't Kevertje
Kerk- en verenigingsnieuws voor Heeten

DIT IS PASEN…
In de trein van Deventer naar Utrecht kom ik naast een meisje te
zitten van ongeveer vijftien, zestien jaar oud, zo schat ik. We raken
met elkaar in gesprek over school. Ze vertelt dat ze zich anders voelt
dan haar klasgenoten. ‘Ik houd van tekenen en schilderen en dat
vinden zij maar stom en kinderachtig’, zegt ze. ‘Ik hoor er niet bij.
Daarom hoeft het van mij niet echt meer; ik heb geen zin meer in het
leven’. Het valt even stil.
Dan laat ze mij enkele tekeningen zien die ze gemaakt heeft. Zo
prachtig, zo bijzonder. Ik zeg tegen haar: ‘Goh, meid, je hebt echt
een gave gekregen om te tekenen. Met jouw tekeningen kun je
mensen écht raken’.
Dan vertel ik haar dat ik geloof dat zij dit talent van God heeft
gekregen. ‘Doe er iets mee, gebruik het’, zeg ik tegen haar, ‘je zult er
veel mensen blij mee maken’. Het meisje kijkt me ongelovig aan en
vraagt: ‘Meen je dat’? ‘Ja’, zeg ik. Toen naderden we het station
waar zij uit moest stappen en eindigde ons gesprek.
De ontmoeting met dit meisje heeft me lang beziggehouden en ik
heb me vaak afgevraagd hoe het met haar zou gaan. Ik dacht dat ik
daar nooit een antwoord op zou krijgen. Maar toevallig – als toeval
bestaat – kom ik haar een half jaar later weer tegen op
het station in Deventer.

Vrijdag 31 maart 2017

jaargang 51

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

secretariaat@parochieheeten.nl
kevertje@parochieheiligkruis.nl

Kerkbestuur:
Kerkbijdrage:

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

_______________________________________________________
Algemene informatie
Openingstijden secretariaat:
Heeten tel.381233
elke maandag-woensdag en vrijdagmorgen van 09.00 tot 12.00 u.
Pastor van dienst tel. 06-53964140 ALLEEN VOOR SPOEDGEVALLEN

Samenwerkinsverband:
Onze locatie maakt deel uit van 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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Ze komt naar mij toe en bedankt me voor het gesprek van toen. Het
had haar bemoedigd. ‘Ik heb weer zin in het leven’, vertelt ze. ‘Het
gaat goed met mij en ik teken nog steeds. Volgend jaar ga ik naar de
kunstacademie’. Dan is ze weer weg, want haar trein staat te wachten.
Helemaal verrast en verwonderd blijf ik achter.
Dit is voor mij Pasen. Opstaan uit moeilijke
situaties. Ontdekken dat je de kracht in je hebt om
weer opnieuw te gaan leven, om de draad weer op
te pakken na een periode van pijn, verdriet, ziekte
of dood. Erop durven te vertrouwen dat het na
Goede Vrijdag altijd weer Pasen wordt!
Van harte hoop ik dat ook u dit mag ervaren. Dat
het ook u gegeven wordt telkens weer nieuwe
kracht en nieuwe moed te vinden om op te staan, ondanks alles. Uit
wat dood blijkt te zijn kan nieuw leven geboren worden! Het meisje
dat ik ontmoette in de trein is hiervan een prachtig voorbeeld. Zalig
Pasen!
Pastor Astrid van Engeland

KERKNIEUWS
VIERINGEN PAROCHIE H. KRUIS LOCATIE HEETEN
Datum
Zaterdag
1 april
Zondag
2 april
Woensdag
5 april
Vrijdag
7 april

Tijd

Viering
Geen viering

Koor

10.00 u.

Eerste H. Communie,
pastoor J. Baneke
Boeteviering,
Em. pastor J. Verweij
1e vrijdag van de maand,
eucharistieviering

Sunshine

19.00 u.
09.00 u.

Power of
Music
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Datum
Zaterdag
8 april
Zondag
9 april

Tijd
17.30 u.

Woensdag
12 april
Donderdag
13 april

19.00 u.

Vrijdag
14 april

15.00 u.

10.00 u.

19.00 u.

19.00 u.

Viering
Palmpasen, eucharistieviering,
pastoor J. Baneke
Palmpasen, gebedsviering,
verzorgd door de werkgroep
gezinsvieringen
Geen viering

Koor
Parochiekoor

Witte donderdag,
eucharistieviering,
Em. pastor J. Verweij
Kruisweg, verzord door de
werkgroep gezinsvieringen
Kruisverering,
em. pastor J. Verweij

Parochiekoor

Sunshine

Parochiekoor

Namen voorgangers onder voorbehoud

OVERIGE LOCATIES PAROCHIE H. KRUIS
Zaterdag 1 april
Nw. Heeten 17.30 u.
Holten
Kruisverh.
Paulus
Broekland
Haarle
Luttenberg

17.00 u.
19.00 u.
19.00 u.

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

Mariënheem

Geen viering

Zaterdag 8 april
Nw. Heeten

Geen viering

Holten
Kruisverh.

17.00 u.

Paulus

19.00 u.

Geen viering
Woord- en
Communieviering
Gebedsviering

Zondag 2 april
Geen viering
09.30 u.
10.30 u.
09.00 u.

09.30 u.

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

Zondag 9 april
11.00 u.
Woord- en
communieviering
Geen viering
10.30 u.
Eucharistieviering
11.00 u.

Woord- en
communieviering
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Zaterdag 8 april
Broekland

Geen viering

Haarle
Luttenberg

Geen viering
Geen viering

Mariënheem

Geen viering

Witte Donderdag 13 april
Nw. Heeten 19.00 u.
Eucharistieviering
Holten
Geen viering
Kruisverh.
19.00 u.
Eucharistieviering
Paulus
Geen viering
Broekland
Geen viering
Haarle
Geen viering
Luttenberg
Geen viering
Mariënheem
Geen viering

Zondag 9 april
10.30 u.
Woord- en
communieviering
10.00 u.
Eucharistieviering
09.00 u.
Woord- en
communieviering
09.30 u.
Woord- en
communieviering
Goede Vrijdag 14 april
15.00 u.
Kruisweg
Geen viering
15.00 u.
Kruisweg
15.00 u.
Kruisweg
Geen viering
19.00 u.
Kruisweg
Geen viering
19.00 u.
Kruisweg

OVERLEDEN
Op dinsdag 14 maart is op 87-jarige leeftijd overleden Anton
(Antonius Hermanus) Reimert. Hij woonde aan de Weseperweg te
Heeten. Zijn crematie heeft op maandag 20 maart plaatsgevonden.
Op zondag 26 maart is op 97-jarige leeftijd overleden Grada Johanna
Antonia Schrijver-Groote Stroek, zij woonde op de Stevenskamp.
Haar uitvaart en begrafenis hebben op vrijdag 31 maart te Raalte
plaatsgevonden
Dat zij mogen rusten in vrede.
MISINTENTIES
Wij gedenken de volgende intenties:
In het weekend van 1 en 2 april:
Uit dankbaarheid; Jgt. Wilhemina M. Klein Overmeen-Wagemans en
overl. fam.; Overl. ouders Vulink-Reimert; Gé en Annie HazelhekkeRuiter; Antoon Schoorlemmer; Overl. ouders Voorhorst-Olde
Bijvank en Herman Voorhorst; Hein Hunneman en overl. fam.;

5

Johanna en Antoon Kerkvliet en overl. fam.; Hein en Grada
Wagemans; Overl. ouders Alferink-Buis; Marie A. Tepperik; Johan
Marsman; Anton Jansen; Riek Sibelt-Kleinherenbrink; Harrie
Wichers Schreur; Gerrit Evers; Ben en Trees Dijkman-Wippert; Wim
Berghuis; Willy Bruggeman-Holtkuile; Jan Timmer; Johan Elshof en
overl. fam.; Betsie Haarman-Schrijver; Overl. ouders GrondhuisWevers.
Woensdag 5 april:
Jgt. Wilhelmus J. Bosgoed; Marietje Voorhorst-Schrijver.
Vrijdag 7 april 1e vrijdag van de maand:
Voor alle levende en overleden leden van de KBO; Henk Goorden en
overl. fam.; Pa, Gerard en Willy Kieftenbeld en fam.; Jan Hagen en
overl. fam.; Fam. Hondeveld-van Bemmel.
In het weekend van 8 en 9 april:
Jgt. Antoon Bosman; Overl. echtp. Mensink-Pronk; Wilhelmus
Logtenberg en echtg. Gé en Annie Hazelhekke-Ruiter; Marie van
Rossum-Schoorlemmer; Jan Klein Overmeen; Mies en Trees
Hiethaar en overl. fam.; Hein Hunneman en overl. fam.; Johanna en
Antoon Kerkvliet en overl. fam.; Riek Sibelt-Kleinherenbrink; Harrie
Wichers Schreur; Bart en Martie ten Have en overl. fam.; Overl.
ouders Grondhuis-Wevers; Wim Disselhorst, Casper en overl.
familie.
Woensdag 12 april:
Leida en Frans Boerhof; Gerda Wigink-Assink en Wim Wigink.
Witte Donderdag 13 april:
Jgt. Johannes Kortenhorst.
KOSTER EN MISDIENAARS
Datum
Zo. 2/4

Tijd
10.00 u.

Wo. 5/4

19.00 u.

Za. 8/4
Zo. 9/4

17.30 u.
10.00 u.

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

Misdienaars
Geen misdienaars
Geen misdienaars
Gijs Nijboer en Judith Salden
Geen misdienaars
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Datum
Do. 13/4
Vr. 14/4
Za. 15/4

Tijd
19.00 u
15.00 u.
19.00 u.
21.00 u.

Zo. 16/4
Ma. 17/4
Wo. 19/4
Zo. 23/4
Za. 29/4

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

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

Misdienaars
Gijs Nijboer en Judith Salden
Geen misdienaars
Geen misdienaars
Luuk, Wouter en Jacob Salden
Geen misdienaars
Thijs en Ruben Salden
Geen misdienaars
Eveline en Judith Salden
Geen misdienaars

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 KT = KulturhusTrefpunt K = Kompas M = Molenhoek

Ma. 3/4
Ma. 3/4
Di. 4/4
Di. 11/4

20.00 u.
20.00 u.
20.00 u.
20.00 u.

Werkgroep Gebedsdiensten
Werkgroep Terug in de Tijd
Informatieavond Lourdesbedevaart
Jubileumcommissie

P
K
KT
K
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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
Woensdag 12 april groep 4; dinsdag 3 mei groep 5.
PAROCHIESECRETARIAAT GESLOTEN
Op Goede Vrijdag 14 april is het parochiesecretariaat gesloten.
EERSTE HEILIGE COMMUNIE VIERING
Zondag 2 april om 10.00 u.is de Eerste Heilige
Communie viering. We hopen dat het een mooie en
feestelijke viering wordt en nodigen hierbij iedereen
uit om dit met ons mee te vieren!
Groeten Werkgroep Eerste Heilige Communie
en kinderkoor Sunshine
PALMPASENVIERING
Zondag 9 april 10.30 u.: Kinderkoor Sunshine
verzorgt de liedjes. De kinderen mogen een
palmpasenstok meenemen, na de viering lopen we
een rondje langs de Stevenskamp achter de
drumband aan.
Bij de Stevenskamp kunnen de kinderen paaseieren
zoeken m.m.v de Juventa (dit is een speciale
activiteit i.v.m. het jubileumjaar). Deelname is op
eigen risico. Iedereen is van harte welkom!

8

GOEDE VRIJDAGVIERING 14 APRIL 15.00 u.
Graag nodigen wij iedereen uit voor de Goede
Vrijdagviering op vrijdag 14 april om 15.00 u.
Tijdens de Kruisweg lopen we langs de 14 staties.
De afbeeldingen op de staties worden verteld en
er wordt gebeden. Iedereen mag een bloem
meenemen.
Groeten werkgroep gezinsviering en
kinderkoor Sunshine
MEDEDELING VAN PASTOOR JOOST BANEKE VOOR
ALLE LOCATIES EN GELOOFSGEMEENSCHAPPEN VAN
DE PAROCHIE HEILIG KRUIS
Deze mededeling is voorgelezen tijdens de vieringen in het weekend
van 11 en 12 maart
Geachte parochianen,
Naar aanleiding van een krantenartikel over de financiële situatie van
onze parochie en de reacties daarop hebben drie bestuursleden, te
weten de heer Jean Lemmen, de heer Geert Hannink, en mevrouw
José Hoonhorst besloten het bestuur te verlaten. Als pastoor betreur
ik het zeer dat parochianen die zich jarenlang zo hebben ingezet voor
u allen, dit besluit hebben moeten nemen. Bij deze dank ik hen voor
al hun werk en inzet. Er wordt gezocht naar geschikte kandidaten die
op korte termijn de posten van vicevoorzitter en gewoon lid van het
parochiebestuur kunnen opvullen. Wij houden ons aanbevolen voor
suggesties van uw kant. Voor het penningmeesterschap is al een
geschikte kandidaat gevonden. Zoals eerder is meegedeeld zal de
Pauluskerk tenminste geopend blijven tot 1 januari 2019. Het proces
om te komen tot één geloofsgemeenschap van Heilige
Kruisverheffing en Heilige Paulus zal naar verwachting nog dit
kalenderjaar voltooid worden. Laten we bidden om Gods zegen voor
onze parochie en alle locaties,
Pastoor Joost Baneke
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2 JULI – VIERING TERUG IN DE TIJD
Vanwege het jubileumjaar, waarin we vieren dat de kerk 125 jaar
bestaat en de parochie 225 jaar, is er op zondag 2 juli om 10.30 u. een
bijzondere eucharistie viering in onze parochiekerk in Heeten. De
viering wordt zo goed mogelijk volgens de gebruiken van weleer
gehouden en zal in het latijn opgeluisterd worden door het
herenkoor. We gaan met zijn allen terug naar de tijd dat de kerk net
gebouwd was dus de knipmutsen en het zakhorloges mogen weer
voor de dag gehaald worden. Iedereen die wil mag in kleding van
rond het jaar 1900 naar deze viering komen. Je mag natuurlijk
gewoon in eigen kleding komen maar het zou ontzettend leuk zijn als
er zoveel mogelijk mensen in de oude kledingstijl komen. We
proberen paard-en-wagen te regelen voor een bijzonder ritje naar de
kerk toe. Na afloop is er een gezellige koffietafel in de tuin van de
pastorie met oudhollandse spelletjes voor de kinderen. Heb je nog
ideeën voor deze viering, neem dan contact op met de feestcommissie
van dit jubileumjaar.
MEDEDELING EN MISINTENTIES LOURDES
Zoals u misschien al wel gelezen en vernomen hebt gaan we als
Lourdesgroep Heeten dit jaar voor de laatste keer een georganiseerde
reis vanuit Heeten naar Lourdes maken. We kunnen u mededelen in
het jubileumjaar van de locatie Heeten dat we in totaal met 49
pelgrims waarvan er 27 uit Heeten komen op bedevaart gaan van 24
t.m 29 april 2017.
Misintenties
Evenals voorgaande jaren willen we ook nu weer misintenties voor u
meenemen naar Lourdes. Een mooi en zinvol gebruik. Wilt u daarvan
gebruik maken en in Lourdes voor uw intentie(s) een mis laten lezen,
dan kunt u de intentie(s) in een envelop doen, zet op de buitenkant
“Misintenties voor Lourdes” en deponeer dit in de brievenbus van de
pastorie aan de kant van de Koopmansstraat. Dan nemen wij ze
graag voor u mee. Deze intenties kunnen ingeleverd worden tot en
met zondag 23 april.
Lourdeswerkgroep Heeten, Betsie Angela Joke
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KOPER POETSEN
Pasen nadert daarom gaan wij net als andere jaren weer koper
poetsen. Wij vragen dames die ons willen helpen en wel op maandag
3 april om 09.00 u. Noteer deze datum. Alvast bedankt!
UITNODIGING THEATERVOORSTELLING DE
OMZIENERS
Datum:
zaterdag 29 april
Locatie: Landstede, Zwolsestraat 63a te
Raalte
Aanvang: 20.00 u.
Toegang: gratis, na afloop vrije gift.
Graag nodigt de Joseph Wresinski Cultuur Stichting u, met familie,
vrienden, buren, collega’s, hartelijk uit voor de uitvoering van hun
nieuwe voorstelling De OmZieners. Zij is gemaakt en wordt gespeeld
door mensen die in armoede leven, in samenwerking met
professionele theatermakers.De OmZieners is een wonderlijke
tragikomedie over compassie en de illusie van onafhankelijkheid. Een
reflectie op de onvoorstelbare hoeveelheid lawaai die mensen
produceren. Meningen-lawaai via twitter en andere ‘sociale’
megafoons. Lawaai dat tweespalt zaait. Miguel, een centraal
personage, is tuinman en werkt op een kerkhof. Daar ziet hij de
cirkelgang van het leven. Hij vertelt hierover aan Pieter, een leerling
tuinman: Al wat leeft moet sterven en al wat sterft – plant, dier en
mens – wordt voedsel voor wat leeft.
Pieter:
Mensen ook?
Miguel: Oh ja, mensen ook.
Pieter:
Hè bah.
Miguel: Vind je dat een vies idee?
Pieter:
Nogal, ja
Miguel: De bomen niet hoor. Die zijn er blij mee. Zij voeden zich
met de doden en dragen vruchten die wij, de levenden, opeten. En ze
ademen zuurstof uit, die wij nu inademen. Zo gaat alles in cirkels.
Miguel: Weet je, op deze begraafplaats leef ik elke dag tussen het
eindige en het oneindige. En als ik dan ’s nachts hier zit en me
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herinner dat dit kleine bolletje waar wij op leven in die oneindigheid
dobbert... Kun je je dat voor de geest halen? Dit kleine bolletje? In
die oneindigheid? Probeer het maar eens. Je zal zien; dan is alles zó
groots, zo weids... Dan is alles vraag. En de grootste vraag is – voor
mij – Wat doen wij hier op deze schitterende planeet? Wat maakt ons
verblijf de moeite waard? En voor wie? Voor wie ben jij hier?
Pieter:
Op aarde?
Voor wie zijn wij hier op deze schitterende planeet waar alles en
iedereen onderling verbonden is? Het is een vraag die de theatergroep
graag met u deelt.
Reserveren voor de voorstelling is niet verplicht maar wel gewenst.
Dan weet u ook zeker of er plek is. Reserveren kan via
omzieners@gmail.com.

VERENIGINGSNIEUWS
"HØKEN, BREKKEN EN ANGOAN!"
Oerend harde Rock & Roll fanaten, deze is voor jullie! Ja ja, speciaal
voor de echte boeren zonder social media. Die wekelijks de laatste
roddels met kleurenfoto uit dit Heetense krantje moeten vissen. Want
let op! Op vrijdag 7 april gaan we namelijk høken, brekken en
angoan! Met knappende versterkers, brullende motoren en gierende
gitaren gaat Kapitein Høk uut Hoarle samen met hun suportband The
Damned Few deze avond eens flink op de kop zetten. Waar? Nou op
het Treffers Weidefeest 2017. Met de sigare links en een dearne op
knie gaan we eens flink deurdonderen en daldeejen.
Dus leg alvast een oud t-shirt klaar en knip de hals maar vast in, voor
een beestachtige blote barsten battle. Op deze avond pendelt zoals
altijd weer het Treffersbusje tussen Heeten-City Centrum en het
Treffers Weidefeest.
Meer info: www.treffersweidefeest.nl
Tentfeestelijke groeten, J.V. de Treffers
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HEETENS PAASVUUR 2017
Deze week lekker aan het snoeien geweest met het mooie weer? Maar
zit u met een berg snoeihout opgescheept en u heeft geen aanhanger
tot uw beschikking? De Sallands Zotten bieden ook dit jaar de
oplossing! Op zaterdag 1 april komen wij uw snoeihout bij u thuis
ophalen. Hoe makkelijk is dat! Het enige wat u moet doen is een email sturen naar paasvuur@sallandszotten.nl. In de e-mail zet u; uw
naam, adres en telefoonnummer, daarnaast een schatting van de
hoeveelheid in kuubs.
U snapt natuurlijk wel dat we voor deze dienst iets terug willen
krijgen. Per kuub snoeihout betaalt u € 5,-. Mocht u minder dan een
kuub snoeihout hebben, dan betaalt u ook € 5,-. Wij zeggen maar zo;
“Ligt d’r bie oe een bos holt veur de deur? Ophal’n kost wat, moar ie
hebt gin gesleur!” Voor meer info; Frank Regelink tel: 06-15545399
of René Gerritsen tel. 06-14620638. U kunt natuurlijk ook nog steeds
zelf uw snoeihout komen brengen bij het paasvuur. Dat kan op
zaterdagmorgen van 09.30 tot 12.30 u. Oja, voor in de agenda: 1e
paasdag 16 april 20.00 uur Paasvuur, met aansluitend Paasparty in de
verwarmde feesttent met vloer.
Groeten de Sallands Zotten
ACTIVITEITEN 55 PLUS/KBO
Woensdag 5 april brengen we een bezoek aan Nieuw-Sion. We
krijgen daar een rondleiding en aansluitend nemen we deel aan het
getijdengebed. Iedereen die hier belangstelling voor heeft is welkom.
Bij goed weer vertrekken we per fiets vanaf het Dorpsplein om 09.15
u. zodat we om 10.00 u. aanwezig zijn. Willen degenen die liever per
eigen vervoer gaan of geen vervoer hebben even telefonisch contact
opnemen met Johan van der Vegte, tel. 0572-381390. De kosten
bedragen incl een kop koffie € 6,50.
CLUBKAMPIOENSCHAPPEN LR HEETEN
Aanstaande zondag (2 april) vindt in de manege van Heeten aan de
Schopkesdijk 1 de clubkampioenschappen van LR Heeten plaats.
Alle leden van de rijvereniging Heeten zullen op deze dag strijden
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voor de titel “clubkampioen”. Zondagochtend vanaf 09.00 u. staat in
het teken van de dressuur en ’s middags zal er een uitdagend
springparcours worden afgelegd waarbij er ook een spannende
barrage wordt verreden. De toegang is gratis, ook is er een warme
kantine met versnaperingen aanwezig.

OVERIG NIEUWS
HARTSTICHTING HOUDT COLLECTEWEEK
Van 2 tot en met 8 april is het Hartweek, de jaarlijkse collecteweek
van de Hartstichting. Het is een bijzonder jaar, want het is de 50e
collecte. Opnieuw gaan in het hele land collectanten op pad om geld
op te halen voor onderzoek naar het eerder herkennen van hart- en
vaatziekten. Een hart- en vaatziekte kan iemand ineens overvallen.
Door nieuw onderzoek zijn hart- en vaatziekten eerder te herkennen,
zodat artsen tijdig kunnen starten met een behandeling. Nog voordat
mensen overlijden of onherstelbare schade oplopen. Tip! Leg alvast
wat kleingeld apart voor onze collectanten.
Coördinator Hartweek Heeten - Ria van der Wielen
VOORJAARSWANDELTOCHT
Op 17 april 2e Paasdag wordt er door Wandelgroep Heeten een
wandeltocht georganiseerd over verschillende afstanden.
De afstanden zijn: 7,5 km – 15 km – 20 km en 30 km.
Wilt u meedoen aan deze tocht dan kunt u zich inschrijven bij de
Manege aan de Schöpkesdijk 1 te Heeten.
De starttijden zijn: 7,5 km 08.30-13:00 u.
15 km 08.30-11.30 u.
20 km 08.30-11.00 u.
30 km 08.30-10.00 u.
Voor informatie: www.wandelgroepheeten.jouwweb.nl
Er zijn GEEN honden toegestaan op deze tocht
Organisatie Wandelgroep Heeten
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START VOORVERKOOP SEIZOENKAARTEN ZWEMBAD
“DE OASE” HEETEN
Het mooie weer komt er gelukkig weer aan, dus het zwemseizoen
gaat weer beginnen. Vanaf zaterdag 1 april is het weer mogelijk om
seizoenkaarten in de voorverkoop te bestellen en te betalen via onze
site www.zwembadheeten.nl. De voorverkoop loopt van 1 april tot
en met 30 april 2017. Na de voorverkoop is het nog wel mogelijk om
kaarten online te bestellen. Deze dienen per Ideal betaald te worden,
volgens prijzen “aan het bad “. Op onze site zijn ook de prijzen voor
de diverse kaarten en de openingstijden te vinden.
Bestuur Zwembad "de Oase" Heeten
GEZOCHT: KASSAHULPEN ZWEMBAD “DE OASE”
HEETEN
Ook kunnen we nog nieuwe kassa hulpen gebruiken. Ben je bereid dit
zwemseizoen tenminste 5 dagdelen bij de kassa van het zwembad te
zitten voor kaartverkoop en overige bijkomende werkzaamheden,
meld je dan aan op onderstaand e-mailadres.
Ook vutters/gepensioneerden zijn van harte welkom om deze
diensten te draaien. Iedereen wordt in overleg ingeroosterd op
dagdelen naar zijn of haar keuze. In verband met het maken van het
rooster ontvangen we je aanmelding graag voor zaterdag 15 april
2017. We zijn jullie hulp hard nodig om er weer een veilig, fijn en
gezellig zwemseizoen van te maken! Indien je al vrijwilliger bent, en
je mailadres is gewijzigd, wil je dan je nieuwe mailadres ook
doorgeven via onderstaand mailadres. Bij voorbaat dank. Voor nadere
info: www.zwembadheeten.nl of badkader@zwembadheeten.nl
Bestuur Zwembad "de Oase" Heeten
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SPORTNIEUWS
VOETBAL
Datum/tijd
Thuis
Zaterdag 1 april 2017
14:30
Heeten JO19-1
13:00
WHC JO19-2
12:00
OZC JO17-1
14:30
Heeten JO17-2G
12:45
Heeten JO15-1G
12:45
Heeten JO15-2G
10:00
ASC '62 JO13-1
11:00
Heeten JO13-2Gd
11:30
Schalkhaar JO13-8
09:00
Heeten JO11-1Gd
09:00
Heeten JO11-2
08:45
Voorwaarts T JO11-6
09:00
Overwetering JO11-3G
10:05
Heeten JO9-1
08:30
Schalkhaar JO9-5
10:05
Heeten JO9-3G
10:30
Rohda R. JO9-7
09:00
Haarle 4 tegen 4
09:30
SDOL Luttenb. 4 tegen 4
08:45
Tranings groep
Zondag 2 april 2017
14:00
Witkampers 1
10:30
Heeten 2
10:30
Haarle 2
12:15
Heeten 4
09:30
Overwetering 5
10:00
Heeten 6
10:45
De Zweef 6
09:15
Heeten 45+1
Zaterdag 8 april 2017
12:45
Blauw Wit'66 JO19-1
14:30
Heeten JO19-2
14:30
Heeten JO17-1
13:30
Columbia JO17-2
10:45
Hellendoorn v.v. JO15-1
11:00
Klein Dochteren JO15-1

Uit
Heino JO19-2
Heeten JO19-2
Heeten JO17-1
Warnsveldse Boys JO17-4
Haarle JO15-1Gd
Harfsen JO15-2
Heeten JO13-1
Blauw Wit'66 JO13-2
Heeten JO13-3G
KOSC JO11-1
Overwetering JO11-2
Heeten JO11-3G
Heeten JO11-4G
CCW '16 JO9-1
Heeten JO9-2G
Witkampers JO9-4G
Heeten JO9-4
Heeten 4 tegen 4 1
Heeten 4 tegen 4 2

Heeten 1
Lemelerveld 3
Heeten 3
Wijhe '92 8
Heeten 5
Vilsteren 2
Heeten 7
Hengelo 45+1
Heeten JO19-1
Be Quick'28 JO19-3
OVC '21 JO17-1Gd
Heeten JO17-2G
Heeten JO15-1G
Heeten JO15-2G
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11:00
Heeten JO13-1
11:00
Overwetering JO13-3G
11:00
Heeten JO13-3G
09:00
Lemelerveld JO11-1G
09:00
Heeten JO11-3G
09:00
Heeten JO11-4G
10:00
ABS JO9-2
10:05
Heeten JO9-2G
10:30
Rohda R. JO9-10
10:05
Heeten JO9-4
12:45
Blauw Wit'66 JO19-1
11:15
Hoonhorst 4 tegen 4
09:30
SDOL Luttenb. 4 tegen 4
08:45
Tranings groep
14:30
SVVN JO19-1
Zondag 9 april 2017
14:00
Heeten 1
10:30
Schalkhaar 3
10:15
Heeten 3
12:00
Diepenveen 4
11:30
Heeten 5
10:00
Lettele 5
12:00
Heeten 7
10:00
BWO 45+1

Overwetering JO13-1
Heeten JO13-2Gd
Wijhe '92 JO13-4G
Heeten JO11-1Gd
Schalkhaar JO11-11
Diepenveen JO11-4
Heeten JO9-1
Lemele JO9-2G
Heeten JO9-3G
Heino JO9-9
Heeten JO19-1
Heeten 4 tegen 4 1
Heeten 4 tegen 4 2
Heeten JO19-1
Twenthe 1
Heeten 2
Diepenveen 2
Heeten 4
Schalkhaar 6
Heeten 6
ENC '09 2
Heeten 45+1

REÜNIE SV HEETEN 1
Op zaterdag 20 mei wordt er een reünie georganiseerd voor oudspelers Heeten 1, staf, begeleiding van alle jaren. Mocht u onverhoopt
geen uitnodiging hebben ontvangen stuur dan even bericht naar
svheeten@outlook.com.
Er zal dan contact met u worden opgenomen.
Met vriendelijke groet, Organisatie 20 mei
VOLLEYBAL
Datum/tijd Thuis
zaterdag 1 april
15:00 Hevo DS 3
16:30 Heeten Sportief MC 1
16:30 Heeten Sportief MC 2
maandag 3 april
20:00 Heeten Sportief DS 1

Uit

Sporthal

Heeten Sportief DS 1
SV Dyn.Apeldoorn MC 2
Salvora MC 4

HEINO
HEETEN
HEETEN

Avior DS 12

HEETEN
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Vrijdag 7 april
20:15 Heeten Sportief DR 1
20:15 Heeten Sportief DR 2
20:15 Heeten Sportief HR 4
21:15 Heeten Sportief DR 3
21:15 Heeten Sportief HR 3
zaterdag 8 april
09:00 Salvora MC 3
09:30 Heeten Sportief N2 1
10:00 Heeten Sportief N2 1
10:00 Luttenberg MC 1
10:00 Avior N6 4
10:00 Heeten Sportief N4 1
10:30 Rood-Wit '75 N4 1
11:00 Avior N4 7
11:00 Heeten Sportief N6 1

Lettele DR 1
Klarenbeek DR 3
Lettele HR 1
WIK Steenderen DR 1
VIOS Eefde HR 2

HEETEN
HEETEN
HEETEN
HEETEN
HEETEN

Heeten Sportief MC 2
Avior N2 2
Hevo N2 2
Heeten Sportief MC 1
Heeten Sportief N6 1
Avior N4 5
Heeten Sportief N4 1
Heeten Sportief N4 1
A.B.S. N6 1

RAALTE
HEETEN
HEETEN
LUTTENBERG
BATHMEN
MARIENHEEM
MARIENHEEM
MARIENHEEM
BATHMEN

HEETEN SPORTIEF JAARVERGADERING
Hierbij nodigen wij jullie allen, leden, commissieleden, ouders van
jeugdleden en een ieder die op welke wijze dan ook verbonden is met
Heeten Sportief uit voor de jaarvergadering welke gehouden zal
worden op dinsdag 18 april 2017 om 20.00 u. in de kantine van de
sporthal. Noteer de datum in uw agenda. Het is belangrijk dat u uw
stem laten gelden. Vele zaken worden hier besproken en u kunt daar
een onderdeel van zijn. We zien u dan ook graag op de vergadering.
Zonder u kan het bestuur het niet.
HEETEN SPORTIEF
In de Sportbrief staat een verkeerd verslag van de jaarvergadering
van 19 april 2016. Hiervoor bied ik mijn excuus aan. Tijdens de
jaarvergadering van 18 april 2017 krijgt u het juiste verslag. Mocht u
het
verslag
eerder
willen
hebben,
mail
dan
naar
aoldebijvank@hetnet.nl. U krijgt het dan zo snel mogelijk.
Hartelijke Groet, Annie Olde Bijvank
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HANDBAL
Datum/tijd
Thuis
Zaterdag 1 April
10:40 Schalkhaar E2
11:35 Schalkhaar D1
12:00 Plus Severijn Heeten F1
12:50 Plus Severijn Heeten E2
13:50 Plus Severijn Heeten DC1
14:55 Plus Severijn Heeten DB1
19:00 Cabezota HS1
19:00 Plus Severijn Heeten DS3
20:15 Plus Severijn Heeten DS2
20:40 AES Arnhem DS2
Zondag 2 April
10:00 Schalkhaar DB1
11:00 Schalkhaar DA1
Woensdag 5 April
19:00 SDOL DMW1
Donderdag 6 April
18:30 Plus Severijn Heeten DB1

Uit
Plus Severijn Heeten E1
Plus Severijn Heeten D2
Klarenbeek F1
LHC E2
Auto van Ewijk/LHC DC1#
LHC DB1
Plus Severijn Heeten HS1
LHC DS3
Klarenbeek DS1
Plus Severijn Heeten DS1

Aanw./vertr.
9:50
11:35

Plus Severijn Heeten DB2
Plus Severijn Heeten DA1
Plus Severijn Heeten DMW1
Overwetering DB1

HEETEN B1 KAMPIOENSWEDSTRIJD
Zaterdag 1 april kan B1 kampioen worden, er zal gespeeld worden
tegen LHC B1. De wedstrijd wordt gespeeld in de sporthal van
Heeten en zal beginnen om 14.55 u. Het zou voor de meiden een
extra stimulans zijn als er veel supporters langs de lijn staan om ze
aan te moedigen. Dus komt allen zaterdag 1 april om 14.55 u. naar de
sporthal om B1 aan te moedigen!

8 APRIL AUTO WASSEN!!!!!!!
Tijdens het Paasweekend gaan de teams B1 en C1
van Handbalvereniging Plus Severijn een
international toernooi in Denemarken spelen. Om
de kosten van dit toernooi extra te dekken,
organiseren de beide teams een Autowasdag!

19

We gaan de auto’s wassen op het Dorpsplein tussen 10.00 en 14.00 u.
Een vraag aan u, om voor een kleine financiële bijdrage, de meiden te
steunen en met uw auto naar het plein te komen om deze grondig aan
de buitenkant te laten wassen!! Hartelijk dank namens de speelsters
en begeleiders van B1 en C!
Handbalvereniging Plus Severijn Heeten.

VAN DE REDACTIE
Verschijningsdatum
vrijdag
14 april
5 mei
19 mei
2 juni

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

Kopij inleveren
dinsdag 18.00 u.
11 april
2 mei
16 mei
30 mei
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