't Kevertje
Kerk- en verenigingsnieuws voor Heeten

HET KEVERTJE BESTAAT 55 JAAR!
Afgelopen week kregen we een bijzonder mailtje van de heer Wim
Standaart uit Hoogeveen. Als één van de initiatiefnemers van de
eerste uitgave, liet hij ons weten dat 17 maart 't Kevertje precies 55
jaar bestaat. In het boek "De kerk in het midden" staat de eerste
uitgave van 't Kevertje in zijn geheel afgedrukt op blz. 98 t/m 100.
Het is bijzonder om te zien dat de hoofdlijnen van Kerk- en
Verenigings-nieuws nog steeds goed te herkennen zijn in het huidige
kevertje zoals dat hier voor u ligt. Ondanks dit feestelijke lustrum
van ‘t Kevertje, tekenen zich toch enige donkere wolken af aan de
horizon. De veranderingen in het dorp gaan snel. Verenigingen delen
informatie via hun eigen website en de kerkelijke activiteiten nemen
al sinds een behoorlijke tijd af. Door secularisatie en het priester
tekort, is het niet waarschijnlijk dat dit proces zal stoppen. Met het
bereiken van de pensioen-gerechtigde leeftijd van Joke, zal ook de
redactie van 't Kevertje in de huidige vorm aan het einde van dit jaar
stoppen. Gelukkig loopt er op dit moment via "Heeten Durft" een
initiatief voor een nieuwe versie van 't Kevertje. Een versie die beter
aansluit op de (veelal digitale) middelen, die we nu tot onze
beschikking hebben.

Vrijdag 4 maart 2022

jaargang 56

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:bankrekening NL15RABO01202.02.573
Kerkbijdrage:
bankrekening NL26RABO01202.04.703
t.n.v. R.K. parochie Heilig Kruis
o.v.v. administratie Kerkbijdrage Heeten
Dit parochieblad komt uit voor 2 weken

_____________________________________________________
Algemene informatie
Openingstijden secretariaat: Heeten tel.0572 - 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
M.J. Brinkhuis, diaken
06-33756089 mbrinkhuis@heiligelebuinus.nl
G. de Bekker,
0570-622328 gdebekker@heiligelebuinus.nl
Pastoraal werkers
Drs. A.M.A.L. Gunnink-van den Berg 038-4527475 lonnekegunnink@hetnet.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
Tandarts Heeten, tel. 0572 - 214020
Algemene Hulpdienst: tel. 0572 – 382502 (bereikbaar maandag t/m vrijdag
van 09.00 tot 10.00 u.) www.hulpdienstraalte.nl

2

Hoe dit vorm gegeven zal worden, wordt nog onderzocht. Daarnaast
komt er ook een overkoepelend parochie-blad (De Korenschoof) met
parochienieuws voor alle locaties van de parochie Heilig Kruis. Voor
ons als locatie-overleg is er genoeg om over na te denken hoe we dit
alles combineren. Hoe dan ook; Al 55 jaar is ‘t Kevertje uw
vertrouwde dorpskrant en we hopen dat dit nog lang zo zal blijven.
Al zal er in de toekomst wel een "Update" plaats gaan vinden. Maar
daarover hoort u te zijner tijd meer.

KERKNIEUWS
VIERINGEN PAROCHIE H. KRUIS LOCATIE HEETEN
Datum
Heeten
Za. 5/3
Heeten
Zo. 6/3
Nw. Heeten
Za. 5/3
Nw. Heeten
Zo. 6/3
Heeten
Wo. 9/3

Tijd
17.30 u.

Viering
Woord- en communieviering,
Diaken M. Brinkhuis
Geen viering

Koor
Power of
Music

19.00 u.

Eucharistieviering,
Past. J. Veweij

Parochiekoor

Datum
Heeten
Za. 12/3
Heeten
Zo. 13/3
Nw. Heeten
Za. 12/3
Nw. Heeten
Zo. 13/3
Heeten
Wo. 16/3

Tijd
17.30 u.

Viering
Presentatieviering EHC,
Eucharistieviering, G. de Bekker
Geen viering

Koor
Sunshine

19.00 u.

Gebedsviering

Geen viering
Geen viering

Geen viering
19.00 u.

Eucharistieviering,
Past. J. Verweij

Parochiekoor

Namen voorgangers onder voorbehoud
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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 donderdag 10 februari is op 87-jarige leeftijd overleden Annie
(Johanna Maria Mechtilda) Küttschruitter-Vloedgraven. Zij woonde
aan de Schoonhetensegweg 72 te Heeten. Haar uitvaart en begrafenis
hebben op maandag 14 ferbruari plaatsgevonden.
Op zaterdag 19 februari is op 97-jarige leeftijd overleden Riek
(Hendrika Antonia) Kruiper-Korbeld. Zij woonde op de Stevenserf te
Heeten. Haar crematie heeft op zaterdag 26 februari plaatsgevonden.
Op zondag 20 februari is op 94-jarige leeftijd overleden Mia (Maria
Johanna) Beldhuis-Baake. Zij woonde op Stevenserf, afd. de Eik
Weseperweg 12 te Heeten. Haar uitvaart en begrafenis hebben op
zaterdag 26 februari plaatsgevonden.
Dat zij mogen rusten in vrede.
MISINTENTIES
Wij gedenken de volgende intenties:
In het weekend van 5 en 6 maart:
Jan en Doortje Voorhorst-Klein Overmeen; Geert en Dinie Beumer;
Weduwe van Antonius Geertman; Johannes Kortenhorst; Evert
Horleman en echtg.; Ouders Kakkenberg-Hannink en overl. fam.; Jan
en Tonny Groote Wolthaar-Overmars; Gerrit en Manna Wichers
Schreur-Evers; Antoon Schoorlemmer; Overl. ouders Voorhorst-Olde
Bijvank en Herman Voorhorst; Hein Hunneman en overl. fam.;
Johanna en Antoon Kerkvliet en overl. fam.; Bernard Grondhuis en
overl. ouders; Gerardus Olde Bijvank, Gerritdina Olde BijvankHaverkamp, Wim en Gerrit Olde Bijvank; Dorien van den Berg; Hein
van Oldeniel; Catherina Oude Nijeweme-ten Thije;
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Wim Daggenvoorde; Annie Simons-Boksebeld; Annie KüttschruiterVloedgraven; Mia Beldhuis-Baake.
Woensdag 9 maart:
Gerard Otten.
In het weekend van 12 en 13 maart:
Mies en Trees Hiethaar en overl. fam.; Hein Hunneman en overl.
fam.; Johanna en Antoon Kerkvliet en overl. fam.; Overl. ouders
Groote Stroek-Schoot, Jan, Bernard en Teun; Johan en Tonnie
Elshof-Aarnink en overl. fam.; Bernard Grondhuis en overl. ouders;
Overl ouders Gerrit Oldeboer-Annie Eekmate; Geert Voorhorst; Wim
Daggenvoorde; Annie Simons-Boksbeld; Annie KüttschruiterVloedgraven; Jan Bril; Mia Beldhuis-Baake.
Woensdag 16 maart:
Jgt. Bernard Schrijver; Toos en Bernard Hiethaar en overl. familie.
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
WORDEN GELEZEN DE WOENSDAG ER OPVOLGEND.
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.
KOSTER
Datum
Za. 5/3
Za. 12/3
Za. 26/3
Za. 2/4
Zo. 3/4
Zo. 10/4

Tijd
17.30 u.
17.30 u.
19.00 u.
19.00 u.
12.30 u.
09.00 u.

Koster
T. Nijmeijer en H. Brouwer
T. Nijmeijer en H. Brouwer
T. Nijmeijer
T. Nijmeijer en H. Brouwert
T. Nijmeijer
T. Nijmeijer en H. Brouwer
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Vr. 15/4
Za. 16/4
Zo. 17/4
Ma. 18/4
Za. 23/4

15.00 u.
21.00 u.
09.00 u.
09.00 u.
19.00 t.

T. Nijmeijer en H. Brouwer
T. Nijmeijer en H. Brouwer
H. Brouwer
T. Nijmeijer en H. Brouwer
T. Nijmeijer

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*
H. COMMUNIE AAN HUIS
Van uit de parochie H. Kruis bestaat er de mogelijkheid om de H.
Communie thuis te ontvangen als iemand niet in de gelegenheid is
om naar de kerk te komen. Binnenkort wordt er een avond
georganiseerd waar hierover wat meer informatie wordt gegeven en
uitleg hoe dit het best kan worden gedaan. Nu zijn we op zoek naar
mensen die in Heeten af en toe de H. Communie naar iemand willen
brengen. Er wordt dan gevraagd om ook naar de informatieavond te
gaan ter voorbereiding. Pastor Verweij brengt ook regelmatig de
communie bij iemand maar hij kan ook niet altijd, daarom zijn we op
zoek naar 1 of 2 personen die dit willen doen. Als u hiervoor
belangstelling heeft neem dan contact op met Roosmarie Salden,
roba.salden@knpplanet.nl.

6

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. De volgende doopzondag is op zondag 3 april.
PAROCHIE-AGENDA
P = Parochiecentrum T = KulturhusTrefpunt K = Kompas M = Molenhoek

Di. 15/3
Do. 17/3

19.30 u. Werkgroep L.O.
20.00 u. Werkgroep Doopvoorbereiding

P
P

KERKSCHOONMAAK
Maandag 7 maart groep 3; woensdag 30 maart groep 4.
HUISPAASKAARS BESTELLEN
Ook dit jaar kan men weer een huispaaskaars bestellen de bestellijst
hangt daarvoor achter in de kerk. Graag bestellen voor 10 maart. Wilt
u de paaskaars gewijd hebben, dan kan dit in de Paaswake die in
Heeten plaatsvindt op zaterdag 11 april om 21.00 u.
Kosters

Je land is je leven
Maar liefst 370 miljoen mensen horen tot een inheems volk en ze
bewonen meer dan 20% van het aardoppervlak. Toch worden hun
rechten vaak met voeten getreden als hun grond wordt opgeëist door
grote bedrijven of overheden. Vastenactie 2022 staat daarom in het
teken van landrechten. We zullen zien dat het een belangrijk
onderwerp is, dat grote invloed heeft mensen, maar ook op natuur en
milieu. We zien ook de overeenkomsten met de problematiek hier in
Nederland.
In de verschillende weken van de vasten zullen we elke week een
deel van het verhaal door de mensen die hier dagelijks mee te maken
hebben laten vertellen.
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We laten een paar inheemse vrouwen aan het woord, die hun
persoonlijke ervaringen tijdens een internationaal online seminar
deelden.
Esther uit West-Papoea: “Als inheemse volken beschouwen we het
land waar we leven als onze Moeder, omdat de natuur – land, water
en wouden – het centrum van ons universum vormt en onze identiteit
vormgeeft. De natuur is het centrum van onze kennis en wijsheid en
de belangrijkste bron voor ons overleven.” Ze legt helder uit dat haar
volk niet tegen ontwikkeling is, maar zich wel verzet tegen uitbuiting
en plundering van de aarde: “We vinden dat we ontwikkeling nodig
hebben, maar geen destructieve ontwikkeling, die geen rekening
houdt met duurzaamheid en het overleven van onze planeet. Ons
aanhoudende verzet tegen monocultuur plantages, mijnindustrie en
een inhalige overheid vormt een bedreiging voor investeerders en
overheid. Nu zorgt een speciale wet ervoor dat de overheid controle
over ons land heeft en dat ons verzet geen wettige grondslag heeft.
De dreiging daarvan voelen we diep. Onderzoek heeft uitgewezen dat
bijna anderhalf miljoen hectare oerwoud dat aan inheemse papoea’s
toebehoorde door de overheid aan grote palmoliebedrijven is
toegewezen. Daarnaast is nog anderhalf miljoen hectare van
inheemse mensen afgenomen door fraude, intimidatie en andere
lafhartige methodes. Bovendien zijn belangrijke passages over
milieubescherming uit de wet verdwenen.”
Tot zover deel 1.
Gift overmaken? Gebruik ons IBAN-nummer:
NL21 INGB 0000 0058 50 t.n.v. Vastenactie, Den Haag
ZIE DE MENS, EEN THEATERVOORSTELLING
Zie de mens is een theatrale collage, geïnspireerd op autobiografische
geschiedenissen van mensen die in armoede leven. Wij zijn een
multiculturele theatergroep die weet hoe het is als het leven niet over
rozen gaat: de Joseph Wresinski Cultuur Stichting. We laten de
samenleving zien zoals wij die ervaren, van onderaf. Mensen die
niets in de melk te brokkelen hebben. Mensen die in de politiek
eigenlijk niet vertegenwoordigd zijn, maar wel de consequenties
dragen van beleid. Uiteindelijk voert dat ons tot de vraag: Waar in
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deze samenleving ben ik veilig en thuis? Zie de mens is een
persoonlijk document waarmee wij onze kennis van armoede over het
voetlicht brengen en oproepen tot solidariteit.
Waar:
De Manege Hoogeweg
Adres:
Hogeweg 8, 8101 NH, Raalte
Wanneer:
Vrijdag 8 april en zaterdag 9 april om 20.00 u.
(ontvangst vanaf 19.15 u.)
Kosten:
Gratis. Vrije gift na afloop
Aanmelden:
Reserveer hier uw ticket: www.wresinskicultuur.nl/aanmelden
We houden ons aan de geldende coronamaatregelen. Mede namens
caritas en diaconieën van de gezamenlijke kerken in Raalte nodig ik
graag iedereen uit voor Zie de mens.
Lonneke Gunnink – van den Berg, pastoraal werker
SAMEN NAAR DE MUSICAL! OP 26 APRIL
Wij willen graag samen met kinderen uit Heeten naar de musical!
Lijkt het je leuk om met ons mee te gaan? Meld je dan aan bij
Roosmarie Salden, Christien Hendriks of Iris Nijboer.
christienhendriks@hotmail.com
irisnijboer1@hotmail.com
roba.salden@kpnplanet.nl
Tweede tournee voor ‘Ruth – De Familiemusical’.
Na de succesvolle premièretournee van ‘Ruth – De Familiemusical’,
met 2000 bezoekers, vindt in april 2022 een tweede tournee plaats.
Basis voor de musical is het Bijbelverhaal Ruth, dat ook wel de ‘parel
van het Oude Testament’ wordt genoemd. De nieuwe tournee start op
zaterdag 23 april in De Goudse Schouwburg. Daarna volgt op zondag
24 april Theater de Bussel in Oosterhout en op dinsdag 26 april het
Theaterhotel Almelo. Een actueel, aangrijpend en authentiek verhaal,
dat als een sprankelende familiemusical op de planken wordt
gebracht door KISI Nederland. Laat je raken door een eeuwenoude
Bijbelse vertelling, die niets van zijn krachtige boodschap heeft
verloren. Een verhaal vol hoop, dat past in deze tijd van onzekerheid
en opnieuw beginnen. Ruth is een jonge vrouw die, wanneer alles in
haar leven verloren lijkt, voor een lastige keuze komt te staan. Ze
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besluit om met haar schoonmoeder Naomi mee te gaan naar het voor
haar onbekende Bethlehem, want ze voelt een diep verlangen om de
God en het volk van Naomi te leren kennen. Daar, in een onbekend
land, moet ze voor zichzelf en haar schoonmoeder een nieuw leven
op zien te bouwen, wat lastig blijkt te zijn. Maar wanneer Ruth de
sympathieke landeigenaar Boaz ontmoet, gloort er nieuwe hoop. Een
jonge cast en crew van 100 personen brengt ‘Ruth – De
Familiemusical’ tot leven. De musical, vol humor en pakkende
scènes, is geschikt voor alle leeftijden vanaf 6 jaar. Meer informatie
en tickets op: www.ruth-musical.org

VERENIGINGSNIEUWS
SINT CAECILIA 100 JAAR
Door Corona uitgesteld, maar we pakken de draad weer op !
Zaterdag 23 april 19.00 u. : oecumenische viering met
1. Dominee Henk Jan Damstra ( Wesepe )
2. Pastoraal werker Marga Klein Overmeen, oud lid
3. Fanfare en deel drumband
4. Deurcollecte voor de Zonnebloem
5. Na afloop wordt U een kopje koffie aangeboden in Kulturhus
het Trefpunt.
Zaterdag 18 juni : straatparade en Taptoe
M.m.v. Advendo Sneek , Kampertrompetterkorps, Lowland Pipe
Brigade ( Zwolle), Amigo Leiden, van Limburg Stirum Band (
Wezep ), DVS Katwijk, Amicitia Boerhaar, eigen fanfare en
drumband. Noteer datum vast in Uw agenda. In diverse media volgt
meer info, ook voor oud-leden.
Jan Mulder, PR- jubileumcie
PAASEITJES ACTIE PONYCLUB HEETEN
Ook dit jaar hebben wij besloten, ondanks de
versoepelingen, onze jaarlijkse paaseitjes actie op een
andere manier invulling te geven.
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Hoe kunt u onze heerlijke paaseitjes bestellen? U maakt het bedrag
over afhankelijk van het aantal zakje(s) paaseitjes dat u wilt. Dit doet
u onder vermelding van uw adres en het aantal zakjes naar
rekeningnummer NL71 RABO 0113 7818 14 t.n.v. PC Heeten. Wij
komen de paaseitjes dan bij u bezorgen op zaterdag 26 maart.
1 zakje 400 gram: € 4,2 zakjes 400 gram: € 8,3 zakjes 400 gram: €10,Wij hebben uw steun hard nodig!

OVERIG NIEUWS
DORPSMOESTUIN HEETEN: DOE JE MEE?
Als voedselcoöperatie Heeten hebben we sinds twee jaar een
dorpsmoestuin. Voor iedereen die er eens aan wil proeven. Of die het
nou eenmaal gezelliger vindt met een groepje. Ook handig als je een
moestuin leuk vindt, maar niet elke week kunt. Belangrijkste: dat je
het leuk vindt. Iedereen die wil kan meedoen, jong en oud. We
overleggen samen wat er de grond in gaat. En wie wat opeet, daar
komen we ook met mekaar wel uit. Kom kijken op 11 of 12 maart.
Heb je zin om te komen kijken en eens te horen hoe het in de praktijk
gaat? Op vrijdagavond 11 maart tussen 18.30 en 19.30 u. en op
zaterdagochtend 12 maart tussen 10.00 en 11.00 u. zijn we bij de
tuin. We zitten op het terrein van de volkstuinvereniging aan de
Alingcamp. Dus midden tussen de mensen die er al alles van weten.
Als je het terrein op komt: het pad bij de eerste waterpomp linksaf,
achterste kavel rechts.
HISTORISCH HEETEN
Inloopavond voor familiegeschiedenis. Historisch Heeten houdt op
vrijdag
4 maart van 18.00 tot 20.00 u. haar maandelijkse
inloopavond
in
KulturhusTrefpunt
Heeten
(Hildezaal
bovenverdieping ,lift aanwezig). Leden van Historisch Heeten
kunnen samen met u zoeken naar historische gegevens van uw eigen
familie.Wij beschikken over een lijst met namen, geboorte- en
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overlijdensdata op bidprentjes van uw voorouders.Bekijk ook eens
onze website www.historischheeten.nl. Boeken over de geschiedenis
van Heeten liggen ter inzage en er zijn boeken te leen. U bent van
harte welkom.
ACTIVITEITEN 55+
Andere jaren gingen wij in maart altijd naar 55+ Schoonheten. Dit
jaar is dit i.v.m.corona verplaatst naar dinsdagmiddag 3 mei. De
zuivelboerderij gaat ons het een en ander uitleggen. Aanvang 14.00
u. Dan het volgende: Er is dringend aanwas nodig bij diverse
activiteiten. Kom gerust eens langs om te kijken of het iets voor u is.
Het is gezellig .U hoort nog eens wat en er wordt gezellig een kop
koffie of thee gedronken.
• Gymnastiek o.l.v. Gonnie Renting locatie KulturhusTrefpunt
maandagmorgen van 10.30 - 11.15 u.
• Stijldansen o.l.v. Marga Rietveld / locatie; “t Scheultie
Woensdagmorgen van 10.30 - 12.00 u.
contactpersoon Men. Lobbert
• Zangkoor o.l.v.Suzan Voorhorst locatie KulturhusTrefpunt
donderdagmiddag 3 maart van 14.30 - 15.30 u.
contactpersoon Mevr.Sibelt tel.381808.
• Jeu de boules /locatie stevenskamp op de buitenbanen
dinsdag-en Woensdagmorgen van 09.30 - 11.00 u.
contactpersoon Dhr.Groot-Zwaaftink tel.381643.
Dan proberen wij een nieuwe groep Koersbal op te richten. Heeft U
interesse .s.v.p.opgeven bij Mevr.Bril tel 382091.
COLLECTE JANTJE BETON
Spelen is belangrijk, maar wordt steeds minder vanzelfsprekend. Drie
op de tien kinderen speelt niet of slechts een keer per week buiten.
Bovendien zijn er veel kinderen die geen lid kunnen worden van een
club of een vereniging en dus zijn aangewezen op de speelplekken in
de buurt. Daarom haalt Scouting Achille Ratti Heeten geld op tijdens
de jaarlijkse Jantje Beton Actie. 50 % van de opbrengst gaat naar
onze clubkas en 50 % naar projecten van Jantje Beton. De collecte
wordt in het buitengebied gelopen in de week van 7 tot 12 maart. Op
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vrijdagavond 11 maart zullen de kinderen van de scouting zelf, onder
begeleiding van ouders, in de kern van Heeten langs de deuren gaan.
Namens alle scoutingleden en kinderen van Nederland alvast
hartelijk dank voor uw gift!

SPORTNIEUWS
VOLLEYBAL
Vanaf heden komen de wedstrijden van de volleybal niet meer in het
kevertje te staan. Wilt u weten wanneer er wedstrijden zijn dan kunt u
kijken op Nevobo.nl of u gaat naar de site van Heeten Sportief -- kies
volleybal -- zoek het team wat u graag wilt kijken -- ga dan naar
uitslagen, programma, stand – en u kunt zien wanneer en waar er
wordt gevolleybald. Graag zien we u de teams van Heeten Sportief
aanmoedigen. Met vriendelijke groet,
Bestuur Heeten Sportief
HEETEN SPORTIEF
Afhalen potgrondbestellingen
Zaterdagochtend 5 maart, 09.00-12.00 u. kunnen de potgrond- en
compostbestellingen worden opgehaald bij CAVV Zuid-Oost Salland
aan de Dorpsstraat 51. De bestellingen staan buiten aan de voorzijde
voor u klaar. Betaling bij de aanwezige leden graag zoveel mogelijk
per pin (anders gepast contant). Er is voldoende voorraad. Bent u
vergeten uw bestelling door te geven, kom dan gerust alsnog deze
zaterdagochtend voor potgrond of compost.
HANDBAL
Voor een overzicht van de te spelen handbalwedstrijden verwijzen
wij u naar www.handbal.nl of de handbal app.
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AANLEVERDATA ’T KEVERTJE
Verschijningsdatum
Aantal weken
vrijdag
18 maart
2
1 april
2

Kopij inleveren
zondagavond
13 maart
27 maart
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