't Kevertje
Kerk- en verenigingsnieuws voor Heeten

Kerk-zijn in plattelandsgebied
Tijdens de boerderijdienst op 27 augustus, gehouden in het
buitengebied van Lettele (juist, op een boerderij), hoorde ik voor het
eerst het lied ‘Onze boerderij’ van Tessa Boomkamp. Het lied
verwoordt treffend (hoe kan het ook anders wanneer het geschreven
is door iemand die zelf van de boerderij komt) hoe het leven er deze
dagen uitziet op de boerderij. Persoonlijk word ik geraakt door de
trots die de boer heeft voor zijn of haar bedrijf. Ondanks alles,
ondanks politieke lobbyisten, ondanks tegenwerking van partijen als
Wakker Dier. Ondanks zeker ook het steeds weer toenemend aantal
regels waaraan voldaan moet worden.
Ik word ook geraakt door het persoonlijke levensverhaal van de
boer(in) die zo dicht bij de schepping staat, daar zorg voor draagt en
ervoor zorgt dat wij te eten en te drinken hebben. Het is het kleine
levensverhaal dat haakt in het Grote Verhaal van God en de mens.
Hoe vaak vinden we in de Bijbel geen verwijzingen naar wat
tegenwoordig op een boerderij nog altijd praktijk is: zaad dat gezaaid
wordt en dat tot wasdom komt, in grotere of kleinere mate, mede
dankzij factoren die boeren niet zelf in de hand hebben. Het stemt
ons dankbaar als de oogst wel weer groot is. Maar als de oogst niet
zo groot is, als de opbrengst klein is, te klein is, niet opweegt tegen
alle investeringen die moeten worden gedaan (en dan spreek je niet
meer over tientallen euro’s, maar eerder over tienduizenden euro’s,
zo niet meer), als de regelgeving zo zwaar gaat wegen dat stoppen de
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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 2 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

Samenwerkingsverband:
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. 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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enige optie is. Maar als stoppen eigenlijk niet eens meer kan, omdat
je te zeer met je hele hebben en houden in de stront zit … Als je
wekenlang bijna letterlijk zelf met je kippen op stok zit vanwege het
vogelgriepvirus of dat je alles verloren ziet gaan door zoiets als de
uitbraak van de MKZ, van de varkenspest, van zoiets als het fipronil
schandaal … dan wordt er geleefd onder de armoedegrens. Dan is er
nog wel een dak boven het hoofd, maar daar houdt het dan ook mee
op.
In mijn bezoeken die ik aan boeren mocht brengen in mijn vorige en
huidige parochie heb ik veel gezien van wat ik zojuist heb
beschreven. Juist daarom blijf ik geraakt worden door de liefde van
de boer voor zijn of haar bedrijf, door de trots die hem en haar
overeind houdt, voor de gastvrijheid naar mij toe, door de
dankbaarheid die groot is. Natuurlijk los ik geen problemen op. Maar
ook ik ben dankbaar dat ik aan mag schuiven aan de
(boeren)keukentafel en mag delen in de verhalen. Presentiepastoraat
noemen we dat: aanwezig zijn daar waar iemand is en zijn of haar
verhaal wil delen, waar God aanwezig komt.
Ik leer er veel over de nuances die er zijn en die ik in de media zo
weinig te horen krijg. Ik kijk met bewondering en verwondering. Ik
kijk anders naar de schepping. Ik zie onrechtvaardigheid en ik denk
aan onze Bijbelverhalen waarin Jezus en profeten opkomen voor
onrecht en mensen zo hun menswaardigheid teruggeven. Ik ontmoet
de Ander in die ander, daar aan de keukentafel van ‘onze boerderij’.
Zo zijn we kerk in plattelandsgebied.
Lonneke Gunnink – van den Berg

KERKNIEUWS
VIERINGEN PAROCHIE H. KRUIS LOCATIE HEETEN
Datum
Za. 23/9
Heeten

Tijd
19.00 u.

Viering
Opening Ponyweek.
Eucharistieviering in de tent,
Past. J. Baneke

Koor
Alle koren
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Zo. 24/9
Heeten
Za. 23/9
Nw. Heeten
Zo. 24/9
Nw. Heeten
Holten zo.
24/9
Wo. 27/9
Heeten

Geen viering
19.00 u.

Woord- en communieviering
Geen viering
Geen viering
Geen viering

Datum
Za. 30/9
Heeten
Zo. 1/10
Heeten
Za. 30/9
Nw. Heeten
Zo. 1/10
Nw. Heeten
Zo. 1/10
Holten
Di. 3/10
Heeten

Tijd
17.30 u.

Viering
Woord- en communieviering,
Past. werker L. Gunnink
Geen viering

Koor

19.00 u.

Woord- en communieviering,
Past. werker H. Bloo
Geen viering

Regenboog

09.30 u.

Woord- en communieviering

13.30 u.

Wo. 4/10
Heeten

18.30 u.

Eucharistieviering b.g.v. het
50-jarig huwelijksjubileum van
Jan en Mies Reimert,
em. pastoor J. Verweij
Rozenkransgebed

Vr. 6/10

19.00 u.
09.00 u.

Parochiekoor

Eucharistieviering
Eerste vrijdag van de maand,
eucharistieviering

OVERIGE LOCATIES PAROCHIE H. KRUIS
Voor de vieringen van de overige locaties verwijzen wij u naar de
website van Parochie Heilig Kruis www.parochieheiligkruis.nl onder
het kopje vieringen.
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MISINTENTIES
Wij gedenken de volgende intenties:
In het weekend van 23 en 24 september:
Jgt. Wim Rientjes; Jgt. Riek Olde Bijvank en Hein Olde Bijvank; Jgt.
Wim Olde Bijvank; Jgt. Gerritdina J. Meijerink en overl. fam.; Wim
en Toos Tutert; Gé en Annie Hazelhekke-Ruiter; Overl. ouders Wim
en Miene Boksebeld-Tutert; Egbertus, Gerhardus Ben Lugtenberg;
Hein Hunneman en overl. fam.; Johanna en Antoon Kerkvliet en
overl. fam.; Tonnie Schoorlemmer en Leon Schoorlemmer; Gerardus
Olde Bijvank, Gerritdina Olde Bijvank-Haverkamp en Wim Olde
Bijvank; Wilhelmus en Geert van Dooremolen en overl. fam.; Johan
Elshof en overl. fam.; Jan Hollegien; Fien Linthorst-Mentink; Overl.
ouders Grondhuis-Wevers; Johan Overmars en Diny OvermarsKinds.
Woensdag 27 september:
Geen viering. Geen misintenties
In het weekend 30 september en 1 oktober:
Gé en Annie Hazelhekke-Ruiter; Overl. ouders Voorhorst-Olde
Bijvank en Herman Voorhorst; Hein Hunneman en overl. fam.;
Johanna en Antoon Kerkvliet en overl. fam.; Hein en Grada
Wagemans; Marie A. Tepperik; Bernard Nijkamp; Dinie Beumer; Jan
Timmer; Gerard Tijscholte; Mariet Schoorlemmer; Jan Hollegien;
Fien Linthorst-Mentink; Overl. ouders Grondhuis-Wevers
Woensdag 4 oktober:
Geen misintenties
Vrijdag 6 oktober:
Voor alle levende en overleden leden van de KBO; Jgt. Wilhelmus
Vulink; Betsie Haarman-Schrijver en overl. fam.; Pa, Gerard en Willy
Kieftenbeld en overl. fam.; Henk Goorden en overl. famile.
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KOSTER EN MISDIENAARS
Datum
Za. 23/9
Za. 30/9
Za. 7/10
Za. 14/10
Zo. 15/10

Tijd
19.00 u.
17.30 u.
17.30 u.
17.30 u.
19.00 u.

Zo. 22/10
Za. 28/10

09.00 u.
17.30 u.

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

Misdienaars
Tijs en Ruben Salden
Geen misdienaars
Ruben en Judith Salden
Geen misdienaars
Geen misdienaars
Michael Breuker en Wouter Salden
Tijs en Ruben Salden

MISDIENAARS
Hallo ouders en kinderen, parochianen, wij
zijn op zoek naar kinderen die af en toe
willen misdienen in de kerk van Heeten. De
vieringen zijn op zaterdagavond of op
zondagmorgen. Lijkt het je leuk en wil je het
een keer proberen neem dan contact op met
ons. We kunnen in goed overleg afspreken
hoe vaak en wanneer je zou kunnen en willen
dienen. Wees niet bang en neem de stap! We
horen graag van jullie.
Misdienaar - Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Misdienaar
Een misdienaar is een leek die tijdens H. Missen van de RoomsKatholieke Kerk de priester behulpzaam is. Er wordt soms een
onderscheid gemaakt tussen misdienaar (tot 12 jaar), serviënt (van 12
tot 16 jaar) en acoliet (16 jaar en ouder); soms ontbreekt de "fase"
van serviënt. Tarcisius is de patroonheilige van de misdienaars.
Groet Roosmarie Salden, pastoraatgroep Heeten, tel. 0572-382029.
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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*
KERKSCHOONMAAK
Woensdag 4 oktober groep 2
Maandag 23 oktober groep 3
PAROCHIESECRETARIAAT GESLOTEN
In de ponyweek is het parochiesecretariaat gesloten.
VIERING 23 SEPTEMBER 2017
Op zaterdag avond 23 september om 19.00 u. zal de openingsviering
van de Ponyweek plaatsvinden in de tent. In kader van het
jubileumjaar 125 jaar Mariakerk zal dit een speciale viering zijn,
waarbij alle koren van onze geloofgemeenschap zullen zingen.Tevens
zal er tijdens en aansluitend na de viering een optreden zijn van de
zandprinses.
Er mogen tijdens het optreden van de zandprinses geen geluids-/
film of foto's gemaakt worden.
We vragen een bijdrage van u in de collecte om de kosten te dekken.
Na afloop is er koffie, die u wordt aangeboden door de Helami. Om
veiligheidsreden geldt de regel VOL IS VOL.
Jubileumcommisie
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OKTOBERMAAND, MARIAMAAND
Volgens goed gebruik en traditie nodigen we u uit om op de
woensdagavonden in oktober weer samen een rozenhoedje te bidden
in de kerk; ’s avonds om 18.30 u. voor de H. Mis van 19.00 u. Bent u
niet in de gelegenheid om in de kerk te zijn dan kunt u met ons mee
bidden via de kerkradio. De data zijn 4-11-18-25 oktober om 18.30 u.
We hopen u te ontmoeten.
Pastoraatgroep Heeten
KEVELAERLOF ZONDAG 1 OKTOBER 2017
Graag wil ik u uitnodigen voor het Kevelaerlof op zondag 1 oktober.
Predikant :
pastoor Baneke
Voorganger: vicaris Cornelissen
Assistent:
diaken Brinkhuis
Al om half zeven kunt u genieten van:
1. De Bergklanken ut Luttenberg ( fanfare )
2. Herenkoor H. Cornelius uit Luttenberg
3. Gemengdkoor H. Kruisverheffing
Op 1 september hebben wij een fijne bedevaart gehad. Goede
belangstelling, fijn weer, gezellige bus en heel mooie diensten.
Spoort elkander aan om ook naar het Kevelaerlof te gaan. Het
Herenkoor uit Luttenberg heeft ons blij verrast in Kevelaer: een
geweldige solozanger hebben zij in hun midden. Hun organiste speelt
ook in Heeten bij het gemengd dames- en herenkoor.
Kom en geniet van een volle kerk, Latijnse gezangen en van de
devotie die we daar allen samen uitstralen.
Uw broedermeester, Jan Mulder
AFSCHEID PASTOR ASTRID VAN ENGELAND
Vrijdag 1 september werd op indrukwekkende wijze afscheid
genomen van pastor Astrid van Engeland. Astrid werkte bijna 12 jaar
in onze parochie en bij haar afscheid bleek duidelijk dat zij erg
geliefd was. In de drukbezochte gebedsviering in de Sebastianuskerk
in Haarle ging het pastorale team van de parochie voor, samen met
emeritus-pastor Jan Verweij die nog steeds actief is in de parochie, en
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pastor Joke van Steenoven die vorig jaar afscheid van ons nam. De
zang werd verzorgd door de 3 koren van Haarle: kinderkoor
'Onderweg', Rhythm of Faith' en het dames- en herenkoor. 'Iedereen
draagt iets kostbaars in zich dat in geen ander is te vinden. Dit te
ontdekken is je weg.' Deze tekst van Martin Buber, een OostenrijksIsraëlisch-joodse godsdienstfilosoof uit de 20ste eeuw, op de
voorkant van het boekje, liep als een rode draad door de viering. Als
evangelielezing had Astrid gekozen voor het evangelie van Lucas
waarin de Emmausgangers Jezus ontmoeten. Tijdens de lezing zong
pastor Harro Bloo de acclamatie 'Brandde ons hart niet toen hij met
ons sprak' en de vele kerkgangers beantwoordden zijn solo met
dezelfde woorden die de sleutelwoorden waren in de overweging van
Astrid. ,,Brandde ons hart niet toen Hij met ons sprak. Het zijn ook
woorden die in mij opkomen als ik terugkijk op de afgelopen 12 jaren
in parochie Heilig Kruis. Wat is er veel gebeurd! Wat heb ik veel
geleerd! Wat heb ik veel meegemaakt! Wat heb ik veel mooie en
bijzondere mensen mogen ontmoeten! Ik besef dat ik hier pastor
geworden ben, dankzij jullie, dankzij velen met wie ik onderweg
mocht zijn naar Emmaus én dankzij die Ene die altijd meegelopen is
en mij op wegen heeft gezet die ik zelf niet zo gauw gekozen zou
hebben". Ontmoeten, mensen ontmoeten, met hen in gesprek gaan, er
voor hen zijn op mooie en moeilijke momenten, samen op weg gaan,
samen op weg zijn. En niet bang zijn om de weg jou te laten kiezen,
dat is kenmerkend voor Astrid, zo hebben wij haar leren kennen en zo
heeft zij zich in de harten van veel mensen een plaats weten te
veroveren. Met de woorden,,Bedankt iedereen voor de ontmoeting, in
welke vorm dan ook. Bedankt dat ik hier ‘thuis’ mocht zijn in
Salland. Ik vertrek straks met een rijkgevulde rugzak, terug naar mijn
roots, terug naar het Brabantse land. Salland blijft mijn tweede thuis.
Jullie wens ik toe: Ga samen op weg naar Emmaus, houd elkaars hart
brandend, blijf de Schriften spiegelen aan je eigen leven en het brood
breken met ieder die je onderweg tegenkomt. Dan ontdek je meer dan
voldoende schatten in jezelf, in elkaar en in de parochie. Goed goan!
Amen." sloot zij haar overweging af. Aan het eind van de viering
werden hartverwarmende woorden uitgesproken door haar collega-
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pastores, door vicaris Ronald Cornelissen en door dominee Caroline
Zwerver. Mariëlle Verhoef en Indy Boosveld uit Luttenberg brachten
haar nog een mooie hulde met gitaar en zang. Na de prachtige viering
kreeg ieder bij het verlaten van de kerk nog een afscheidsgroet in de
vorm van een boekenlegger met de tekst van Martin Buber voorop en
op de achterkant een persoonlijk bedankje van Astrid. Daarna kon
ieder naar de tent op het terrein voor de kerk waar onder het genot
van een kop koffie en een glaasje persoonlijk afscheid kon worden
genomen. Daar was ook het door haar bij gelegenheid van haar
afscheid geschreven boekje 'Schatten van Mensen' te koop en voor
het prachtige boekje bleek veel belangstelling te zijn. Om de
feestvreugde volledig te maken stonden de Melodies, met wie Astrid
altijd een speciale band heeft gehad, al klaar om haar een muzikale
hulde te brengen. En natuurlijk werd zij door het volledige pastorale
team nog eens in het zonnetje gezet met een feestelijk lied waarvan
het refrein door de aanwezigen massaal werd meegezongen. Het was
een schitterend afscheid van een fantastische pastor, wij gaan haar erg
missen.
Afscheidswoord van collega-pastor Harry Bloo
Dank je wel, Astrid!
Als u dit leest, hebben wij net op 1 september afscheid genomen van
Astrid van Engeland die 12 jaar lang pastoraal werkster is geweest in
onze parochie. Ik weet zeker dat er op 1 september hele
complimenteuze en warme woorden aan haar adres zijn gesproken.
En dat verdient zij ook. Want zij heeft met haar hartelijkheid, haar
inlevingsvermogen, haar humor en haar trouw veel betekend voor
onze parochie. 'Mensen-nabij-zijn' staat hoog in haar pastorale
woordenboek. Zij kwam dan ook graag en trouw bij mensen op
bezoek om vreugde en verdriet met hen te delen. Velen in onze
parochie zullen haar aanwezigheid, haar 'er-zijn' zeker gaan missen.
Ik ook. Want zij was een hele fijne collega die met haar Brabantse
blijmoedigheid een grote bijdrage leverde aan de goede sfeer in ons
pastoresteam. Heel jammer dat er - na het overlijden van Marie Jose
Holterman 8 jaar geleden en na het vertrek van Lysbeth Minnema en
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Joke van Steenoven - opnieuw een pastoraal werkster uit onze
parochie verdwijnt. Want zij hebben allen, ieder op hun eigen manier,
in onze parochie laten zien waarom het belangrijk - ja zelfs
noodzakelijk - is dat vrouwen deel (blijven) uitmaken van de
pastorale leiding van de kerk. Wat zou het toch mooi zijn als zulke
vrouwen ooit eens tot priester konden worden gewijd. Maar dat zal
nog wel heel lang een mooie wensdroom blijven, ben ik bang. Hoe
het ook zij, het dovenpastoraat krijgt er in Astrid een uitstekende
pastorale kracht bij. Met haar doorzettingsvermogen en haar
blijmoedige humeur zal zij in het dovenpastoraat nog flink van zich
laten HOREN. Astrid, het ga je goed!
Pastor Harry Bloo
Bij gelegenheid van haar afscheid heeft Astrid een boekje uitgegeven
met daarin verhalen die zij de afgelopen 12 jaar heeft geschreven.
Ontmoetingen met mensen staan daarin centraal. Ook pastor Joke van
Steenoven en kunstenaar Jos van Beek hebben eraan meegewerkt.
Het boekje kost € 8,50 en is - zolang het nog beschikbaar is verkrijgbaar bij Astrid zelf, bij Bruna in Raalte en bij Els Ruiter
(0570 531308 - elsruiter48@gmail.com).
EEN WARM DANK JE WEL!
Inmiddels is het al weer een paar weken geleden dat ik afscheid heb
genomen van parochie H. Kruis. Wat was het overweldigend! Zoveel
mensen die aanwezig waren. Zoveel warmte en hartelijkheid. Ik
moest er wel even van bijkomen in de dagen daarna.
Bij deze wil ik u graag ontzettend
bedanken voor uw aanwezigheid tijdens
mijn afscheid op 1 september j.l. of op een
ander moment. Bedankt voor uw handdruk,
de knuffel, de mooie woorden, het mailtje,
het kaartje, het cadeautje, het bloemetje enzovoort. Het is teveel om
op te noemen. Wat hebben velen mij in het zonnetje gezet! Om
verlegen van te worden.
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De parochie zal ik zeker gaan missen, maar vooral jullie, want het
zijn mensen die de parochie vormen, die de parochie maken, en die er
voor hebben gezorgd dat ik mij 12 jaar lang thuis mocht voelen in
Salland. In mijn rugzak neem ik al mijn ervaringen, al mijn
herinneringen en alle ‘schatten van mensen’ mee naar het Brabantse
land. Het is een rijk gevulde rugzak geworden waar ik enorm
dankbaar voor ben en waarmee ik vooruit kan de komende tijd.
Nogmaals heel veel dank en ‘goed goan’!
Pastor Astrid van Engeland
MARIADAG ONZE LIEVE VROUWE VAN FRIESWIJK
Aan alle geïnteresseerden, hierbij nodigen wij u uit voor de
‘Mariadag’ die dit jaar op zondag 8 oktober 2017 gehouden wordt ter
ere van Onze Lieve Vrouwe van Frieswijk, en Koningin en Moeder
van Overijssel. Evenals vorige jaren vindt ook dit jaar de feestdag
plaats rondom de kerk van de H. Nicolaas te Schalkhaar. Na de
feestelijke eucharistieviering, waarin pastoor Baneke, diaken
Brinkhuis en pastoraal werker Clazien Broekhoff voorgaan, trekken
we in processie door het ‘pastoorsbos’, naast de kerk. Onderweg
bidden we de rozenkrans en worden er Maria-liederen gezongen. Na
de processie is er gelegenheid te lunchen in de restaurant De
Lindeboom. Er wordt voor soep, koffie, thee en een broodje gezorgd.
U mag ook zelf een lunchpakketje meenemen. Na de lunch gaan we
weer naar de kerk, waar tot slot van deze dag een plechtig Marialof
wordt gehouden. Het St.Nicolaaskoor verleent zijn medewerking aan
deze dag.
Het programma van zondag 9 oktober 2016
11.00 uur Eucharistieviering en aansluitend een processie door het
pastoorsbos
12.30 uur Lunch bij restaurant De Lindeboom
13.30 uur Plechtig Lof in de kerk
± 14.00 uur Afsluiting
Het is goed om te weten dat:
- De genoemde tijden bij benadering zijn, in principe sluit alles
op elkaar aan
- U bent uitgenodigd om uw (klein)kinderen mee te nemen
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-

De organisatie zorgt voor koffie, thee, soep en een broodje
tijdens de lunch bij restaurant De Lindeboom
- Er voldoende parkeergelegenheid is
- Er een kindercrèche wordt geregeld in het Koetshuis (naast de
kerk)
Wij hopen u op deze feestelijke dag te mogen begroeten!
Met vriendelijke groet, Heilige Lebuinusparochie,
geloofsgemeenschap H. Nicolaas te Schalkhaar

VERENIGINGSNIEUWS
KBO/55+
Gezellige middag tijdens de ponyweek in de feesttent. Dinsdag 26
september zal Aalt Westerman met dochter Anja uit Nieuwleusen
voor een mooi programma zorgen. Aanvang 14.00 u. Entree € 7,-inclusief koffie en een consumptie.
KBO /ACTIVITEITEN 55+
Ook dit winterseizoen wil de KBO weer aandacht besteden aan het
omgaan met tablets/telefoon. De eerste les is dinsdagmiddag 3
oktober om 14.00 u. in de koffiecorner van de Stevenskamp. Vragen
bel 381972 of mail lokateb@hotmail.com.
KBO EN ZGR STEVENKAMP
Vanaf oktober zijn er op de zondagmiddagen weer ontspannings
uurtjes op de Stevenskamp. Wil je een kaartje leggen of rummikub
spelen of gewoon een praatje maken, loop gerust eens binnen in de
koffiecorner. Elke 2 en 4 de zondag is hier gelegenheid voor. De
eerste ontspanningsmiddag is 8 oktober om 14.00 u.
ACTIVITEITENGROEP 55+
Onze eerste activiteit van het nieuwe seizoen beginnen we met: De
geschiedenis van de slacht. De Historische Vereniging Noordijk
houdt een presentatie over hoe het er vroeger aan toegang bij het
slachten. Voor velen van u waarschijnlijk heel herkenbaar. Ze doen

13

dit op hun manier met humor, mede aan de hand van gedichten en
film. Tevens gaan we de lekkernijen ook proeven, zoals
bakbloedworst, leverworst, heufkeze en nagelholt. Zorg dat u op tijd
bent. We starten om 14.00 u in het Trefpunt op woensdagmiddag 4
oktober a.s. Kosten € 7.00 p.p
Groetjes Ria Hondshorst

OVERIG NIEUWS
WOONRUIMTE STARTERS
Salland Wonen wil een pilot uitvoeren voor het splitsen van een
eengezinswoning in 2 kleinere wooneenheden. Hiermee willen ze
inspelen op onze vraag om meer aanbod te creëren voor starters en
kleine huishoudens. Heb je belangstelling voor dit type woonruimte
stuur dan een mail naar info@pbheeten.nl. Doe dit echter wel vóór 1
oktober. U wordt dan begin oktober uitgenodigd en ontvangt u meer
informatie.
Plaatselijk Belang Heeten
OPBRENGST COLLECTE KWF KANKERBESTRIJDING
Dit jaar heeft de collecte het mooie bedrag van € 2583,42 opgebracht.
Hartelijk dank voor uw gulle gift! Hartelijk dank aan alle collectanten
voor jullie tijd en inzet. Heeft u de collectant gemist: u kunt alsnog
geld overmaken op NL23 RABO 0333 7779 99 ten name van KWF
Kankerbestrijding.
Ilona Kemper en Monique Hiethaar
HEETEN IN BEWEGING CROSST DE JAREN DOOR!
Vrijdag avond, 6 oktober van 18.45 – 21.15 u.
Lid of geen lid iedereen vanaf 18 jaar is welkom.
3 uur spinnen om geld in te zamelen voor het zwembad de Oase.
Ronde 1 jaren 80; Ronde 2 jaren 90; Ronde 3 de 00
Deelname is € 5 per fiets per uur. Inschrijven kan via mail;
leiding@heeteninbeweging.nl of via de tel nr; 0572-381706.
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SERVICEPUNT BIBLIOTHEEK IN PONYWEEK GESLOTEN
Het servicepunt Heeten van de Bibliotheek Salland in
KulturhusTrefpunt is tijdens de Ponyweek niet bereikbaar. Er kunnen
die week geen gereserveerde boeken worden opgehaald of ingeleverd.
Op maandag 2 oktober kunt u weer terecht.
WERKGROEP HISTORISCH HEETEN
Werkgroep Historisch Heeten houdt op vrijdag 6 oktober van 18.00
tot 20.00 u. een inloopavond in het woon- en
zorgcentrum Stevenskamp voor belangstellenden
in de familiegeschiedenis. Leden van de
werkgroep kunnen u helpen bij het zoeken van
historische gegevens en bidprentjes van uw voorouders. Boeken over
de geschiedenis van Heeten liggen ter inzage en er zijn boeken te
leen. U bent van harte welkom.

SPORTNIEUWS
VOETBAL
TRAININGSGROEP SV HEETEN
Beste jongens en meisjes, ben je 5 jaar en lijkt het je leuk om te gaan
voetballen in teamverband en wil je dit graag een keertje proberen.
Dan is dit je kans. De trainingsgroep van sv Heeten is inmiddels weer
gestart en er zijn nog plekken over voor aanstormend talent. De
trainingsgroep traint op de vrijdagmiddag van 15.00 tot 16.00 u. en je
mag twee keer vrijblijvend meetrainen. Dus neem al je vriendjes en
vriendinnetjes mee en kom gezellig meetrainen. Omdat de trainer wel
graag wil weten hoeveel spelers hij kan verwachten, vragen we je
ouders wel om je aan te melden. Dit kan door een mail te sturen naar
d.oosterlaar@home.nl.
Voor meer informatie kan je contact opnemen met Dennis Oosterlaar
(353438).

15

VOLLEYBAL
Datum/tijd Thuis
Vrijdag 22 september
20:15 Heeten Sportief DR 3
20:15 Heeten Sportief HR 2
20:15 Heeten Sportief DR 2
21:30 Heeten Sportief HR 4
Zaterdag 23 september
16:30 Heeten Sportief MB 1
16:30 Heeten Sportief MC 1
16:30 Heeten Sportief DS 2
Maandag 25 september
20:15 Heeten Sportief DS 1
Woensdag 27 september
19:45 Klarenbeek DR 3
19:45 VIOS Eefde DR 3
20:15 sv SOCII HR 1
Donderdag 28 september
21:15 VIOS Eefde HR 2
21:15 VIOS Eefde HR 1
Vrijdag 29 september
21:00 VV Forza HR 1
Zaterdag 30 september
09:00 Heeten Sportief N5 1
09:00 Avior N6 2
11:00 Heeten Sportief N3 1
11:00 Heeten Sportief N6 1
11:00 Voorwaarts N5 1
11:30 Vocluma N3 1
12:30 Avior MB 6
Auto v. Oort/Rebelle
14:30 MC 3
18:30 Avior DS 10

Uit

Sporthal

Avior DR 7
VIOS Eefde HR 1
Heeten Sportief DR 1
VIOS Eefde HR 2

HEETEN
HEETEN
HEETEN
HEETEN

Avior MB 4
Avior MC 4
SV Dynamo Apeldoorn DS 9

HEETEN
HEETEN
HEETEN

Salvora DS 3

HEETEN

Heeten Sportief DR 3
Heeten Sportief DR 1
Heeten Sportief HR 2

KLARENBEEK
EEFDE
WICHMOND

Heeten Sportief HR 3
Heeten Sportief HR 1

EEFDE
EEFDE

Heeten Sportief HR 4

HARFSEN

Hevo N5 1
Heeten Sportief N6 1
Avior N3 4
Luttenberg N6 1
Heeten Sportief N5 1
Heeten Sportief N3 1
Heeten Sportief MB 1

HEINO
HEETEN
HEINO
HEETEN
HEINO
HEINO
DEVENTER

Heeten Sportief MC 1
Heeten Sportief DS 2

DIEREN
SCHALKHAAR

HANDBAL
Datum/tijd Thuis
Veldwedstrijden 23 September
10:00 Plus Severijn Heeten F2
10:55 Plus Severijn Heeten E1
09:00 Dalfsen F2
10:00 Voorwaarts E2

Uit
DSC F2
Broekland E1
Plus Severijn Heeten F1
Plus Severijn Heeten E2

Aanw./vertr.

10:25
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Veldwedstrijden 24 September
11:50 Plus Severijn Heeten D2
12:25 Dalfsen D2
Zaalwedstrijden 30 september
10:15 DSC F1
13:15 Plus Severijn Heeten E2
13:15 Overwetering E1
14:10 Plus Severijn Heeten D1
14:15 Overwetering D2
14:55 Plus Severijn Heeten C1
17:45 Overwetering B1
20:25 Minerva Heren 1
Zaalwedstrijden 1 Oktober
11:00 Wijhe '92 Dames 2
11:00 Haarle Dames 3
12:10 Haarle Dames 2
13:15 Plus Severijn Heeten A1
14:25 Plus Severijn Heeten Dames 2
Zaalwedstrijd 4 Oktober
21:00 Nieuw Heeten DMW1

CVO D2
Plus Severijn Heeten D1
Plus Severijn Heeten F1
Schalkhaar E3
Plus Severijn Heeten E1
Zwolle D1
Plus Severijn Heeten D2
Kwiek (R) DC2
Plus Severijn Heeten B1
Plus Severijn Heeten Heren 1

11:15

12:20

Plus Severijn Heeten Dames 1
Plus Severijn Heeten Dames 4
Plus Severijn Heeten Dames 3
Zwolle A1
Schalkhaar Dames 1
Plus Severijn Heeten DMW1

HEUZELSTOERNOOI
Op zondag 24 september organiseert de handbalvereniging Plus
Severijn Heeten het Heuzelstoernooi waarin het Dames 1 team het
opneemt tegen 3 andere tegenstanders. Deze tegenstanders zijn;
SDOL uit Luttenberg, LHC uit Lemelerveld en de Tukkers uit
Albergen. De openingswedstrijd begint om 11.30 u., waarbij Plus
Severijn Heeten en SDOL het tegen elkaar opnemen. Het toernooi zal
eindigen omstreeks 16.30 u. Voor het gehele programma check onze
website www.handbalheeten.nl of onze facebook-pagina. Hopelijk tot
ziens in de sporthal Heeten!
REÜNIE T.C. HEETEN – 4 NOVEMBER 2017
Heb jij je nog niet aangemeld voor de reünie van T.C. Heeten op
zaterdag 4 november? Maar lijkt het je leuk om samen met je oude of
huidige tennismaatjes herinneringen op te halen en het 40-jarig
jubileum van de club te vieren? Houd dan zaterdag 4 november 2017
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vanaf 16.30 uur vrij in je agenda en meld je vóór 9 oktober 2017 aan
via: reunietcheeten@gmail.com
Heb je nog leuke foto’s of e-mailadressen van oud-leden dan zijn
deze van harte welkom op bovengenoemd adres.
Programma
Zaterdag 4 november 2017 worden alle leden en oud-leden vanaf
16.30 u. feestelijk welkom geheten in de kantine van T.C. Heeten.
Onder het genot van een hapje en drankje is er voldoende gelegenheid
om bij te praten. Later op de avond zal een DJ de avond muzikaal
ondersteunen en kan er naar harte lust gedanst worden!

VAN DE REDACTIE
Verschijningsdatum
vrijdag
6 oktober
20 oktober
3 november

Aantal weken
2
2
2

Kopij inleveren
dinsdag 18.00 u.
3 oktober
17 oktober
31 oktober

18

