't Kevertje
Kerk- en verenigingsnieuws voor Heeten

Gods liefde ontvouwt zich
Drie heilige dagen van kruis naar verrijzenis.
Witte donderdag
Jezus viert met zijn twaalf apostelen het laatste Avondmaal.
Hij wast hun voeten in dienstbaarheid.
Hij geeft zichzelf in de Heilige Eucharistie en wijdt hen tot priesters.
Alles getuigt van zijn grote liefde voor ieder van hen en van ons.
Deze avond zie je in de kerk ook een voetwassing.
We nemen deel aan de Eucharistieviering.
Na afloop is er een processie naar het ‘rustaltaar’.
Daar kunnen we nog even bidden, bij ‘Jezus in de tuin van
Getsemane’.
Goede vrijdag
Jezus is niet zomaar een nobel, goed mens, Hij is God de Zoon!
Dat geeft zijn kruisdood een goddelijke dimensie, die alle mensen
omvat.
Deze dag kun je thuis of in de kerk samen met anderen de kruisweg
bidden. Er is ook de speciale Goede Vrijdag-Liturgie:
we luisteren naar het Lijdens-evangelie, vereren een kruisbeeld, het
teken van onze verlossing en we bidden voor de hele wereld.

Vrijdag 23 maart 2018

jaargang 52

nummer
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RK Kerk Maria Onbevlekt Ontvangen
Dorpsplein 2 8111 AN HEETEN tel. 0572 – 381233
Website: www.parochieheiligkruis.nl
_______________________________________________________
E-mail parochie:
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.
Bereikbaarheidsdienst voor uitvaart en ziekenzalving tel. 06-53964140
Samenwerkingsverband:
Onze locatie maakt deel uit van parochie Heilig Kruis

Pastores
R.G.W. Cornelissen,
Vicaris,pastoor
G.J. Nijland parochievicaris

0570-619087/ cornelissen@aartsbisdom.nl
06-30162625
0570-526356/
06-42571832 pastornijland@parochieheiligkruis.nl
06-33756089 mbrinkhuis@heiligelebuinus.nl

M.J. Brinkhuis, diaken
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. Broekhof-Bosman
06-83202244
jpsalland@live.nl
L.R.M. Geurts
06-44046465
lgeurts@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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Een plechtigheid die je stil maakt,
zodat je intens kan ervaren dat Christus stierf uit liefde.
Stille zaterdag
In de kerk blijft het vandaag stil. Er is de stilte van het graf en de
dood.
Tegelijkertijd is iedereen druk bezig met de laatste voorbereidingen
voor de paasdagen.
Maria, de Moeder van Jezus, was toen de enige die wist, dat dood
niet het laatste woord had. Het dodenrijk moest overwonnen worden
…. Door de liefde van Jezus die sterker is dan de dood.
Want als het avond wordt deze zaterdag, horen we ineens de
kerkklokken.
Zij kondigen Pasen aan.
Pasen
We vieren de verrijzenis van Jezus al op de zaterdagavond, zozeer
zien we uit naar het licht. De Paaswake is de mooiste viering van heel
het jaar.
Van de brandende Paaskaars in de donkere kerk ontvangen we het
licht van Christus en de Verrijzenis wordt bezongen. We luisteren
naar de Bijbellezingen, de heilsgeschiedenis: God komt ons steeds
weer tegemoet. De priester wijdt het water om te dopen en ook
wijzelf vernieuwen onze doopbelofte. Daarna volgt het hoogtepunt,
de heilige Eucharistie.
Het Paastriduüm, drie prachtige dagen met indrukwekkende vieringen
die je niet mag missen!
Locatieraad en Pastoraat groep
wensen u een Goede Week en mooie Paasdagen
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KERKNIEUWS
VIERINGEN PAROCHIE H. KRUIS LOCATIE HEETEN
Datum
Heeten
Za. 24/3
Heeten
Zo. 25/3
Nw. Heeten
Za. 24/3
Nw. Heeten
Zo. 25/3
Holten
Zo. 25/3
Heeten
Wo. 28/3
Heeten
Do. 29/3
Heeten
Vr. 30/3

Tijd
19.00 u.

Heeten
Vr. 30/3

19.00 u.

Datum
Heeten
Za. 31/3

Tijd
21.00 u.

Heeten
Zo. 1/4

09.00 u.

Heeten
Ma. 2/4
Nw. Heeten
Za. 31/3

09.00 u.

10.30 u.

Viering
Woord- en communieviering,
Past. werker H. Bloo
Palmzondag,
Werkgroep gezinsviering
Geen viering

10.30 u.

Palmzondag,
Past. werker H. Bloo
Geen viering

19.00 u.

Eucharistieviering

Koor
Parochiekoor
Sunshine

Witte Donderdag geen viering
15.00 u.

Goede Vrijdag Kruisweg,
verzorgd door de werkgroep
gebedsviering
Geen viering

Parochiekoor

Viering
Paaswake, eucharistieviering
em. pastoor H. Limbeek en
diaken M. Brinkhuis
1e Paasdag, woord- en
communieviering,
Past. werker H. BLoo
2e Paasdag, eucharistieviering,
Em. past. B. Wolters
Geen viering

Koor
Parochiekoor

Power of
Music
Rejoice
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Nw. Heeten
Zo. 1/4
Nw. Heeten
Ma. 2/4
Holten
Zo. 1/4
Holten
Ma. 2/4
Heeten
Wo. 4/4
Heeten
Vr. 6/4

11.00 u.

1e Paasdag, eucharistieviering,
Em. past. J. Verweij
Geen viering

09.30 u.

Woord- en communieviering,
Past. werker L. Geurts
Geen viering

19.00 u.

Eucharistieviering
1e Vrijdag van de maand,
eucharistieviering

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.
PALMPASEN ZONDAG 25 MAART 10.30 u.
Kinderkoor Sunshine verzorgt de liedjes. De
kinderen mogen een palmpasenstok meenemen. Na
de viering lopen we een rondje langs de
Stevenskamp m.m.v. de drumband St. Caecilia.
Iedereen is van harte welkom!
(Deelname is op eigen risico)
Groeten werkgroep gezinsviering en kinderkoor
Sunshine.
OVERLEDEN
Op vrijdag 9 maart is op 83-jarige leeftijd Herman (Hermanus
Stephanus Emmanuël) Lubbers. Hij woonde op de Hartkamp in
Raalte. Zijn uitvaart en begrafenis hebben op woensdag 14 maart
plaatsgevonden.
Dat hij moge rusten in vrede.

5

MISINTENTIES
Wij gedenken de volgende intenties:
In het weekend 24 en 25 maart:
Johan en Gerard Hagen en overl. fam.; Doortje Mensink en overl.
fam.; Gé en Annie Hazelhekke-Ruiter; Hein Hunneman en overl.
fam.; Johanna en Antoon Kerkvliet en overl. fam.; Johan Elshof en
overl. fam.; Gerardus Olde Bijvank, Gerritdina Olde BijvankHaverkamp en Wim Olde Bijvank; Theo Linthorst; Annie GrondhuisKruit; Minie van Kruisbergen-Wichink; Antoon Veldkamp; Jos
Bulte; Herman Lubbers; Betsie Haarman-Schrijver; Overl. ouders
Oostewechel-Meijerink en overl. familie.
Woensdag 28 maart :
Fam. Haarman-Nij Bijvank.
Zaterdag 31 maart Paaszaterdag:
Voor een ernstig zieke; Wim Nijenkamp; Overl. ouders van
Dooremolen-Roozeman, Geert en overl. fam.; Overl. fam. Wim en
Marietje en Leonie Hiethaar; Jan Klein Overmeen; Jan Fakkert;
Willem Hunneman; Jan Hondeveld en fam.; Overl. fam.
Hauptmeijer-Ruiter; Wim Bessembinder; Jan Hollegien en overl.
fam.; Hein Bril en overl. fam.; Johan Overmars en Diny OvermarsKinds en overl. fam.; Ben Dijkman; Ben Lugtenberg; Tonny
Langkamp-Tjallinks.
Zondag 1 april 1e Paasdag:
Jgt. Wilhelmina M. Klein Overmeen-Wagemans; Overl. fam.
Reimert-Veldkamp en zuster Marian; Overl. ouders Wevers-van Riel;
Mariet Schoorlemmer; Gé en Annie Hazelhekke-Ruiter; Antoon
Schoorlemmer; Overl. ouders Evers-Simons; Overl. ouders
Voorhorst-Olde Bijvank en Herman Voorhorst; Hein Hunneman en
overl. fam.; Johanna en Antoon Kerkvliet en overl. fam.; Overl.
ouders Boksebeld-Tutert; Hein en Grada Wagemans en overl. fam.;
Overl. fam. Vulink-Pol; Tonnie en Leon Schoorlemmer; Overl.
ouders Heerink-Gerritsen; Ouders Wichink-Wiggers; Antoon en
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Marietje Ogink-Olde Bijvank; Mans en Marie Reimert; Wim Wigink,
Gerda Wigink-Assink en Diane Wigink-Spikker en overl. fam.; Riek
Sibelt-Kleinherenbrink; Geert Voorhorst; Henk Goorden en overl.
fam.; Theo Linthorst; Annie Grondhuis-Kruit; Dinie Beumer; Hein en
Marietje Voorhorst-Schrijver; Minie van Kruisbergen-Wichink; Wim
Rouweler; Johan Lubbers; Antoon Veldkamp; Gerrit Evers; Jos
Bulte; Jan Voorhorst; Overl. fam. Hoogeslag-Willems; Herman
Lubbers; Overl. fam. Haarman-Schrijver.
Maandag 2 april 2e Paasdag:
Willy Bruggeman-Holtkuile; Wim Schrijver; Wim Berghuis.
Woensdag 4 april:
Johan Marsman.
Vrijdag 6 april: 1e Vrijdag van de maand
Uit dankbaarheid; Pa, Gerard en Willy Kieftenbeld en overl. familie.
KOSTER EN ACOLIETEN
Datum
Za. 24/3
Zo. 25/3
Vr. 30/3
Za. 31/3

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

Zo.1/4
Ma. 2/4
Za. 7/4
Za. 14/4
Zo. 22/4

09.00 u.
09.00 u.
17.30 u.
17.30 u.
10.00 u.

Za. 28/4

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

Misdienaars
Geen misdienaars
Geen misdienaars
Geen misdienaars
Luuk Salden Michael Breuker
Geen misdienaars
Ruben en Judith Salden
Jacob en Tijs Salden
Geen misdienaars
Geen misdienaars
Geen misdienaars

PAROCHIENIEUWS
KERKSCHOONMAAK
Maandag 9 april groep 1; woensdag 25 april groep 2
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KERKHOFMANNEN
Maandag 26 maart gaan wij weer op het kerkhof aan het werk. Willen
de mensen die nog kerststukjes op het graf hebben liggen, deze
weghalen?
KRUISWEGVIERING
Beste parochianen, wij nodigen u van harte uit voor de
Kruiswegviering op Goede Vrijdag 30 maart om 15.00 u. in de kerk.
De viering wordt verzorgd door de werkgroep gebedsvieringen met
medewerking van het parochiekoor.
Tijdens de Kruisweg gedenken we het lijden en sterven van Jezus
Christus in gebeden, overwegingen en liederen. In ons eigen leven
hebben we soms ook een kruis te dragen en hebben we te maken met
lijden en sterven. In dit uur staan we hierbij stil. ’s Avonds is er geen
viering in onze kerk maar bent u van harte welkom in vieringen in
andere locaties van onze parochie verwijzen wij u naar de website
van Parochie Heilig Kruis www.parochieheiligkruis.nl onder het
kopje vieringen. Wij wensen u een goede voorbereiding op Pasen en
hopen u te ontmoeten in de Goede Vrijdag kruiswegviering.
Werkgroep gebedsvieringen,
pastoraatgroep en locatieraad Heeten
VOORBEREIDING OP PASEN
Beste parochianen,
Ik weet het nog goed, hoe mijn moeder ieder jaar voor Pasen bezig
ging met de grote schoonmaak. Kasten van de muur, iedere uithoek
kreeg een goede beurt. Er werd geschrobd, gepoetst en stof gezogen.
De winterkleding ging naar achteren in de kast en kleren voor het
voorjaar en de zomer kwamen voorin te liggen. En natuurlijk ging
een deel van de kleding in een grote zak voor ‘Mensen in Nood’. Je
huis klaarmaken voor Pasen. Dat geldt ook voor ons persoonlijk. De
veertigdagentijd wil een tijd zijn waarop we ons actief voorbereiden
op het Paasfeest. Ook wij mogen ons in deze periode weer wat
oppoetsen – maar dan vooral van binnen.
Als Kerk kennen we een hele bijzondere vorm om ons ‘op te
poetsen’, om ons te reinigen. Het Sacrament van Boete en
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Verzoening. Het is wat in onbruik geraakt. De ouderen onder ons
moeten er soms niks meer van weten. Ze hebben niet altijd een goede
herinnering aan dit sacrament. Bij samenkomsten van jongeren blijkt
dat zij die last van het verleden niet met zich meedragen en heel
onbevooroordeeld dit sacrament van de biecht ontvangen. Het kan
enorm opluchten. Gewoon beseffen dat je tekort schiet tegenover God
en tegenover elkaar. Goed om dat ook eens uit spreken! Als
voorbereiding op Pasen zullen we in onze parochie van het H. Kruis
daarom een speciale ‘Viering van Barmhartigheid’ houden. Vele
jaren kenden we de boeteviering. De belangstelling voor deze viering
werd minder. Daarom zal er nu een ‘Viering van Barmhartigheid’
zijn voor alle parochianen uit alle locaties van de parochie van het H.
Kruis op dinsdag 20 maart om 19.00 uur in de Pauluskerk in Raalte.
De viering begint met een korte woorddienst en daarna is er
aanbidding van het H. Sacrament. Het gemengd koor zal onderwijl
sacramentsliederen zingen en er is stilte. Er is gelegenheid om een
lichtje te ontsteken of een korte voorbede op te schrijven. Onderwijl
kan ook het Sacrament van Boete en Verzoening ontvangen worden
in een kort persoonlijk gesprek met de pastoor. Voorgangers zijn
ondergetekende en diaken Brinkhuis. We hopen dat veel parochianen
komen meevieren en het bijzondere ervan kunnen ervaren.
Graag wil ik ook nog wijzen op de Chrismaviering in de Goede
Week. Ieder jaar wijdt de aartsbisschop de oliën die we gebruiken bij
de ziekenzalving, de doop, het vormsel, de priesterwijding. Al vele
jaren wordt deze bijzondere viering gehouden in de O.L.Vrouwekerk,
Hoofdstraat 18 in Apeldoorn (bij het NS – station). Dit jaar is de
Chrismamis op woensdag 28 maart om 19.00 uur in genoemde kerk.
Weet dat u van harte welkom bent om hierbij aanwezig te zijn. Beste
bijzonder om dat eens mee te maken… en het is in de buurt.
Degenen die naar de Chrismamis komen, worden uitgenodigd om
houdbaar voedsel mee te nemen voor de Voedselbank Apeldoorn.
Ook is er een mogelijkheid om kleding mee te brengen voor de
Kledingbank van de Gemeenschap van Sant’ Egidio Apeldoorn,
waarmee u mensen met financiële moeilijkheden kunt helpen. In het
bijzonder is er dringend behoefte aan kleding voor jongeren van de
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hoogste groepen van de basisschool en de eerste klassen van de
middelbare school alsook aan herenkleding in kleine maten voor
vluchtelingen. Als u toch voor Pasen uw huis gaat opruimen, kijk dan
nog eens goed in de kasten wat weg kan, maar waar anderen nog veel
aan hebben.
Graag wens ik u allen, mede namens het pastoraal team, nog een
goede veertigdagentijd en een goede opgang naar Pasen.
Hartelijke groeten, pastoor Ronald Cornelissen
BANNEUX-COMITE TWENTE-SALLAND
Gaat u ook met ons mee op bedevaart naar Banneux ?
Ook dit jaar gaan we weer naar Banneux. Banneux, de
bedevaartplaats in de Belgische Ardennen. Het is de plaats waar
Maria in 1933 is verschenen aan Mariette Beco. Nu hoor ik u al
zeggen: maar dat is niets voor mij, ik heb al genoeg aan mezelf. Juist
tegen u wil ik zeggen: het is goed om nu me te gaan. Dit is juist wel
iets voor u. We gaan vijf dagen, met een arts, verpleegkundigen,
brancardiers en vele vrijwilligers in ons midden, om het u zo
aangenaam mogelijk te maken. U hoeft niet te sjouwen met uw
koffer. Indien u dat wenst wordt u geholpen bij het in- en uitstappen,
met het eten en drinken en met het naar bed gaan. In Banneux zijn er
voldoende rolstoelen en rollators aanwezig. En dat alles voor een
prijs van € 305,00. U stapt in uw eigen regio in de bus. Alles wordt
voor u geregeld. Als u dat wenst gaat er iemand met u mee om een
kaarsje op te steken of voor het kopen van een souvenirtje. In die vijf
dagen volgen we een compleet pelgrimsprogramma. Elke dag een
Eucharistieviering. Maar ook het bidden van een kruisweg, de viering
met handoplegging en samen naar de Bron gaan, de weg die Maria
wees aan Mariette Beco en samen hulde brengen tijdens de
lichtprocessie. We gaan met eigen priesters, zodat alle vieringen in
het Nederlands zullen verlopen. Telkens met onze eigen groep
mensen. Wordt het u even te veel, dan doet u gewoon even niet mee.
Er is voldoende tijd voor ontspanning. U bent daar vrij in. Wij gaan
van 25 t/m 29 mei, maar ook van 31 augustus t/m 4 september. Er
zijn mensen die elk jaar meegaan. Ook zij nodigen u van harte uit. U
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kunt verdere inlichtingen krijgen of zich opgeven bij de plaatselijke
propagandist:
Marietta Hegeman Ambachtsstraat 36 8112 AJ Nieuw Heeten
telf. 0572-321010 of bij de secr. van Banneuxcomité Bert Elferink
Deurningerstraat 21, 7561 RN Deurningen, tel: 074-7370100.
De tweedaagse bedevaart is op zaterdag 29 en zondag 30
september 2018. Voor deze bedevaart bedragen de kosten met 2
personen op 1 kamer: € 140,00 p.p. Wilt u een kamer alleen dan kost
het € 160,00 p.p. Een annuleringsverzekering is mogelijk, kosten 2
persoonskamer € 9,00 en voor eenpersoonskamer € 10,65.
Het overnachtingshotel Schaepkens van St. Fijt Valkenburg. Bezoek
aan Mariagrot. De schnitzel op de terugreis met koffie en brood kost
€ 10,00 p.p. Ook hier opgave en of inlichtingen: bij de plaatselijke
propagandist. Marietta Hegeman Ambachtsstraat 36 8112 AJ
Nieuw Heeten telf. 0572-321010.
DIRIGENT(E) GEZOCHT
Het koor Col Canto te Luttenberg is dringend op zoek naar een
nieuwe dirigent(e). Col Canto is van oorsprong een kerkkoor. We
zingen daarom 1x per maand een dienst in de kerk. Daarnaast geven
wij ook jaarlijks een concert. Ons repertoire is heel divers. Het
varieert van kerkliederen tot popliederen, van klassiek tot soul. Wij
zijn een vierstemmig koor met 25 leden in de leeftijd van 18 tot 55+
jaar. Plezier speelt een grote rol. Tijdens het repeteren wordt er hard
gewerkt, maar er is ook altijd ruimte voor een grapje. We repeteren
elke maandag van 19.30-20.45 u. in de kerk in Luttenberg. Ben jij de
enthousiaste dirigent die wij zoeken neem dan contact met ons op, of
kom langs op onze repetitie. Wil je meer informatie, stuur dan een email naar: Jacqueline Ramaaker, mramaaker@home.nl
WORKSHOP SACRALE DANS donderdag 5 april 2018
Het Spiritualiteitscafé van de parochie Heilig Kruis houdt op
donderdagavond 5 april 2018 een workshop Sacrale dans in De
Schalm in Mariënheem. Mathilde Spaapen leidt de workshop.
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Sacrale dans
Sacrale dans is het ervaren van ‘een verbinding tussen de dans en het
religieuze van de mens’. Het is een meditatieve dansvorm. Je kunt het
zien als bidden met je lichaam. Al dansend kom je in contact met
jezelf, met elkaar, met God. Tijdens Sacraal dansen wordt er meestal
in een kring rondom een zogenoemd ‘midden’ gedanst. Zo’n midden
fungeert als een ‘innerlijke bron’, als God.
Voor jong en oud
Voor deze workshop is géén danservaring nodig. De danspassen zijn
meestal eenvoudig en worden veelvuldig herhaald. Sacrale dans is
voor jong en oud.
Aanmelden
De kosten voor deze avond zijn € 10,00 incl. koffie/thee. De avond
start om 19.30 u. en duurt tot 21.30 u. en wordt gehouden in de
Schalm, Nijverdalseweg 30, 8106 AD Mariënheem. Draag als het kan
een schoen met soepele zolen en gemakkelijke, losse kleding.
Aanmelden voor 30 maart 2018 via spiritualiteitscafe@gmail.com.
Heb je vragen, deze kun je ook aan dit e-mailadres sturen.

VERENIGINGSNIEUWS
KBO/PCOB
Dinsdagmiddag 27 maart is er vanaf 14.00 u. in het Kulturhus
Trefpunt weer een gezellige middag die in het teken staat van “40
dagen geen druppel alcohol? “Tactus Verslavingszorg” geeft deze
middag uitleg over. Wat alcohol met je doet? Hoe werkt alcohol
eigenlijk. Wat is teveel alcohol, enz. Als afsluiting is er een mooi
“Paasverhaal, in bingo stijl waarbij mooie alcoholvrije prijzen te
verdienen zijn, komt allen te samen in deze Goede Week.
KBO/PCOB en ZGR Stevenskamp
Zondagmiddag 25 maart vanaf 14.00 u. is er weer de vertrouwde
inloopmiddag voor een beetje ontspanning in de recreatiezaal van de
Stevenskamp.
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ACTIE JANTJE BETON
Onlangs collecteerde Scouting Achille Ratti voor de actie Jantje
Beton, wij willen alle gulle gevers bedanken voor hun donatie en
iedereen die mee heeft geholpen aan de collecte bedanken voor hun
inzet. Dankzij hen heeft de collecte het mooie bedrag van € 1479.73
opgeleverd. Donateurs en collectanten bedankt!
Achille Ratti
JOLETTE GROOT ZWAAFTINK WEDEROM
CLUBKAMPIOEN
Voor het tweede achtereenvolgende jaar heeft Jolette Groot
Zwaaftink met haar paard Ibiza (Ukato x Ekstein) het
clubkampioenschap veroverd. Zowel in de dressuur als het springen
bleek zij de sterkste met het fokproduct van haar opa Mans Reimert.
De Landelijke Rijvereniging kende een druk bezochte en gezellige
clubdag.
HEETENS PAASVUUR & PAASFEEST
Over 2 weken is het alweer Pasen en dat betekent traditiegetrouw het
Heetens Paasvuur & Paasfeest. Op zondag 1 april om 20.00 u. start de
fakkeltocht vanaf de kerk naar het Paasvuur. Ook dit jaar onder
begeleiding van de Fanfare en de Heetense Brandweer. Rond 20.15 u.
zullen Prins Richard & Prinses Marieke het Paasvuur aansteken. We
willen iedereen verzoeken om lopend of met de fiets naar het
feestterrein aan de Spekschateweg te komen. Ieder jaar proberen de
Sallands Zotten een groter feest van het Paasfeest te maken. Dit jaar
wordt er uitgebreid door een 2e feesttent. In deze kleine feesttent zal
DJ Jos Heethaar vanaf 20.30 u. letterlijk platen gaan draaien. Zijn
collectie LP’s en singels zal bestaan uit de grootste hits uit de jaren
60 en 70. Iets later op de avond gaat het DJ duo Rick & Tijn er een
grandioos feest van maken in de grote feesttent. Kortom muziek en
gezelligheid voor alle leeftijdsgroepen. Beide tenten zijn verwarmd
en voorzien van een vloer. Op het feestterrein is er koffie of een
warme snack te verkrijgen. Redenen genoeg om te komen, dus tot
dan! Voor dat het zo ver is, moet het Paasvuur nog wat groter
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worden. Dus heeft u nog snoeihout, dan kunt u dit brengen op
zaterdag 24 en 31 maart tussen 09.30 en 12.30 u. Het brengen van het
hout is gratis, maar een vrije gift is zeer gewenst. Voor meer
informatie of vragen kunt u contact opnemen met René Gerritsen, tel.
06-14620638.
Groeten de Sallands Zotten
VOORJAARSWANDELTOCHT HEETEN
Op 2 april (2e Paasdag) wordt er door Wandelgroep Heeten wederom
een wandeltocht georganiseerd. Ook dit jaar hebben we weer een
mooie route voor u uitgezet over verharde en onverharde wegen. Er
zijn verschillende afstanden om te wandelen; de 7,5 km, 15 km, 20
km en 30 km.
Starttijden zijn: 30 km 08.30 u. - 10.00 u.
20 km 08.30 u. - 11.00 u.
15 km 08.30 u. - 11.30 u.
7,5 km 08.30 u. - 13.00 u.
Startlocatie is Manege Heeten, Schöpkesdijk 1, 8111 RH Heeten
Honden zijn niet toegestaan op deze tocht
Voor meer info: www.wandelgroepheeten.jouwweb.nl
JUVENTA – PASEN & ZESKAMP
Op Goede Vrijdag 30 maart heeft de Juventa weer de activiteit Pasen
georganiseerd voor de basisschooljeugd uit Heeten.
Algemene informatie:
Tijd:
09.00 tot 14.30 u.
Voor wie:
Alle basisschoolkinderen van groep 3 t/m 8
Meenemen:
Gevulde broodtrommel, lege drinkbeker,
gymkleding en gymschoenen
Kosten:
€ 3,Ook is het weer mogelijk om je op te geven voor de Juventa-zeskamp
op 27 april. Kosten om deel te nemen zijn € 1,50. Je kunt je briefje
nog t/m 6 april inleveren bij jouw meester of juffrouw. Daarnaast zijn
we nog op zoek naar teamcaptains. Als captain leid jij kinderen uit
jouw buurt of team tijdens de zeskamp. Wij zoeken captains tussen
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de 13 en 18 jaar oud. Ieder team heeft twee teamcaptains, dus lijkt het
jou wat om samen met een vriend of vriendin captain van een buurt te
zijn? Geef je dan gauw op via juventaheeten@gmail.com en dan
nemen wij contact met je op. Voor meer informatie kunt u terecht op
onze website: www.Juventaheeten.com
Juventa Heeten
EEN VOLKSTUINTJE? HET KAN!
Op dit moment liggen op het volkstuincomplex nog enkele hele en
halve kavels braak. Interesse in deze prachtige hobby, waarbij je je
eigen groenten teelt? Wil je ook het huis opleuken met eigen
siergewassen? Hoor jij ook de verhalen van volkstuinders die met
enthousiasme over deze buitenbezigheid reppen? Dan is jouw
volkstuin binnen bereik! Aan de buitenrand van de Alingcamp kun
ook jij je hart ophalen in een eigen tuintje! Naar behoefte helpen we
je bij de opstart en staan je met raad en daad bij. Enthousiast, twijfel,
gereserveerd…. : neem contact op met Jan Soesman ( tel.381427).

OVERIG NIEUWS
FONDS GEHANDICAPTENSPORT
Evenals voorgaande jaren wordt er in de week van 2 april t/m 6 april
weer door vrijwilligers (in Heeten-dorp) gecollecteerd voor
bovenstaand fonds. Ook zo genoten en respect gehad voor de
gehandicapte sporters tijdens de Paralympische Winterspelen? 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
SPREEKUUR ENERGIEK HEETEN
Op dinsdagavond 3 april houdt Energiek Heeten weer spreekuur. Het
spreekuur wordt gehouden vanaf 20.00 u. in KulturhusTrefpunt.
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Aanmelden mag, maar is niet verplicht. Voor een kopje koffie of thee
wordt gezorgd. Het spreekuur is voor iedereen uit Heeten, die vragen
heeft over van alles wat met duurzame energie te maken heeft. In het
bijzonder zal er gelegenheid zijn om vragen te stellen over de BTW
teruggave m.b.t. de aangeschafte zonnepanelen. Hierbij zal ook
aandacht zijn voor de verruiming van de termijn waarover btw
teruggevraagd kan worden (een uitspraak van de Hoge Raad op 15
december 2017). Door de verruiming kan de BTW over de aanschaf
van de zonnepanelen die zijn aangeschaft in de periode na 1 januari
2013 worden teruggevraagd. Verder kan advies ingewonnen worden
over uitgebrachte offertes. Ook zal er aandacht besteed worden aan
zaken als terugverdientijd en recente duurzame ontwikkelingen.
Jan Schonenberg (06-33017143), Jan Oostewechel (06-51176432)
Loeck Tomassen (06-51343620), Janet Besten (06-46752145).
ARMBAND VERLOREN
Lieve mensen, mijn moeder van 78 jaar heeft in Heeten tijdens het
fietsen haar armband verloren. Waar, weet ze niet, maar als u deze
hebt gevonden, graag bellen naar 06-46616767.
SAMEN HEETEN SAMEN ETEN
organiseert op 6 april
een workshop VEGETARISCH KOKEN
Een gezonde lekkere maaltijd zonder vlees,
er zijn zoveel mogelijkheden.
We gaan samen aan de slag en proeven een variatie aan gerechten.
Inloop vanaf 18.45 u. Start om 19.00 u. We ronden tegen 22.00 u. af.
Kosten € 12,50. Geef u voor 1 april op via de mail
samenheetensameneten@gmail.com. SAMEN HEETEN SAMEN
ETEN is een activiteitengroep van KulturhusTrefpunt.
NAAIMACHINES GEVRAAGD VOOR MISSIEGEBIEDEN
Gebruikt u uw hand- of elektrische naaimachine niet meer? Wij
hebben er een goede bestemming voor. Mijn broer verzamelt
naaimachines, repareert ze en stuurt ze naar Kongo, Ghana en de
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Filippijnen. Er wordt kleding genaaid voor het gezin of voor een door
hen zelf opgestart bedrijfje. Wilt u uw naaimachine voor dit doel
beschikbaar stellen, neem dan contact op met 0572-357478.
Alvast bedankt !!
Willem en Thea Bos Pohlmann
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 t/m
30 april 2018. 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: BADMEESTERS VOOR ZWEMBAD “DE OASE”
HEETEN
Ben jij onze nieuwe badmeester?
Voor komend seizoen zijn we op zoek naar nieuwe badmeesters!
Je bent verantwoordelijk voor het houden van toezicht tijdens het
zwemmen. Daarnaast zorg je ervoor dat het veld en het zwembad er
altijd netjes uitzien. Voor je inzet ontvang je een vrijwilligersvergoeding en kan je een heerlijke duik nemen als je klaar bent met
werken.
Het zwemseizoen start in mei en loopt tot ongeveer begin september.
Omdat de meesten dan nog op school zitten, zijn we vooral op zoek
naar volwassenen en examenkandidaten. De uren zullen in overleg
met alle badmeesters worden ingepland.
Zie jij je wel zitten op die badmeesterstoel?
Stuur dan een email naar: badkader@zwembadheeten.nl
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Ook zijn we nog op zoek naar kassahulpen voor Zwembad “de Oase”
Heeten.
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 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 2018. 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

SPORTNIEUWS
VOETBAL
Datum/tijd
Thuis
Zaterdag 24 maart
14:30 Rohda R. JO19-3
14:30 Heeten JO17-1
14:30 Heeten JO17-2G
10:20 HHC Hardenberg JO15-2
14:00 Activia JO15-2G
12:45 Heeten JO15-3
11:05 Heeten JO13-1G
12:30 Colmschate JO13-4
09:00 Heeten JO11-1G
10:00 Activia JO11-1G
09:45 Helios JO11-4
09:00 Heeten JO11-4G
10:05 Heeten JO9-1
10:05 Heeten JO9-2G

Uit
Heeten JO19-2
FC RDC JO17-1
Gorssel JO17-2
Heeten JO15-1G
Heeten JO15-2G
Helios JO15-4
Lemelerveld JO13-1
Heeten JO13-2
Schalkhaar JO11-2
Heeten JO11-2
Heeten JO11-3G
Schalkhaar JO11-10
Go Ahead D. JO9-1
SDOL JO9-1
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08:30 Robur et Velocitas JO9-6G
08:30 FC RDC JO9-3
10:00 Heeten 4 tegen 4 1
10:00 Heeten 4 tegen 4 2
09:00 Traningsgroep
Zondag 25 maart
14:00 Heeten 1
10:30 Heeten 2
09:00 Enter 3
09:30 Schalkhaar 10
12:30 Heeten 5
10:00 Heeten 6
11:30 Raalte 6
09:30 Almelo 45+2
Zaterdag 31 maart Avond wedstrijd
19:00 Wijhe '92 1
12:45 Heeten JO15-2G
11:00 Heeten JO13-1G
09:00 Heeten JO11-1G
08:30 Colmschate JO9-1
09:30 Haarle JO9-1G
10:05 Heeten JO9-3G
10:05 Heeten JO9-4
09:30 Luttenberg 4 tegen 4
09:30 Luttenberg 4 tegen 4
09:00 Traningsgroep
Maandag 2 april
12:15 Heeten 4

Heeten JO9-3G
Heeten JO9-4
divers
divers

Warnsveldse Boys 1
Marienheem 2
Heeten 3
Heeten 4
Rohda R. 10
Enter 8
Heeten 7
Heeten 45+1
Heeten 1
Colmschate JO15-4
Hulzense Boys JO13-1
Rohda R. JO11-1
Heeten JO9-1
Heeten JO9-2G
Rohda R. JO9-7
Robur et Velocitas JO9-6G
Heeten 4 tegen 4 1
Heeten 4 tegen 4 2

Zwolle SV 4

Zie ook site www.svheeten.nl

Aan- en afmelden leden 2018-2019
Indien leden zich aan of af willen melden voor het volgende seizoen
dan voor 1 april. Dit is van wezenlijk belang om de invulling van
komend seizoen rond te krijgen. Afmelden kan digitaal via
de website www.svheeten.nl onder het kopje informatie.
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VOLLEYBAL
Datum/tijd Thuis
Vrijdag 23 maart
21:15 SV Nieuw Heeten HR 1
Zaterdag 24 maart
10:00 A.B.S. N6 2
10:00 Heeten Sportief N5 1
10:30 Heeten Sportief N3 1
11:00 Heeten Sportief N6 1
11:00 Avior N5 8
11:30 Heeten Sportief N3 1
16:30 Heeten Sportief MC 1
16:30 Heeten Sportief MB 1
16:30 Heeten Sportief DS 2
Zaterdag 31 maart
16:30 Heeten Sportief MC 1
16:30 Heeten Sportief MB 1

Uit

Sporthal

Heeten Sportief HR 1

De Belte

Heeten Sportief N6 1
Rood-Wit '75 N5 1
A.B.S. N3 1
A.B.S. N6 1
Heeten Sportief N5 1
Avior N3 4
A.B.S. MC 1
Jumbo Van Andel-Ormi MB 2
WSV DS 2

De Scheg
't Asspel
Heeten
De Scheg
't Asspel
Heeten
Heeten
Heeten
Heeten

Klarenbeek MC 1
Avior MB 7

Heeten
Heeten

Heeten Sportbrief
Willen de bezorgers van het clubblad ‘Heeten Sportbrief’ deze vanaf
vrijdag 23 maart afhalen bij Willemien Simons, Holterweg 12, tijdens
de openingstijden van de winkel.
HANDBAL
Datum/tijd
Thuis
Zaterdag 24 Maart
09:30 Achilles AHV E3
10:55 LHC D1
12:45 Plus Severijn Heeten F2
13:30 Plus Severijn Heeten F1
14:15 Plus Severijn Heeten E1
15:10 Plus Severijn Heeten D2
18:45 ABS C1
19:00 Plus Severijn Heeten Heren 1
20:15 Plus Severijn Heeten Dames 1
20:55 ABS A1
Zondag 25 Maart
09:55 Kwiek (R) Dames 4
13:15 Plus Severijn Heeten Dames 3
13:40 ABS Dames 3
21:00 Plus Severijn Heeten DMW1

Uit

Aanw./ vertr.

Plus Severijn Heeten E2
Plus Severijn Heeten D1
Achilles AHV F2
SDOL F2
Voorwaarts E2
CVO D2
Plus Severijn Heeten C1
Quintus (H) Heren 1
Groessen Dames 1
Plus Severijn Heeten A1

13:05
13:45

Plus Severijn Heeten Dames 2
Dalfsen Dames 4
Plus Severijn Heeten Dames 4
Zwolle DMW1
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Zaterdag 31 Maart
13:15 Plus Severijn Heeten F1
Donderdag 5 April
20:45 Plus Severijn Heeten Dames 3

ABS F1
Swift '64 Dames 1

HARRY'S MIX TOERNOOI DONDERDAG 12 APRIL 2018!
Het jaarlijkse Harry’s Mix Toernooi staat weer voor de deur. Bij deze
willen wij de spelers/speelsters van de senioren, a en b-jeugd,
bestuursleden,
scheidsrechters,
seniorenkader,
jeugdkader,
vrijwilligers, sponsoren, vrienden, vriendinnen en alle andere
betrokkenen binnen onze handbalvereniging uitnodigen voor het
jaarlijkse Harry's Mix Toernooi.
Aanmelden kan tot 1 april door een e-mail te sturen naar
activiteitencommissiehandbalheeten@outlook.com. Je kunt ook
mailen als je graag een wedstrijdje wilt fluiten of één van de teams
wilt coachen. Wij hopen op een grote opkomst zodat wij samen de
zaalcompetitie op een gezellige manier kunnen afsluiten.
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AANLEVERDATA ‘T KEVERTJE
Verschijningsdatum
vrijdag
6 april
27 april
18 mei
1 juni
15 juni
29 juni

Aantal weken
3
3
2
2
2
2

Kopij inleveren
zondagavond
1 april
22 april
13 mei
27 mei
10 juni
24 juni

WIJZIGING INLEVEREN KOPIJ ‘T KEVERTJE
Beste parochianen en dorpsbewoners.
Vanaf 1 januari 2018 is de uiterste inleverdag voor kopij
t.b.v. ‘t Kevertje de ZONDAGAVOND.
Houd de datum van verschijnen en inleveren kopij dus
goed in de gaten. Deze worden altijd achterop ’t Kevertje
vermeld.
Locatieraad, Pastoraatgroep en werkgroep Kevertje
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