't Kevertje
Kerk- en verenigingsnieuws voor Heeten

VEERTIGDAGENTIJD
Heeft u nog carnaval gevierd, een askruisje gehaald?
Daarmee staan we aan het begin van de veertigdagentijd.
“Pasen is de belangrijkste gebeurtenis in het liturgisch jaar. Met
Pasen gedenken wij dat Jezus Christus is opgestaan uit de dood. Wij
geloven dat het leven sterker is dan de dood. En dit geldt niet alleen
voor Jezus zelf, maar voor ieder die in Hem gelooft!
De Veertigdagentijd is de tijd vóór Pasen waarin we ons
voorbereiden op en toeleven naar dit grote feest. De
Veertigdagentijd is een tijd van inkeer, bezinning en gebed. Paars is
de liturgische kleur in de Veertigdagentijd. We staan stil bij het
lijden van Jezus en bij het lijden van onze naasten, dichtbij én ver
weg. De Veertigdagentijd begint op Aswoensdag. Tijdens de
Aswoensdag-viering worden de takjes van Palmpasen van vorig jaar
verbrand. Met de as tekent de priester een kruisje op het voorhoofd
van de gelovigen. Daarbij zegt hij: ‘Stof zijt gij en tot stof zult gij
wederkeren’. Deze woorden benadrukken de vergankelijkheid van
het leven op aarde.
In de Veertigdagentijd vasten veel mensen van maandag tot en met
zaterdag op eten, drinken of andere ‘pleziertjes’ zoals social media,
smartphone, televisie kijken enz.

Vrijdag 28 februari 2020
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jaargang 54

nummer

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. administratie Kerkbijdrage
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
G. de Bekker,
0570-6223228 gdebekker@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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Vasten is een goede manier om stil te staan bij het lijden en sterven
van Jezus. Door je los te maken van aardse zaken waarin je verstrikt
bent geraakt maak je ruimte voor hemelse zaken. De
Veertigdagentijd duurt tot de paaswake op de avond vóór Pasen.
Gebruik deze tijd om zelf of samen met je kinderen toe te leven naar
het grote Paasfeest. Probeer samen los te komen van aardse zaken en
kom opnieuw tot de kern van ons geloof.”
Uit: “Inleiding op de veertigdagentijd” van Samuel Advies.
Ter inspiratie voor de veertigdagentijd willen we nog graag de
volgende tekst met u delen:
Sober
Vasten is een kuur in soberheid
Soberheid wil zeggen:
Gelukkig kunnen zijn met je deel
en glimlachen om je beperkingen
om datgene wat je mist.
Vasten is veertig dagen groeien
naar de vreugde
van het leven zoals het is.
Gelukkig zijn
met het strikt noodzakelijke,
met het natuurlijke:
het is een aparte vreugde.
Zo is vasten een weg naar Pasen:
verrijzen uit dat gevoel
van leegte en zinloosheid
dat overvloed
altijd met zich meebrengt.
Uit: "Neem en lees" van Manu Verhulst
Namens het Locatie Overleg in Heeten wensen we u een goede
veertigdagentijd toe.

KERKNIEUWS
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VIERINGEN PAROCHIE H. KRUIS LOCATIE HEETEN
Datum
Heeten
Za. 29/2
Heeten
Zo. 1/3
Nw. Heeten
Za. 29/2
Nw. Heeten
Zo. 1/3
Holten
Zo. 1/3
Heeten
Wo. 4/3
Heeten
Vr. 6/3
Datum
Heeten
Za. 7/3
Heeten
Zo. 8/3
Nw. Heeten
Za. 7/3
Nw. Heeten
Zo. 8/3
Holten
Zo. 8/3
Heeten
Wo. 11/3

Tijd
19.00 u.

Viering
Woord- en communieviering,
Verzorgd door de werkgroep
gebedsdiensten
Geen viering

19.00 u.

Eucharistieviering,
Vicaris R. Cornelissen en
priesterkandidaat G. de Bekker
Geen viering

09.30 u.

Woord- en communieviering,
Geestelijk verz. G. Pieper
Eucharistieviering

19.00 u.
09.00 u.

Eerste vrijdag van de maand,
eucharistieviering

Tijd
17.30 u.

Viering
Woord- en communieviering,
Priesterkandidaat G. de Bekker
Geen viering

19.00 u.

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

Koor
Power of
Music

Koor
Parochiekoor
Nw. Heeten

Geen viering
19.00 u.

Eucharistieviering

Namen voorgangers onder voorbehoud

OVERIGE LOCATIES PAROCHIE H. KRUIS
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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 13 februari is op 88-jarige leeftijd overleden Louise
(Louisa Maria Theresia) Delnoy-Sijstermans. Zij woonde in het St.
Jozef verpleeghuis te Deventer. Haar uitvaart en begrafenis hebben
op woensdag 19 februari plaatsgevonden.
Dat zij moge rusten in vrede.
MISINTENTIES
Wij gedenken de volgende intenties:
In het weekend van 29 februari en 1 maart:
Jgt. Antoon Veldkamp; Antonia Wichink-Wiggers; Wim
Bessembinder; Louise Delnoy-Sijstermans; Weduwe van Antonius
Geertman; Mariet Schoorlemmer; Antoon Schoorlemmer; Overl.
ouders Voorhorst-Olde Bijvank en Herman Voorhorst; Hein
Hunneman en overl. fam.; Johanna en Antoon Kerkvliet en overl.
fam.; Overl. ouders Grondhuis-Dijkman; Jan en Tonny Groote
Wolthaar-Overmars; Theo Solen namens de werkgroep Filippijnen;
Johan en Tonnie Elshof-Aarnink en overl. fam.; Annie MeijerinkKemper; Gerardus Olde Bijvank, Gerritdina Olde BIjvankHaverkamp en Wim Olde Bijvank; Jan Vloedgraven; Overl. ouders
van Dooremolen-Roozeman, Geert en overl. fam.; Geert Voorhorst;
Overl. ouders Grondhuis-Wevers; Hein en Grada Wagemans en
overl. fam.; Overl. fam. Veldkamp-Wieten.
Woensdag 4 maart:
Jgt. Riek Vulink; Herman en Mien Timmer, Ben en overl. fam.; Jan
Klein Overmeen; Jan Voorhorst.
Vrijdag 6 maart eerste vrijdag van de maand:
Voor de levende en overleden leden van de KBO/PCOB; Anton
Oostewechel en overl. fam.; Henk Goorden en overl. fam.; Pa,
Gerard en Willy Kieftenbeld en overl. familie.
In het weekend van 7 en 8 maart: Overl. ouders Vulink-Reimert;
Geert en Dinie Beumer; Mies en Trees Hiethaar en overl. fam.; Hein
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Hunneman en overl. fam.; Johanna en Antoon Kerkvliet en overl.
fam.; Overl. ouders Grondhuis-Wevers; Louise Delnoy-Sijstermans.
Woensdag 11 maart: Voor een jarige; Jan Bril.
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
25 en 26 april geen viering
KOSTER EN ACOLIETEN
Datum
Za. 29/2
Zat. 7/3
Za. 14/3
Za. 21/3
Zo. 29/3

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

Zo. 5/4
Do. 9/4

10.30 u.
19.00 u.

Vr. 10/4

15.00 u.
19.00 u.

Za. 11/4

21.00 u.

Zo. 12/4
Ma. 13/4
Za. 18/4

09.00 u.
09.00 u.
19.00 u.

Koster
T. Nijmeijer
A. Rekveld
T. Nijmeijer
A. Rekveld
A. Rekveld en
T. Nijmeijer
A. Rekveld
A. Rekveld en
T. Nijmeijer
A. Rekveld
A. Rekveld en
T. Nijmeijer
A. Rekveld en
T. Nijmeijer
T. Nijmeijer
A. Rekveld
A. Rekveld en
T. Nijmeijer

Acolieten
Geen misdienaars
Geen misdienaars
Eveline Salden en Thijs Wessels
Geen misdienaars
Geen misdienaars
Geen misdienaars
Tijs en Ruben Salden
Geen misdienaars
Geen misdienaars
Thijs Wessels en Judith Salden
Geen misdienaars
Eveline en Tijs Salden
Geen misdienaars

PAROCHIENIEUWS
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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.
PAROCHIE-AGENDA
P = Parochiecentrum T = KulturhusTrefpunt K = Kompas M = Molenhoek

Ma. 2/3 20.00 u. Werkgroep gebedsdiensten
Wo. 4/3 19.00 u. Tekstgroep
Wo. 11/3 19.30 u. Locatieoverleg

P
P

KERKSCHOONMAAK
Woensdag 11 maart groep 4; dinsdag 31 maart groep 5
PAASKAARS
Ook dit jaar kan men weer een huispaaskaars bestellen de bestellijst
hangt daarvoor achter in de kerk. Graag bestellen voor 29 februari.
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
KOPER POETSEN
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Pasen nadert daarom gaan wij net als andere jaren weer koper
poetsen. Wij vragen dames die ons willen helpen en wel op maandag
23 maart om 09.00 u. in de kerk. Noteer deze datum. Alvast bedankt!
VASTENACTIE 2020
Wie kennis vergaart heeft veel te delen
Wie een ambacht leert kan iets doorgeven
Wie vaardigheden heeft, kan anderen begeleiden
Wie een goede leraar durft te zijn, krijgt vele leerlingen …
Het grootste geschenk aan een jonge mens is hem of haar te leren
volwaardig mens te zijn die kan geven en delen en léven!
Het jaarthema van Vastenactie is ‘Werken aan je toekomst’.
Projecten rond beroepsonderwijs en ondernemerschap kunnen
worden ondersteund met het geld, dat wij tijdens de vasten
inzamelen. Daarmee draagt Vastenactie bij aan twee van de
duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties voor 2030,
te weten goed onderwijs en eerlijk werk voor iedereen. We maken
kennis met twee jonge mensen.
Gedurende de vastentijd zullen de collectebussen achterin onze
kerken staan. Sinds een paar jaar gebruiken we geen vastenzakjes
meer. U kunt uw gift zo in de bus doen, u kunt er ook een enveloppe
omheen doen. Ook kunt u het geld overmaken naar NL21 INGB
0000 0058 50 t.n.v. Vastenactie Den Haag.
Van harte bij u aanbevolen. Lonneke Gunnink – van den Berg
DANKWOORD VOOR ALLE GIFTEN VOOR DE
ADVENTSACTIE 2019
Beste parochianen van de parochie H. Kruis,
Graag willen we iedereen bedanken, die een gift heeft gedaan aan de
Adventsactie. Zo kunnen weer veel mensen geholpen worden, die het
hard nodig hebben. Het blijft mooi als wij vanuit ons land, vanuit ons
Salland, bij kunnen dragen aan de toekomst van velen. We maken
allemaal onderdeel uit van onze ene wereld. Zo zijn we met elkaar
verbonden. Hartelijke groet, mede namens de betrokkenen die zich
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nog altijd inzetten voor de Adventsactie, Lonneke Gunnink – van den
Berg, pastoraal werker met aandachtsveld diaconie
PAROCHIEREIS 2021 – PAULUS EN JOHANNES
ACHTERNA IN WEST- TURKIJE
In mei 2011 maakten wij onze eerste Parochiereis, naar Israël, 40
parochianen met 2 pastores, Lysbeth Minnema en Astrid van
Engeland. En in september datzelfde jaar maakten nog eens twee
groepen dezelfde reis. Met Astrid gingen wij in 2013 naar
Griekenland en in 2015 naar Italië. In 2017 gingen we naar
Macedonië en vorig jaar, 2019, naar Armenië, beide keren met pastor
Trees Schoot Uiterkamp. Alle reizen waren erg mooi en ze waren
ook allemaal op de informatieavond al volgeboekt. Met DrieTour
hebben wij nu een volgende reis voorbereid. Dat zal een heel andere
reis worden want wij gaan zonder pastor op stap. Trees Schoot
Uiterkamp gaat niet meer met ons mee en voor pastor Evelien
Reeuwijk, die de parochiereizen voor de parochies Heilig Kruis en
Heilige Lebuïnus in haar pakket heeft, is het te snel, zij heeft
daarvoor een te vol programma. Het pastoraal team heeft de
reiscommissie van de parochie Heilig Kruis (Timo Besten, Willie
Boosveld, Theo Icking en Els Ruiter) toestemming gegeven een reis
zonder pastor te organiseren en natuurlijk zijn wij erg blij met het
vertrouwen dat zij ons, de commissie, schenken. Wij gaan zonder
pastor maar wij willen wel dat het echt een parochiereis blijft. We
hebben ervoor gekozen van 25 mei tot en met 3 juni 2021 de
apostelen Paulus en Johannes achterna te gaan in West-Turkije.
Pastor Astrid van Engeland was altijd al enthousiast over deze reis en
vond dat we die een keer moesten maken. Ook pastor Evelien
Reeuwijk heeft hem gemaakt en beveelt hem erg aan. Een mooie
afsluiting van 10 jaar als parochie met elkaar op stap. Wij willen de
reis op de gebruikelijke manier vormgeven met onderweg enkele
korte vieringen en voldoende informatie. We zullen over een
Nederlandstalige gids beschikken die ons de hele reis zal vergezellen.
Pastor Evelien Reeuwijk helpt ons in de voorbereiding, Els heeft
ervaring opgedaan als reisleidster, Willie gaat regelmatig voor bij
avondwakes in de H. Kruisverheffing en neemt met pastor Evelien
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Reeuwijk de voorbereiding van de vieringen voor haar rekening en
met ondersteuning van Theo en Timo gaan we er weer een mooie reis
van
maken.
Op
de
website
van
de
parochie
www.parochieheiligkruis.nl kunt u het programma van dag tot dag
bekijken. Zoals gebruikelijk kunnen wij nog geen definitieve prijs
afgeven, die is pas ca. 11 maanden voor vertrek bekend, maar naar
verwachting zal het voor een groep van 35 tot max. 39 personen ca. €
1455,- per persoon zijn voor een tweepersoonskamer, toeslag voor
een eenpersoonskamer € 209. Deze prijs is inclusief alle maaltijden,
fooien en entrees, alleen uw drankjes en persoonlijke uitgaven komen
voor eigen rekening. Een visum is vanaf 2 maart niet meer nodig. De
informatieavond voor deze reis, waarbij pastor Evelien Reeuwijk
aanwezig zal zijn en de presentatie zal verzorgen, is op maandag 18
mei om 20.00 u in de Pauluszaal. Die avond kunt u zich ook opgeven
en zoals gebruikelijk zal er geloot worden als het maximale aantal
van 39 opgaven overschreden wordt. Als u nog vragen hebt of meer
informatie wilt kunt u contact opnemen met Els Ruiter,
elsruiter48@gmail.com – telefoon 0624452182/0570531308. Ook
kunt u zich bij haar opgeven als u 18 mei niet aanwezig kunt zijn
maar wel aan de reis wilt deelnemen.
Namens de reiscommissie, Els Ruiter

VERENIGINGSNIEUWS
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 niet lid kunnen worden van een
club of een vereniging. En die zijn dus 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. Zo zorgen we er samen voor dat meer kinderen, meer kunnen
spelen.
De collecte wordt in het buitengebied gelopen in de week van 2- 7
maart. Op vrijdagavond 6 maart zullen de kinderen van de scouting
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zelf, onder begeleiding van ouders, in de kern van Heeten langs de
deuren gaan. Mocht u deze avond niet thuis zijn en toch een bijdrage
willen leveren dan kan dat via:
www.jantjebeton.nl/niet-thuis,
selecteer Scouting Achille Ratti, kies een bedrag ( 50 % is voor de
scouting) en bevestig de betaling. Namens alle scoutingleden en
kinderen van Nederland alvast hartelijk dank voor uw gift!
55+SCHOONHETEN
Dinsdag 3 maart laten Wim en Ineke Grotenhuis ons meegenieten
van hun reis naar Rusland-Mongolië-China.Ook de 55+ Heeten zijn
hierbij uitgenodigd. Aanvang 14.00 u. in Gemeenschapscentrum “t
Scheultie.
ARS LONGA
Op 5, 6 en 7 maart is het dan eindelijk zover! De jaarlijkse
toneelvoorstelling van Ars Longa met dit jaar als titel De
Dwaallichten. Zin in een avondje uit met misschien ook een lekker
diner vooraf? Er zijn nog toegangskaarten beschikbaar voor de
uitvoeringen op 5, 6 en 7 maart! Kaartjes kunt u kopen bij Brasserie
Dert13n en Bakkerij Bosgoed. Ook zijn er nog dinerarrangementen
inclusief toegang tot de voorstelling beschikbaar. Informatie hierover
en reserveren kan telefonisch bij Dert13n (tel.0572-381217). Het
beloofd weer een ouderwets avondje lachen te worden. Wij hopen dat
u er bij bent!
Toneelvereniging Ars Longa
ACTIVITEITENGROEP 55+
Let Op! Dinsdagmiddag 3 maart zijn we uitgenodigd door de
Activiteitengroep Schoonheten. De fam. Grotenhuis uit Schoonheten
zullen ons het een en ander vertellen over hun belevenissen tijdens
hun vakanties in Rusland en China.
Waar : Scheultie; Aanvang : 14.00 u.; Kosten € 5,00.

OVERIG NIEUWS
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DE
HERSENSTICHTING
BEDANKT
GEVERS
EN
VRIJWILLIGERS!
Van 27 januari tot en met 1 februari vond, zoals u weet in Heeten de
collecte voor de Hersenstichting plaats. Er zijn weer veel collectanten
op pad gegaan om, voor al die mensen met een hersenaandoening,
geld in te zamelen. Deze enthousiaste inzet heeft het fraaie bedrag
van € 1.012,55 opgeleverd. De opbrengst wordt besteed aan
wetenschappelijk onderzoek en aan voorlichting, om zo een bijdrage
te leveren aan een betere toekomst voor mensen met een
hersenaandoening. Namens de Hersenstichting hartelijk bedankt voor
uw bijdrage.
Heeft u de collectant gemist? Uw gift is altijd welkom op
rekeningnummer NL18 INGB 0000 000 860 t.n.v. Hersenstichting,
Den Haag. Hersenstichting, afdeling Heeten. W.Groenewoud.
e-mailadres; w.groenewoud2@kpnplanet.nl tel: 0572381524
ANDER GELD IN SALLAND (VOORHEEN RUILKRING
HEETEN E.O.) OPGEHEVEN
Ondanks ieders enthousiasme en inzet om van 'Ander Geld in
Salland' een succes te maken, is het niet optimaal van de grond
gekomen en hebben de leden en het bestuur besloten te stoppen. Het
resterende subsidiegeld (verkregen uit de pot ‘Duurzaam Heeten’) is
naar het Dorpsfonds (PB Heeten) gegaan, waar dan weer andere
duurzame initiatieven uit voort zullen vloeien.
Met vriendelijke groet,
de voormalige bestuursleden
HEETEN VIERT VRIJHEID
In 2019 en 2020 herdenken we in
Nederland het beëindigen van de Tweede
Wereldoorlog, 75 jaar geleden. Wij vieren
dat we sindsdien weer in vrijheid leven, en
het besef dat we samen verantwoordelijk
zijn om vrijheid door te geven. Die vrijheid
wordt natuurlijk ook in Heeten gevierd en herdacht. Op 11 april
aanstaande is het 75 jaar geleden dat Heeten van de Duitse bezetting
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is bevrijd. Op die dag (paaszaterdag) worden op het Dorpsplein en in
het KulturhusTrefpunt diverse activiteiten georganiseerd om de
bevrijding van Heeten te herdenken. Oude militaire voertuigen, die
een vrijheidstour door Salland maken, houden dan tussen 12.30 en
13.30 u. op het Dorpsplein in Heeten een lunchstop. Rond die tijd
wordt de viering door muziek en zang omlijst en houdt Historisch
Heeten een foto-expositie over de oorlog in het KulturhusTrefpunt.
En natuurlijk hangen we die dag ook de vlag weer uit. Er zijn voor
deze gelegenheid speciale “Heeten Viert Vrijheid” vlaggen gemaakt.
Historisch Heeten zal een aantal vlaggen verzorgen langs de route
Holterweg - Dorpsplein en Dorpsstraat richting Raalte
Belangstellenden kunnen deze vlag voor 15 maart bestellen bij
info@K2reclame.nl. De kosten bedragen € 15,50 per stuk.
Historisch Heeten houdt op vrijdag 6
maart. 2020 van 18.00 tot 20.00 u. haar
maandelijkse inloopavond in het woonen 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
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.
SPREEKUUR ENERGIEK HEETEN
Op dinsdagavond 3 maart houdt Energiek Heeten weer spreekuur.
Het spreekuur wordt gehouden van 20.00 tot 21.00 u. in Kulturhus
Trefpunt. 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.
Verder kan advies ingewonnen worden over uitgebrachte offertes.
Ook zal er aandacht besteed worden aan zaken als terugverdientijd en
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recente duurzame ontwikkelingen. Jan Schonenberg (06-33017143),
Jan Oostewechel (06-51176432), Loeck Tomassen (06-51343620),
Janet Besten (06-46752145).
ERWTENSOEPACTIE
We willen iedereen die heeft meegeholpen hartelijk bedanken voor
hun inzet en natuurlijk ook alle mensen die wat hebben gekocht.
Bestuur Zwembad "De Oase" Heeten
REUMA NEDERLAND
Het Reuma Nederland strijdt voor een beter leven met reuma. In de
week van 16 t/m 21 maart komen de collectanten bij u aan de deur.
Wij vertrouwen er op, net als andere jaren dat het weer een succes
mag worden. Alvast hartelijk dank voor de geweldige inzet.
Reuma Nederland comité Heeten, Diny Groot Zwaaftink, Dinie Tijs
en Miep Mulder
HEETEN KLASSIEK
Klassieke muziek uit Salland!
Op zaterdag 7 maart verzorgt het ensemble SallaBande in het
KulturhusTrefpunt een muzikale avond. Een mooie bijzonderheid
hierbij is dat het ensemble bestaat uit enthousiaste vakmusici uit de
regio Salland met, zoals zij zelf verwoorden 'een
grote passie voor muziek, de wens die muziek
verstaanbaar te vertolken voor iedereen, en met
interactie in de concerten en improvisatie'. Zij
brengen een qua muziek en samenstelling boeiend
en gevarieerd programma dat mondeling wordt
aangekondigd en eventuele toegelicht door de
musici zelf. Naast de voltallige bezetting zijn er ook solo’s (o.a. fluit)
en duo’s (o.a. cello en piano) te horen. Zij brengen muziek van onder
andere Bach, Beethoven, Pärt en Dvorak.
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.
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KulturhusTrefpunt.
Na afloop van het concert is er een nazit in het KulturhusTrefpunt.
Daarnaast kunnen wij u in samenwerking met brasserie Dertien in de
vorm van Heeten Klassiek-Culinair een compleet verzorgde avond
aanbieden. Dit arrangement houdt in:
• om 17.00 u. een 3-gangen menu bij Brasserie Dertien, inclusief
drankje.
• van 20.15 tot ca. 22.30 u. Heeten Klassiek in KulturhusTrefpunt
te Heeten, inclusief koffie en drankje.
• Voor een mooi avondje uit bedragen de kosten € 49,50 p.p. all-in;
u kunt zich t/m 3 maart hiervoor aanmelden via
info@heetenklassiek.nl.

SPORTNIEUWS
VOETBAL
Datum/tijd
Thuis
Zaterdag 29 februari 2020
14:00 Sallandia JO17-1
09:45 Heeten JO11-1G
09:00 SV Zwolle JO8-2
09:00 Heeten JO11-2
12:45 Heeten JO15-1
10:00 Heeten JO9-1
09:00 Traningsgroep
Zondag 1 maart 2020
14:00
Heeten 1
11:15
Juventa '12 2
12:30
Heeten 5
12:00
Heeten 7
09:30
Almelo 45+1

Dinsdag 3 maart 2020
19:45
Heeten onder de 21
Zaterdag 7 maart 2020
16:20
ZAC JO19-2
15:00
Heeten JO17-1

Uit
Heeten JO17-1
Berkum JO11-2
Heeten JO8-3
Heeten JO11-3
SJO JCO 15-2
Wijhe JO9-2

oefen
oefen
oefen

Haarle 1
Heeten 2
Holten 8
Diepenveen 5
Heeten 45+1

Witkampers onder de 21

Oefen

Heeten JO19-1
Eerbeekse Boys JO17-2
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13:00
12:45
13:00
13:00
11:15
09:45
09:45
08:30
09:45
09:45
08:45
09:45
08:45
08:45
09:00

Rohda R. JO17-4
Heeten JO15-1G
Lemelerveld JO15-3G
Sallandia JO13-1
Heeten JO13-2
HHC Hardenberg JO12-4
Heeten JO11-1G
AZC JO11-2
Heeten JO11-3G
Colmschate JO9-1
Heeten JO9-2G
Rohda R. JO8-2
AZC JO8-1
Heeten JO8-3
Traningsgroep

Heeten JO17-2G
De Zweef JO15-1
Heeten JO15-2G
Heeten JO13-1
Wesepe JO13-1G
Heeten JO12-1
Be Quick'28 JO11-1
Heeten JO11-2
DAVO JO11-1
Heeten JO9-1
Lemelerveld JO9-2
Heeten JO8-1
Heeten JO8-2
Rohda Raalte JO8-7G

VOLLEYBAL
Datum/tijd
Thuis
Zaterdag 29 februari
16:30 Heeten Sportief MA 1
16:30 Heeten Sportief MB 1
Maandag 2 maart
Innovatiemakelaars.nl WSV
20:30 HR 2
Dinsdag 3 maart
21:45 WIK Steenderen HR 1
vrijdag 6 maart
20:15 Heeten Sportief DR 3
20:15 Heeten Sportief DR 4
20:45 Heeten Sportief DS 1
21:00 Dash HR 1
zaterdag 7 maart
16:30 Heeten Sportief MA 1
16:30 Heeten Sportief MB 1
16:30 Heeten Sportief MC 1
maandag 9 maart
20:15 Avior DR 7
woensdag 11 maart
20:15 sv SOCII DR 1
21:15

Heeten Sportief HR 4

Uit

Sporthal

Avior MA 4
SV Dynamo Apeldoorn
MB 5

HEETEN

Heeten Sportief HR 3

WARNSVELD

Heeten Sportief HR 4

STEENDEREN

Bruvoc DR 1
Avior DR 8
A.B.S. DS 1
Heeten Sportief HR 2

HEETEN
HEETEN
HEETEN
VORDEN

HEETEN

Jumbo Van Andel-Ormi
MA 1
HEETEN
Hevo MB 1
HEETEN
Hevo MC 1
HEETEN
Heeten Sportief DR 1

DEVENTER

Heeten Sportief DR 3
Innovatiemakelaars.nl
WSV HR 2

WICHMOND
HEETEN
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donderdag 12 maart
20:45 Avior DR 9
vrijdag 13 maart
19:00 Avior MA 3

Heeten Sportief DR 4

DEVENTER

Heeten Sportief MA 1

SCHALKHAAR

POTGROND EN COMPOST ACTIE
Wij willen iedereen die een bestelling of een vrije gift heeft gedaan hartelijk
bedanken! Door uw bijdrage en door de samenwerking met Zuid Oost Salland is
onze actie wederom een geweldig succes geworden. Zaterdag 7 maart zal de
compost en potgrond aan huis worden bezorgd. In het dorp zal het net als
voorgaande jaren, gescheiden van elkaar worden rond gebracht. Mocht u de leden
aan de deur hebben gemist en toch nog graag potgrond of compost aan huis
geleverd krijgen, neemt u dan voor 4 maart contact op met Saskia Reimert: tel
0641191030. Ook voor vragen en/of opmerkingen over de actie kunt u ons via dit
nummer bereiken.
Heeten Sportief

HANDBAL
Datum/tijd
Thuis
Uit
Aanw./ vertr.
Zondag 1 Maart
11:00
CVO DS4
Plus Severijn Heeten DS4
12:10
CVO A1
Plus Severijn Heeten A1
13:15
Plus Severijn Heeten DS3
Achilles AHV DS2
Woensdag 4 Maart
19:30
SDOL DMW1
Plus Severijn Heeten DMW1
Zaterdag 7 Maart Toernooi F1 Klarenbeek
09:20
Plus Severijn Heeten F1
Wijhe '92 F1
10:00
Plus Severijn Heeten F1
SC Klarenbeek F1
10:40
Kwiek F1
Plus Severijn Heeten F1
Zaterdag 7 Maart Toernooi F2 Apeldoorn
09:20
Voorwaarts F2
Plus Severijn Heeten F2
08:15
09:40
Plus Severijn Heeten F2
SDOL F1
10:20
AHV Achilles F1
Plus Severijn Heeten F2

Zaterdag 7 Maart overige wedstrijden
09:00
Dalfsen E2
12:45
Plus Severijn Heeten D1
13:45
ABS E2
17:00
SDOL C1
17:45
Overwetering C1
19:00
Plus Severijn Heeten B1

Plus Severijn Heeten E1
AHV Achilles D2
Plus Severijn Heeten E2
Plus Severijn Heeten C2
Plus Severijn Heeten C1
CVO B1

07:50
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20:15
Plus Severijn Heeten DS2
CVO DS2
20:30
Overwetering DS2
Plus Severijn Heeten DS1
Zondag 8 Maart
11:00
Overwetering A1
Plus Severijn Heeten A1
11:50
Zwolle HS1
Plus Severijn Heeten HS1
12:10
Schalkhaar DS2
Plus Severijn Heeten DS4
12:15
Overwetering DS3
Plus Severijn Heeten DS3
Donderdag 12 Maart
20:00
Broekland DMW2
Plus Severijn Heeten DMW2
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
handbal app.

AFMELDEN HANDBALSEIZOEN 2020/2021
De leden die zich willen afmelden voor het volgende handbalseizoen,
dienen dit d.m.v. het afmeldingsformulier vòòr 1 maart door te geven. Dit
kan aan Marion Nikamp van de ledenadministratie. Het email adres is
mnikamp@ziggo.nl. Het afmeldingsformulier is te downloaden vanaf de
website www.handbalheeten.nl.

AANLEVERDATA ’T KEVERTJE
Verschijningsdatum
vrijdag
28 februari
13 maart
27 maart
10 april
24 april
15 mei
29 mei
12 juni
26 juni

Aantal weken
2
2
2
2
3 i.v.m. mei vakantie
2
2
2
8

Kopij inleveren
zondagavond
23 februari
8 maart
22 maart
5 april
19 april
10 mei
24 mei
7 juni
21 juni

18

