't Kevertje
Kerk- en verenigingsnieuws voor Heeten

WEES LIEF VOOR ELKAAR
14 februari a.s. is het weer Valentijnsdag. Een dag waarop mensen
elkaar extra liefdesaandacht geven met cadeautjes, bloemen, kaarten,
whatsappjes etc.. Een dag waarop de liefde tussen mensen centraal
staat. Nu is er geen woord, geen begrip dat zoveel en met zoveel
gemak wordt gebruikt als de liefde. Ich liebe dich, je t'aime, I love
you, ik hou van jou .. om de paar minuten schalt zo'n zin wel via
radio of t.v. onze huiskamer binnen alsof het de meest
vanzelfsprekende zaak is dat er liefde wordt gegeven en ontvangen.
Ja, zolang je het zingt gaat het ook nog wel. Maar o wee als de liefde
gedaan moet worden. Want als je ziet hoeveel liefdesprojecten
schipbreuk lijden, als je de krantenkoppen en journaalbeelden vol
ellende en geweld ziet, dan realiseer je je maar al te goed dat liefde,
liefde geven helemaal niet zo vanzelfsprekend is als liefdesliedjes
willen doen geloven.
In de bijbel wordt voor de liefde/liefhebben het meest het griekse
woord agape/ agapein gebruikt. En dat betekent iemand liefhebben
in de zin van waarderen, hoogachten, iemand voor lief nemen. Niet
met de negatieve klank van onverschilligheid maar juist met de kleur
van acceptatie: je bent goed zoals je bent en zo vind ik je lief. Zowel
ouderliefde, vriendschap, naastenliefde als seksueel gerichte liefde
zijn in dat woord agape besloten. Het aspekt van wederkerigheid
klinkt er in door.

Vrijdag 10 februari 2017

jaargang 51

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

Dit parochieblad verschijnt voor 3 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
G.J. Nijland parochievicaris

06-10226557 pastoorbaneke@parochieheiligkruis.nl
0570-526356/06-42571832
pastornijland@parochieheiligkruis.nl
Past. werkster A. van Engeland 06-43502534 astridvanengeland@hetnet.nl
zowel sms, app, telefoon
Past. werker H. Bloo
06-22291539 h.bloo@katholieksalland.nl
Drs. A.M.A.L. Gunnink-van den Berg
lonnekegunnink@hetnet.nl
Past. werkster
038-4527475

 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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Liefde in de bijbelse zin is aandacht hebben voor iemand, zowel
geestelijk als lichamelijk, Liefde is iemand tot zijn/haar recht laten
komen. Liefde is het beeld van God in de ander tot gestalte laten
komen, de ander laten zijn of worden zoals die ten diepste door God
bedoeld is.
Die liefde heeft het moeilijk in onze vaak harde, zakelijke wereld
waarin alleen telt wat je hebt en nauwelijks meer wie je bent, laat
staan wie je liefhebt. Die liefde heeft het moeilijk in een wereld
waarin in toenemende mate weer gediscrimineerd wordt op grond van
ras, sexe, geloof en sexuele geaardheid. Die liefde heeft het moeilijk
in een wereld waarin mensen zich meer en meer verschansen achter
het eigen belang, het eigen volk, het eigen gelijk, de eigen waarheid.
Verschillende mensen halen hun schouders op voor Valentijnsdag
omdat alleen de commercie er garen bij zou spinnen gelet op alle
hartjesartikelen die als warme broodjes over de toonbank gaan. Dat
mag zo zijn. Maar, zeker in onze tijd, vind ik elke extra aandacht
voor de liefde de moeite waard.
Want ieder van ons die uit eigen ervaring weet heeft van wat liefde is
en doet, die weet ook dat alleen de liefde je leven vol maakt en zin
geeft. En dat gun ik iedereen.
Daarom: Wees lief voor elkaar.
Harry Bloo, pastor

KERKNIEUWS
VIERINGEN PAROCHIE H. KRUIS LOCATIE HEETEN
Datum
Zaterdag
11 februari
Zondag
12 februari
Woensdag
15 februari

Tijd
17.30 u.

Viering
Presentatieviering, Eerste
Heilige Communie,
pastoor J. Baneke
Geen viering

19.00 u.

Eucharistieviering

Koor
Sunshine
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GEZINSVIERING
Zaterdag 11 februari 17.30 u. is de
presentatieviering voor de Eerste Heilige
Communie, thema: ‘Vlieg met mij mee. De
communicantjes zullen zich voorstellen.
Kinderkoor Sunshine verzorgd de liedjes.
Iedereen is van harte welkom!
Datum
Zaterdag
18 februari
Zondag
19 februari

Tijd
19.00 u.

Woensdag
22 februari

19.00 u.

Datum
Zaterdag
25 februari
Zondag
26 februari
Woensdag
1 maart
Vrijdag
3 maart

Tijd

Viering
Geen viering

Koor

09.00 u.

Woord- en communieviering,
past. werker L. Gunnink
Aswoensdag, eucharistieviering,
em. pastoor J. Verweij
1e Vrijdag van de maand,
eucharistieviering

Parochiekoor

11.00 u.

19.00 u.
09.00 u.

Viering
Koor
Eucharistieviering,
Rejoice
pastoor J. Nijland
Eucharistieviering b.g.v. het 60- Parochiekoor
jarig huwelijksjubileum van dhr.
en mw. Timmer-Hoogewind,
em. pastoor J. Verweij
Eucharistieviering

Namen voorgangers onder voorbehoud

OVERIGE LOCATIES PAROCHIE H. KRUIS
Zaterdag 11 februari
Nw. Heeten 19.00 u.
Holten
Kruisverh.
17.00 u.

Eucharistieviering
Geen viering
Eucharistieviering

Paulus
Broekland

Geen viering
Geen viering

Zondag 12 februari
Geen viering
Geen viering
10.30 u.
Woord- en
communieviering
Geen viering
09.00 u.
Woord- en
communieviering
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Haarle

19.00 u.

Luttenberg
Mariënheem
Zaterdag 18 februari
Nw. Heeten 19.00 u.
Holten
Kruisverh.

17.00 u.

Paulus
Broekland

19.00 u.

Haarle

19.00 u.

Luttenberg
Mariënheem

Zaterdag 25 februari
Nw. Heeten 19.30 u.
Holten
Kruisverh.
Paulus

19.00 u.

Broekland
Haarle

Woord- en
communieviering
Geen viering
Geen viering

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

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

Luttenberg

19.00 u.

Eucharistieviering

Mariënheem

19.00 u.

Woord- en
communieviering

Geen viering
09.30 u.
09.30 u.

Eucharistieviering
Lourdesviering

Zondag 19 februari
Geen viering
09.30 u.
10.30 u.

09.00 u.

09.30 u.
09.30 u.

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

Zondag 26 februari
Geen viering

10.30 u.

09.00 u.
09.30 u.

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

5

OVERLEDEN
Op dinsdag 24 januari is op 76-jarige leeftijd overleden Anton
(Antonius Joannes) Jansen. Hij woonde in zorgcentrum Schuilenburg
te Raalte. De crematie heeft op maandag 30 januari plaatsgevonden
Dat hij moge rusten in vrede.
MISINTENTIES
Wij gedenken de volgende intenties:
In het weekend 11 en 12 februari:
Uit dankbaarheid; Jgt. Jan Voorhorst; Jgt. Hein Voorhorst; Gé en
Annie Hazelhekke-Ruiter; Overl. ouders Voorhorst-Olde Bijvank en
Herman Voorhorst; Jan Klein Overmeen; Wim Schrijver; Wim
Nijenkamp; Mies en Trees Hiethaar en overl. fam.; Hein Hunneman
en overl. fam.; Johanna en Antoon Kerkvliet en overl. fam.; Gerda
Koopman-Streppel; Marie Kleine Koerkamp-Hiethaar; Overl. ouders
Heerink-Gerritsen; Overl. ouders Gerrit Oldeboer en Annie Eekmate;
Sjef Fiselier; Overl. ouders Grondhuis-Wevers; Marie van RossumSchoorlemmer; Anton Jansen.
Woensdag 15 februari:
Overl. ouders Groote Stroek-Schoot, Jan, Bernard en Teun.
In het weekend van 18 en 19 februari:
Jgt. Albertus J. Klein Overmeen en overl. fam.; Gé en Annie
Hazelhekke-Ruiter; Wim Nijenkamp; Hein Hunneman en overl. fam.;
Johanna en Antoon Kerkvliet en overl. fam.; Marie Kleine
Koerkamp-Hiethaar; Sjef Fiselier; Overl. ouders Grondhuis-Wevers;
Marie Marsman; Anton Jansen; Bernard Vloedgraven; Overl. fam.
Timmer-Hoogewind; Betsie Haarman-Schrijver en overl. familie.
Woensdag 22 februari:
Ben, Herman en Mien Timmer en overl. familie.
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In het weekend van 25 en 26 februari:
Wim en Toos Tutert; Gé en Annie Hazelhekke-Ruiter; Doortje
Mensink en overl. ouders; Hein Hunneman en overl. fam.; Johanna
en Antoon Kerkvliet en overl. fam.; Wilhelmus van Dooremolen en
overl. fam.; Tonnie Schoorlemmer en Leon Schoorlemmer; Antonia
Wichink-Wiggers; Ben Obdeijn en Diny Obdeijn-Koerkamp; Marie
Kleine Koerkamp-Hiethaar; Overl. fam. Ruiter-Nijland; Sjef Fiselier;
Geert Voorhorst; Overl. ouders Grondhuis-Wevers; Anton Jansen;
Johan en Annie Meijerink-Overkempe en Peter Meijerink; Ouders
Zwijnenberg-Hollegien; Mans en Marie Reimert.
Woensdag 1 maart:
Jgt. Antonius van Schoten; Overl. ouders Grondhuis-Dijkman.
Vrijdag 3 maart 1e Vrijdag van de maand:
Voor de levende en overleden ouderen van de parochie en
Stevenskamp; Jgt. Riek Vulink; Henk Goorden en overl. familie.
KOSTER EN MISDIENAARS
Datum
Za. 11/2
Za. 18/2
Zo. 19/2
Zo. 26/2
Wo. 1/3

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

Za. 4/3
Za. 11/3
Za. 18/3
Zo. 26/3

19.00 u.
19.00 u.
19.00 u.
09.00 u.

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

Misdienaars
Michael Breuker en Gijs Nijboer
Luuk en Eveline Salden
Geen misdienaars
Geen misdienaars
Geen misdienaars
Wouter en Jacob Salden
Geen misdienaars
Geen misdienaars
Tijs en Ruben Salden
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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
Wo. 15/2 19.30 u. Locatieraad/pastoraatsgroep
P
Ma. 20/2 20.00 u. Caritasbestuur
Ma. 27/2 20.00 u. Beleidsgroep liturgie
P
Di. 28/2
Jubileumcommissie
K
KERKSCHOONMAAK
Woensdag 1 maart groep 2; maandag 20 maart groep 3
PAASKAARS
Ook dit jaar kan men weer een huispaaskaars bestellen de bestellijst
hangt daarvoor achter in de kerk. Graag bestellen voor 18 maart, dan
wordt de kaars in de paaswake gewijd.
Kosters
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ACTIE KERKBALANS 2017
De Actie heeft tot nu toe € 79.000 opgebracht. (vorig jaar € 79.000).
Wij, als geloofgemeenschap, kunnen blij zijn met dit bedrag. Dank
aan alle gevers en alle vrijwilligers voor het brengen en ophalen van
de brieven. Dank aan Joke Alferink en Herman Reefman die ieder
jaar weer bereidt zijn om de organisatie op zich te nemen.
Locatieraad
EERSTE HEILIGE COMMUNIE
Dit jaar hebben 21 kinderen zich opgegeven om op zondag 2 april de
Eerste Heilige Communie te doen. Geweldig! Daar hoort natuurlijk
een stukje voorbereiding bij. Voor de kinderen, maar ook voor de
ouders; want wat betekent die Eerste Heilige Communie nu voor u en
uw kind? Daarom was er een stukje verdieping en informatie op de
eerste ouderavond op dinsdag 10 januari. We hebben bijna alle
ouders mogen begroeten. Vrijdag 13 januari kregen de kinderen hun
projecten uitgereikt door mensen van de werkgroep Eerste Heilige
Communie. Een goed begin van de Eerste Heilige Communie
voorbereiding.
Werkgroep Eerste Heilige Communie
GEZINSVIERING
Zaterdag 11 Februari om 17.30 u. hebben we de presentatieviering
voor de Eerste Heilige Communie met het thema: ‘Vlieg met me
mee’. De communicantjes zullen zich voorstellen. Kinderkoor
Sunshine verzorgt de liedjes. Iedereen is van harte welkom!
Groeten werkgroep gezinsviering,
werkgroep Eerste Heilige Communie en
kinderkoor Sunshine.
VORMSEL 2017
Op zondag 21 mei wordt het sacrament van het Vormsel toegediend.
Normaal gesproken zouden de kinderen die in groep 8 zitten en de
kinderen van de eindgroep van het speciaal onderwijs reeds een
uitnodiging gekregen maar aangezien het vormsel en ook de
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opstartviering wat later in het jaar zijn hebben we besloten de
uitnodigingen ook later te versturen. Eind februari begin maart zullen
jullie de brief in de bus krijgen. Hierin wordt je tevens uitgenodigd
voor de opstartviering op vrijdag 17 maart om 19.00 u.
Werkgroep vormsel
KISI KOMT TERUG IN HEETEN! DOE JIJ OOK MEE ?
Zondag 12 maart 2017
Welkom kinderen, tieners en ouders, de kerk in
Heeten bestaat 125 jaar en de parochie Heeten
bestaat 225 jaar. Dit is reden voor een feestje. We
gaan een heel jaar feest vieren in ons jubileum jaar
en op 12 maart is er een speciale feestmiddag voor de kinderen en
tieners in onze parochie. Wij nodigen jullie uit voor een KISI middag.
Op deze gezellige middag hebben we een KISI team uit Den Bosch
en Twente uitgenodigd die met jullie liedjes gaan zingen, dansen,
sketches en spellen doen om samen een leuke middag te hebben en
om op een afwisselende en creatieve manier meer te leren over God.
Aan het eind van de middag geven jullie samen een voorstelling voor
je ouders en andere belangstellenden.
Wanneer:
12 maart 2017
Waar:
Kulturhus Heeten
Hoe laat:
12.30 tot 17.00 u.
We vinden het heel leuk als jij ook mee doet!
Geef je op en mail je naam en leeftijd naar roba.salden@kpnplanet.nl
voor 1 maart 2017. Heb je vragen, bel, mail of app naar Christien
Hendriks of Roosmarie Salden
christienhendriks@hotmail.com 06-42669188
roba.salden@kpnplanet.nl 06-52118398
LOURDESVIERING ZONDAG 12 FEBRUARI 2017
Op zondag 12 februari 2017 is er een Lourdesviering met als thema
“Het Magnificat van de hoop”
Dit thema sluit aan bij de eerste verschijning van de dame aan
Bernadette. Bernadette gaat hout sprokkelen, maar het hout ligt aan
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de andere kant van de Gave, voor haar als meisje met astma,
onbereikbaar. De dame geeft haar hoop en Bernadette trekt haar
kousen uit om toch bij het hout te kunnen.
De viering is om 09.30 u. in de O.L.V. ten Hemelopneming in
Mariënheem met medewerking van pastoor Wolters en het dames en
herenkoor. Wij zullen stil staan bij de kracht die uitgaat van Maria,
van het leven van de heilige Bernadette, die door Maria hoop kreeg.
Iets van deze hoop willen we tastbaar maken in deze viering met
gebeden, liederen en symboliek.
Net als in Lourdes kunt u voor deze viering uw eigen
verzoeken/gebeden opgeven. Dit kan in de brievenbus van het
parochiecentrum in Mariënheem of in de bus achter in de kerk, tot en
met vrijdag 10 februari 2017. Uw gebed wordt zonder naam
meegenomen in de viering.
Na afloop van de viering is iedereen welkom in de Schalm, waar u
loten kunt kopen (3 voor € 2,00) voor enkele waardevolle prijzen.
Daarnaast kunt u gewijde Lourdesartikelen kopen. Uiteraard vertellen
wij u met veel plezier meer over de bedevaart van 24 t/m 29 april
2017. Graag tot ziens op zondag 12 februari 2017 in de
Lourdesviering in Mariënheem namens:
Marion Kogelman
Lidy Holtmaat
Linderteseweg 56
Nijverdalseweg 52
8106 PB Mariënheem 8106 AD Mariënheem
Tel 0572- 365448
Tel. 0572-352490
06-18291938
06-25054712

mkogelmanbloo@gmail.com,
harrymaatman@yahoo.com

Diny Maatman
Linderteseweg 59
8106 PB Mariënheem
Tel. 0572-353416
0625031497

lholtmaat@hetnet.nl

UITSLAG SPEURTOCHT LANGS DE KERSTSTALLEN
Het duurde even voor alle formulieren waren ingeleverd. Maar, het is
weer gelukt! Hoewel het best moeilijk was om het goede voorwerp te
vinden. Achttien kinderen hebben dit jaar een formulier ingeleverd.
Acht van hen hebben inderdaad alles gevonden. Dit moest je vinden:
In Broekland een nijptang. In de kerk van Heeten een scheerapparaat.
In Nieuw Heeten een led zaklantaarn en in Haarle de oormerken van
de os. In Mariënheem een wit uiltje en in Luttenberg een mobieltje.
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Tot slot in de Pauluskerk een fototoestel en in de Kruisverheffing had
de stal een huisnummer gekregen. Uit de acht formulieren is één
winnaar geloot. Degene met de beste speurneus is dit jaar: Theo Sturk
uit Luttenberg. Theo, goed gedaan en gefeliciteerd! Hij heeft
inmiddels zijn prijsje thuis gekregen. Een klein lantaarntje, een
kerstfiguurtje en een zakje kerstkransjes.
SPIRITUALITEITSCAFÉ
Labyrint, jouw beweging naar je centrum – Rien van der Zeijden
25 maart 2017. Het Spiritualiteitscafé Raalte organiseert op
zaterdagmiddag 25 maart haar vijfde activiteit van het themajaar ‘In
beweging’. Rien van der Zeijden neemt ons mee op reis door het
Labyrint. Tijdens de labyrintmiddag krijgen de deelnemers
eerst informatie over de achtergronden van het labyrint. Door middel
van een presentatie of ritueel kun je zien hoe het lopen van een
labyrint kan gaan. Daarna heeft ieder de gelegenheid om zelf het
labyrint te lopen. Na het lopen van het labyrint is er een aantal
mogelijkheden om je ervaring binnen te laten komen en eventueel te
delen. Het labyrint is een beeld van de levensweg met zijn
verschillende etappes en wendingen. Soms ben je dicht bij het
centrum, soms raak je daar weer vanaf. Wat is jouw centrum? Hoe
leer je in vertrouwen je weg te gaan? Je bent welkom op
zaterdagmiddag 25 maart bij De Schalm Nijverdalseweg 30, 8106
AD Mariënheem. De inloop is vanaf 13.30 u. met koffie/thee. De
middag duurt van 14.00 tot 17.00 u. Entree is € 17,50, inclusief twee
keer koffie/thee. Aanmelden kan tot 21 maart via e-mailadres
spiritualiteitscafe@gmail.com. Er kunnen slechts 20 personen
meedoen, vol = vol. Als je vragen hebt kun je die aan dit e-mailadres
sturen.
In het seizoen 2016 – 2017 organiseert het Spiritualiteitscafé Raalte
weer een aantal bijeenkomsten op het raakvlak van cultuur, kunst,
religie en de samenleving. Door in gesprek te komen met elkaar en
door te luisteren naar wat anderen bezighoudt kunnen we
geïnspireerd worden voor ons dagelijks leven. Het thema in seizoen
2016/2017 is ‘In beweging’.
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VERENIGINGSNIEUWS
KBO/ ACTIVITEITEN 55+
Op woensdag 22 februari om 14.00 u. bij Dert13n organiseert de
KBO een gezellige cabaret middag. Met het “Duo Knoef” uit
Vorden, Erik Knoef bekend van Sallandse Cabaretavond van
Stöppelhaene. Dit keer komt hij met zijn broer André. Op deze
middag is iedereen welkom, die van een gezellige middag houdt.
Entree € 5,00 inclusief koffie en een consumptie
SCOUTING JANTJE BETONCOLLECTE
Van 13 t/m 25 februari 2017 vindt de jaarlijkse collecte van Jantje
Beton plaats. Van de totale opbrengst is de helft voor Scouting
Achille Rattie Heeten. De andere helft gaat naar Jantje Beton. Graag
komen onze collectanten bij U aan de deur voor een bijdrage. Alvast
bedankt namens de Scouting Achille Ratti Heeten.
CARNAVALSOPTOCHT 2017
De voorbereidingen voor de carnavalsoptocht zijn in volle gang. Wij
van carnavalsvereniging Sallands Zotten hebben er zin in. Samen met
jullie en prins René & prinses Rian willen we er een groot feest van
maken. Ben je al druk bezig met het bouwen van een prachtige
wagen? Leuke creaties te maken voor een loopgroep? Verzamel al je
vrienden, buren, klasgenoten of familie en doe gezellig mee! De
mooist verkleedde kinderen in het publiek kunnen een prijsje winnen.
Na de optocht wordt het feest bij onze residentie Brasserie Dert13n
voortgezet. Gezellig als u ook komt!
De optocht start om 14.30 u.. De route: start Dorpsplein – Dorpsstraat
– Weseperweg – Het Wormer – Oltheten – Hordelmansweg –
Niëenhof – Stellingmolen – Dorpsstraat – Uilenbroekstraat –
Schutterstraat – Holterweg – Einde dorpsstraat.
Online
inschrijven
voor
de
optocht
kan
via
optochtheeten@gmail.com, o.v.v. naam, categorie, (bouw)adres,
telefoonnummer, leeftijd en thema. Voor de categorie ‘Grote wagens’
geldt een verplichte online inschrijving. Er kunnen maximaal 34
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wagens meedoen, vol = vol. Online inschrijven vóór zaterdag 25
februari 12.00 u. Alle andere deelnemers kunnen zich ook op 26
februari inschrijven bij onze residentie Brasserie Dert13n tussen
13.00 en 14.15 u. We zien jullie graag tijdens de optocht!
Optochtcommissie Sallands Zotten

OVERIG NIEUWS
KRUISJASSEN SCHEULTIE
Zondag 19 februari is er kruisjassen in het Scheultie van
Schoonheten. Aanvang 13.45 u.
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 24 februari; Locatie: Stevenskamp; Aanvang:
14.30 u.; Prijs: € 5,50 inclusief koffie, consumptie en aan het einde
van de middag een lekkere snack.
KULTURHUSTREFPUNT actief in NLdoet weekend
Op zaterdag 11 maart in het landelijke Nederland
Doet Weekend van het Oranjefonds, zijn twee
werkgroepen van KulturhusTrefpunt actief. Samen
Heeten Samen Eten organiseert voor de tweede keer samen met de
Zonnebloem een dorpslunch, voor mensen met beperkte
mogelijkheden,
maar die
we
heel
graag
zien
bij
deze dorpsactiviteit. Maak elkaar er op attent of kom samen! We
zullen met veel plezier een heerlijke gezellige lunch verzorgen. Start
om 11.45 u. Maximaal 60 deelnemers. Geen kosten. Aanmelden kan
tot 6 maart via mail: samenheetensameneten@gmail.com Je kunt ook
als vrijwilliger helpen deze lunch te verzorgen. Meld je dan via
hetzelfde mailadres aan.
Bloeiend Heeten, de werkgroep die ook jaarlijks zorgt voor
prachtige bloembakken rond het plein, gaat véél sneeuwklokjes
planten in het gazon bij KulturhusTrefpunt en bij de Kerk aan de

14

Dorpsstraat. We planten uitgebloeide sneeuwklokjes, dat wel, maar
de opvolgende jaren hebben we dan ieder voorjaar een
Sneeuwklokjesgazon! Start om 08.30 u. Als u zin heeft om als
vrijwilliger
te
helpen,
kunt
u
zich
aanmelden
op samenheetensameneten@gmail.com
GESPROKEN BOEK ‘HERINNERINGEN AAN DE OORLOG’
Het boek “Herinneringen aan de oorlog”, Heeten 1940-1945, is nu op
Daisy-cd als gesproken boek beschikbaar die blind, slechtziend of
dyslectisch zijn. De Daisy-cd is ook beschikbaar voor mensen met
een cognitieve e.o. motorische beperking. Om de Daisy-cd te kunnen
bestellen dient men lid te zijn van de bibliotheekservice Passend
Lezen. Het boeknummer is a445361 en te bestellen via de website.
Belangstellenden die nog geen lid zijn van de bibliotheekservice
Passen Lezen kunnen zich als lid aanmelden op de website. Het
lidmaatschap kost €28 per jaar. De collectie van de bibliotheek
Passen Lezen bestaat uit meer dan 72.000 gesproken boeken en een
uitgebreide kiosk met ca. 125 gesproken titels van populaire kranten
en tijdschiften. Indien u hulp nodig hebt bij uw aanmelding als lid
van Passen Lezen, neem dan contact op met de secretaris van de
wekrgroep Historisch Heeten, tel. 06-20962470. Hij helpt u graag.
SENIORENBEZOEKEN HEETEN
Komende maanden voert Landstede Welzijn seniorenbezoeken uit in
Heeten. 70 plussers ontvangen een brief met hierin informatie over de
seniorenbezoeken. Betrokken vrijwillige seniorenbezoekers zullen na
ontvangst van deze brief contact met u opnemen met de vraag of u
belangstelling heeft voor een vrijblijvend en kosteloos (advies)
gesprek. Tijdens een huisbezoek bespreekt de seniorenbezoeker de
vragen die bij u leven, beantwoordt uw vragen waar mogelijk en wijst
u de weg naar andere organisaties, instanties of activiteiten in uw
buurt. Voor meer informatie over de seniorenbezoeken kunt u contact
opnemen met Silke Schuurman van Landstede Welzijn.
Tel.: 06 – 41 64 33 98 of e-mail: sischuurman@landstede.nl.
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SPORTNIEUWS
VOETBAL
Datum/tijd
Thuis
Zaterdag 11 februari 2017
14:00 Hoonhorst/Wijth. JO19-1
11:45 Berkum JO19-2
14:30 Heeten JO17-1
12:30 WWNA JO17-2
12:45 Heeten JO15-1G
11:45 Koninklijke UD JO15-3d
10:30 OZC JO13-1
11:00 Heeten JO13-2Gd
11:15 ABS JO13-3
08:45 Den Ham JO11-2
10:00 Activia JO11-2
09:00 Heeten JO11-3G
09:00 Heeten JO11-4G
10:05 Heeten JO9-1
10:05 Heeten JO9-2G
09:30 Blauw Wit '66 JO9-2G
8:45 Traningsgroep
Zondag 12 februari 2017
14:00 Heeten 1
10:00 Heino 3
12:00 Lemelerveld 6
12:30 Heeten 5
11:30 Marienheem 4
11:00 Heeten 7
09:00 Nieuw Heeten 45+1
Zaterdag 18 februari 2017
14:30 Heeten JO19-1
14:30 Heeten JO19-2
15:00 Diepenveen JO17-2
12:30 Heeten JO17-2G
11:00 Blauw Wit'66 JO15-1
12:45 Heeten JO15-2G
11:00 Heeten JO13-1
11:00 Wesepe JO13-1G
11:00 Heeten JO13-3G
09:00 Heeten JO11-1Gd

Uit
Heeten JO19-1
Heeten JO19-2
Hulzense Boys JO17-1
Heeten JO17-2G
Excelsior'31 JO15-2
Heeten JO15-2G
Heeten JO13-1
Heino JO13-4
Heeten JO13-3G
Heeten JO11-1Gd
Heeten JO11-2
Diepenveen JO11-5G
Harfsen JO11-1G
Diepenveen JO9-1G
Heeten JO9-4
Heeten JO9-3G

TKA 1
Heeten 2
Heeten 4
Sportclub Deventer 3
Heeten 6
MVV '29 9
Heeten 45+1
Haarle JO19-1d
Dalfsen/ASC'62 JO19-2
Heeten JO17-1
ABS JO17-2
Heeten JO15-1G
Oeken/Brummen JO15-4
Heino JO13-1
Heeten JO13-2Gd
Colmschate JO13-5
De Zweef JO11-1
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09:00 Heeten JO11-2
Colmschate JO11-5
08:45 FC RDC JO11-5M
Heeten JO11-3G
08:45 FC RDC JO11-7G
Heeten JO11-4G
08:30 Colmschate JO9-2G
Heeten JO9-1
11:00 Holten JO9-5
Heeten JO9-2G
10:05 Heeten JO9-3G
Colmschate JO9-9
10:05 Heeten JO9-4
Lemelerveld JO9-4
8:45 Traningsgroep
Zondag 19 februari
14:00 Warnsveldse Boys 1
Heeten 1
10:30 Heeten 2
Holten 2
09:30 Raalte 2
Heeten 3
12:15 Heeten 4
Raalte 6
10:30 DAVO 2
Heeten 5
10:00 Heeten 6
Rohda R. 11
12:00 Holten 7
Heeten 7
09:15 Heeten 45+1
Ruurlo 45+1
Zaterdag 25 en zondag 26 februari is beken/inhaal nog geen wedstrijden vast
gesteld Houdt de site in de gaten voor eventuele vastgestelde wedstrijden.

TRAININGSGROEP VOETBAL
Beste jongens en meisjes, ben je 5 jaar en lijkt het je leuk om te
voetballen. Meld je dan aan bij de trainingsgroep van de voetbal. Hier
leer je van een ervaren trainer de basistechnieken van het voetbal.
Vanaf zaterdag 18 februari zal de groep weer buiten gaan trainen (het
is wel verstandig om zaalschoenen mee te nemen). Deze groep traint
op de zaterdagmorgen van 08.45 tot 09.45 u. Je mag 2 keer
vrijblijvend meetrainen en daarna beslissen of je bij de voetbal blijft.
Om te kijken hoeveel kinderen we kunnen verwachten, zouden we
het fijn vinden wanneer je even laat weten dat je komt. Voor
aanmelden of vragen kan je mailen naar d.oosterlaar@home.nl. Tot
zaterdag 18 februari!
VOLLEYBAL
Datum/tijd Thuis
Vrijdag 10 februari
21:15
Heeten Sportief HR 3
21:15
Heeten Sportief DR 2
21:15
Heeten Sportief DR 1

Uit
Avanti HR 1
Voorwaarts DR 1
Klarenbeek DR 2

Sporthal
HEETEN
HEETEN
HEETEN

17

Zaterdag 11 februari
10:00
Rood-Wit '75 N6 1
11:00
Heeten Sportief N6 1
16:30
Heeten Sportief DS 2
16:30
Heeten Sportief MC 1
16:30
Heeten Sportief MC 2
Maandag 13 februari
21:15
Heeten Sportief HR 4
Vrijdag 17 februari
19.15
Heeten Sportief MC 2
Vrijdag 24 februari
20:15
Heeten Sportief DR 1
20:15
Heeten Sportief DR 2
20:15
Heeten Sportief HR 4
21:15
Heeten Sportief HR 1
21.15
Heeten Sportief HR 3

Heeten Sportief N6 1
HVV N6 1
Vocluma DS 1
Salvora MC 1
Luttenberg MC 2

WIJHE
WIJHE
HEETEN
HEETEN
HEETEN

Voorwaarts HR 1

HEETEN

A.B.S. MC 1

BATHMEN

Avior DR 9
Heeten Sportief DR 3
WSV HR 1
WSV HR 2
Sv Welsum HR 2

HEETEN
HEETEN
HEETEN
HEETEN
HEETEN

STREETDANCE BIJ HEETEN SPORTIEF
Jongens en meisjes vanaf 5 jaar die het leuk vinden om te dansen,
kunnen elke maandag vanaf 15.45 u. in de sporthal zich lekker
uitleven op muziek. Er wordt dan een uur gedanst onder begeleiding
van Roxan. Lijkt het je leuk, kom dan een keer vrijblijvend meedoen.
We zien je graag een keer op een maandag.
Groeten Heeten Sportief
HANDBAL
Datum/tijd Thuis
Zaterdag 11 februari
13:00 Plus Severijn Heeten E2
13:45 Klarenbeek DB1
13:55 Plus Severijn Heeten DC1
14:30 Kwiek (R) D1
14:55 Plus Severijn Heeten DB1
20:15 AES Arnhem HS2
Zondag 12 februari
13:05 LHC DS1
13:15 Plus Severijn Heeten DS2
14:15 LHC DA1
14:30 Plus Severijn Heeten DS4
15:45 Plus Severijn Heeten DS3

Uit
Holten E2
Plus Severijn Heeten DB2
Holten DC1
Plus Severijn Heeten D1
Holten DB1
Plus Severijn Heeten HS1

Aanw./vertr.

13:30

Plus Severijn Heeten DS1
Overwetering DS2
Plus Severijn Heeten DA1
Holten DS2
Kwiek (R) DS5
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Woensdag 15 februari
21:30 Plus Severijn Heeten DMW1
Zaterdag 18 februari
15:00 Plus Severijn Heeten D2
Zondag 19 februari
13:15 Plus Severijn Heeten A1

Holten DMW1
Atlantis Dronten D1
Altantis Dronten A1

AFMELDEN HANDBALSEIZOEN 2017/2018
De leden die zich willen afmelden voor het volgende handbalseizoen,
dienen dit d.m.v. het afmeldingsformulier vòòr 1 maart a.s. door te
geven aan Marion Nikamp (mnikamp@ziggo.nl). Dit formulier is te
downloaden vanaf de website www.handbalheeten.nl.
TENNIS
Zondag 12 februari is er weer een gezellige tossmiddag voor alle
leden vanaf 13.30 tot 16.00 u. Indeling dubbels op sterkte, 1x meetossen mag ook. Je hoeft je niet op te geven vooraf, kom gewoon
lekker tennissen. Niet –leden die overwegen lid te worden zijn van
harte welkom om mee te doen! Voor tennisrackets wordt gezorgd.
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VAN DE REDACTIE
Verschijningsdatum
vrijdag
3 maart
17 maart
31 maart
14 april
5 mei

Aantal weken
2
2
2
3 i.v.m. tulpvakantie
2

Kopij inleveren
dinsdag 18.00 u.
28 februari
14 maart
28 maart
11 april
2 mei

VOORWAARDEN INLEGVEL KEVERTJE
Graag willen we u informeren over een inlegvel in ’t
Kevertje. Het is de bedoeling dat als er een Kevertje
uitkomt, plaats is voor 1 inlegvel. Wie het eerst komt het
eerst maalt. Zijn er verenigingen die hier gebruik van
willen maken, is het verstandig om eerst contact op te
nemen met de redactie van ’t Kevertje wanneer er een
inlegvel in ’t Kevertje moet komen. Dit kan op maandagwoensdag- en vrijdagmorgen op tel. nr. 381233.
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