10

Tijd
17.30 u.
19.00 u.
19.00 u.

Zo. 23/10
Za. 29/10

09.00 u.
17.30 u.

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

Misdienaars
Geen misdienaars
Eveline en Judith Salden
Geen misdienaars
Geen misdienaars
Jacob Salden 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*
PAROCHIE-AGENDA
P = Parochiecentrum T = Trefpunt K = Kompas M = Molenhoek
Ma. 10/10 20.00 u. Werkgroep Gebedsdiensten
P
Do. 13/10 19.30 u. Locatieraad en Pastoraatsgroep
P
Ma. 24/10 20.00 u. Liturgiegroep
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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
Dinsdag 11 oktober groep 5; maandag 31 oktober groep 1.
KINDERKERK MEISJE STA OP.
(voor kinderen van 3 – 12 jaar)
Ben jij ook wel eens ziek? Soms voel je je niet zo
lekker, dan heb je buikpijn of hoofdpijn. Sommige
kinderen zijn echt heel ziek en niet iedereen wordt
altijd beter. Maar het helpt wel als je denkt aan leuke
dingen, aan de dingen die je allemaal weer kunt doen als je beter
bent. Dat heet positief zijn. Wil jij ook weten hoe het gaat in het
verhaal van het Meisje sta op, dan ben je van harte welkom om met
ons te komen luisteren, kijken en vieren! Natuurlijk zijn ook je
broertje en/of zusje, je vader en moeder, opa en oma van harte
welkom om mee te komen.
Wat gaan we verder doen?
Samen gaan we zingen, bidden, kaarsjes branden en nog meer. Jullie
mogen ook een houdbaar product meenemen. De producten
verzamelen we in een collecte en we zorgen ervoor dat deze bij de
gezinnen komen die dat nodig hebben. Na afloop drinken we nog wat
ranja of een kop koffie of thee.
Waar en wanneer?
Op zondag 30 oktober 2016 om 11.00 u.
Plaats: in de Pauluszaal (die aan de Pauluskerk vastzit)
Westdorplaan 122, 8101 BJ Raalte.
Voor de ouders
ls u nog vragen heeft, mail gerust naar kinderkerkraalte@gmail.com.
Of kijk op onze website: www.parochieheiligkruis.nl/kinderen
Werkgroep Kinderkerk Raalte
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VOOR UW AGENDA: PAROCHIEREIS 2017 - MACEDONIË
Op 17 oktober, 20.00 u., vindt in de Pauluszaal de informatieavond
over deze reis plaats. U kunt zich dan ook opgeven. Het maximum
aantal personen dat mee kan is 40 in totaal, als de belangstelling die
avond groter is gaan we direct loten. Als u 17 oktober verhinderd
bent maar wel geïnteresseerd bent in de reis neemt u dan vóór die
datum contact op met Els Ruiter elsruiter48@gmail.com, telefoon
0570 531308. Informatie over het programma vindt u op de website
van de parochie: www.parochieheiligkruis.nl.
POWER OF MUSIC ZOEKT DIRIGENT(E)
Power of Music uit Heeten zoekt op korte termijn een dirigent(e).
Ons koor telt 42 leden, waaronder 39 zangeressen en een combo
bestaande uit drums, keyboard en dwarsfluit. De leeftijd varieert van
11 tot 52 jaar. Eens in de 4 à 6 weken verzorgen wij de muzikale
omlijsting van een viering in de plaatselijke katholieke kerk.
Daarnaast verzorgen we ook heel graag een optreden op een andere
locatie. Ons koor zingt zowel twee- als driestemmig, voornamelijk
Nederlands- en Engelstalig. We hebben door de jaren heen ons
repertoire behoorlijk uitgebreid, wat niet wegneemt dat we graag de
uitdaging aangaan om nieuwe nummers in te studeren. Wij repeteren
op de vrijdagavond van 19.00 tot ongeveer 20.30 uur. De reden dat
wij op zoek zijn naar een andere dirigent(e) is dat onze huidige
dirigente dit niet kan combineren met haar nieuwe functie. Ben je
nieuwsgierig geworden naar Power of Music; heb je zin om met ons
aan de slag te gaan en heb je bij voorkeur enige ervaring als
dirigent(e)? Reageer dan met je motivatie en cv naar
lidykoetsie@hotmail.com. Wil je graag meer informatie over deze
vacature, dan kun je contact opnemen via e-mailadres
ellen_tenhove@hotmail.com.
BIJEENKOMST HERBESTEMMING VAN KERKGEBOUWEN IN
ABDIJ NIEUW SION

Op donderdag 27 oktober organiseert de stichting Kerkelijk
Waardebeheer in abdij Nieuw Sion een bijeenkomst over de
herbestemming van kerkgebouwen. Het is overduidelijk dat veel
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mensen zich niet meer kunnen vinden in een institutionele manier van
denken. Dit uit zich onder andere in een terugloop van traditioneel
kerkbezoek en in het sluiten van kloosters. Wat betekent dit voor de
gebouwen? Zijn ze inderdaad allemaal overbodig aan het worden, of
kunnen er goede nieuwe bestemmingen worden gevonden, passend
bij de traditie van hun oorspronkelijke functie? Deze vragen zijn in
kerkelijk Nederland aan de orde van de dag. Kerkelijk Waardebeheer
helpt kerkbesturen bij het denken over vastgoed, in relatie tot
kerkelijke doelstellingen. Daartoe wordt onder meer de gelegenheid
geboden om lokaal met elkaar in gesprek te gaan over de toekomst
van kerkgebouwen en kloosters. Tijdens de bijeenkomst wordt het
stappenplan voor de herbestemming van kerkelijke gebouwen
gepresenteerd en besproken. Dit stappenplan is een hulpmiddel voor
kerkbestuurders bij het beheer en de exploitatie van het kerkgebouw.
Lucas Sluiter, adviseur van Kerkelijk Waardebeheer, presenteert dit
stappenplan en beantwoordt vragen daarover.
Ervaringen uit de praktijk
Peter Dullaert is een van de initiatiefnemers van de Abdij Nieuw Sion
in Diepenveen. Hij vertelt hoe de stichting Nieuw Sion eigenaar van
het complex is geworden. Een groep van tien initiatiefnemers uit de
regio werkt samen om in de gebouwen een oecumenische monastieke
communiteit te vestigen. Zij willen voortbouwen op het fundament
dat de monniken hebben gelegd en van Nieuw Sion opnieuw een plek
van stilte, gebed en gastvrijheid maken. Dit project is nog helemaal in
de opstartfase. De abdij is aan de buitenzijde in goede staat, aan de
binnenkant moet nog veel worden verbouwd. Met u kijken we naar de
mogelijkheden en hoe dit soort processen van transformatie kunnen
worden ingericht. Er is op deze avond ruim de gelegenheid voor
kerkbestuurders om vragen te stellen en met elkaar ervaringen te
delen. De bijeenkomst begint om 19.30 u en duurt tot 22.00 u. De
inloop is vanaf 19.00 u. De entree is gratis. Vanwege een goede
organisatie
wordt
aanmelding
gevraagd
via
http://www.kerkelijkwaardebeheer.nl/herinrichting-kerkgebouwen/
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
José Cornel-Sluiter Prinsesselaan 2a 3583 GZ Utrecht
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EEN HEILIG JAAR VAN DE BARMHARTIGHEID
deel 6 van de 10 werken van barhartigheid
De stervende begeleiden.
De ontwikkeling van de palliatieve zorg (verzachting of verlichting)
gaat gepaard met respect voor de waardigheid van het menselijk
leven. Deze zorg wordt verleend in momenten van grote emotie en
schept op een bijzondere manier ruimte voor reflectie. Door getuige
te zijn van de kwetsbaarheid van de mens die zijn levenseinde
tegemoet gaat, leren wij de broosheid van het mensenleven in al zijn
aspecten te respecteren, van pasgeborenen, kinderen, gehandicapten
tot ouderen.
‘Weet wel, ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voleinding van
de wereld.’ Matteüs 28,20
Gebed van de zalige Charles Foucauld
(1581- 1660)
Gebed van de overgave
Vader,
Ik verlaat mij op u.
Doe met mij wat u wilt.
Wat u ook met mij zult doen,
ik dank u.
Ik ben tot alles bereid,
ik aanvaard alles.
Het enige, mijn God, wat ik verlang,
is dat uw wil zich voltrekt in mij
en in al uw schepselen.
Ik leg mijn ziel in uw handen,
ik geef ze aan u, mijn God,
met alle liefde van mjn hart.
Omdat ik U bemin,
en omdat het voor mij een liefdesnoodzaak is
mij te geven,
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mij zonder voorbehoud in uw handen
neer te leggen,
met een oneindig vertrouwen,
want Gij zijt mijn Vader.
uit: Jaar van Barmhartigheid tien verhalen als opstap.
Pastoraatgroep en Locatieraad

VERENIGINGSNIEUWS
ACTIVITEITEN 55+/KBO
Woensdagmiddag 12 oktober komt Peter Dullaert, voorzitter van de
Stichting Nieuw Sion ons aan de hand van oude films, die bij de
overname zijn gevonden, ons laten zien hoe het leven er vroeger in
het klooster aan toeging. Aanvang: 14.00 u. in het KulturhusTrefpunt.
Bij voldoende belangstelling kan een bezoek aan Sion worden
geregeld.
Het bestuur
15 OKTOBER OERDAG
Daar is de Oercommissie weer! Binnen de Sallands Zotten is de
Oercommissie weer druk bezig voor de volgende oud-ijzer
inzameling. Deze zal dit najaar op zaterdag 15 oktober 2016 zijn!
Dus noteert u het even in uw agenda. Met een inzamelingspunt
centraal in Heeten op de parkeerplaats van de voetbal kunnen de
dorpelingen hun ijzer komen brengen. Daarnaast is er die dag vanaf
08:30 uur een grote ronde langs de deuren in de buitengebieden
Spekhoek, Zonnenbergen, Hooge Wegen, Koepelvieve, Wittevenne,
Bergshoek, Lorkeershoek, Beumershoek, De Bleers, Boxbelterhoek,
Nielandshoek, Schoonhetensbroek en Schoonheten. Mocht u niet
thuis zijn en heeft u wel wat over? Zet het dan even aan de weg met
een duidelijk briefje erbij. Met deze inzameling willen wij komend
jaar tijdens carnaval de jeugddisco, de kindercarnaval, het Sallands
Zotten Bal en de optocht der optochten nog mooier, leuker en vooral
beter maken voor jullie! Op zaterdag 15 oktober zullen wij dus onze
voorjaarsinzameling gaan houden. Dus heeft u nog wat oud ijzer over
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voor een goed doel? Groot of klein? Licht of zwaar? Houd dit dan
nog even thuis tot Oerdag op 15 oktober. We nemen bijna alles aan
wat u aanbied, alleen witgoed accepteren we liever niet. Tot dan!
Groeten en Alaaf!
Oercommissie Sallands Zotten
FANFARE ST. CAECILIA
Zondag 9 oktober wordt door de orkesten van fanfare Wesepe en
Heeten een kerkdienst opgeluisterd in de kerk te Wesepe. De dienst
begint om 10.00 u. U bent allen van harte welkom.
PAARDENCONCOURS
Dit weekeinde (vanaf vrijdagavond) wordt in de manege van Heeten
aan de Schopkesdijk 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.
VOGELMARKT IN MANEGE
Zondag 16 oktober tref je in de Manege weer heel veel vogels van
alle soorten en maten. Dan organiseert de Heetense Vogelvrienden
Vereniging weer een grote vogelmarkt. Naast vogels ook voer,
kooien, nestkasten en aanverwante artikelen. Particulieren kunnen
vogels te koop aanbieden. Markt van 09.00 – 12.00 u. Inlichtingen
0572-381696 ( na 20.00 u.).

OVERIG NIEUWS
FLESSENACTIE VOOR STICHTING STEUN ANDRE
Woensdag 19 oktober vanaf 17.00 u. komen de kinderen van de
basisschool groep 7 & 8 bij u aan de deur. Ze komen lege
statiegeldflessen ophalen om zo geld in te zamelen en te doneren aan
“stichting steun Andre”. Zoals in de krant en in de flyers te lezen is,
heeft Andre Kruiper MS. Als hij het benodigde bedrag bij elkaar
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heeft, mag hij een zware stamceltherapie ondergaan. Dit gebeurt in
Mexico of Rusland. Om dit doel te behalen halen de klasgenoten van
Sille en Nomi de lege statiegeldflessen bij u op. Tenslotte wordt het
opgehaalde bedrag verdubbeld door Johan Severijn van Plus Severijn
Heeten. De doppen worden gedoneerd aan stichting Hulphond. Dus
stel ze niet teleur en zet de flessen/kratten bij de deur! Ook mag u zelf
flessen aanleveren bij de fam. Tibben Johannalaan 35, in de daarvoor
bestemde container. Alvast hartelijk bedankt namens de kinderen van
groep 7 en 8.
COLLECTE NEDERLANDSE BRANDWONDEN STICHTING
In de week van 9 t/m 15 oktober wordt er gecollecteerd voor de
Nederlandse Brandwonden Stichting. Brandwondenpatiënten dromen
van een leven zonder littekens. Uit recent onderzoek blijkt dat het
kweken en daarna transplanteren van eigen huidcellen zorgt voor
minder littekens bij brandwondenpatiënten. Dat is geweldig nieuws!
Helaas kan deze nieuwe behandelmethode, door te hoge kosten, nog
niet worden toegepast bij brandwondenpatiënten. Daarom vraag ik u
om deze nieuwe behandelmethode te bekostigen en de droom van
brandwondenpatiënten waar te maken. Vele collectanten zetten zich
hiervoor in. Geweldig! Ook u? Geef aan de collectant! Bij voorbaat
hartelijk dank.
Met vriendelijke groeten, Ans Alferink en Sylvia Jansen
PRINSES BEATRIX SPIERFONDS
Van 11 t/m 17 september was de collecteweek voor het Prinses
Beatrix Spierfonds. In één week zijn ruim 30.000 vrijwilligers op
pad gegaan om geld op te halen voor wetenschappelijk onderzoek
naar spierziekten. We danken alle collectanten en gevers. Naast de
collecte aan de deur zet het fonds dit jaar ook de digitale collectebus
in. Heeft u de collectant gemist, geen probleem, SMS SPIER aan
4333 en doneer eenmalig €1,50 voor wetenschappelijk onderzoek
naar spierziekten. Er zijn 600 verschillende spierziekten. Sommige
zijn dodelijk, sommige zijn erfelijk, ze hebben allemaal een
verlammend effect op de spieren. De spieren in een mensenlichaam
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sturen alles aan, lopen, plassen, fronsen, lachen, ademen. Een
spierziekte tast het hele lichaam en daarmee ook het hele leven van
een persoon aan. Het Prinses Beatrix Spierfonds zet zich al 60 jaar in
voor mensen met een spierziekte in Nederland. Dat zijn ruim 200.000
mensen. Het is ons doel om alle spierziekten de wereld uit te krijgen,
ons middel is wetenschappelijk onderzoek. We financieren en
stimuleren onderzoek naar genezing en, omdat dit vaak een lange weg
is, naar een betere kwaliteit van leven voor patiënten nu. We kunnen
dit alles doen dankzij donaties en de inzet van vrijwilligers.
OPBRENGST COLLECTE NIERSTICHTING 2016
De collecte voor de nierstichting heeft dit jaar het mooie bedrag van €
1985,10 opgebracht! Dankzij uw gift maken we de wereld van
nierpatiënten weer groot. Zoals u wellicht weet, is het werk van de
Nierstichting alleen mogelijk dankzij donaties. Uw inbreng en inzet
van collectanten is dus essentieel voor nierpatiënten. Nogmaals
hartelijk dank, hopelijk mogen we op uw steun blijven rekenen!
Antoinet Wippert en Gerda Brinkhof
VRIJWILLIGERS GEZOCHT VOOR STEVENSERF
HEETEN:
Voor onze kleinschalige woningen de Beuk en de Eik. Wij kunnen
ondersteuning gebruiken in ochtend, middag en avonden. Doen wat u
leuk vindt en waar u goed in bent: zoals een praatje maken,
ondersteuning bieden bij maaltijden, samen de krant lezen,
koffie/thee schenken, wandelen. Ook voor creatieve activiteiten zoals
muziek maken, schilderen, bloemschikken, spelletje doen, bakken of
koken bent u van harte welkom. Interesse? Neem contact met ons op
voor aanvullende informatie, een vrijblijvende rondleiding en/of
kennismaking via onze vrijwilligers coördinator: Ingrid van der
Wielen, telefoon; 0572 381441.
E-Mail: i.vanderwielen@zorggroepraalte.nl We zien naar u uit!
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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 21 oktober
Locatie:
Stevenskamp
Aanvang:
14.30 u.
Prijs:
€ 4,50 inclusief koffie en aan het einde van de middag
een lekkere snack.
HEEL HEETEN BREIT,
Wat is er nu leuker dan ontspannen samen te breien.
Misschien heb je wol klaar liggen om met iets nieuws te beginnen
maar je weet niet wat?
Kom dan gezellig samen breien in de recreatiezaal van Stevenskamp.
Maandagmiddag
24 oktober
14.30-16.00 u.
Dinsdagmiddag
25 oktober 14.30-16.00 u. samen met de
handwerkgroep
Donderdagvond
27 oktober
19.00-21.00 u.
Maandagmiddag
7 november 14.30-16.00 u. samen ophangen
In deze week gaan we breien met iedereen die breien leuk vindt.
Jong, oud iedereen is welkom! Rondom het beweegpad Stevenskamp
staan bomen die we graag willen voorzien van een mooi breiwerkje.
We willen er samen voor zorgen dat we het beweegpad wat vrolijker
maken. Dat, wanneer iemand gebruik maakt van het beweegpad, we
een glimlach op het gezicht zien. We gaan dus geen sokken of sjaals
breien maar we gaan “wildbreien”. Als je wol en breipennen
meeneemt zorgen wij voor een kop koffie.
SAMEN HEETEN SAMEN ETEN organiseert:
Op 10 oktober maken we weer samen een
heerlijk Stamppotbuffet. Kosten €5 exclusief
drankje. Voor iedereen die van stamppot
houdt. We hopen ook nieuwe inwoners van
Heeten aan tafel te hebben. Kom om 16.00 u. als u ons wilt helpen
koken of kom om 18.00 u., dan gaan we aan tafel. U bent van harte
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welkom. Voor belangstellenden zullen enkele sprekers vanaf 19.45 u.
vertellen over het bijzondere van ons dorp. Geef u op via
mail: samenheetensameneten@gmail.com en vermeld erbij hoe laat u
komt. U mag ook bellen met Sjoukje tel 06-53881239.
Op 29 oktober organiseren we weer de workshop High Tea. Kosten
€13,50. Samen aan de slag, samen eten. Nodig iemand uit en kom
samen. Er zijn nog plaatsen vrij. Vorig jaar was het een heel gezellige
sfeervolle high tea, helemaal vol! Inloop vanaf 13.30 u. Start om
14.00 u., afsluiting om 17.30 u. Geef u op via mail:
samenheetensameneten@gmail.com. U kunt ook bellen met Ans tel
06-36290136. SAMEN HEETEN SAMEN ETEN is een
activiteitenwerkgroep van KulturhusTrefpunt
HORECA HEETEN EN KULTURHUS TREFPUNT SLAAN
SAMEN HANDEN INEEN: ELKAAR GUNNEN IN HEETEN
Het overleg tussen betrokken partijen heeft als resultaat opgeleverd
dat er ook weer bij Kulturhus Trefpunt voor feestjes kan worden
gereserveerd. De afgelopen maanden is er constructief overleg
geweest tussen de Horeca in Heeten en het Kulturhus Trefpunt over
o.a. ‘rechten en plichten’ van een MFA, een multifunctionele
accommodatie, wat het Trefpunt al jaren is. Een MFA mag volgens
de wet geen oneerlijke concurrentie vormen voor de reguliere horeca.
Afgesproken is dat het Kulturhus Trefpunt als doelstelling heeft het
houden van activiteiten voortvloeiend uit hun gebruikersgroepen
(toneel,
muziekuitvoeringen,
concerten,
vergaderingen,
kookbijeenkomsten, etc). Om een gezonde financiële basis te houden
kunnen daarnaast hooguit op jaarbasis 12 huiskameractiviteiten
(feestjes) van persoonlijke aard worden georganiseerd voor een
onbeperkt aantal personen. We constateren ook dat er feestjes
plaatsvinden in gelegenheden die geen formele horecavergunning
hebben. In Heeten hebben alleen Restaurant De Molenhoek, Brasserie
Dert13N, en Zaal-Restaurant Reimink een dergelijk vergunning.
Landwinkel De Maathoeve en Gemeenschapscentrum ’t Scheultie
hebben hiervoor een afwijkende vergunning. We wijzen commerciële
activiteiten in gelegenheden die geen juiste vergunning hebben dan
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ook nadrukkelijk af. We hebben de gemeente gevraagd hierop samen
met ons op toe te zien dat dit niet gebeurt. Verder proberen wij elkaar
te versterken door gezamenlijke activiteiten te organiseren waar alle
partijen baat bij hebben. Goede voorbeelden zijn de kermis, de
ponyweek, pleinactiviteiten, de kerstmarkt, en activiteiten die partijen
samen bedenken, et cetera. Door met elkaar in overleg te blijven en
samen te werken kunnen we een goede horeca én een goede
voorziening voor welzijnsactiviteiten in Heeten behouden. We gaan
samen voor een duurzaam en leefbaar Heeten als onderdeel van onze
visie Behoud en Groei Kleine Kernen.
HeetenWoont
PONYWEEK 2016
De versieringen worden opgeruimd, de borden zijn verwijderd, de
tenten afgebroken, het plein wordt geveegd en Heeten krijgt haar
vertrouwde dorpsgezicht weer terug. Veel mensen bezochten de
Ponyweek 2016 en hebben genoten van een fantastische feestweek.
Een week met vertrouwde maar ook met nieuwe activiteiten. Zo
genoten bijna 200 lopers en veel publiek van de eerste Ekidenloop,
was de Landbouw Relatie- en innovatiedag een groot succes en
hebben we op vrijdag kunnen genieten van Smakelijk [He]eten met
de lokale horeca-ondernemers op hun best. Ondanks het wat mindere
weer op enkele momenten in de feestweek hebben, met de enorme
inzet van meer dan 200 vrijwilligers, vele duizenden bezoekers weer
een fantastische feestweek beleefd. Ook wij als Stichting Helami
hebben weer ervaren hoe de Ponyweek in Heeten, maar ook in de
wijde omgeving, leeft en hoe belangrijk vrijwilligers voor ons dorp
zijn. Het stimuleert bestuur, commissies en werkgroepen om met nog
meer energie te werken aan de 56ste editie van de Ponyweek in 2017.
Namens het bestuur van de Stichting Helami, allen hartelijk dank
hiervoor. Paul Reimert, voorzitter
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TREKKINGSUITSLAG PONYLOTERIJ 2016
Prijs
Dames- of herenfiets t.w.v. € 450,Tablet t.w.v. € 300,Digitaal fototoestel t.w.v. € 200,Boodschappenpakket t.w.v. € 150,Fotoshoot door Nolly Tibben
t.w.v. € 100,Dinerbon Zaal-Restaurant Reimink
t.w.v. € 100,-

1e
2e
3e
4e
5e
6e

Winnend
lotnummer
001314
001066
000452
000675
001127
001453

7e

Vleespakket Maurits Vleesproducten
t.w.v. € 75,-

001588

8e
9e

Cadeau-bon CAVV t.w.v. € 50,Lekkernijpakket Bakkerij Bosgoed
t.w.v. € 50,-

001650
001452

Cadeau-bon Fa. Simons t.w.v. € 25,-

000872

10e
e

11

Cadeau-bon Bloemenshop Theo Wispels t.w.v. € 001091
25,-

Prijzen kunnen afgehaald worden bij de Kulturhus Trefpunt aan het
Dorpsplein. Alle prijswinnaars gefeliciteerd!
Stichting Helami

SPORTNIEUWS
VOETBAL
Datum/tijd Thuis
Zaterdag 8 okt.
09:00
Enter vooruit JO19-2d
14:30
Heeten JO17-1
12:30
SDOL JO15-1
12:45
Heeten JO15-2G
10:15
Lemelerveld JO13-1G
11:00
Heeten JO13-2Gd
08:30
Excelsior'31 JO13-5

Uit
Heeten JO19-2
De Zweef JO17-1
Heeten JO15-1G
Colmschate '33 JO15-3D
Heeten JO13-1
Sp. Deventer JO13-4
Heeten JO13-3G
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10:45
Witkampers JO11-1G
10:00
ABS JO11-4
09:00
Heeten JO11-3G
09:00
Heeten JO11-4G
10:05
Heeten JO9-1
08:30
Colmschate JO9-4
10:00
De Zweef JO9-7
10:05
Heeten JO9-4
09:00
Haarle 4 tegen 4
11:00
Traningsgroep
Zondag 9 okt.
14:00
Heeten 1
10:00
De Zweef 4
10:15
Heeten 3
12:30
Heeten 5
11:00
Heeten 7
10:15
De Zweef 45+1
Zaterdag 15 okt.
14:30
Heeten JO19-1
14:30
Heeten JO19-2
12:30
OVC '21 JO17-1Gd
12:45
Heeten JO17-2G
12:45
Heeten JO15-1G
11:00
Helios JO15-2
11:30
Overwetering JO13-1
08:45
Rohda R. JO13-5
11:00
Heeten JO13-3G
09:00
Heeten JO11-1Gd
11:00
Lochem SP JO11-4
09:00
Heeten JO11-3G
10:05
Heeten JO9-2G
10:05
Heeten JO9-3G
10:15
Heino JO9-6G
14:30
Heeten JO19-1
11:00
Traningsgroep
Zondag 16 okt.
14:00
Twenthe 1
10:30
Heeten 2
11:30
Diepenveen 2
12:15
Heeten 4
12:00
Schalkhaar 6

Heeten JO11-1Gd
Heeten JO11-2
Haarle JO11-3
Sp. Deventer JO11-8
HTC JO9-2G
Heeten JO9-2G
Heeten JO9-3G
Sp.Deventer JO9-7
Heeten 4 tegen 4

Overwetering 1
Heeten 2
Broekland 2
Schalkhaar 8
Haarle 5
Heeten 45+1
Blauw Wit'66 JO19-1
Juventa '12 JO19-2d
Heeten JO17-1
Wesepe JO17-1
Hellendoorn v.v. JO15-1
Heeten JO15-2G
Heeten JO13-1
Heeten JO13-2Gd
Rohda R. JO13-6
Twenthe JO11-1
Heeten JO11-2
Rohda R. JO11-9
Heino JO9-4G
DEC '10 JO9-2
Heeten JO9-4
Blauw Wit'66 JO19-1

Heeten 1
Schalkhaar 3
Heeten 3
Diepenveen 4
Heeten 5
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10:00
Heeten 6
10:30
ENC '09 2
09:15
Heeten 45+1
Vrijdag 21 okt
19:45
Heeten/Wesepe VR25+1
Zaterdag 22 okt.
14:30
Heeten JO19-1
Zondag 2 okt.
14:00
Heeten 1
09:30
Ruurlo 45+1

Lettele 5
Heeten 7
BWO 45+1
ZVV '56 VR25+1

Wesepe

Gramsbergen JO19-1
Dieze West
Heeten 45+1

Houd allen de site van SV Heeten met het programma van de KNVB
goed in de gaten er kan nog wel het een en ander wijzigen (ook
voetbal.nl is wel actueel).
In de jaarrekening van SV Heeten is opgenomen dat de vereniging de
beschikking heeft over renteloze aandelen. In de afgelopen jaren is
hier geen wijziging in opgetreden. Mocht iemand aanspraak willen
maken op zijn aandeel en dit kunnen aantonen neem dan contact op
met Stefan Klein Koerkamp. Hij is bereikbaar via het volgende
mailadres: yvonenstefan@home.nl Indien wij vóór 1 november 2016
geen reactie hebben ontvangen zullen de renteloze aandelen ten gunste
komen van SV Heeten. Met vriendelijke groet,
SV Heeten
GROTE CLUBACTIE HEETEN SPORTIEF
Evenals voorgaande jaren zullen er van 14 tot 28 oktober jeugdleden
bij U aan de deur komen om loten te verkopen van de Grote
Clubactie. De loten kosten € 3.00 per stuk. Van ieder verkocht lot
gaat € 2.40 naar Heeten Sportief. Als vereniging zijn we erg blij met
deze extra inkomsten. Met een lot maakt U kans op een van de vele
prijzen en daarnaast vind u op elk lot voordeelaanbiedingen. Bij
voorbaat hartelijk dank voor het steunen van onze vereniging door het
kopen van een lot. Voor meer informatie over Heeten Sportief zie
www.heetensportief.nl
Agnes Damman, Roosmarie Salden, Frederike Sibelt,
Karin Vegterlo, Diny Marissink
Werkgroep Grote Clubactie Heeten Sportief
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VOLLEYBAL
Datum/tijd Thuis
Uit
Vrijdag 7 oktober
20:15 Heeten Sportief DR 3
Luttenberg DR 3
20:15 Heeten Sportief HR 4
D.S.C. HR 1
20:15 Heeten Sportief HR 1
Borplat HR 1
21:15 Heeten Sportief HR 3
SV CCW ‘16 HR 1
21:15 Heeten Sportief DR 1
Klarenbeek DR 2
21:15 Heeten Sportief HR 2
s.v. Harfsen HR 2
Zaterdag 8 oktober
09:00 Heeten Sportief N4 1
Salvora N4 1
09:30 Heeten Sportief N2 1
Salvora N2 1
10:00 Vocluma N2 2
Heeten Sportief N2 1
10:00 HVV N5 1
Heeten Sportief N5 1
10:00 Heeten Sportief N4 1
Voorwaarts N4 1
11:00 Heeten Sportief N4 1
A.B.S. N4 3
11:00 Heeten Sportief N5 1
Voorwaarts N5 1
12:30 Avior DS 14
Heeten Sportief DS 2
12:30 Avior MC 2
Heeten Sportief MC 1
16.30 Heeten Sportief MC 2
VV Alterno MC 5
Dinsdag 11 oktober
20:30 Dio Ugchelen DS 1
Heeten Sportief DS 1
21:00 Avanti HR 1
Heeten Sportief HR 2
Woensdag 12 oktober
20:30 S.C. GORSSEL HR 1
Heeten Sportief HR 4
Vrijdag 14 oktober
21:00 s.v. Harfsen HR 2
Heeten Sportief HR 3
Datum/tijd Thuis
Uit
Zaterdag 15 oktober
12:30 Avior MC 9
Heeten Sportief MC 2
16:30 Heeten Sportief DS 2
Rood-Wit '75 DS 2
16:30 Heeten Sportief MC 1
Avior MC 7
Maandag 17 oktober BEKERCOMPETITIE
20:00 Heeten Sportief DS 1
BSV DS 1
Vrijdag 21 oktober
21:15 Heeten Sportief DR 3
Heeten Sportief DR 2
21:15 Heeten Sportief HR 3
Heeten Sportief HR 2

Sporthal
HEETEN
HEETEN
HEETEN
HEETEN
HEETEN
HEETEN
RAALTE
HEETEN
HEETEN
LUTTENBERG
RAALTE
RAALTE
LUTTENBERG
DEVENTER
DEVENTER
HEETEN
APELDOORN
LOCHEM
GORSSEL
HARFSEN
Sporthal
DEVENTER
HEETEN
HEETEN
HEETEN
HEETEN
HEETEN
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Datum/tijd Thuis
Maandag 24 okober
20:00 Heeten Sportief DS 1
Woensdag 26 oktober
20:00 WSV HR 1
21:30 WSV HR 2
Donderdag 27 oktober
19:45 Avior DR 9

Uit

Sporthal

Bruvoc DS 3

HEETEN

Heeten Sportief HR 4
Heeten Sportief HR 1

WARNSVELD
WARNSVELD

Heeten Sportief DR 1

SCHALKHAAR

HANDBAL
Datum/tijd Thuis

Uit

Aanw./vertr.

Zaterdag 8 oktober
20:15

Plus Severijn Heeten DS1

Wesepe DS1

19:00

Plus Severijn Heeten HS1

Erix HS1

16:50

ABS DB1

Plus Severijn Heeten DB1

14:50

ABS DC1

Plus Severijn Heeten DC1

15:05

Plus Severijn Heeten D1

Wijhe '92 D1

14:15

Plus Severijn Heeten D2

HHZD D1

13:15

Plus Severijn Heeten E1

Wesepe E2

10:15
ABS E2
Zondag 9 oktober

Plus Severijn Heeten E2

13:50

Dalfsen DS3

Plus Severijn Heeten DS2

11:15

ABS DS2

Plus Severijn Heeten DS3

12:15

Wijhe '92 DS4

Plus Severijn Heeten DS4

14:20

Plus Severijn Heeten DA1 Eurobottle/Voorwaarts DA1

14:15
12:45

13:15
Plus Severijn Heeten DB2 HHZD DB1
Vrijdag 14 oktober
19:30

Zwolle DMW1

Plus Severijn Heeten DMW1
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Zaterdag 15 oktober
15:45

SDOL DB2

14:50

Plus Severijn Heeten DC1 AHV Achilles DC2

Plus Severijn Heeten DB2

11:40

DSC D1

Plus Severijn Heeten D1

14:00

SDOL D1

Plus Severijn Heeten D2

13:50

Plus Severijn Heeten E2

Kwiek (R) E4

13:00

Plus Severijn Heeten F1

Voorwaarts F2

10:30

12:35

Zondag 16 oktober
11:20

Blauw Wit (B) HS1

15:45

Plus Severijn Heeten DS2 SDOL DS2

Plus Severijn Heeten HS1

14:30

Plus Severijn Heeten DS3 Zwolle DS3

13:15

Plus Severijn Heeten DS4 Achilles AHV DS3

11:00

Wijhe '92 DA2

Plus Severijn Heeten DA1

Zaterdag 22 oktober
15:00

Plus Severijn Heeten D2

Schalkhaar D1

14:00

Plus Severijn Heeten E1

Schalkhaar E2

09:30

LHC E2

Plus Severijn Heeten E2

Vrijdag 26 oktober
Plus Severijn Heeten
21:30
DMW1

13:30

Kwiek (R) DMW1

VAN DE REDACTIE
Verschijningsdatum Aantal weken
vrijdag
28 oktober
2
11 november
2
25 november
2
9 december
2
23 december
3 i.v.m. Kerstvakantie
14 januari 2017
2

Kopij inleveren
dinsdag 18.00 u.
25 oktober
8 november
22 november
6 december
20 december
10 januari
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