't Kevertje
Kerk- en verenigingsnieuws voor Heeten

CARNAVAL
dan mag je een ander gezicht opzetten,
in de huid van iemand anders kruipen
en je achter een masker wegstoppen.
Heel even niet meer zijn wie je bent
maar worden wie je hoopte te zijn.
De anderen herkennen je niet meer,
maar kennen ze je anders
en met welk masker loop je hier rond?
Het masker van de grote mond
om het kleine hartje te verbergen
en het masker van de drukdoenerij,
om je bange onzekerheid te camoufleren.
Zonder masker kan je niet leven,
want dan verlies je jezelf op het gemaskerde bal
dat de grote wereld soms lijkt.
Ze vragen je niet wie je bent,
ze zeggen zelf welk masker je moet opzetten
en hoe je moet zijn, willen of niet.
Op het grote gemaskerde bal dat de wereld is
mag je je gevoelens en je angsten,
je gebreken en je onmacht niet tonen.
De wereld dwingt je te doen alsof,
om het masker van de schone schijn op te zetten

en je dromen en je wensen te vergeten.

Vrijdag 3 maart 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 twee 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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Wie je moet worden, zal de wereld wel uitmaken,
je moet enkel je masker dragen.
Na carnaval is het vastentijd
en mag je een ander gezicht opzetten
Tijd om, ondanks het wereldtoneel,
ook je andere maskers af te zetten.
Tijd om het masker van de schone schijn af te pellen
met het eerlijke geduld van iemand
die op zoek gaat naar wie hij werkelijk is.
Het vraagt moed en durf
maar het geeft je de vreugde
te zijn wie je werkelijk bent, ook in Gods ogen.
Locatieraad en pastoraatsgroep

KERKNIEUWS
VIERINGEN PAROCHIE H. KRUIS LOCATIE HEETEN
Datum
Zaterdag
4 maart
Zondag
5 maart
Woensdag
8 maart
Datum
Zaterdag
11 maart
Zondag
12 maart
Woensdag
15 maart

Tijd
19.00 u.

Viering
Eucharistieviering, past. Nijland

Koor
Dameskoor
uit
Lemelerveld

Geen viering
19.00 u.

Eucharistieviering

Tijd
19.00 u.

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

19.00 u.

Eucharistieviering

Koor
Power of
Music

Namen voorgangers onder voorbehoud
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OVERIGE LOCATIES PAROCHIE H. KRUIS
Zaterdag 4 maart
Nw. Heeten 17.30 u.
Holten
Kruisverh.
17.00 u.
Paulus

19.00 u.

Broekland
Haarle
Luttenberg

19.00 u.

Mariënheem

19.00 u.

Zaterdag 11 maart
Nw. Heeten 17.30 u.

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

Zondag 5 maart
Geen viering
09.30 u.
Eucharistieviering
10.30 u.
Eucharistieviering
09.00 u.

09.30 u.
09.30 u.

Woord- en
communieviering

Holten
Kruisverh.
Paulus
Broekland
Haarle

Geen viering
Geen viering

10.00 u.
09.30 u.

Eucharistieviering
Geen viering

09.30 u.

19.00 u.

Geen viering
Eucharistieviering
Woord- en
communieviering
Geen viering

Zondag 12 maart
Geen viering

Woord- en
communieviering
Geen viering
Geen viering
Geen viering

Luttenberg
Mariënheem

Eucharistieviering

10.30 u.
09.00 u.

Geen viering
Eucharistieviering
Woord- en
communieviering
Eerste H. Communie
Woord- en
communieviering
Geen viering
Woord- en
communieviering

OVERLEDEN
Op donderdag 10 februari is op 76-jarige leeftijd overleden Riek
(Hendrika Johanna) Sibelt-Kleinherenbrink Zij woonde aan Oltheten
4 te Heeten. De crematie heeft op dinsdag 14 februari
plaatsgevonden.
Op woensdag 15 februari is op 67-jarige leeftijd overleden Harrie
(Hermanus Johannes Josephus) Wichers Schreur. Hij woonde aan
Het Wormer 1 te Heeten. De uitvaart en crematie hebben op
maandag 20 februari plaatsgevonden
Dat zij mogen rusten in vrede.
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MISINTENTIES
Wij gedenken de volgende intenties:
In het weekend van 4 en 5 maart:
Jgt. Gerrit Aarnink; Overl. ouders Vulink-Reimert; Overl. echtp.
Mensink-Pronk; Weduwe van Antonius Geertman; Overl. ouders
Lorkeers-Rodijk; Wim en Toos Tutert; Gé en Annie HazelhekkeRuiter; Antoon Schoorlemmer; Overl. ouders Voorhorst-Olde
Bijvank en Herman Voorhorst; Jan Klein Overmeen; Ben en Trees
Dijkman-Wippert; Hein Hunneman en overl. fam.; Johanna en
Antoon Kerkvliet en overl. fam.; Hein en Grada Wagemans; Marie A.
Tepperik; Johan en Gerard Hagen en overl. fam.; Sjef Fiselier; Overl.
ouders Grondhuis-Wevers; Anton Jansen; Dinie Beumer; Riek SibeltKleinherenbrink; Harrie Wichers Schreur; Gerrit Evers
Woensdag 8 maart:
Leida en Frans Boerhof
In het weekend 11 en 12 maart:
Uit dankbaarheid voor een 87-jarige; Gé en Annie HazelhekkeRuiter; Geert Voorhorst; Wim Nijenkamp; Anton Oostewechel en
overl. fam.; Pa en ma Duteweert; Mies en Trees Hiethaar en overl.
fam.; Hein Hunneman en overl, fam.; Johanna en Antoon Kerkvliet
en overl. fam.; Overl. ouders Gerrit Oldeboer-Annie Eekmate; Sjef
Fiselier; Overl. ouders Grondhuis-Wevers; Anton Jansen; Bernard
Vloedgraven en overl. fam.; Riek Sibelt-Kleinherenbrink; Harrie
Wichers Schreur; Jan Bril; Overl. ouders Jonkman-Veldkamp; Overl.
ouders Groote Stroek-Schoot, Jan, Bernard en Teun
Woensdag 15 maart:
Willy Tepperik en overl. ouders Tepperik-Rosenkamp
KOSTER EN MISDIENAARS
Datum
Za. 4/3
Za. 11/3
Za. 18/3
Zo. 26/3

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

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

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
Ma. 6/3 20.00 u. Werkgroep gebedsdiensten
P
Do. 16/3 19.30 u. Locatieraad/Pastoraatsgroep
P
KERKSCHOONMAAK
Maandag 20 maart groep 3
Woensdag 12 april groep 4
ACTIE KERKBALANS 2017: MOOIE SCORE
In alle geloofsgemeenschappen van onze parochie zijn de
toezeggingen van de parochianen voor hun bijdrage aan de Actie
Kerkbalans geteld. Het totaalbedrag dat is toegezegd, circa €
485.000,- is nagenoeg gelijk aan de opbrengst van 2016. Een
prachtige score! Bovendien leert de ervaring dat er meestal nog wat
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“nadruppelt”. Dit mooie resultaat kon bereikt worden dankzij de
inspanning van vele vrijwilligers binnen de parochie. Vrijwilligers
die brieven en folders hebben samengesteld, adresstickers hebben
geprint en geplakt, formulieren in enveloppes hebben gedaan, de
velen die de enveloppes in de hele parochie bij de parochianen
hebben bezorgd, de reactieformulieren weer hebben opgehaald,
gesorteerd en de toegezegde bedragen hebben geteld. Kortom: heel
veel mensen zijn er flink mee in de weer geweest. Hartelijk dank aan
allen namens het parochiebestuur!Uiteraard ook dank aan iedereen
die voor 2017 een bijdrage heeft toegezegd, waaronder veel
toezeggingen voor een periode van vijf jaren zodat de jaarlijkse
bijdrage fiscaal volledig aftrekbaar is. De opbrengst van de Actie
Kerkbalans vormt het leeuwendeel van de inkomsten van de parochie
waaruit alle kosten betaald moeten worden. Dank voor uw bijdrage.
Heeft u nog geen toezegging gedaan? Ook dan is uw bijdrage
welkom.
Bestuur Parochie Heilig Kruis
KRUISWEG BIDDEN
Er is van een parochiaan een brief binnen gekomen om u uit te
nodigen, om deel te nemen aan het bidden van de kruisweg. Elke
vrijdagmiddag vanaf 14.45 u. Duur 20 minuten. Dit om aan de wens
van Jezus tegemoet te komen, om in het uur van Barmhartigheid de
kruisweg te oefenen en in het Heilig Sacrament zijn H. Hart te
aanbidden. Wij verdiepen ons in Zijn lijden, in het bijzonder in zijn
verlatenheid op het ogenblik van de doodstrijd en bidden voor
roepingen. Aldus de initiatiefneemster. Wij geven dit graag aan u
door, om u hierbij aan te sluiten. Een mooi initiatief na een jaar van
Barmhartigheid.
Locatieraad en Pastoraat groep
KOORWISSELING
In het weekend van 4 en 5 maart zal er een koorwisseling zijn. Op 4
maart om 19.00 u. zal in Heeten het dameskoor uit Lemerveld zingen,
op 5 maart zal Rejoice om 09.00 u. zingen in de RK kerk in
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Lemelerveld. In deze viering is pastoraal werker Marga Klein
Overmeen de voorganger. Beide koren staan onder leiding van Gerda
Teelen.
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
VASTENACTIE
Parochie H. Kruis kiest dit jaar weer voor een
project van de stichting “Geef de kinderen van
Mpongwe een toekomst", opgericht door Ton
Korsten-Korenromp uit Luttenberg. Sinds haar
oprichting in 2002 heeft de stichting niet stil
gezeten en meer dan 25 projecten succesvol uitgevoerd in het Mpongwe

district. Het gaat altijd om projecten waarbij kinderen, jongeren,
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kwetsbare boeren en vrouwen ondersteuning krijgen. Er zijn veel
schooltjes en lerarenwoningen gebouwd in de meest afgelegen
gebieden; er zijn waterpompen geplaatst; de tuberculoseafdeling en
het voedingscentrum van het ziekenhuis zijn geheel gerenoveerd;
voor vrouwengroepen zijn voorzieningen getroffen, waarmee de
vrouwen een eigen inkomen kunnen verwerven.
Er gaan steeds meer kinderen naar school, maar de uitval is ook nog
steeds groot. Veel jongeren verlaten het onderwijs na de lagere
school, omdat er dan betaald moet worden voor het volgen van de
lessen. Ook jongeren die wel een middelbare school hebben
afgesloten, hebben weinig toekomstperspectief, want in het Mpongwe
District met zijn 100.000 inwoners is er geen school waar jongeren
een vakopleiding kunnen volgen. Dit was de reden dat de stichting
‘Geef de kinderen van Mpongwe een Toekomst’ een eigen school
voor Landbouw en Techniek heeft gebouwd. Hier wordt nu al drie
jaar les gegeven in biologische landbouw en tuinbouw, timmeren en
metselen. Voor het aanbieden van andere opleidingen waarvoor
machines en apparaten nodig zijn, is de aanleg van elektriciteit een
absolute voorwaarde. Ook voor het internaat waar veel jongeren
wegens de grote afstand tot de school moeten verblijven, is
elektriciteit noodzakelijk.
Uw gift voor de Vastenactie is bestemd voor het aanleggen van alle
elektrische installaties en de aansluiting op het netwerk.
U kunt uw bijdrage over maken op de bankrekening van Vastenactie:
NL21 INGB 0000 0058 50 o.v.v. Elektriciteit Mpongwe.
Projectnummer 113628 of via de vastenzakjes in de collectebussen in
de kerk.
WORLD SERVANTS
Als huidige inwoonster van Heeten heb ik al meerdere keren
deelgenomen aan een project van World Servants, een christelijke
organisatie die ondersteuning biedt bij de bouw van scholen en klinieken in
ontwikkelingslanden. Komende zomer neem ik deel aan een project om een
vervallen vakschool in Bulawayo, Zimbabwe te restaureren. Hierdoor
kunnen jongeren weer een vak leren en later een eigen bedrijf starten. Zo
geven we jongeren weer een toekomst. Deelname aan het project
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bedraagt € 2.400,-, waarvan ik een deel zelf zal bekostigen. Ik zoek
sponsors en hou acties om de rest bedrag bijeen te krijgen. Vanaf 16
februari tot eind maart zal er een statiegeldkistje staan bij de
supermarkt waar u uw statiegeldbonnetje aan mij kunt doneren. Mijn
motto is : “Ik kan niet iedereen helpen, maar iedereen kan wel iemand
helpen en zo maken we de wereld samen steeds een beetje mooier”.
Wilt u meer informatie over mijn project of deze organisatie stuur me
dan een berichtje of check de website geef : ws/ingevanleusen. Via de
website wordt u op de hoogte gehouden van de lopende acties maar
ook over het project in Zimbabwe. Ik hoop dat ik op jullie steun mag
rekenen!
Met vriendelijke groet, Inge van Leusen
BEDEVAART NAAR LOURDES APRIL 2017
Beste parochianen, er zijn nog enkele plaatsen vrij voor de bedevaart
naar Lourdes van 24 t/m 29 april 2017. Inschrijven kan nog steeds.
Heeft u belangstelling of zou u graag nog informatie willen, dan kunt
u bellen naar een van onderstaande personen
Betsie Bosman, Stokvisweg 17, 8111 RS Heeten, tel. 381450,
e-mail janenbetsiebosman@gmail.com
Joke Alferink, Voorhorsterweg 7, 8111 RE Heeten, tel. 381499,
e-mail winet@planet.nl
Angela Bosman, Nieënhof 27, 8111 CB Heeten, tel. 381679
e-mail afmbosman@hotmail.com
Lourdeswerk Parochie Heilig Kruis, groep Heeten

VERENIGINGSNIEUWS
ARS LONGA
8-10 &11 maart toneelvoorstellingen Ars Longa met dit jaar: ” 't is
bingo op de camping!” Kaarten zijn verkrijgbaar bij Brasserie 13 en
bakkerij Bosgoed! We zien u graag op een van de voorstellingsavonden!
Vriendelijke groet, Ars Longa
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EHBO DONATEURS ACTIE 2017
http://ehbo-heeten.nieuwheeten-online.nl

Beste dorpsgenoten, Om mensen te kunnen blijven helpen en de
vereniging te ondersteunen is er is dit jaar, net als andere jaren weer
een donateuractie. Deze actie is van maandag 27 februari tot en met
11 maart 2017. U kunt leden van de EHBO-vereniging in deze
periode aan de deur verwachten. Wij vertrouwen erop dat deze actie,
net als andere jaren, weer een succes wordt. Met uw hulp kunnen we
blijven helpen!
55+ SCHOONHETEN
De ver van Heemkunde Omheining uit Heino komt dinsdag 14 Maart
op ‘t Scheultie met de quiz: Wie raadt het juiste verhaal bij een
bepaald voorwerp? Hiervoor is de 55+ Heeten ook uitgenodigd.
Aanvang 14.00 u.
MIEN ZORGGROEP RAALTE EN KBO/ACTIVITEITEN 55+
Zondagmiddag 5 maart, ontspanning in de koffiecorner om 14.00 u.,
kaartje leggen, rummikub te spelen, een gezellige rode draad of een
praatje te maken. Deze middag is voor ieder senior die er even uit
wil.
PAARDENCONCOURS
Volgend weekend (vanaf vrijdagavond 10 maart) wordt in de manege
van Heeten aan de Schopkesdijk 1 een paardenconcours
georganiseerd door L.R. Heeten. Dit betreft alweer de laatste
wedstrijd van het indoorseizoen. Vrijdagavond vanaf 18.00 u. en
zaterdag de gehele dag staan in het teken van de dressuur, zondag zal
er een uitdagend springparcours worden afgelegd. Voor beide
disciplines mogen wij een groot deelnemersveld verwelkomen. De
toegang is gratis, ook is er een warme kantine met versnaperingen
aanwezig. Voorafgaand aan dit weekend organiseert de ponyclub
samen met de rijvereniging vanavond een oefendressuurwedstrijd.
Ruiters en amazones krijgen hierbij de gelegenheid om een
dressuurproef te oefenen met commentaar en uitleg van een KNHS
jury. Ook hierbij is de toegang gratis.
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OVERIG NIEUWS
DE
HERSENSTICHTING
BEDANKT
GEVERS
EN
VRIJWILLIGERS.
Van 30 januari tot 4 februari 2017 vond zoals u weet in Heeten de
collecte voor de Hersenstichting plaats. Er zijn veel collectanten op
pad gegaan om, voor al die mensen met een hersenaandoening, geld
in te zamelen. Deze enthousiaste inzet heeft het fraaie bedrag van €
945,66 opgeleverd. De opbrengst wordt besteed aan wetenschappelijk
onderzoek en aan voorlichting, om zo een bijdrage te leveren aan een
betere toekomst voor mensen met een hersenaandoening. Namens de
Hersenstichting heel hartelijk dank voor uw bijdrage. Heeft u de
collectant gemist? Uw gift is altijd welkom op rekeningnummer
NL18 INGB 0000 000 860 t n v Hersenstichting, Den Haag.
Hersenstichting, afdeling Heeten. W.Groenewoud. e-mailadres;
w.groenewoud2@kpnplanet.nl tel; 0572381524
GEVONDEN
Drone nabij de Alingcamp. Inl. tel. 06-55948728.
REUMAFONDSCOLLECTE
Van 13 t/m 17 maart vindt de jjaarlijkse collecte van het reumafonds
plaats. Het reumafonds zet zich in voor mensen met reuma. Tot dat
genezing mogelijk is helpen we het leven van mensen met reuma te
verbeteren. Graag komen onze collectanten bij u aan de deur voor een
bijdrage. Alvast bedankt namens het reumacomité.
Trees Wagemans, Ria Ruiter, Diny Groot Zwaaftink
Dinie Tijs, Miep Mulder.
DE ZONNEBLOEM
De Zonnebloem doet dit jaar weer mee met de actie Hart voor Salland
georganiseerd door de Rabobank. Vorig jaar hebben vele van U op
ons gestemd en hebben toen een mooi bedrag ontvangen.
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Wij hopen dat u ook dit jaar weer op ons wilt stemmen zodat wij
weer leuke uitstapjes voor onze gasten kunnen organiseren. Alle
Rabobank leden kunnen stemmen van 10 tot 20 maart. Alvast onze
hartelijke dank.
Zonnebloem Heeten organiseert woensdag 29 maart een uitstapje
naar Museum boerderij “Broer, een leven lang boer” In Holten.
Onder het genot van een kopje koffie is er eerst een film te zien over
de werkzaamheden van de boer van vroegere jaren tot heden. Hierna
kunnen we in het museum de materialen van het boerenleven van
vroeger tot nu bekijken. Het museum is rolstoel toegankelijk. Kosten:
€ 8,- voor entree, koffie en vervoer. De kosten kunnen op de dag zelf
worden betaald. Vertrek : 09.00 uur vanaf de Stevenskamp
Thuiskomst: 12.30 u. Opgave voor 15 maart bij: Annie Marsman
Tel.
381988
e-mail:
henkmarsman@home.nl
Hermien Visscher Tel. 381823 e-mail: hermien@w3future.com
Zonnebloem Heeten
STICHTING WANDEL & FIETSPADEN
Beste inwoners van Heeten, wij Stichting Wandel &
Fietspaden mogen meedoen aan Hart voor Salland, van
10 t/m 20 maart kan iedereen die lid is van de
Rabobank stemmen, iedereen heeft 5 stemmen! Dus
gebruik uw stem en stem op ons of op één van de
andere verenigingen in Heeten. Hartelijk dank voor uw steun.
Stichting Wandel & Fietspaden Heeten e.o.
MANEGE HEETEN
Vrijdagmiddag/avond van 16.00 – 22.00 u. organiseren we
oefendressuur voor pony's en paarden. Zaterdag starten we vanaf 9.00
uur met een dressuur wedstrijd voor pony's in de klasse B t/m M.
Zondag gaan de springruiters/amazones met hun pony in de klasse B
t/m Z van start. U bent van harte welkom.
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PLUS-BOODSCHAPPENPAKKETTEN
De actie om PLUS-boodschappenpakketten te sparen voor de
Voedselbank Raalte eo is weer machtig goed gelukt. Met mekaar
hebben we 224 pakketten bij elkaar gekregen. Aan iedereen die heeft
meegeholpen: bedankt!
INFORMATIEBIJEENKOMST BROODFONDS VOOR ALLE
HEETENSE ONDERNEMERS
Op 9 maart organiseren wij vanaf 19.30 u. in KulturhusTrefpunt een
informatieavond over de mogelijkheid om als Heetense ondernemers
samen een broodfonds op te richten. Het broodfonds biedt de
mogelijkheid aan ondernemers om ook gedurende ziekte zeker te zijn
van een inkomen. Alle ondernemers uit Heeten zijn van harte
uitgenodigd op deze avond. Graag wel vooraf aanmelden via
zpheeten@gmail.com.
HOV & ZPHeeten

SPORTNIEUWS
VOETBAL
Datum/tijd
Thuis
Zaterdag 4 maart 2017
14:30 Heeten JO19-1
12:15 Berkum JO19-2
14:30 Heeten JO17-1
14:30 WWNA JO17-2
12:45 Heeten JO15-1G
11:45 Koninklijke UD JO15-3d
10:30 OZC JO13-1
11:15 ABS JO13-3
10:00 Den Ham JO11-2
09:00 Heeten JO11-2
09:00 Heeten JO11-3G
08:30 Schalkhaar JO11-12
10:05 Heeten JO9-2G
08:45 Helios JO9-4
09:30 Blauw wit 4 tegen 4
09:30 SDOL 4 tegen 4
8:45 Traningsgroep

Uit
SVVN JO19-1
Heeten JO19-2
Hulzense Boys JO17-1
Heeten JO17-2G
Excelsior'31 JO15-2
Heeten JO15-2G
Heeten JO13-1
Heeten JO13-3G
Heeten JO11-1Gd
Heino JO11-4
Diepenveen JO11-5G
Heeten JO11-4G
Heeten JO9-4
Heeten JO9-3G
Heeten 4 tegen 4 1
Heeten 4 tegen 4 2
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Zondag 5 maart 2017
14:00 Heeten 1
10:00 Heino 3
12:00 Heeten 7
09:15 Heeten 45+1
Zaterdag 11 maart 2017
12:30 Rohda R. JO19-2
14:30 Heeten JO19-2
14:30 Heeten JO17-1
13:00 Victoria Boys JO17-3
15:00 ABS JO15-1
10:30 WVF JO13-1
11:00 Heeten JO13-2Gd
11:00 Heeten JO13-3G
09:00 DES JO11-1
10:30 Rohda R. JO11-3
09:00 Heeten JO11-3G
09:00 Heeten JO11-4G
10:00 Be Quick Z JO9-1G
10:05 Heeten JO9-2G
09:30 Blauw Wit '66 JO9-2G
09:00 Holten JO9-5
09:00 Holten 4 tegen 4
10:00 Vilsteren 4 tegen 4
8:45 Traningsgroep
Zondag 12 maart 2017
14:00 Heeten 1
09:30 Juventa '12 5
12:30 Heeten 5
12:00 Dedemsvaart 5
11:00 Heeten 7
09:30 Holten 45+1
Vrijdag 15 maart 2017
19:30 Hellendoorn v.v. VR3

Lemelerveld 1
Heeten 2
Wesepe 4
Almelo 45+1
Heeten JO19-1
Go Ahead Kampen JO19-2d
Rohda R. JO17-2
Heeten JO17-2G
Heeten JO15-1G
Heeten JO13-1
Colmschate '33 JO13-4D
Colmschate JO13-6
Heeten JO11-1Gd
Heeten JO11-2
Overwetering JO11-5
Go Ahead D. JO11-3
Heeten JO9-1
v.v. Hellendoorn JO9-3G
Heeten JO9-3G
Heeten JO9-4
Heeten 4 tegen 4 1
Heeten 4 tegen 4 2

Albatross 1
Heeten 4
FC RDC 3
Heeten 6
ABS 5
Heeten 45+1
ST: Heeten/Wesepe Vr25+1

VOLLEYBAL
Datum/tijd Thuis
Vrijdag 3 maart
19:00 SV Dynamo Apeldoorn DS 9

Uit

Sporthal

Heeten Sportief DS 1

APELDOORN
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VOLLEYBAL (vervolg)
Datum/tijd Thuis
Zaterdag 4 maart
14:00 WSV DS 2
14:15 Volta MC 1
14.30 Avior MC 10
Maandag 6 maart
20:00 Heeten Sportief DS 1
Woensdag 8 maart
20:00 Heeten Sportief HR 3
20:15 sv SOCII HR 1
20:15 Voorwaarts DR 1
21:15 RVO DR 1
Vrijdag 10 maart
21:00 s.v. Harfsen HR 1
21:00 Dash HR 1
Zaterdag 11 maart
09:00 Heeten Sportief N4 1
09:30 Heeten Sportief N4 1
11:00 Heeten Sportief N4 1
10:00 Heeten Sportief N6 1
10:30 Hevo N2 1
11:00 Avior N2 1
11:00 A.B.S. N6 1
16:30 Heeten Sportief DS 2
16:30 Heeten Sportief MC 2

Uit

Sporthal

Heeten Sportief DS 2
Heeten Sportief MC 1
Heeten Sportief MC 2

APELDOORN
LELYSTAD
DEVENTER

Bruvoc DS 4

HEETEN

WIK Steenderen HR 1
Heeten Sportief HR 4
Heeten Sportief DR 3
Heeten Sportief DR 2

HEETEN
WICHMOND
TWELLO
OLST

Heeten Sportief HR 1
Heeten Sportief HR 2

HARFSEN
VORDEN

Avior N4 8
Salvora N4 2
Avior N4 6
Avior N6 4
Heeten Sportief N2 1
Heeten Sportief N2 1
Heeten Sportief N6 1
Dio Ugchelen DS 3
Avior MC 8

SCHALKHAAR
SCHALKHAAR
SCHALKHAAR
DEVENTER
SCHALKHAAR
SCHALKHAAR
DEVENTER
HEETEN
HEETEN

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
geweldige succes geworden. Zaterdag 4 maart zal de compost en potgrond
aan huis worden bezorgd. In het dorp zal het net als voorgaande jaren,
gescheiden van elkaar worden rond gebracht. Mochten er onverhoopt nog
vragen en/of opmerkingen zijn, kunt U contact opnemen met Richard Klein
Overmeen tel: 380690
JEUGDKAMP VAN HEETEN SPORTIEF
Beste jeugdleden van Heeten Sportief, Denken jullie eraan om je op te
geven voor het jeugdkamp van Heeten Sportief! De opgaves moeten voor
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donderdag 9 maart zijn ingeleverd bij de leidsters. We zien de opgaves
graag tegemoet. Wij hebben er zin in! Commissie Heeten Sportief Kamp
HEETEN SPORTIEF OUDER/PEUTERGYM
Heeft u zin om samen met uw peuter elke woensdag van 10.45 tot 11.45 u.
te klimmen en klauteren, kom dan eens kijken. We hebben nog plek en u
mag drie keer vrijblijvend meedoen. Voor informatie kunt u bellen met
Karin Vegterlo. Tel: 0615424336.

HANDBAL
Datum/tijd Thuis
Zaterdag 3 maart
10:00
Holten E1
10:45
CVO D1
10:45
Swift '64 D1
13:00
Plus Severijn Heeten F1
13:50
Plus Severijn Heeten E2
14:50
Plus Severijn Heeten DC1
18:30
Wijhe '92 DB2
19:00
Plus Severijn Heeten DS2
20:15
Plus Severijn Heeten HS1
20:45
MIC DS1
Zondag 4 maart
10:00
Kwiek (R) DA2
13:15
Plus Severijn Heeten DB1
14:20
Plus Severijn Heeten DS3
Zaterdag 11 maart
09:00
Lettele E1
09:30
DSC F2
10:40
Lettele DB1
13:20
Plus Severijn Heeten E1
14:20
Plus Severijn Heeten D2
15:10
Plus Severijn Heeten D1
15:50
Kwiek C2
19:00
Plus Severijn Heeten DS1
20:40
Voorwaarts DS3
Zondag 12 maart
12:25
Lettele DS2
13:15
Plus Severijn Heeten DB2
13:50
Ha-STU HS2
14:20
Plus Severijn Heeten DA1

Uit

Aanw./vertr.

Plus Severijn Heeten E1
Plus Severijn Heeten D1
Plus Severijn Heeten D2
Wesepe F1
HHZD E2
Dalfsen DC1
Plus Severijn Heeten DB2
Wesepe DS2
Flyers, the HS1
Plus Severijn Heeten DS1

9:10
9:15
12:35

Plus Severijn Heeten DA1
SDOL DB1
HHZD DS3
Plus Severijn Heeten E2
Plus Severijn Heeten F1
Plus Severijn Heeten DB1
CVO E2
ABS D2
ABS D1
Heeten C1
OBW DS1
Plus Severijn Heeten DS4

8:45
12:50
14:30

Plus Severijn Heeten DS2
CVO DB2
Plus Severijn Heeten HS1
ABS DA1
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HALLO JONGENS EN MEISJES VAN GROEP 1,2,3 EN 4,
Vind je het leuk om lekker te bewegen en handbalspelletjes te doen? Kom
dan op vrijdag 10 maart naar de instuifmiddag van Handbal Heeten van
13.30 tot 15.00 u. in de sporthal. Vraag vriendjes en vriendinnetjes of ze
meegaan. Neem je gymkleren en gymschoenen mee, dan maken we er een
leuke middag van! Je ouders verzorgers mogen kijken vanaf de tribune wat
voor leuke handbalspelletjes jullie doen. Handbal Heeten organiseert deze
middag om kinderen plezier te laten beleven en kennis te laten maken met
handbalspelletjes. Deelname is GRATIS. Opgave vooraf is niet
nodig. Mochten er nog vragen zijn dan kan contact opgenomen worden met
Daniëlle Blom tel. 0572-353438. Tot 10 maart!
Groeten, Plus Severijn Handbal Heeten
JONGENSHANDBAL, nu ook in Heeten!
Bij Handbal Heeten is groepje enthousiaste jongens begonnen hun grote
wens in vervulling te laten gaan: heerlijk samen handballen, net zoals vele
meisjes-plaatsgenoten dat al jarenlang doen! Ben je tussen de 11 en ca. 16
jaar en lijkt je dit ook wel wat? Trek dan je stoute (sport)schoenen aan en
kom de komende donderdagen naar de sporthal van 19.30 tot 20.30 u.om
gratis en vrijblijvend een keer lekker mee te ballen! Meer info: Tim
Bloemen, 06-30517890 of timbloemen@gmail.com.
TC HEETEN
In de week van 6 maart t/m 12 maart organiseert TC Heeten haar jaarlijks
open toernooi. Dit betekend dat ook leden van andere verenigingen mogen
deelnemen aan dit toernooi. Dit staat garant voor mooie wedstrijden en een
gezellige sfeer. Door de weeks worden de poulewedstrijden gespeeld en in
het weekend het vervolgschema met op zondag de finales. Elke avond
vanaf 18.00 u. beginnen de wedstrijden. Kom allen gerust kijken. Tot dan!!
VAN DE REDACTIE
Verschijningsdatum
vrijdag
17 maart
31 maart
14 april
5 mei

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

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