't Kevertje
Kerk- en verenigingsnieuws voor Heeten

WATER – LICHT-LEVEN
Iedere drie jaar in de veertigdagentijd zijn er drie zondagen (dit jaar
15, 22 en 29 maart) achter elkaar bijzonder lange evangelielezingen.
Deze lezingen stammen uit een heel oud lezingenrooster dat gebruikt
werd om volwassen doopleerlingen voor te bereiden op Pasen. Drie
keer lezen we een heel hoofdstuk uit het Johannesevangelie: de
vrouw bij de bron (Jo 4), de genezing van de blindgeborene (Jo 9) en
de opwekking van Lazarus (Jo 11). Hoe verschillend de verhalen
ook zijn, telkens gaat het om de vraag wie Jezus is. Johannes
gebruikt grote symbolen om dit aan te duiden.
Water
Jezus geeft levend water en is ook zelf een bron van levend water.
Jezus als onze levensbron met fris en sprankelend water. Hij geeft
moed, inspiratie. Bij Hem mogen we ons telkens komen opfrissen.
Licht
In het prachtige verhaal van de genezing van de blindgeborene
schenkt Jezus licht in de ogen van een man die jarenlang blind was.
Gaandeweg het verhaal blijkt het om meer dan letterlijk zien te gaan.
Jezus schenkt ons zicht op onszelf, om de mensen om ons heen en
op God. Hij helpt ons om met een hart van liefde naar de wereld te
kijken.
RK Kerk Maria Onbevlekt Ontvangen

Vrijdag 13 maart 2020
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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.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,
0570-622328 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

Leven
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Als Jezus zijn vriend Lazarus terugroept uit de dood gaat het over
leven bij God. “Ik ben de verrijzenis en het leven,” zegt Jezus tegen
zijn zus Marta. Jezus is de bron van echt en betekenisvol leven. Dit
leven komt van God en is door niets kapot te krijgen, zelfs niet door
de lichamelijke dood.
Grote symbolen van stromend water, licht in de ogen en leven in
Gods hand brengen ons op weg naar Pasen. Een goed reis door de
veertigdagentijd!
Diaken Marc Brinkhuis

KERKNIEUWS
VIERINGEN PAROCHIE H. KRUIS LOCATIE HEETEN
Datum
Heeten
Za. 14/3
Heeten
Zo. 15/3
Nw. Heeten
Za. 14/3
Nw. Heeten
Zo. 15/3
Holten
Zo. 15/3
Heeten
Wo. 18/3
Datum
Heeten
Za. 21/3
Heeten
Zo. 22/3
Nw. Heeten
Za. 21/3
Nw. Heeten

Tijd
17.30 u.

Viering
Eucharistieviering,
past. G. Nijland en
priesterkandidaat G. de Bekker
Geen viering

Koor
Parochiekoor

Geen viering
Geen viering
09.30 u.
19.00 u.

Tijd
19.00 u.

Eucharistieviering,
pater W. Boerkamp
Eucharistieviering

Viering
Woord- en communieviering,
past. werker C. Broekhoff
Geen viering

Koor
Power of
Music

Geen viering
10.30 u.

Eerste Heilige Communie,
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Zo. 22/3
Holten
Zo. 22/3
Heeten
Wo. 25/3

past. G. Nijland
Geen viering
19.00 u.

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.
OVERLEDEN
Op woensdag 26 februari is op 74-jarige leeftijd overleden Teun
(Antonius Hendrikus Stephanus) Hagen. Hij woonde op de
Stevenskamp 7 te Heeten Op woensdag 4 maart heeft de
crematieviering plaatsgevonden
Op zondag 8 maart is op 85-jarige leeftijd overleden Johan (Johannes
Lambertus) Kakkenberg. Hij woonde op de Stevenserf afd. de Beuk.
Op vrijdag 13 maart heeft zijn uitvaart en crematie plaatsgevonden.
Dat zij mogen rusten in vrede.
MISINTENTIES
Wij gedenken de volgende intenties:
In het weekend van 14 en 15 maart:
Jgt. Bernard Schrijver; Overl. ouders Groote Stroek-Schoot, Jan,
Bernard en Teun; Johan en Herman Lubbers; Hein Hunneman en
overl. fam.; Johanna en Antoon Kerkvliet en overl. fam.; Willy
Tepperik en overl. ouders Tepperik-Rosenkamp; Leon
Schoorlemmer; Johan en Tonnie Elshof en overl. fam. Aarnink;
Overl. ouders Gerrit Oldeboer-Annie Eekmate; Geert Voorhorst;
Johan, Gerard en Henny Hagen en overl. fam. Hagen; Louise
Delnoy-Sijsterman; Johan Kakkenberg.
Woensdag 18 maart:
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Ouders Kakkenberg-Hannink en overl.fam.; Toos en Bernard
Hiethaar en overl. fam.; Leida en Frans Boerhof; Overl. ouders
Dijkman-Satink, broers en zussen; Jan Voorhorst.
In het weekend 21 en 22 maart:
Jgt. Tonia Voorhorst-Kemper en overl. fam.; Ouders RuiterTepperik; Hein Hunneman en overl. fam.; Johanna en Antoon
Kerkvliet en overl. fam.; Bernard Vloedgraven en overl. fam.; Louise
Delnoy-Sijstermans; Overl. ouders Oostewechel-Meijerink en overl.
fam.; Johan Kakkenberg.
Woensdag 25 maart:
Hein en Gerda Groot Lipman-Siero.
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. 14/3
Za. 21/3
Zo. 29/3

Tijd
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.

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

Acolieten
Eveline Salden en Thijs Wessels
Geen misdienaars
Geen misdienaars
Geen misdienaars
Tijs en Ruben Salden
Geen misdienaars
Geen misdienaars
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Za. 11/4

21.00 u.

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

09.00 u.
09.00 u.
19.00 u.

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

Thijs Wessels en Judith Salden
Geen misdienaars
Eveline en Tijs 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.
KERKSCHOONMAAK
Dinsdag 31 maart groep 5
Maandag 20 april groep 1

PAROCHIESECRETARIAAT GESLOTEN
Op vrijdag 20 maart is het parochiesecretariaat gesloten!
GOEDE WEEK – PASEN
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Beste parochianen, we zijn in deze veertigdagentijd samen op weg
naar de kerndagen van ons geloof. We beginnen de Goede Week met
Palm- of Passiezondag. We herdenken op deze dag de intocht van
Jezus in Jeruzalem. En de mensen maar roepen 'Hosanna, gezegend
die komt in de naam van de Heer'. Onze Heer wordt als een koning
binnengehaald. Maar wij weten wel beter! Dezelfde mensen die de
ene dag nog 'Hosanna' roepen, schreeuwen op een aantal dagen later
net zo hard: 'Aan het kruis met Hem, weg met Jezus!’ Beide
elementen komen terug in de viering van Palm- of Passiezondag. We
herdenken de glorievolle intocht van de Heer in Jeruzalem, maar we
weten ook dat dit Zijn eindstation is. 'Heden Hosanna, morgen
kruisig Hem'.
Aan het einde van de Goede Week vieren we het Triduum Sacrum
(de heilige drie dagen): Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Pasen.
Op Witte Donderdag herdenken we dat Jezus voor het laatst maaltijd
hield met Zijn vrienden. Het is de dag van de instelling van de
Eucharistie en van het priesterschap. Een echte feestdag! Vanouds is
het ook een diaconale dag, dienstbaarheid staat centraal. In het
evangelie van deze dag horen we immers over de voetwassing. Jezus
als dienaar van allen. Een toepasselijk lied deze dag is het ‘Ubi
caritas et amor, Deus ibi est’, ‘Waar liefde is en vriendschap, daar is
God’.
Goede Vrijdag is de dag waarop we het lijden en sterven van onze
Heer Jezus Christus herdenken. Is het niet vreemd dat we deze dag
GOEDE vrijdag noemen? Toch niet! Want het lijden en sterven van
de Heer, hoe wreed ook, is uiteindelijk goed geweest, heilzaam;
verzoenend zou je kunnen zeggen. Deze vrijdag bleek niet het
einde....zo opende Christus voor ons de deur naar de hemel. En zo
komen we bij Pasen. De Paaswake vormt het hoogtepunt van onze
liturgie: Gods grote daden, de hele geschiedenis door, worden
herdacht en gevierd. Het zijn vooral de symbolen van vuur, licht en
water en natuurlijk de Eucharistie, die ons wijzen op God, die met
ons meetrekt en ons geleidt naar het land van Belofte. We hopen dat
veel parochianen deze heilige dagen komen meevieren. Deze dagen
zijn als een feuilleton! Een serie van vier: Palmzondag, Witte
Donderdag, Goede Vrijdag en Pasen. Je zou er eigenlijk niet één
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moeten missen! Probeer deze dagen liturgisch mee te vieren. Zie het
parochieblad of de website voor de diverse vieringen in onze kerken
van de parochie H. Kruis. Welkom.
Mede namens de leden van ons pastoraal team en de emeriti-pastores
wens ik u van harte een goede opgang naar Pasen!
Hartelijke groeten, pastoor Ronald Cornelissen
VIERING VAN BARMHARTIGHEID OP WEG NAAR PASEN
Als voorbereiding op Pasen wordt er in onze parochie van het heilig
Kruis weer een ‘Viering van Barmhartigheid’ gehouden. Parochianen
uit alle locaties van de parochie zijn welkom voor deze viering op
dinsdagavond 31 maart 19.00 uur in de St. Pauluskerk in Raalte. Het
is een mooie en warme viering die de afgelopen jaren op steeds meer
plaatsen wordt gehouden. De viering is in Lourdes ontstaan en
ontwikkeld. De viering begint met een korte woorddienst met een
gewetensonderzoek. Daarna is er aanbidding van het H. Sacrament.
Er zal zang zijn, korte gedachten en er is stilte. Er is gelegenheid om
een kaarsje aan te ontsteken bij het Allerheiligste 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 pastoor Cornelissen en
diaken De Bekker. We hopen dat veel parochianen komen meevieren
als voorbereiding op Pasen.
CHRISMAMIS
Elk jaar in de Goede Week wijdt de aartsbisschop de H. Oliën die we
gebruiken bij de ziekenzalving, de doop, het vormsel en de
priesterwijding. Al vele jaren wordt deze ‘Chrismamis’ gehouden in
de Onze Lieve Vrouwekerk, Hoofdstraat 18 in Apeldoorn (bij het NS
– station). Dit jaar is de Chrismamis op woensdag 8 april om 19.00
u. in genoemde kerk. Weet dat u van harte welkom bent om hierbij
aanwezig te zijn. Heel 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’
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Egidio Apeldoorn, waarmee u mensen met financiële moeilijkheden
kunt helpen. Na de viering is er koffie en ontmoeting en zullen de H.
Oliën worden meegegeven aan de diverse parochies in ons
aartsbisdom.
AVONDEN VAN DE MARTELAREN
Vele miljoenen christenen wereldwijd worden op dit moment
onderdrukt en zelfs achtervolgd. Jaarlijks worden christenen gedood
omwille van hun geloof in Christus. Iedere Goede Vrijdag bidt paus
Franciscus de kruisweg bij het Colosseum in Rome, symbool van de
eerste christelijke martelaren. In de aanloop naar Pasen bidden vele
gelovigen met de paus mee voor deze getuigen van ons geloof. Ook
in onze regio. Op vrijdag 13 maart wordt in de Basiliek van Onze
Lieve Vrouw Ten Hemelopneming te Zwolle een Avond van de
Martelaren gehouden. De avond begint om 19.00 uur met een
Eucharistieviering, gevolgd door een kruisweg met getuigenissen en
muziek tot ongeveer 21.15 uur. Dit jaar horen we onder meer het
verhaal van Pringantha Jayakody uit Sri Lanka die bij de aanslag op
Paaszondag 2019 zijn vrouw verloor. De getuigenissen laten zien dat
het ook vandaag de dag niet vanzelfsprekend is om in vrijheid in
Christus te geloven. Gebed voor de martelaren, hun nabestaanden én
hun vervolgers is daarom essentieel.
In de Onze Lieve Vrouwekerk aan de Stationsstraat 18 in Apeldoorn
wordt op dinsdag 7 april om 19.00 uur een Avond van de Martelaren
gehouden. Tijdens deze avond in Apeldoorn is er een oecumenische
viering met voorgangers uit diverse kerken. Naast PKN en RKK
onder andere ook uit de Syrisch Orthodoxe en de Koptische kerken.
Iedereen is welkom! Kom naar één van deze vieringen en bid mee
voor de vervolgde medechristenen!
KOPER POETSEN
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!

VERENIGINGSNIEUWS
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PAASEITJES-ACTIE
Zaterdag 14 Maart en in het weekend van 20 en 21 Maart worden er
weer heerlijke chocolade paaseitjes verkocht in het buitengebied van
Heeten. Zaterdagmiddag 21 Maart kunt u de leden van de ponyclub
in het dorp aan uw deur verwachten. De zakjes kosten €4,- per stuk,
als u drie zakjes koopt betaalt u € 10,PC Heeten
LEZING DONOR REGISTRATIE
55-plus Schoonheten geeft in samenwerking met Vrouwen van Nu
Schoonheten een lezing over de werking van de donorregistratie die
per 1 juli ingedient moet worden. Deze lezing wordt gegeven op
dinsdag 24 maart om 14.00 u. in 't Scheultie. Entree is €5,- inclusief
koffie of thee en een drankje . U bent van harte welkom.
DEMENTIEVRIENDELIJK DORP
Op dinsdagavond 17 maart 2020 om 19.30 u. wordt er in Kulturhus
Trefpunt een pubquiz georganiseerd. Geen “gewone” pubquiz, maar
een pubquiz die in het teken staat van dementie. Daarmee haakt de
KBO/PCOB
in
op
het
gemeentelijke
project
“Een
Dementievriendelijke Samenleving”
Het aantal mensen met
dementie neemt de komende jaren alleen maar toe. De hoogste tijd
dus om dementie bespreekbaar te maken en de overwegend negatieve
beeldvorming om te buigen, ook in ons dorp Heeten. Wij vinden het
belangrijk dat inwoners met dementie zo
lang mogelijk deel blijven uitmaken van
onze dorpssamenleving. Een samenleving
waarin mensen met dementie (en hun naasten) zich gehoord, gezien
en veilig voelen. Wij willen onze dorpsgenoten op een speelse
manieren leren omgaan met volksziekte nr. 1. Wat zou het mooi zijn
als wij een “Dementievriendelijk dorp” worden De vragen gaan
grotendeels over (dementie)zorg in de gemeente Raalte. Verder zijn
er vragen over mantelzorg, KR8 van Raalte, de ouderenzorg in het
algemeen en het dagelijks nieuws. Om eventuele vragen te
beantwoorden zijn Margreet Koerhuis (Beleidsadviseur Wmo) en
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Meike Schrijver aanwezig. Iedereen is van harte welkom. Wij hopen
ook de wat jongere ouderen op deze avond welkom te heten.
11 APRIL 2020 HEETEN VIERT VRIJHEID
Op het inlegvel Heeten 75 jaar bevrijd
ontbreekt bij het programma van 11 april de
tekst. De Nationale Ver. De Zonnebloem
organiseert een lunch voor haar leden bij
Brasserie Dertien en een bezoek aan de
activiteiten.Verder is het juiste telefoonnummer van Eef
Hoogeboom06-21593651 (de 1 ontbrak).
DUURZAAM PAASVUUR HEETEN
Door middel van een nieuw concept proberen de Sallands Zotten een
positieve wending te geven aan de toenemende discussie rondom de
traditionele paasvuren. Hiermee wordt geprobeerd het maximale uit
het Heetens paasvuur te halen in het kader van saamhorigheid,
duurzaamheid én spektakel! De paasbult wordt op speciale wijze
opgebouwd onder leiding van Uwe Dobberstein. Deze opbouw
zorgt onder andere voor een rookarme verbranding waarmee de
uitstoot van fijnstof wordt gereduceerd. Na drie á vier uur is de
paasbult veranderd in een gloeiende bult houtskool. Nu volgt het
tweede hoogtepunt van de avond: het blussen! Dit blussen zal
gepaard gaan met de vorming van een grote hoeveelheid stoom, wat
een mooi schouwspel geeft. Het overgebleven houtskool kan daarna
duurzaam worden ingezet: als biochar.

Wat is biochar?
Door de houtskool te vermengen met vaste mest kan een
hoogwaardig compost worden vervaardigd. De biochar helpt om
water en mineralen (waaronder stikstof en fosfor) langer vast te
houden in de grond. Dit bevordert niet alleen de plantengroei maar
stimuleert ook het bodemleven. Doordat de koolstof (houtskool) nu
nuttig wordt gebruikt, wordt deze niet in de vorm van CO2
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uitgestoten zoals gebeurt bij het volledig opbranden van een
paasvuur.
Hout inzamelen
Dit jaar wordt op 12 April het paasvuur ontstoken. U kunt in de
weken er voor weer snoeihout komen brengen. Let op; het hout mag
niet voorzien zijn van metalen, plastics, verf of lak. Dit jaar zijn
dikke stammen wel gewenst, maar liever geen kluiten. Ook hebben
wij op zaterdag 28 Maart weer de ophaalservice, dan komen we
snoeihout bij u thuis ophalen, als u in de bebouwde kom woont.
Heeft u vragen over het paasvuur, wilt u meer weten over
BIOCHAR of zicht inschrijven voor de ophaaldag kijk dan op de
website www.sallandszotten.nl/paasvuur of bel Frank Regelink 0615545399
Locatie: Spekschateweg 2
Inzameldagen: 14 Maart – 21 Maart – 28 Maart – 4 April – 11 April
Tijd: 09.30 t/m 12.30 u.
Kosten: vrije gift wordt erg op prijs gesteld
Groeten de Sallands Zotten

OVERIG NIEUWS
INFORMATIEAVOND OVER ELEKTRISCH AUTODELEN
Op woensdag 25 maart houdt Energiek Heeten een infoavond over
het delen van elektrische auto’s. De avond is in het Kulturhus
Trefpunt in Heeten van 20.00 tot 21.30 u. Voor een kopje koffie en
thee wordt gezorgd. Het delen van een auto heeft veel voordelen en
wordt al langer gedaan, bijvoorbeeld in de vorm van carpoolen, dat
al decennia populair is. Waarom zou je een 2e auto houden als die één
keer in de week gebruikt wordt voor boodschappen of voor af en toe
een familiebezoekje. Eigen auto’s zijn relatief duur door de vaste
kosten. Bovendien is er zo minder ruimte nodig, op de weg en met
parkeren en worden de files in ieder geval niet langer. Waarom zou je
dat nog doen als er een alternatief is?In Heeten en omgeving is dat
alternatief er (nog) niet. Hoog tijd om daar mee te beginnen. En als je
gaat autodelen, dan is het zaak om maar gelijk voor een elektrische
auto te kiezen, want die belasten het milieu een stuk minder, er wordt
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meetbaar minder CO2, stikstof en roet uitgestoten. Door één of meer
elektrische deelauto’s in Heeten beschikbaar te hebben wordt het met
name aantrekkelijk als je een auto nodig hebt voor korte ritten in de
buurt of voor dagritten. Op de informatieavond in het Kulturhus
woensdag 25 maart 20.00 u. wordt niet alleen ingegaan op het
waarom van het delen van een elektrische auto maar ook op de
praktische invulling daarvan. Voorbeelden van dichtbij huis komen
aan de orde, verder wordt besproken wat voor soort auto’s je kunt
verwachten, waar je kunt laden, wat de kosten zijn, hoe je kunt
reserveren en verdere vragen die bij u leven.
VOGELMARKT IN MANEGE HEETEN
Zondag 22 maart tref je in de manege heel veel vogels van alle
soorten en maten.Naast vogels worden er ook aanverwante artikelen
verkocht, zoals voer, kooien, nestkasten en volières. Particulieren
kunnen vogels te koop aanbieden. Vogels mogen niet in lopers
worden aangeboden in verband met het welzijn van de dieren. De
markt is toegankelijk voor publiek tussen 09.00 en 12.00 u. Voor
extra informatie kun je bellen met 06-53738477.
WANDEL4DAAGSE HEETEN
De datum voor de Wandel4daagse 2020 is bekend. Dit jaar is deze
van maandag 15 t/m donderdag 18 juni. Zet het alvast in je agenda,
zodat we er samen weer een leuk evenement van kunnen maken.
Wij zoeken nog vrijwilligers die ons 1 of meerdere avonden willen
helpen. Bv. als verkeersregelaar of stempelpost. Stuur ons een mailtje
en dan nemen wij contact met je op. Voor meer info e-mail naar
wandelvierdaagseheeten@gmail.com.
JAARVERGADERING PLAATSELIJK BELANG HEETEN
Heeten Woont, Heeten Sport, Heeten Durft… Tijdens onze
jaarvergadering krijg je meer informatie over deze actuele
onderwerpen en presenteren we de resultaten van onze enquête over
de woonbehoefte in Heeten. Daarnaast presenteren de werkgroepen
Zicht op de kerk in Heeten en de Stichting Germanen hun plannen.
Verder maken we een start met de nieuwe structuur van PB. Er is
veel energie gestoken in deze nieuwe structuur en de rol daarbinnen
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voor het PB. Kom naar de vergadering om te zien wat dit betekent.
Bij de start wordt het PB ondersteunt door een groep betrokken
Heetenaren. Uitgelegd zal worden hoe het werkt, wat het op kan
leveren en wat er nog te doen is. Vragen stellen kan natuurlijk ook.
“Goh, ik wist niet dat er zoveel speelt in ons dorp.” Dit was een
veelgehoorde reactie na afloop van onze vorige jaarvergadering. Ben
je ook benieuwd? Kom dan op 24 maart naar KulturhusTrefpunt.
Aanvang 20.00 u. Iedereen is van harte welkom. De volledige agenda
en het jaarverslag staan binnenkort op onze site: www.pbheeten.nl
Plaatselijk Belang Heeten
STICHTING GERMANEN HEETEN
Beste Heetenaren, we mogen samen trots zijn op ons everzwijntje.
De winnaar van ‘De archeologische Vondst van Overijssel’. Dat
geeft nogmaals aan hoe belangrijk de opgravingen in Heeten zijn. Het
tijdsgewricht, bijna 2000 jaar geleden, waarin Germanen in Heeten
waren en misschien ook wel enkele Romeinen. Allemaal erg
spannend en reuze interessant. Het nodigt uit om meer te willen
weten. Bedankt voor uw stem
Stichting Germanen Heeten

SPORTNIEUWS
VOETBAL
Datum/tijd Thuis
Zaterdag 14 maart 2020
15:00 Heeten JO19-1
12:30 Blauw Wit'66 JO17-1
14:30 Heeten JO17-2G
13:30 Heino JO15-2

Uit
Sc. Overwetering JO19-1
Heeten JO17-1
Wijhe '92 JO17-3
Heeten JO15-1G
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12:45 Heeten JO15-2G
11:15 Heeten JO13-1
11:00 Broekland JO13-1G
09:45 Heeten JO12-1
10:00 Rohda R. JO11-2
09:45 Heeten JO11-2
09:45 Heeten JO11-3G
08:45 Heeten JO9-1
08:30 Hellendoorn v.v. JO9-2
08:45 Heeten JO8-1
08:45 Heeten JO8-2
08:30 Be Quick'28 JO8-4
09:00 Haarle 4 tegen 4
09:00 Traningsgroep
Zondag 15 maart 2020
14:00 Ulu Spor FC 1
11:00 Heeten 2
12:30 Turkse Kracht 3
10:30 Klarenbeek SC 2
10:00 Heeten 6
12:00 Heeten 7
09:15 Heeten 45+1
Zaterdag 21 maart 2020
15:00 Heeten JO19-1
11:00 Holten JO15-2
09:45 Juventa '12 JO11-2
09:00 Wijhe 4 tegen 4
09:00 Traningsgroep
Zondag 22 maart 2020
14:00 Heeten 1
10:15 Heeten 3
10:00 Marienheem 3
11:00 Holten 7
12:30 Heeten 5
09:30 Haarle 5
10:45 Holten 8
09:30 OVC '21 45+1

Almelo JO15-2G
ABS JO13-1
Heeten JO13-2
SJO FC Dalfsen JO12-5G
Heeten JO11-1G
FC Zutphen JO11-5G
NEO JO11-7
WSV JO9-1
Heeten JO9-2G
Schalkhaar JO8-1
Witkampers JO8-3
Heeten JO8-3
Heeten 4 tegen 4 1 en 2

Heeten 1
Schalkhaar 3
Heeten 3
Heeten 4
Lettele 4
Heeten 5
Almelo 45+1
Helios JO19-1
Heeten JO15-1G
Heeten JO11-3G
Heeten 4 tegen 4 1 en 2

Hoonhorst 1
Holten 4
Heeten 4
Heeten 5
Noord Veluwe Boys 2
Heeten 6
Heeten 7
Heeten 45+1

Afmelden voetbalseizoen 2020-2021:
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Indien leden zich willen afmelden voor het volgende seizoen, dat kan
alleen met een digitaal afmeldingsformulier voor 1 april. Dit is van
wezenlijk belang om de invulling van komend seizoen rond te
krijgen. Het digitaal formulier is te vinden op de website van S.V.
Heeten.nl onder het kopje informatie.
VOLLEYBAL
Tijd
Team thuis
Vrijdag 13 maart
19:00 Avior MA 3
Zaterdag 14 maart
09:00 Heeten Sportief N5 1
10:00 Heeten Sportief N5 1
10:30 Heeten Sportief N2 1
10:30 Salvora N3 3
11:30 SV CCW ‘16 N2 1
11:30 Avior N3 3
11:30 Spiker DS 2
14:00 Luttenberg MC 1
14:30 A.B.S. MB 2
Maandag 16 maart
20:45 Hooiberg DR 1
21:30 sv Welsum HR 1
Woensdag 18 maart
20:15 Lettele DR 1
21:15 Heeten Sportief DR 3

Donderdag 19 maart
19:00 Voorwaarts DS 8
21:00 Voorwaarts HR 1
21:00 Voorwaarts HR 2
Vrijdag 20 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 21 maart
09:00 Voorwaarts N2 4
09:30 Heeten Sportief N3 1
10:00 Heeten Sportief N5 1

Team uit

Plaats

Heeten Sportief MA 1

SCHALKHAAR

Hevo N5 1
Hooiberg N5 1
Vocluma N2 2
Heeten Sportief N3 1
Heeten Sportief N2 1
Heeten Sportief N3 1
Heeten Sportief DS 1
Heeten Sportief MC 1
Heeten Sportief MB 1

HEINO
HEINO
HEETEN
HEETEN
HEETEN
HEETEN
EERBEEK
LUTTENBERG
BATHMEN

Heeten Sportief DR 1
Heeten Sportief HR 2

OLST
WELSUM

Heeten Sportief DR 2
S.C. GORSSEL DR 2

LETTELE
HEETEN

Heeten Sportief DS 2
Heeten Sportief HR 1
Heeten Sportief HR 3

TWELLO
TWELLO
TWELLO

Avanti DR 1
Epse DR 1
Innovatiemakelaars.nl
WSV DS 2
Heeten Sportief HR 4

HEETEN
HEETEN

Heeten Sportief N2 1
Voorwaarts N3 2
Hevo N5 1

TWELLO
TWELLO
HEINO

HEETEN
VORDEN
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10:30
10:30
11:00
11:00
16:30
16:30
17:00

Heeten Sportief N2 1
Heeten Sportief N3 1
Heeten Sportief N3 1
Hevo N5 2
Heeten Sportief MB 1
Heeten Sportief MC 1
Bruvoc MA 1

Hevo N2 1
Avior N3 2
Avior N3 4
Heeten Sportief N5 1
Voorwaarts MB 2
WSV MC 1
Heeten Sportief MA 1

TWELLO
TWELLO
TWELLO
HEINO
HEETEN
HEETEN
BRUMMEN

HEETEN SPORTIEF
Alvast ter informatie: De jaarlijkse jaarvergadering wordt gehouden
23 april 2020 in de kantine van de Sporthal. Het is nog een beetje
vroeg maar we willen graag dat alle leden op de hoogte zijn van de
geplande datum. Reserveer het vast in uw agenda.
HANDBAL
Datum/tijd
Thuis
Vrijdag 13 Maart
20:00 Plus Severijn Heeten DMW1
Zaterdag 14 Maart
19:15 Plus Severijn Heeten DS4
Zondag 15 Maart
13:15 Plus Severijn Heeten DS4
Dinsdag 17 Maart
20:15 Plus Severijn Heeten DMW2

Uit

Aanw./ vertr.

LHC DMW1
LHC DS 4
CVO DS4
Swift '64 DMW1

Woensdag 18 Maart
Plus Severijn Heeten
20:00 Holten DMW1
DMW1
Zaterdag 21 Maart F Toernooi Tijenraan Raalte
09:00 SC Klarenbeek F1
Plus Severijn Heeten F1
09:40 Plus Severijn Heeten F1
Broekland F1
10:40 Plus Severijn Heeten F1
CVO F1
Zaterdag 21 Maart F Toernooi De Achterberg Luttenberg
09:00 SDOL F1
Plus Severijn Heeten F2
09:40 Plus Severijn Heeten F2
Kwiek (R) F2
10:40 Plus Severijn Heeten F2
Wijhe '92 F3
Zaterdag 21 Maart overige wedstrijden
10:40 DSC D1
Plus Severijn Heeten D1
12:05 Plus Severijn Heeten E1
Kwiek (R) E2

08:15

11:35

17

13:00 Plus Severijn Heeten E2
Zwolle E2
13:55 Plus Severijn Heeten C2
Haarle C2
14:55 Plus Severijn Heeten C1
Dalfsen C2
15:30 Wesepe B1
Plus Severijn Heeten B1
19:00 Plus Severijn Heeten DS1
Haarle DS1
20:15 Plus Severijn Heeten HS1
Cabezota HS1
20:25 Wesepe DS2
Plus Severijn Heeten DS2
Zondag 22 Maart
13:15 Plus Severijn Heeten DS3
Klarenbeek DS2
14:25 Plus Severijn Heeten DS4
Klarenbeek DS3
15:35 Plus Severijn Heeten A1
Huissen HV A1
Woensdag 25 Maart
20:45 Broekland DMW1
Plus Severijn Heeten DMW1
Vrijdag 27 Maart
20:00 Plus Severijn Heeten DMW2 DSC 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 handbal app.
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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 deze
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
verbinding, om op verhaal te
komen bij een Boer en Mens.
In deze bijzondere tocht zal de
‘bevrijding’ niet onopgemerkt
blijven.
Ook ontmoet je een ‘kleurrijke’
gast die je meeneemt in zijn
hartstocht voor boeren.
De boerenpelgrimstocht (van 9
kilometer) vindt plaats op
9 mei 2020, vertrek om 9.30 uur.
Vertrek en eindpunt: De Oarns
Hoeve, Eekteweg 1, 7448 PN
Haarle.

Opgave vóór 30 april 2020
Kosten: € 10,- incl.
boerenpannenkoek. De tocht heeft
een maximaal aantal deelnemers,
dus geef je snel op, via betaling,
bij www.boerenmens.nl
Dit initiatief is een samenwerking
tussen KIP en Boer-en-mens’.

Voor de wandeltocht is het
belangrijk dat je goed ter been
bent.
Zorg voor stevige waterdichte
wandelschoenen.
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AANLEVERDATA ’T KEVERTJE
Verschijningsdatum
vrijdag
27 maart
10 april
24 april
15 mei
29 mei
12 juni
26 juni

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

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