't Kevertje
Kerk- en verenigingsnieuws voor Heeten

Beste mensen,
Tussen de regels van de Heilige Schrift door hebben we de afgelopen
weken al iets van Pasen kunnen zien gloren. Dat is immers het meer
dan grote feest waarheen we in deze veertigdagentijd op weg zijn.
Samen met medegelovigen bereiden we ons voor, met heel de Kerk
wereldwijd, om op waardige wijze dit unieke heilsgeheim te vieren.
Het is ongekend wat de Heer heeft doen aanlichten in de opstanding
van zijn Zoon. Met de verheerlijking op de berg hebben we er een
glimp van op kunnen vangen. En verder is de God van Abraham,
Isaak en Jacob een god van levenden en niet van doden, zoals Jezus
zelf in het evangelie ergens zegt.
Nog even volhouden dus, daar komt het ongeveer op neer. Je
proberen te houden aan de afspraak die je met jezelf hebt gemaakt,
extra aandacht voor gebed en wat dies meer zij en voor het
ontvangen van de sacramenten waarin we zijn herboren. Dat hoort
bij de veertigdagen- of vastentijd. Een hernemen van jezelf in zekere
zin, je bij de les laten roepen door de Schrift en proberen vrucht te
dragen in geestelijke zin, dat is wat er van ons wordt gevraagd. En zo
kan deze tijd dan ook een hele belangrijke en wezenlijke bijdrage
leveren aan het beleven van het paasmysterie. Leuk is misschien
anders maar deze sterke liturgische tijd zet ons wel op de goede weg.
Graag wens ik u dan ook een vruchtbare verdere veertigdagentijd
toe.

Vrijdag 29 maart 2019

jaargang 53

nummer
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RK Kerk Maria Onbevlekt Ontvangen
Koopmansstraat 4 8111 AP 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.
Pastoor van dienst voor spoedgevallen tel. 06-53964140
Samenwerkingsverband:
Onze locatie maakt deel uit van parochie Heilig Kruis

Pastores
R.G.W. Cornelissen,
0570-619087/ cornelissen@aartsbisdom.nl
Vicaris,pastoor
06-30162625
G.J. Nijland parochievicaris
06-42571832 pastornijland@parochieheiligkruis.nl
M.J. Brinkhuis, diaken
06-33756089 mbrinkhuis@heiligelebuinus.nl
Pastoraal werkers
H. Bloo
06-22291539 h.bloo@katholieksalland.nl
Drs. A.M.A.L. Gunnink-van den Berg 038-4527475 lonnekegunnink@hetnet.nl
C.M. Broekhoff-Bosman
06-83202244
jpsalland@live.nl
E.E.W. Reeuwijk
06-51310908 ereeuwijk@heiligelebuinus.nl

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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En richting eind april mogen we dan samen, via de bijzondere dagen
van Palmpasen en de Goede Week, het unieke hoogfeest van Pasen
vieren. We laten ons met name leiden door de rijkdom van de
liturgie. Zo krijgen we deel aan dat paasmysterie en mogen we verder
worden bevestigd in ons geloof. Dat het samen vieren van deze
geheimen ons dichter bij de Allerhoogste weet te brengen oftewel
vreugde en dankbaarheid ons deel mogen zijn.
pastor Gé Nijland

KERKNIEUWS
VIERINGEN PAROCHIE H. KRUIS LOCATIE HEETEN
Datum
Heeten
Za. 30/3
Heeten
Zo. 31/3
Nw. Heeten
Za. 30/3
Nw. Heeten
Zo. 31/3
Holten
Zo. 31/3
Heeten
Wo. 3/4
Heeten
Vr. 5/4
Datum
Heeten
Za. 6/4
Heeten
Zo. 7/4

Tijd
19.00 u.

Viering
Presentatieviering E.H.C. ,
woord- en communieviering,
past. werker H. Bloo
Geen viering

Koor
Sunshine

Geen viering
09.00 u.

Eucharistieviering,
Em. past. B. Wolters
Geen viering

18.45 u.
19.00 u.
09.00 u.

Rozenkrans bidden
Eucharistieviering
1e Vrijdag van de maand,
eucharistieviering

Tijd
19.00 u.

Viering
Eucharistieviering,
Em. past. J. Verweij
Geen viering

Koor
Spirit uit
Schalkhaar
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Nw. Heeten
Za. 6/4
Nw. Heeten
Zo. 7/4
Holten
Zo. 7/4
Heeten
Wo. 10/4

17.30 u.

Eucharistieviering,
Past. G. Nijland
Geen viering

09.30 u.

Eucharistieviering,
Em. past. B. Wolters
Eucharistieviering

19.00 u.

Namen voorgangers onder voorbehoud

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.
OVERLEDEN
Op dinsdag 12 maart is op 94-jarige leeftijd overleden Tonny
(Antonia Gerarda) Groote Wolthaar-Overmars. Zij woonde op de
Stevenskamp 101 te Heeten. Haar uitvaart en begrafenis hebben op
zaterdag 16 maart plaatsgevonden.
Dat zij mogen rusten in vrede.
MISINTENTIES
Wij gedenken de volgende intenties:
In het weekend van 30 en 31 maart:
Wim Nijenkamp; Fam. Haarman-Nij Bijvank; Wim Bessembinder;
Hein Hunneman en overl. fam.; Johanna en Antoon Kerkvliet en
overl. fam.; Tonnie en Leon Schoorlemmer; Wilhelmina M. Klein
Overmeen-Wagemans en overl. fam.; Annie Rodijk-Hondeveld;
Overl. fam. Haarman-Schrijver; Overl. ouders Grondhuis-Wevers;
Tonnie Elshof-Aarnink.
Woensdag 3 april:
Wim Berghuis; Willy Bruggeman-Holtkuile.

4

Vrijdag 5 april 1e vrijdag van de maand:
Voor de levende en overleden leden van de KBO; Johan Marsman;
Anton Oostewechel en overl. fam.; Pa, Gerard en Willy Kieftenbeld
en overl. fam.; Henk Goorden en overl. familie.
In het weekend 6 en 7 april:
Jgt. Wim Bosgoed; Overl. ouders Vulink-Reimert; Tonny LangkampTjallinks; Fien en Theo Linthorst; Rinus Kemper; Wilhelmus
Logtenberg en echtg.; Mariet Schoorlemmer; Antoon Schoorlemmer;
Overl. ouders Voorhorst-Olde Bijvank en Herman Voorhorst; Hein
Hunneman en overl. fam.; Johanna en Antoon Kerkvliet en overl.
fam.; Hein en Grada Wagemans en overl. fam.; Overl. familie; Johan
Elshof en overl. fam.; Gerrit Evers; Gerardus Olde BijvankGerritdina Olde Bijvank-Haverkamp en Wim Olde Bijvank; Annie
Rodijk-Hondeveld; Overl. ouders Grondhuis-Wevers; Tonnie ElshofAarnink.
Woensdag 10 april:
Leida en Frans Boerhof; Marie van Rossum-Schoorlemmer; Gerrit
Aarnink.
MISINTENTIES IN HET WEEKEND
Er is 1 x in de maand in het weekend geen viering, zowel op de
zaterdag als zondag. De misintenties die hiervoor opgegeven zijn
verschuiven naar een weekend later. Heeft u misintenties opgegeven
voor deze weekenden en dit liever in een ander weekend zien, dan
kunt u dat doorgeven aan het parochiesecretariaat, tel. 0572 - 381233.
Elke woensdagavond is er om 19.00 u. ook een eucharistieviering
waarin em. pastoor J. Verweij voorgaat. We hopen op uw begrip voor
deze veranderingen. Voor zover nu bekend is er in het weekend van
27 en 28 april geen viering
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KOSTER EN ACOLIETEN
Datum
Za. 30/3

Tijd
19.00 u.

Za. 6/4

19.00 u.

Za. 13/4
Zo. 14/4
Do. 18/4

19.00 u.
10.30 u.
19.00 u.

Vr. 19/4
Zo. 21/4

15.00 u.
10.30 u.

Ma. 22/4

09.00 u.

Koster
A. Rekveld en
G. Tepperik
A. Rekveld en
T. Nijmeijer
A. Rekveld
A. Rekveld
A. Rekveld en
G. Tepperik
A. Rekveld en
T. Nijmeijer
A. Rekveld

Acolieten
Geen misdienaars
Ruben en Judith Salden
Geen misdienaars
Geen misdienaars
Tijs en Judtih Salden
Geen misdienaars
Ruben en Eveline 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*
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. Volgende doopzondag is 7 juli 2019.
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PAROCHIE-AGENDA
P = Parochiecentrum T = KulturhusTrefpunt K = Kompas M = Molenhoek

Wo. 10/4 19.30 u. Locatieraad en pastoraatsgroep

P

KERKSCHOONMAAK
Maandag 15 april groep 3
Woensdag 8 mei groep 4
KERKHOFMANNEN
Een verzoekje om de Kerstgrafstukjes vóór de pasen te verwijderen.
PRESENTATIEVIERING EERSTE HEILIGE COMMUNIE
30 maart om 19.00 u. is de presentatieviering van de Eerste Heilige
Communie. Het thema is: 'een volgende stap in je leven'. Iedereen is
van harte welkom.
ROZENKRANS BIDDEN
Namens Rob Knoren van het Aartsbisdom Utrecht vraag ik uw
aandacht voor bijgaande oproep van de bisdomstaf, om op 4 april
2019 en 20 februari 2020 in uw parochie aan te sluiten bij het
rozenkransgebed voor de vrede in Fatima. Die dagen wordt de
rozenkrans gebeden ter gelegenheid van de herdenking van de 100ste
sterfdag van twee van de drie zienertjes aan wie Maria in Fatima
verscheen. Wereldwijd sluiten parochies hierbij aan. De bisdomstaf
hoopt dat dit tevens in het Aartsbisdom Utrecht zal gebeuren.
Gelovigen kunnen zich op 4 april en 20 februari ook individueel
aansluiten bij dit gebed.
Daarom het vriendelijke verzoek aan ons om in de parochie
bekendheid te geven aan dit initiatief.
Wij kiezen ervoor om woensdagavond 3 april om 18.45 u. de
rozenkrans te bidden. Ook U bent van harte welkom.
Locatieraad en Pastoraatgroep
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THEMAKOOR SPIRIT SCHALKHAAR
Beste parochianen, Op zaterdagavond 6 april is het themakoor Spirit
uit Schalkhaar te gast in de viering van 19.00 u. Spirit zingt
meerstemmige muziek voor jongerenkoor en middenkoor; vlot,
melodieus en verrassend. De begeleiding bestaat uit piano en
dwarsfluit. We heten iedereen van harte welkom om deze viering bij
te wonen.
SALLANDSE BEDEVAART RICHTING HET NOORDLIMBURGSE SMAKT
Op verzoek van het organiserend comité bij deze een kort schrijven
over de Sallandse bedevaart richting het Noord-Limburgse Smakt,
om daar jawel, de heilige Jozef te vereren. Jaarlijks trekt de uit 1699
daterende
St-Jozefkapel
te
Smakt-Venray
tienduizend
Jozefvereerders en vereersters uit het hele land. En op 19 maart jl.
was het er gezellig druk met bezoekers uit het Brabantse, uit Limburg
en zoals gezegd uit Salland. Wij waren met 33 personen die in Olst,
Raalte dan wel Deventer op de bus zijn gestapt. Na een voorspoedige
en gezellige reis waren we ruim op tijd voor de viering van de
eucharistie aldaar om 11.00 uur in de moderne kerk. Mgr. Rob
Mutsaers, hulpbisschop van den Bosch, was de hoofdcelebrant. Met
een inhoudelijke overweging over de betekenis van Jozef in Gods
heilsplan wist hij te boeien.
Een heel smakelijke lunch daarna – soep met stokbrood – en een
gepaste pauze bracht ons bij elkaar in de oude Jozefkapel voor een
korte gebedsdienst. De aanwezigen kwamen naar voren en werden
gezegend met de ikoon van de heilige Jozef, een plechtigheid met een
bijzondere sfeer. Vervolgens werd het tijd voor de afsluiting via een
plechtig Lof, dat weer in de kerk werd gehouden. Om vier uur zat het
programma er op zogezegd en werd langzamerhand de bus weer
opgezocht. Rond half zeven kwam Deventer in zicht en was er de
voldoening en de dankbaarheid voor een heel mooie en welbestede
dag.
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De heilige Jozef, de sfeer en de eenvoud van de bedevaart zijn wat
mij betreft de wezenlijke elementen van samen gelovig onderweg
zijn. Graag beveel ik het bij u aan voor het volgende jaar, 19 maart.
Met hartelijke groet, pastor Gé Nijland
BOERENPELGRIMAGE
De boerenpelgrimstocht. Het boerenland is de plek waar ons voedsel
vandaan komt. Met haar tradities, natuurlijke ritmen en
boerenwaarden voedt het ons ook op een andere manier.
Geïnspireerd door onze boerenwaarden is de boerenpelgrimstocht
ontstaan. Een boerenpelgrimstocht die open staat voor alle mensen,
onafhankelijk van religie. De tocht voert je langs boerenwaarden en
geeft ruimte voor bezinning en verbeinding, om op verhaal te komen
bij een Boer en Mens. De boerenpelgrimstocht (van 9 kilometer)
vindt plaats op 11 mei 2019, vertrek om 09.30 u. Vertrek en eindpunt
De Oarns Hoeve, Eekteweg1, 7448 PN Haarle. Voor de wandeltocht
is het belangrijk dat je goed ter been bent. Zorg voor stevige
wandelschoenen. Opgave voor 30 april 2019. Kosten € 10,-- incl.
boerenpannenkoek. De tocht heeft een max. aantal deelenemers, dus
geef je snel op via www.boerenmens.nl
INFORMATIEAVOND PAROCHIEBEDEVAART LOURDES
Er is op 10 april 2019 om 20.00 u. een informatiebijeenkomst in de
pastorie van de H. Kruisverheffing over de parochiebedevaart van 21
t/m 26 september per vliegtuig, onder begeleiding van
hoofdaalmoezenier Ronald Cornelissen. U bent van harte
uitgenodigd.
RUIMTE VOOR GOD
Het is veertigdagentijd. We zijn in deze tijd met elkaar op weg naar
Pasen. Het is een tijd om stil te worden, tot bezinning te komen, een
tijd voor gebed. Het heeft ook te maken met een sober leven, op welk
gebied dan ook: eten, tijd, geldbesteding. Wat beweegt je? Hoe ga je
met de medemens om? Of juist een tijd om extra de stilte op te
zoeken, door gebed en bezinning, door het meevieren van de
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Eucharistie op zondag of juist een keertje extra op een doordeweekse
dag. En prachtig ook om in deze tijd deel te nemen aan de Viering
van Barmhartigheid, op dinsdag 9 april in de Pauluskerk in Raalte.
Een viering met de mogelijkheid om het sacrament van Boete en
Verzoening te ontvangen, een kaarsje aan te steken bij het
Allerheiligste en er wordt gezongen, gebeden, gelezen uit de H.
Schrift en er wordt een gewetensonderzoek gehouden. Voor velen is
dit sacrament van de biecht niet meer zo populair. Toch merk ik dat
meer en meer mensen behoefte hebben aan vergeving, met een
schone lei kunnen beginnen, Gods liefdevolle barmhartigheid mogen
ervaren. Dat geeft weer ruimte. Daarnaast is de veertigdagentijd juist
een tijd van meer aandacht voor de naaste, dichtbij maar ook veraf
door een bijdrage aan de Vastenakte. Maak ruimte in je agenda,
hoofd, je leven. Ruimte voor God. De veertigdagentijd voor Pasen is
een uitnodiging aan ons om samen met Jezus de weg naar Jeruzalem
te gaan. Het is de weg van sterven aan ons zelf, de weg van
toewijding aan God en aan anderen, de weg van gebed en bezinning –
vooral het vieren van de sacramenten van de Eucharistie en Boete en
Verzoening (biecht) - dan zal het nieuwe leven dat Jezus ons door
zijn lijden en sterven heeft verworven, openbreken in ons eigen
leven, in Kerk en samenleving. Een goede tijd van bezinning en
toewijding gewenst op weg naar Pasen! Hartelijke groeten,
Pastoor Ronald Cornelissen
DE HONGERDOEK
Op donderdag 7 maart vond de opening plaats van de bijzondere
overzichtstentoonstelling van hongerdoeken in de Dom in Utrecht:
Hongeren naar gerechtigheid. Een samenwerking tussen Vastenactie
en de Tentoonstellingscommissie van de Domkerk. Graag neem ik u
mee in een aantal mooie wetenswaardigheden over de hongerdoek,
die Guus Prevoo, missionair veldwerker van Vastenactie, ons
vertelde. Moet het niet ‘het’ hongerdoek zijn? Nee, zo legt Guus ons
uit, het is ‘de’ hongerdoek, omdat het een gebruiksvoorwerp is zoals
de hand- en theedoek. Een schilderij maak je op ‘het’ doek. Ooit
begon het met een blanke doek voor het altaar (een aansporing om tot
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inkeer te komen). Op het moment waarop in de Goede Week in het
lijdensverhaal de voorhang in de tempel scheurde, kwam de blanke
doek met donderend geraas naar beneden. Vanaf dat moment was
onze relatie met God hersteld en hadden we weer zicht op het altaar.
Later is men afbeeldingen, die te maken hebben met het doen van
gerechtigheid, op de doek gaan maken. Het is oneerlijk verdeeld in
de wereld: sommigen hebben te eten, anderen niet. Daaraan te werken
is het doen van gerechtigheid. Zo is de hongerdoek geboren. De
afbeeldingen hebben te maken met de waardigheid van de mens. Ik
noem een paar voorbeelden, die mij raakten. Op een doek was naast
Kaïn, die Abel vermoordt, een mens in het wit te zien. Die mens in
het wit zijn wijzelf. Wij moeten ons iets aantrekken van het
slachtoffer, er iets mee doen. Op een ander doek waren attributen te
zien, die rechtstreeks verwezen naar de werken van barmhartigheid.
Je kunt niet in de geboorte van Jezus geloven zonder een zieke te
bezoeken, zonder iemand die honger heeft iets te eten te geven,
zonder de vreemdeling op te nemen. Er zijn ook abstracte(re) doeken.
De kunstenaar van de abstracte hongerdoek van dit jaar, Uwe Appold
uit Duitsland, was te gast en vertelde wat hij met de kleuren en
vormen heeft bedoeld. Deze kunt u nalezen op de site van
Vastenactie. Zeer de moeite waard. Ik wil u meenemen in wat hij als
boodschap vertelde. In het midden, midden in de gouden kring die
God verbeeldt, staat een huis, dat niet af is. Het is het huis van onze
wereldgemeenschap. Van die wereld hebben we er maar één. Daar
moeten we dus zuinig op zijn en zorg voor dragen. De kunstenaar
was geraakt door de boodschap van Paus Franciscus in de encycliek
Laudato Si’. De paus spreekt daar zeer veel vertrouwen in ons uit: we
kunnen ons gemeenschappelijke huis redden. Daarmee ligt er wel een
grote verantwoordelijkheid op onze schouders. Als we willen
bijdragen aan een gemeenschappelijk huis, waarin ook onze kinderen
en kleinkinderen kunnen leven, dan moeten we nu iets doen. Het feit
dat de paus ons het vertrouwen geeft, dat we dat kunnen, inspireerde
Uwe tot zijn hongerdoek en hij wil ons daarmee bemoedigen te
blijven hopen, dat het goed kan komen. Meer informatie, inclusief
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een afbeelding van de hongerdoek van dit jaar vindt u op de website
van de Vastenactie: www.vastenactie.nl.
Lonneke Gunnink – van den Berg, pastoraal werker
WORKSHOP ”POER NATOER”
Het spiritualiteitscafé houdt op zaterdagmiddag 13 april 2019 een
workshop ‘Poer Natoer’ in het bos in Luttenberg. Onder leiding van
Betty Bosgoed laten de deelnemers zich op een bijzondere wijze
inspireren door de natuur. Deze bijeenkomst is onderdeel van het
jaarthema ‘Zoek …..’ van het spiritualiteitscafé . Betty Bosgoed
neemt je mee, door middel van een aantal oefeningen die al
wandelend gedaan worden, in de stilte en rust van de natuur.
Hierdoor kunnen de deelnemers weer even bij zichzelf komen,
zonder de ruis en de drukte van alledag. Aan het eind gaan de
deelnemers geïnspireerd en met een paar mooie zelf-inzichten en
tastbare vindsels naar huis. Soms zien deelnemers hun eigen wens of
droom of verlangen weer helder. Er wordt rustig gewandeld over een
afstand van ongeveer 3 km over bospaden. We starten 13.30 u. in
Luttenberg, bij de parkeerplek van het zwembad; aan de Heuvelweg
38, 8105 SZ Luttenberg. We hebben een tussenstop (door het bos
gaande) bij de dagcamping en we wandelen op eigen gelegenheid
terug naar de start. Er is evt een auto die mensen terug kan brengen
naar de start. De tocht duurt ongeveer 2 uren met een half uur uitloop.
De kosten voor deze workshop zijn €7.50 p.p. inclusief koffie/thee.
Graag op de ochtend zelf contant te voldoen. Kleed je wel goed aan
en neem evt iets mee om op te zitten. Neem ook een flesje water en
of paraplu mee. Bij lichte regen gaat de tocht wel door, bij heel veel
regen niet. Er zijn een beperkt aantal plaatsen. Aanmelden kan via
spiritualiteitscafe@gmail.com Heb je vragen, deze kun je aan dit emailadres sturen.
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VERENIGINGSNIEUWS
PAASEITJES-ACTIE
In het weekend van vrijdag 29 en zaterdag 30 maart
komen leden van de ponyclub Heeten weer langs de deur
om paaseitjes te verkopen. De zakjes kosten € 4,00 per
stuk, als u drie zakjes koopt betaalt u € 10,00.

PC Heeten
ACTIE JANTJE BETON
Begin maart collecteerde Scouting Achille Ratti voor de actie Jantje
Beton. Dit heeft het mooie bedrag van € 1.371,33 opgeleverd. Via
deze weg willen wij alle donateurs en collectanten bedanken !
Achille Ratti Scouting Heeten
BLIJF VEILIG MOBIEL
Op 9 april 2019 organiseert Vrouwen van Nu Schoonheten een avond
over elektrisch fietsen. Naast algemene uitleg over de e-bike door
mensen van CRT Raalte is er ook veel praktische informatie en
worden er tips gegevens over veiligheid. Jan Viscaal leidt de avond,
die mede wordt mogelijk gemaakt door de gemeente Raalte. U bent
van harte welkom om meer te leren over veilig op pad met de e-bike.
Locatie:
Gemeenschapscentrum ’t Scheultie, Veldeggerweg 4
Aanvang:
19.30 tot ca. 22.00 u.
Kosten:
Er wordt een bijdrage van € 5,00 gevraagd, dit is
inclusief 2 x koffie/thee en een consumptie.
Historisch Heeten houdt op vrijdag 5 april
2019 van 18.00 tot 20.00 u. haar een
inloopavond in het woon- en zorgcentrum
Stevenskamp voor belangstellenden in de
familiegeschiedenis. Leden van Historisch
Heeten kunnen samen met u zoeken naar historische gegevens van
uw
eigen
familie.
Bekijk
vooraf
onze
website
www.historischheeten.nl de lijst met namen, geboorte- en
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overlijdensdata op bidprentjes van uw voorouders. Boeken over de
geschiedenis van Heeten liggen ter inzage en er zijn boeken te leen. U
bent van harte welkom. Wij helpen u graag.
ROLSTOELWANDELTOCHTEN ZONNEBLOEM HEETEN
De Zonnebloem organiseert weer 8 donderdagmiddagen van mei t/m
september de rolstoelwandeltochten. Deze zijn van 14.00 tot
ongeveer 16.15. u. De start is vanaf de StevensKamp. Vind het u leuk
om met een vrijwilliger of Fam.lid mee te gaan en onderweg ergens
gezellig koffie te doen, dan kunt u zich hiervoor opgeven t/m 12 april
bij: Willy Alferink, tel. 381777. U krijgt een week van te voren
bericht of U mee kunt. Voor een rolstoel kan worden gezorgd.
Zonnebloem Afd.Heeten
ROLSTOELWANDELTOCHTEN ZONNEBLOEM
Wij zijn op zoek naar ( nieuwe ) vrijwilligers die ons willen helpen
om de Zonnebloemrolstoelwandeltochten weer tot een succes te
maken. 8 donderdagmiddagen van 14.00 tot 16.15 u. wandelen we
met 16 gasten vanaf de Stevenskamp.
De data zijn:
Groep 1: 2 mei 6 juni 4 juli 1 augustus
Groep 2: 16 mei 18 juli 1 augustus 5 september.
U kunt zich opgeven in welke groep je wil meewandelen. Ook ben je
welkom als je niet alle dagen kunt. U kunt zich ook als reserve
opgeven. Opgeven t/m 12 april. Opgeven bij Willy Alferink: Tel.
381777 e- mail: bwalferink@home.nl

OVERIG NIEUWS
HEETEN BEDANKT!
In het voorjaar van 2003 maakte ik kennis met Michiel en Petra
Dogger in verband met mijn sollicitatiegesprek voor de functie van
dokters- en apothekersassistente in hun praktijk. Met een diploma
dokters- en apothekersassistente en een schat aan werkervaring was
dit voor mij nog steeds mijn droombaan. In juli van dat jaar verruilde
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ik de huisartsenpraktijk uit Colmschate voor Heeten. Ik kwam in een
warm bad terecht. Als dorpeling weet ik hoe het er aan toe gaat in een
kleine gemeenschap, maar de mentaliteit en de omgang met jullie was
een wereld van verschil met Colmschate. Iedereen heeft alle geduld
van de wereld, aandacht en betrokkenheid. Wat mij het meeste is bij
gebleven is, dat als ik jullie vroeg of jullie de medicijnen mee konden
nemen, dat iedereen hier een fietstas heeft ☺! Hier wil ik wel tot mijn
pensioen blijven werken, merkte ik al gauw. In 2017 heb ik Michiel
al te kennen gegeven dat ik nog wel iets langer door wilde gaan. Ik
wilde niet voor de winter stoppen, maar tot de zomer van 2021 door
gaan. Maar helaas, zoals bij velen sloeg bij mij ook het noodlot toe.
Ik werd getroffen door uitgezaaide nierkanker. In 2018 ging het weer
redelijk goed. Ik ben zelfs nog zo nu en dan op de praktijk gaan
werken. Het was fijn om weer terug te zijn in Heeten, jullie te zien en
te spreken, en nog persoonlijk te kunnen bedanken voor kaartjes die
ik had ontvangen. In november moest ik met een nieuwe kuur
beginnen. Daarna ging het snel bergafwaarts en nu komt het moment
dat je hoort dat je uitbehandeld bent, en afscheid van jullie moet
nemen. Heetenaren bedankt voor alle fijne jaren!
Hartelijke groet, Gerri van Gelder – Vlogtman, dokters- en
apothekersassistente praktijk dokter Dogger
HEETEN KLASSIEK
Op zaterdag 13 april treedt het gitaar- en celloduo
Annedee Jaeger en Joris van Haaften op in het
KulturhusTrefpunt. Annedee Jaeger volgde vanaf
haar 17e de gitaaropleiding klassiek gitaar aan het
Sweelinck Conservatorium in Amsterdam bij
Theo Krumeich. Als bijvak studeerde ze onder
meer flamenco bij Eric Vaarzon Morel. In 1996
studeerde ze af. Tot 2004 beoefende Annedee de flamenco onder
leiding van Ricardo Mendeville. Tijdens haar studie deed ze een
masterclass bij de gitarist Gilardino en volgde Annedee cursussen
flamenco onder leiding van Paco Peňa. Sindsdien speelt ze in
verschillende ensembles uit zowel de Barok als hedendaagse muziek.
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Joris van Haaften studeerde, na een afgeronde studie Bouwkunde in
Delft, cello bij Nadia David en Michel Dispa aan de conservatoria
van Amsterdam en Tilburg. Hier sloot hij in 2002 zijn tweede fase als
laureaat af. Joris volgde masterclasses in kamermuziek en
solorepertoire bij onder andere Györky Kurtág, Colin Carr, Pieter
Wispelwey en Radu Aldulescu. Joris heeft een speciale belangstelling
voor onbekend of vergeten repertoire. Voor Heeten Klassiek spelen
Annedee Jaeger en Joris van Haaften werken van Kurt Weill,
Radamés Gnattali, Alain Mitéran, Hans Eisler, Jose Lezcano, Isaac
Albéniz, Heitor Villa-Lobos, Laurindo Almeida en Astor Piazzola
Locatie: KulturhusTrefpunt Heeten.
Entree: tot 18 jaar € 5,00 en volwassenen € 10,00.
Inloop: vanaf 19.30 u., aanvang concert 20.15 u..
Organisatie: Heerensociëteit Salahom Heeten i.s.m.
KulturhusTrefpunt.
Na afloop van het concert is er een nazit in het KulturhusTrefpunt.
START VOORVERKOOP SEIZOENKAARTEN ZWEMBAD
"DE OASE" HEETEN
Het mooie weer komt er gelukkig weer aan, dus het zwemseizoen
gaat weer beginnen en wel vanaf 11 mei in ons vernieuwde
zwembad! Vanaf maandag 1 april is het daarom weer mogelijk om
seizoenkaarten in de voorverkoop te bestellen en te betalen via onze
site www.zwembadheeten.nl. De voorverkoop loop van 1 april tot en
met 30 april 2019. Na de voorverkoop is het nog wel mogelijk om
kaarten online te bestellen. Deze dienen direct per Ideal betaald te
worden, volgens prijzen "aan het bad". Op onze site zijn ook de
prijzen voor de diverse kaarten en tevens de openingstijden te vinden.
Bestuur Zwembad "de Oase" Heeten
GEZOCHT: BADMEESTER/BADJUF EN KASSAHULPEN
VOOR ZWEMBAD "DE OASE " HEETEN
Voor komend seizoen zijn wij dringend op zoek naar nieuwe
badmeesters/badjuffen! Kom jij ons team versterken? Als
badmeester/-juf mag je toezicht houden op het zwembad en de
zonneweide en zorg je ervoor dat het er allemaal netjes uitziet. Het
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zwemseizoen loopt van medio mei tot begin september 2019
en samen overleggen we wanneer wij je kunnen inplannen. Tevens is
er een kassahulp aanwezig. Deze job is prima te combineren met
school of studie, maar iedereen (ook vutter/gepensioneerde) is van
harte welkom bij ons team. Voor je inzet ontvang je een vergoeding.
Zie jij je wel zitten op die badmeesterstoel? Stuur zo snel mogelijk
een mail naar badkader@zwembadheeten.nl. Dit mailadres kan je ook
gebruiken voor vragen!
Tevens zijn we op zoek naar nieuwe kassahulpen. Je zit bij het
zwembad voor kaartverkoop en overige bijkomende werkzaamheden.
Je wordt in overleg ingeroosterd op dagdelen naar keuze. Ben je
bereid dit zwemseizoen ten minste 5 dagdelen bij de kassa van het
zwembad zitten? Meld je dan zo spoedig mogelijk aan door een mail
te sturen naar badkader@zwembadheeten.nl.
Indien je al vrijwilliger bent, maar je mailadres is gewijzigd, wil je
dan je nieuwe mailadres ook doorgeven via dit mailadres. Bij
voorbaat dank.
Wij zijn jullie hulp hard nodig om er weer een veilig, fijn maar
bovenal gezellig zwemseizoen van te maken!
Bestuur Zwembad "de Oase" Heeten
JAARVERGADERING VAN PLAATSELIJK BELANG
HEETEN
Benieuwd naar de ontwikkelingen op ons sportpark,
KulturhusTrefpunt of het zusterhuis? Kom dan naar de
jaarvergadering van Plaatselijk Belang Heeten. Iedereen is welkom.
Wanneer en waar? Dinsdag 2 april 2019 in KulturhusTrefpunt.
Aanvang: 20.00 u. (inloop vanaf 19.45 u.)
Agenda:
1. Opening
2. Mededelingen
3. Notulen vorige jaarvergadering*
4. Jaarverslag*
5. Financieel verslag* en verslag kascommissie.
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Bestuursverkiezing: Er zijn geen bestuursleden aftredend. Het bestuur
heeft 2 personen bereid gevonden zich kandidaat te stellen voor het
bestuur. René Spitzen heeft zich kandidaat gesteld voor het onderdeel
Senioren en Zorg. Marianne Mengers heeft zich kandidaat gesteld als
penningmeester. Namen van tegenkandidaten kunnen tot voor de
vergadering schriftelijk worden ingediend bij het bestuur. Deze
kandidaat dient te worden gesteund door ten minste 5 leden. Binnen
het bestuur zijn de functie van voorzitter, secretaris, bestuurslid
landbouw/buitengebied en cultuur/welzijn vacant.
Actuele ontwikkelingen in het dorp.
Rondvraag:
*Deze stukken liggen vanaf 19.45 u. ter inzage in KulturhusTrefpunt
Tevens kunt u deze downloaden op de site
www.pbheeten.nl/jaarvergadering
FONDS GEHANDICAPTENSPORT
Evenals voorgaande jaren wordt er in de week van 1 april t/m 5 april
door vrijwilligers (in Heeten dorp) gecollecteerd voor bovenstaand
fonds. Veel mensen die gehandicapt zijn willen graag sporten, zowel
professioneel als recreatief. Hiervoor moeten veel extra kosten
worden gemaakt. Het fonds geeft op meerdere fronten financiële
ondersteuning aan deze sporters. Wilt u ook hieraan een bijdrage
leveren? De gehandicapte sporters zullen u zeer dankbaar zijn.
Collectecoördinator: Miny Bosman.
COLLECTEWEEK HARTSTICHTING
De collecteweek van de Hartstichting is dit jaar van 7 tot en met 13
april 2019. Leven met een hartziekte is zwaar, voor de patiënt én de
omgeving. En het aantal patiënten groeit snel. Het geld is hard nodig
voor oplossingen om te voorkomen dat mensen ziek worden en om ze
te genezen. Geef aan de collectant en help mee. U kunt ook geld
overmaken met uw mobiel door het scannen van de QR-code op de
collectebus, gebruik hiervoor de Mobiel Bankieren App of Tikkie
App. Help mee om elk hart gezond te houden
Coördinator Hartweek, Heeten - Ria van der Wielen
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SPORTNIEUWS
VOETBAL
Datum/tijd
Thuis
Zaterdag 30 maart 2019
14:30 Heeten JO19-1
14:30 Heeten JO17-2G
12:45 Heeten JO15-1G
11:15 Rood Zwart JO13-1
11:10 Heeten JO13-2
11:10 Heeten JO13-3
11:30 Raalte 4 tegen 4
11:30 Raalte 4 tegen 4
09:00 Holten 4 tegen 4
Zondag 31 maart 2019
14:00
Heeten 1
10:15
Heeten 3
09:15
Broekland 4
11:00
Heeten 7
Zaterdag 6 april 2019
14:30
Heeten JO19-2
12:30
FC RDC JO17-1
14:30
Heeten JO17-2G
13:15
Sp. Deventer JO15-2
12:45
Heeten JO15-2G
11:00
Witkampers JO13-1G
11:10
Heeten JO13-2
10:45
Sallandia JO13-2
08:45
Heeten JO11-1G
08:45
Heeten JO11-3G
10:00
USV JO9-1G
10:05
Heeten JO9-2G
10:05
Heeten JO9-3G
10:00
Heeten 4 tegen 4 1
10:00
Heeten 4 tegen 4 2
09:30
Lettele 4 tegen 4
Zondag 7 april 2019
14:00
Lochem SP 1
11:00
Heeten 2
12:00
Lemelerveld 6
12:15
Heeten 4

Uit
OWIOS JO19-1
Schalkhaar JO17-7
Rohda Raalte JO15-2G
Heeten JO13-1
VIOS V. JO13-2
Schalkhaar JO13-6
Heeten 4 tegen 4 1
Heeten 4 tegen 4 2
Heeten 4 tegen 4 3
Colmschate 1
DAVO 2
Heeten 6
OVC '21 3
Diepenveen JO19-3G
Heeten JO17-1
Helios JO17-2
Heeten JO15-1G
Lettele JO15-1
Heeten JO13-1
VEVO JO13-1G
Heeten JO13-3
SEH JO11-2
Heeten JO11-2
Heeten JO9-1
Rohda Raalte JO9-7G
SVI JO9-4
4 tegen 4 divers
4 tegen 4 divers
Heeten 4 tegen 4 3
Heeten 1
Lemelerveld 4
Heeten 3
ABS 4
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12:45
Heeten 5
10:00
Heeten 6
11:45
Wijhe '92 8
09:15
Heeten 45+1
Donderdag11 april 019
20:00
Twello SV 4

ABS 6
Raalte 5
Heeten 7
Almelo 45+2
Heeten 4

VOLLEYBAL
Datum/tijd Thuis
Uit
Tijd
Team thuis
Team uit
Zaterdag 30 maart
14:30 Salvora MB 2
Heeten Sportief MB 2
Maandag 1 april
21:15 BVC'73 DR 1
Heeten Sportief DR 1
21:30 Heeten Sportief HR 3 sv Welsum HR 1
Woensdag 3 april
20:15 Lettele DR 1
Heeten Sportief DR 2
21:15 Heeten Sportief DR 3 S.C. GORSSEL DR 2
21:15 VIOS Eefde HR 2
Heeten Sportief HR 2
Donderdag 4 april
20:45 Lettele HR 1
Heeten Sportief HR 1
Vrijdag 5 april
19:00 SV Dynamo Apeldoorn DS 6 Heeten Sportief DS 1
Zaterdag 6 april
09:00 Heeten Sportief N6 2 Avior N6 5
09:00 Heeten Sportief N6 1 Salvora N6 2
09:30 Heeten Sportief N2 1 Salvora N2 1
09:30 Heeten Sportief N4 1 Avior N4 5
10:00 Voorwaarts N2 1
Heeten Sportief N2 1
10:00 Voorwaarts N4 2
Heeten Sportief N4 1
10:00 Heeten Sportief N6 2 Rood-Wit '75 N6 1
10:00 Avior N6 3
Heeten Sportief N6 1
11:00 Heeten Sportief N2 1 Hooiberg N2 1
11:00 Heeten Sportief N4 1 Voorwaarts N4 1
16:30 Heeten Sportief DS 2 Dros-Alterno DS 11
16:30 Heeten Sportief MB 1 SV Dynamo Apeldoorn MB 3
16:30 Heeten Sportief MB 2 SV Dynamo Apeldoorn MB 4
Maandag 8 april
20:15 Avior DR 7
Heeten Sportief DR 3

Sporthal
Plaats
RAALTE
BARCHEM
HEETEN
LETTELE
HEETEN
EEFDE
LETTELE
APELDOORN
HEETEN
HEETEN
DEVENTER
DEVENTER
DEVENTER
DEVENTER
HEETEN
HEETEN
DEVENTER
DEVENTER
HEETEN
HEETEN
HEETEN
DEVENTER
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Woensdag 10 april
20:15 Heeten Sportief DS 1
20:15 Overa HR 1
20:45 Heeten Sportief DR 2
Donderdag 11 april
19:00 Terwolde DS 1

Voorwaarts DS 3
Heeten Sportief HR 4
BVC'73 DR 1

HEETEN
ALMEN
HEETEN

Heeten Sportief DS 2

TWELLO

HEETEN SPORTBRIEF
Willen de bezorgers van het clubblad ‘Heeten Sportbrief’ deze vanaf
vrijdag 29 maart afhalen bij Willemien Simons, Holterweg 12, tijdens
de openingstijden van de winkel.
AFMELDEN HEETEN SPORTIEF
Leden van volleybal, gym, turnen, steps of streetdance die zich willen
afmelden voor het volgend seizoen graag afmelden voor 1 mei 2019.
Dit kan met het afmeldingsformulier welke vóór 1 mei verzonden kan
worden naar de ledenadministratie p/a Peter en Ria Nijboer,
Marsmansweg 12, 8111 NZ Heeten of het formulier deponeren in de
brievenbus in de Sporthal ( deze hangt op de 1e verdieping, tegenover
de kantine). Downloaden van het formulier kan via
www.heetensportief.nl
Met vriendelijke groet, bestuur Heeten Sportief
JAARVERGADERING HEETEN SPORTIEF
Hierbij nodigen wij onze leden en de ouders van onze jeugdleden uit
voor de jaarvergadering van Heeten Sportief welke gehouden zal
worden op donderdag 25 april 2019 in de kantine van de Sporthal.
Om 20.00 u. staat de koffie/thee klaar. Wij rekenen op uw komst.
Bestuur Heeten Sportief
HANDBAL
Datum/tijd
Thuis
Uit
Toernooi F Teams zaterdag 30 maart
9.20
Toernooi F3
Luttenberg
12:30 Toernooi F1
Dalfsen
13.20 Toernooi F2
Wijhe

Aanw./ vertr.
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Vrijdag 5 april
19:00 Plus Severijn Heeten DMW2
Zaterdag 6 april
11:15 Plus Severijn Heeten C2
12:25 Plus Severijn Heeten E1
13:20 Plus Severijn Heeten E2
14:15 Plus Severijn Heeten D1
15:00 Plus Severijn Heeten DC1
19:00 Plus Severijn Heeten HS1
20:15 Plus Severijn Heeten DS1
Zondag 7 april
13:00 Plus Severijn Heeten DB1
14:00 Plus Severijn Heeten DS2
Donderdag 11 april
21:00 Zwolle DMW1

Broekland DMW1
Swift '64 DC1
Wijhe '92 E1
Kwiek (R) E5
LHC D1
Achilles AHV DC1
Cabezota HS1
Groessen DS1

11:55

Wijhe '92 DB2
CVO DS2
Plus Severijn Heeten DMW1

Er kunnen op het laatste moment nog wijzigingen in het schema
aangebracht worden. Voor de actuele wedstrijd overzichten kijk op de
site www.Handbal.nl of in de handbalapp.
Beste leden, supporters en vrijwilligers, het Harry's mix toernooi staat
weer voor de deur. Dit jaar zal het plaatsvinden op donderdagavond
18 april. Het zal weer een gezellige avond worden waarbij iedereen
welkom is om mee te doen. Opgeven kan door te mailen naar:
activiteitencommissiehandbalheeten@outlook.com. Opgeven kan tot
en met 1 april. We zien jullie graag allemaal op 18 april in de
sporthal!
Namens de activiteitencommissie Handbal Heeten
AANLEVERDATA ’T KEVERTJE
Verschijningsdatum
vrijdag
12 april
26 april
10 mei
24 mei
7 juni
21 juni

Aantal weken
2
2
2
2
2
2

Kopij inleveren
zondagavond
7 april
21 april
5 mei
19 mei
2 juni
16 juni

’t Kevertje is ook digitaal te vinden onder
www.parochieheiligkruis.nl locatie Heeten, Kevertje deze week.
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