't Kevertje
Kerk- en verenigingsnieuws voor Heeten

Het is maar hoe je het bekijkt…..
“Wat is hij toch een zwartkijker, zeg”. Als dat van iemand wordt
gezegd, dan wordt bedoeld dat zo iemand alles zwart ziet, overal het
negatieve van in ziet.
Er zijn overigens talloze mensen die daar beslist ook wel reden toe
hebben. Mensen bijvoorbeeld voor wie het leven er door ziekte
bepaald niet rooskleurig uitziet. Zulke mensen zijn dan absoluut niet
geholpen met opmerkingen als: “kop op, joh, zie het leven toch ook
eens van de zonnige kant” of “er zijn toch ook nog lichtpuntjes” of
“het had toch ook erger kunnen zijn”. Zulke opmerkingen, hoe goed
bedoeld soms ook, slaan de plank volledig mis omdat ze de ander de
ruimte tot klagen ontnemen. En soms moet je eerst goed en
uitgebreid kunnen klagen (en daar ook de ruimte voor krijgen)
voordat je weer een spoortje van licht kunt zien. Ieder van ons heeft
denk ik wel de ervaring dat een stevig potje huilen heel weldadig op
je gestel en gemoed kan werken.
Maar er zijn ook mensen die in “zwart kijken” een merkwaardig
soort genoegen lijken te hebben. Ze weten over alles en iedereen wel
iets negatiefs te melden. Niets en niemand deugt er. Ze verspreiden
alleen maar zwartgallig nieuws. Voor zulke mensen moet je
oppassen, vind ik.
RK Kerk Maria Onbevlekt Ontvangen

Vrijdag 24 januari 2020

jaargang 54

nummer
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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. 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

Want hun zwartgalligheid werkt ó zo besmettelijk. Voor je het weet
ben je zelf geïnfecteerd en doe je mee met allen die vinden dat DE
kerk niet deugt, dat DE politici nooit de waarheid spreken, dat DE
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zorg overal tekort schiet, dat DE asielzoekers het wel weer gedaan
zullen hebben, dat DE belastingdienst niet te vertrouwen is, dat DE
jongeren allemaal een mes bij zich dragen en dat er waarschijnlijk
ook heel veel mis is met DE buren.
Nee, dan kom ik liever mensen tegen die het leven door een
gekleurde bril bekijken, die oog hebben voor de veelkleurigheid van
het leven. Zij proberen altijd en overal het positieve van in te zien en
hebben vooral oog voor de zonzijde van het leven. Zij bieden een
weldadig soort tegengif tegen louter zwartgalligheid. Je kunt zulke
mensen dan ook niet genoeg tegenkomen, vind ik. Hun optimisme en
vertrouwen werkt helend en aanstekelijk.
Ik moet denken aan mijn schoonvader die 4 jaar geleden is overleden.
7 jaar voor zijn dood werd hij geconfronteerd met kanker. De arts zei
hem dat hem een zwaar traject van bestralingen zou wachten en dat
hij vervolgens 5 jaar onder controle moest blijven. “Krijg ik er toch
zo maar even 5 jaar bij”, reageerde hij met een knipoog naar mij. Zo
was mijn schoonvader nu eenmaal. Slecht nieuws bracht hem niet
van zijn stuk. Hij probeerde altijd positief te blijven. Een man naar
mijn hart.
Harry Bloo, pastoraal werker

KERKNIEUWS
VIERINGEN PAROCHIE H. KRUIS LOCATIE HEETEN
Datum
Heeten
Za. 25/1
Heeten
Zo. 26/1

Nw. Heeten
Za. 25/1
Nw. Heeten
Zo. 26/1

Tijd

Viering
Geen viering

Koor

10.00 u.

Oecumenische viering,
Priester kandidaat G. de Bekker
en dominee Damstra. Na de
viering is er koffie drinken in de
kerk.
Geen viering

Parochiekoor
Heeten en
Wesepe

09.00 u.

Eucharistieviering,
Em. past. J. Verweij
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Holten
Zo. 26/1
Heeten
Wo. 29/1

09.30 u.

Datum
Heeten
Za. 1/2
Heeten
Zo. 2/2
Nw. Heeten
Za. 1/2
Nw. Heeten
Zo. 2/2
Holten
Zo. 2/2
Heeten
Wo. 5/2
Heeten
Vr. 7/2

Tijd

Viering
Geen viering

Koor

09.00 u.

Maria Lichtmis/Blasius zegen,
Em. Past. Limbeek
Woord- en communieviering,
Past. werker E. Reeuwijk
Geen viering

Parochiekoor

19.00 u.

19.00 u.

09.30 u.
19.00 u.
09.00 u.

Woord- en communieviering,
Past. werker H. Bloo
Eucharistieviering

Eucharistieviering,
Pater W. Boerkamp
Eucharistieviering
Eerste 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.
OVERLEDEN
Op donderdag 16 januari is op 89-jarige leeftijd overleden Jaap ten
Broeke. Hij woonde op de Stevenskamp 320 te Heeten. De crematie
heeft op donderdag 23 januari plaatsgevonden.

MISINTENTIES
Wij gedenken de volgende intenties:
In het weekend van 25 en 26 januari:
Jgt. Theo Linthorst; Hein en Gerda Groot Lipman-Siero; Ouders
Kakkenberg-Hannink en overl. fam.; Hein Bril; Hein Hunneman en
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overl. fam.; Johanna en Antoon Kerkvliet en overl. fam.; Gerard
Ruiter; Theo Solen, namens de werkgroep Filippijnen; Gerrit
Wichers Schreur; Jan Vloedgraven; Overl. ouders GrondhuisWevers; Ben Lugtenberg; Overl. fam. Haarman-Nij Bijvank.
Woensdag 29 januari:
Geen misintenties.
In het weekend van 1 en 2 februari:
Jgt. Wim Boksebeld; Overl. ouders Vulink-Reimert; Overl. ouders
Groote Stroek-Schoot, Jan Bernard en Teun; Hermanus Wippert en
echtg.; Johannes Kortenhorst; Evert Horleman en echtg.; Albertha
Kortenhorst en fam.; Hermanus Dibbelink; Johannes van Schooten;
Gerdina Bosch; Wilhelmus Logtenberg en echtg.; Mariet
Schoorlemmer; Antoon Schoorlemmer; Overl. ouders VoorhorstOlde Bijvank en Herman Voorhorst; Hein Hunneman en overl. fam.;
Johanna en Antoon Kerkvliet en overl. fam.; Jan en Tonny Groote
Wolthaar-Overmars; Anna Kogelman; Theo Solen namens de
werkgroep Filippijnen; Gerrit Wichers Schreur; Johan en Tonnie
Elshof-Aarnink en overl. fam.; Annie Meijerink-Kemper; Wim
Nijenkamp; Gerardus Olde Bijvank, Gerritdina Olde BijvankHaverkamp en Wim Olde Bijvank; Jan Vloedgraven; Jan Hagen en
fam. Hagen-Oosterlaar; Rinus Kemper; Jan Bril; Ben, Herman en
Mien Timmer en overl. fam.; Overl. ouders Grondhuis-Wevers; Hein
en Grada Wagemans en overl. familie.
Woensdag 5 februari:
Geen misintenties.
Vrijdag 7 februari eerste vrijdag van de maand:
Voor de levende en overleden leden van de KBO; Anton
Oostewechel en overl. fam.; Henk Goorden 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
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.
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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.
KOSTER EN ACOLIETEN
Datum
Zo. 26/1
Zo. 2/2
Za. 8/2
Za. 15/2
Zo. 23/2
Wo. 26/2

Tijd
10.00 u.
09.00 u.
17.30 u.
19.00 u.
09.00 u.
19.00 u.

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

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

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*

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

Ma. 27/1 20.00 u. Werkgroep gebedsdienst

P

KERKSCHOONMAAK
Woensdag 29 januari groep 2
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Maandag 17 februari groep 3
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
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!
TERUGBLIK
Beste parochianen, een samenvatting van de jaarvergadering en
Nieuwjaarsreceptie.
Een mooie opkomst om het nieuwe jaar mee te beginnen. Een
welkom en de beste wensen voor 2020 door Agnes. Met een oliebol
en koffie begonnen we deze gezellige avond.
Pasoor Verweij deed een openingsgebed.
-Waarna Francine een financieel overzicht liet zien. Het was toch al
een overzicht van 2019. Niet alle cijfers waren daarvan al bekend.
Maar we staan er nog best goed voor. Ieder kon zien waar de meeste
vergoeding naar toe gaat en wat de inkomsten waren.
-Bart liet de nieuwe Organisatie Structuur & Diverse andere zaken
zien. De leden die woensdag net waren geïnstalleerd als coördinator,
zijn Francine coördinator budget en administratie, Roosmarie voor
pastoraat en Bart voor gebouw & beheer. Zo zijn op elke locatie 3
personen die weer met hun eigen groep samen komen onder leiding
van bestuur of pastoraal team.
Zo is er meer één parochie, onderling overleg, parochiebestuur en
pastorale team zijn beter betrokken bij de gebeurtenissen per locatie.
Ook met het oog op de toekomst naar 2025.
-Verder is nu elke zondag de kerk open voor bezoek, gebed of stilte.
-Vrijwilligers gevraagd die willen helpen bij tuinwerkzaamheden.
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-Het Veldkruis in de Spekhoek is gerestaureerd door Herman
Verwoolde. Geschilderd door Harry Koenjer. In het voorjaar willen
we het kruis terug plaatsen. Misschien in prosessie en dan inwijden?
-Project Zicht op de kerk. Het is de werkgroep gelukt om met
subsidies en giften voldoende geld bij elkaar te krijgen om de kerk te
verlichten. De parochie heeft hier geen financiële middelen voor. De
werkzaamheden worden door vrijwilligers gedaan. U kunt zich nog
melden als vrijwilliger om te helpen.
-Afscheid Herman Reefman als Kerkbalans administrator. Angela
deed een mooi bedankje voor Herman die 36 jaar deze taak op zich
nam, hij heeft veel mooie bedragen binnen gehaald voor de parochie.
Natuurlijk alles zo vertrouwelijk mogelijk. De laatste maanden heeft
de nieuwe werkgroep dit opgestart en op zich genomen. We kwamen
er wel achter dat dit veel werk was. Maar ook dank aan alle
vrijwilligers die elk jaar de enveloppen rondbrengen en ophalen.
Joke, Francine en Bart nemen nu de taken over. We hopen zondag de
opbrengst bekend te kunnen maken in de viering.
-In de pauze werden de lootjes voor de paaskaars uitgedeeld aan de
aanwezigen. Na de pauze was de trekking. Joke Alferink won de
mooie Paaskaars.
-Bij binnenkomst werd aan ieder een draagspeldje uitgereikt ‘Jaar
van de Eucharistie’.
Van 1 december 2019 tot 22 november 2020 vieren we het Jaar van
de Eucharistie. De uitleg van het speldje en het thema komt later. De
speldjes en prentjes zullen achterin de kerk komen te liggen voor de
liefhebbers.
-Pastoor Hogenelst had al een rondje handen geschud aan de
aanwezigen.
Hij vertelde zijn verhaal van de tijd dat hij in Heeten kwam, priester
werd gewijd op 29 april 1995, 25 jaar geleden dus. Mooie
bedevaarten heeft gemaakt met onze parochianen. Hier werkgroepen
heeft opgestart en fijn mee samen heeft gewerkt. Over zijn vertrek
naar zijn volgende parochie. De parochies waar hij priester werd
werden steeds groter in aantal locaties en afstanden. Op dit moment
woont hij in Bunnink.
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Om de terug weg uit te stellen was er een overnachting geregeld bij
pastoor Verweij. Daar heeft hij dankbaar gebruik van gemaakt.
Met de preek van sacramentsdag vertelde hij over de eucharistie. Het
breken van het brood. Het verhaal van de broden en de vissen.
Hopelijk dat we nog vaak deel mogen zijn aan Zijn tafel. En er
kerken openblijven voor deelname aan de Eucharistie.
Hij vond het erg geslaagd en gezellig. En dankbaar voor de geboden
gelegenheid om nog eens terug te komen in Heeten. Het deed hem
goed zoveel oude bekenden weer te zien en te spreken.
Dank voor uw komst allemaal en wel thuis.
Vriendelijke groet, Locatieraad
VORMSEL 2020
Het Vormsel in Heeten zal dit schooljaar toegediend worden op
vrijdag 15 mei 2020 in een viering om 19.00 u. Aanvankelijk was het
plan om deze viering op zaterdagavond 16 mei te houden.
Gaandeweg bleek echter dat er op die dag/avond ook een groots
festijn in Heeten is in het kader van het jubileumjaar van onze
fanfare. Hiervoor waren reeds meerdere afspraken gemaakt, die niet
teruggedraaid konden worden. Na overleg met het pastoraal team en
met de vormheer, is ervoor gekozen om uit te wijken naar de
vrijdagavond, omdat een andere zaterdag/zondag niet haalbaar bleek.
Leerlingen van de Bernadetteschool zijn inmiddels via een brief
benaderd. Ook kinderen die niet in Heeten op school zitten en
volgend jaar naar het voortgezet onderwijs gaan, willen we graag in
de gelegenheid stellen om aan dit Vormsel mee te doen. Als uw kind
aan dit vormsel mee wil doen en nog niet benaderd is, vragen wij u
om een mail te sturen naar de voorzitter van de werkgroep:
b.kleinovermeen@ziggo.nl Dan zal hij u van het vervolg van het
voorbereidingstraject op de hoogte houden. Ter info: de eerste
kennismakingsavond zal plaatsvinden op vrijdag 7 februari van 19.00
tot 20.30 u. in het KulturhusTrefpunt.
Werkgroep Vormsel
PAROCHIE-UITJE HEILIG KRUIS NAAR UTRECHT
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Op donderdag 26 maart 2020 organiseren we een uitje voor
parochianen die het leuk vinden met ons mee te gaan!
Het programma is als volgt:
08.30 uur
vertrek met de bus van de H. Kruisverheffing in Raalte
11.00 uur
start rondleiding DomUnder in Utrecht (in 2 groepen)
12.15 uur
nog even kijken in de Domkerk
12.45 uur
lunch met eigen lunchpakketje op een nadere locatie
13.45 uur
stadswandeling “Maria” in Utrecht
15.30 uur
koffie/thee
16.00 uur
Catharijnekathedraal in Utrecht met Vesperviering
door plebaan J.F.M. Boogers
17.15 uur
terugreis naar Raalte
De kosten voor deze dag bedragen € 38,50 p.p. Er kunnen i.v.m. de
toegang tot DomUnder max. 38 parochianen mee. Het pastoraal team
zal met 2 pastores meegaan.
Aanmeldingen zijn op volgorde van binnenkomst en zijn pas
definitief na betaling. Betaling overmaken op rekeningnummer NL71
RABO 0130 4483 54 o.v.v. Parochie-uitje Utrecht.
Indien u onverhoopt toch niet mee kunt, is restitutie van het bedrag
bij afmelding na 1 februari 2020 niet mogelijk.
We hopen u te mogen begroeten op deze gezellige en inspirerende
dag samen! Opgave bij het secretariaat in Raalte:
secretariaat@parochieheiligkruis.nl
Namens het pastoraal team,
Evelien Reeuwijk

KINDERKAMP EN TIENERKAMP 2020
Na de succesvolle editie van 2019 organiseert het Aartsbisdom
Utrecht ook in 2020 weer een kinderkamp. Terug van heel kort
weggeweest is het tienerkamp, dat volgend jaar eveneens wordt
gehouden.
KINDERKAMP

10

Als je iets belooft, dan moet je dat ook doen. God houdt zijn belofte,
altijd! Dat horen we in de Bijbelverhalen over Abraham en aan Noah,
dat zien we in het leven van Jezus. In de catechese en vieringen
zullen we daarover horen. En natuurlijk gaan we tijdens het kamp
heel veel leuke spelletjes doen, lekker naar het bos, knutselen,
zwemmen. Kortom: het belooft een heel leuk kamp te worden. Ga je
mee? Meld je dan zo snel mogelijk aan! Meer informatie:
jacqueline.kolfschoten@gmail.com of tel.: 06 29015399. Wanneer: 1
t/m 6 augustus | Waar: Kampeerboerderij de Heidebloem/ locatie de
Veltmaat, Oude Deventerweg 8a, 7448 RL Haarle | Voor wie:
Jongens en meisjes van 7 t/m 12 jaar | Aantal deelnemers: Maximaal
30 | Hoofdleiding: Vicaris Hans Pauw en Jacqueline Kolfschoten |
Kosten: € 125 per kind. Als er meerdere kinderen uit een gezin
meegaan, is er een speciaal tarief van € 70 per extra kind (voorbeeld
2 kinderen = € 195 i.p.v. € 250).
Aanmelden via www.jongaartsbisdom.nl kan tot 30 juni 2020.
FEESTWEEK VOOR TIENERS
In de zomervakantie van 2020 organiseert het bisdom weer een
tienerkamp! Het tienerkamp is één grote feestweek. “We vieren
namelijk alle grote christelijke feesten van het jaar: de geboorte van
Jezus met Kerstmis, de gebeurtenissen van Pasen en Pinksteren. En
dat alles binnen één week. Kerstdiner en Paaseieren zullen niet
ontbreken! Verder staan er veel toff e activiteiten in de planning,
zoals op de fi ets de omgeving verkennen, uitdagende spellen spelen,
wandeltochten maken en zwemmen. Maar het wordt natuurlijk pas
écht een feest als jij erbij bent, dus meld je snel aan!” aldus de
organisatie. Meer informatie: jacqueline.kolfschoten@gmail.com of
tel.: 06 29015399.
Wanneer: 1 t/m 6 augustus | Waar: Kampeerboerderij de
Heidebloem/ locatie de Delle, Oude Deventerweg 8a, 7448 RL
Haarle | Voor wie: Tieners (j/m) van 13 t/m 16 jaar | Aantal
deelnemers: Maximaal 30 | Hoofdleiding: Bas Kolfschoten, Rik
Ledoux & priester Gauthier de Bekker | Kosten: € 145 p.p. Als er
meerdere tieners uit één gezin meegaan, is er een speciaal tarief van €
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95 per extra tiener (bv. 2 tieners = € 240 i.p.v. € 290). Aanmelden via
www.jongaartsbisdom.nl kan tot 30 juni 2020.

VERENIGINGSNIEUWS
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”. Het belooft weer een gezellig avondje lachen te
worden! De voorverkoop start 1 februari bij Brasserie Der13n en
Bakkerij Bosgoed. Toegangsprijs: € 8.
Toneelvereniging Ars Longa
11
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HEETEN
VIERT
VRIJHEID
Het is dan op de dag af, 75 jaar geleden,
dat heel Heeten bevrijd is van de Duitse
bezetting en die dag (paaszaterdag)
zullen diverse activiteiten georganiseerd
worden om dit feit te herdenken. Zo
zullen oude militaire voertuigen een
bevrijdingstocht door Salland maken en zal er tussen 12.30 en 13.30
u. op het Dorpsplein in Heeten gestopt worden voor een lunch.
Dit zal door muziek en zang omlijst worden en Historisch Heeten zal
in het Trefpunt een expositie over de oorlog houden. Als er nog
foto`s zijn over de oorlogsperiode in Heeten, willen wij ze graag
gebruiken, neem contact op met Eef Hoogeboom telf. 0621593651.
MAANDELIJKSE INLOOPAVOND
Historisch Heeten houdt op vrijdag
7 februari. 2020 van 18.00 tot 20.00
u. haar maandelijkse inloopavond
in het woon- en Zorgcentrum
Stevenskamp voor belangstellenden
in de familiegeschiedenis. Leden
van Historisch Heeten kunnen
samen met u zoeken naar historische gegevens van uw eigen familie.
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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.
KINDERCARNAVAL
Hallo Kinderen Uit Heeten! Op maandag 24 februari is er weer
kindercarnaval bij brasserie Dert13n. Bij de kinderen uit groep 1-2-3
komen niet alleen de Prins en Prinses langs, ook Olaf en Elsa komen
langs bij de kindercarnaval. Zij zijn welkom aan de kant van het café.
De kinderen uit groep 4 t/m 8 zijn welkom aan de zaal kant. Wil jij
ook nog een leuk prijsje winnen? Kleur dan de kleurplaat in die te
vinden is in de carnavalskrant en neem deze mee naar de
kindercarnaval of trek je mooiste verkleed kleren aan. De
kindercarnaval begint om 15.00 u.en we feesten door tot 16.30 u. De
entree is € 2. Wij hopen jullie allemaal op maandag 24 februari te
zien. Tot dan!
Groeten, Carnavalsvereniging Sallands Zotten
CARNAVALSVERENIGING SALLANDS ZOTTEN
Hallo allemaal, niet voor iedereen is carnaval vieren
vanzelfsprekend. Soms zou je heel graag aan willen
sluiten, maar gaat het even niet. De
carnavalsvereniging steekt deze mensen graag een
(carnavals)hart onder de riem en start de
carnavalsweek op woensdagavond 19 februari met het rondbrengen
van fruitmandjes. Met wie zou jij eigenlijk graag de polonaise lopen?
Ken jij iemand uit Heeten die het op de één of andere manier verdient
om even in het zonnetje gezet te worden?
Laat het ons dan voor 12 februari weten via het mailadres
fruitmandjessallandszotten@gmail.com. Ook de wat oudere mensen
kun je op deze manier aanmelden. Wij vragen je om de naam, het
adres en een telefoonnummer door te geven, zodat wij van tevoren
kunnen overleggen met de persoon zelf. Maar als je een direct naaste
van de persoon bent, dan mag het ook een verrassing zijn! Voor
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vragen of meer informatie kun je contact opnemen met Ilse
Zwijnenberg, Ellen ten Hove of één van de andere leden van de
carnavalsvereniging. Vanwege de beperkte tijd is helaas niet
mogelijk om bezoekjes te brengen aan Heetenaren die (tijdelijk) op
een andere plek verblijven, bijvoorbeeld het ziekenhuis of
verpleeghuis. En tot slot is het goed te weten dat de Sallands Zotten
al op bezoek gaan bij de mensen die wonen op Stevenserf (19
februari) en op Stevenskamp (21 februari)! Met vriendelijke groet,
Carnavalsvereniging de Sallands Zotten
CARNAVALSOPTOCHT 2020
Op zondag 23 februari gaat de carnavalsoptocht door ons dorp!
Carnavalsvereniging Sallands Zotten hoopt er samen met alle
Heetenaren en prins Rob en prinses Martine een geweldige optocht
van te maken. Dit jaar hebben we een nieuwe categorie toegoevoegd
bij het prijzengeld. Een prijs voor verenigingen! Een leuke manier
om de kas van je vereniging te spekken! Dus ga brainstormen met je
sportteam, met je muziekmaatjes, met je knutselvrienden! Iedere
vereniging is welkom! Voor meer informatie kunt u mailen met
Enikamp@ziggo.nl. Zien we jullie op 23 februari?
Carnavalsgroeten van de Optochtcommissie Sallands Zotten

OVERIG NIEUWS
ERWTENSOEPACTIE
Donderdag 30 januari,6 en 13 februari verkopen we nog weer
heerlijke erwtensoep, bruine bonensoep, stamppot, worst en
balkenbrij tijdens de wekelijkse markt op het Dorpsplein. De
verkoop begint om 11.00 u. De opbrengst komt ten goede aan het
zwembad. Info is ook te vinden op www.zwembadheeten.nl
Bestuur Zwembad “De Oase” Heeten
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COLLECTE DE HERSENSTICHTING
Van 27 januari tot en met 1 februari gaan weer vele enthousiaste
collectanten (16) in Heeten op pad om geld in te zamelen voor al die
mensen met een hersenaandoening. Vrijwel iedereen kent wel
iemand met een hersenaandoening. Hieronder vallen de mensen met
een beroerte, dementie, autisme, hersentumor, de ziekte van
Parkinson en ADHD. Er komen per jaar 160.000 mensen met een
hersenziekte bij. Bijna een half miljoen mensen in Nederland hebben
te maken met een hersenaandoening. De gevolgen zijn veelal ernstig
en vaak blijvend. De Hersenstichting doet er dan ook alles aan om
hersenen gezond te houden en hersenaandoeningen te genezen. Om
dit te bereiken doet men veel onderzoek, geeft men voorlichting,
voert men vernieuwende projecten uit en werkt men aan goede
patiëntenzorg. Voor dit werk is uiteraard veel geld nodig. Daarom dit
vriendelijke verzoek, geef komende week uw gulle bijdrage aan de
collectant. U kunt ook uw gift overmaken op IBAN: NL18 INGB
0000 000 860 t.n.v. Hersenstichting Nederland, Den Haag. Hartelijk
dank voor uw steun. Meer informatie kunt u vinden op
www.hersenstichting.nl. Bent u na het lezen van bovenstaand bericht
eveneens enthousiast geworden voor al datgene wat de
Hersenstichting zoal doet, meldt u dan aan als collectant , u bent van
harte welkom! Namens de Hersenstichting Afdeling Heeten.
W.Groenewoud. emailadres : w.groenewoud2@kpnplanet.nl
tel;
0572381524.
HEETEN DURFT GAAT VAN START! JIJ DOET TOCH OOK
MEE?
Groen licht van de gemeenteraad. We mogen starten met de
burgerbegroting Heeten. Fijn dat we nu echt aan de slag kunnen! Wat
het is en hoe je mee kunt doen: hierover krijg je voor half februari
een handig bewaarboekje in de brievenbus. Geen boekje ontvangen?
We leggen ze in februari ook bij het Trefpunt en voor in de winkel bij
PLUS Severijn. Iedereen tussen 8 en 108 kan meedoen. En of je nou
één keer komt, of vaker: doe gewoon wat jou uit komt. Welkom in
ieder geval! Kijk voor meer informatie op www.heetendurft.nl
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STICHTING GERMANEN HEETEN
Heeten: een dorp met een bijzonder verleden.
Na een periode van intensieve voorbereiding en fondsenwerving
willen we het interessante verleden van Heeten op de kaart zetten.
Het bestuur is heel blij dat de Provincie Overijssel, de gemeente
Raalte en een aantal fondsen de financiële middelen hiervoor
beschikbaar stellen.
Waarom willen we het verleden van Heeten zichtbaar maken?
De opgravingen in 1993 op plan Hordelman kregen landelijke
bekendheid omdat de vondsten een unieke en uitzonderlijke
historische waarde hadden. In 2017 vonden archeologen op
“Veldegge” enorme boerderijen en vele waterputten uit de periode
900 - 1200 jaar na Chr. Dit bleken de grootste boerderijen in
Nederland uit die tijd te zijn. Dit maakt Heeten tot een dorp met een
bijzonder verleden. Jammer genoeg is dat nu niet zichtbaar.
Hoe kunnen we Heeten op een leuke en eigentijdse manier “op de
kaart” zetten?
We willen een ‘Germanen Kamer’ maken in KulturhusTrefpunt;
daarnaast een ‘digitale tijdreis’ om te kunnen wandelen- en fietsen
door de historie van Heeten; en een ‘publieksvriendelijke publicatie’
over de geschiedenis van Heeten van 200 jaar na Chr. tot nu. Dit voor
de Heetenaren, bezoekers, toeristen en geïnteresseerden in
archeologie.
Hoe gaan we dit organiseren?
Wij willen heel graag samen met inwoners van Heeten, ondernemers
en andere betrokkenen de plannen gaan uitwerken en uitvoeren. Heb
je een mooi verhaal bij een bijzondere plek in Heeten? Heb je leuke
ideeën? Wil je je creatief uitleven? Wil je af en toe de handen uit de
mouwen steken? Doe met ons mee. Kennis over archeologie is niet
nodig!
Binnenkort komen we met een uitgebreide flyer en een uitnodiging
voor een informatie bijeenkomst. Word je nu al enthousiast? Denk je
nu al: “Dat lijkt me leuk!”. Meld je dan alvast bij ons aan via:
germanenheeten@gmail.com. Samen maken we het verleden
zichtbaar in het heden.
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Hartelijke groet, Stichting Germanen Heeten: Inke Camphens, Betty
Stam, Ben Schrijver, Harry Nikamp, Harry Oosterhuis, Jan Regelink
en Dominique Doedens.

SPORTNIEUWS
VOETBAL
Datum/tijd
Thuis
Zaterdag 25 januari 2020
12:45 Heeten JO15-1
10:00 Heeten JO12-1
15:00 Heeten JO19-1
Zondag 26 januari 2020
14:00
Heeten 1
11:30
Rohda R. 5
10:00
Heeten 6
12:00
Heeten 7
10:00
Enter 45+1 (B.M.)
11:00
Heeten 2
Zaterdag 1 februari 2020
15:00
Heeten JO19-1
14:00
Haarle JO17-1
14:30
Heeten JO17-2G
13:00
Rohda R. JO15-3
12:45
Heeten JO15-2G
11:15
Heeten JO13-1
12:45
Voorwaarts T JO13-4M
10:00
Heeten JO12-1
10:00
Heeten JO11-1G
08:30
Warnsveldse Boys JO11-2G
10:15
Sportclub Deventer JO11-2
08:45
Heeten JO9-1
09:30
De Zweef JO9-3
09:30
Blauw Wit'66 JO8-1
08:45
Heeten JO8-2
09:00
Lemelerveld JO8-3G
Zondag 2 februari 2020
14:00
ABS 1
10:45
Heeten 2
11:30
Nieuw Heeten 2
09:30
Nieuw Heeten 3

Uit
ABS JO15-1
Rohda JO12-5
Rohda JO19-3

oefen
oefen
oefen

Holten 1
Heeten 3
Raalte 8
Raalte 6
Heeten 45+1
Broekland 2

oefen

VEVO JO19-1
Heeten JO17-1
EZC '84 JO17-2
Heeten JO15-1G
Hulzense Boys JO15-3
Colmschate JO13-1G
Heeten JO13-2
Heino JO12-4
Hattem JO11-1
Heeten JO11-2
Heeten JO11-3G
VIOS V. JO9-1
Heeten JO9-2G
Heeten JO8-1
Colmschate JO8-3
Heeten JO8-3
Heeten 1
Haarle 2
Heeten 3
Heeten 4
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12:30
10:00
12:00
09:15

Heeten 5
Heeten 6
Heeten 7
Heeten 45+1

ABS 6
Wesepe 5
Schalkhaar 9
Almelo 45+2

VOLLEYBAL
Datum/tijd

Thuis

vrijdag 24 januari
20:15 Heeten Sportief DR 2
20:15 Heeten Sportief DR 4
20:45 Heeten Sportief DS 1
21:30 Heeten Sportief DR 1
21:30 Heeten Sportief HR 3
zaterdag 25 januari
09:15 Hevo MC 1
16:30 Heeten Sportief DS 2
16:30 Heeten Sportief MA 1
18:00 Voorwaarts MB 2
dinsdag 28 januari
20:30 WIK Steenderen DR 1
Innovatiemakelaars.nl WSV
20:45 DR 1
21:45 WIK Steenderen HR 1

Uit

Sporthal

VIOS Eefde DR 3
Epse DR 1
Dros-Alterno DS 7
WIK Steenderen DR 1
VV Forza HR 1

HEETEN
HEETEN
HEETEN
HEETEN
HEETEN

Heeten Sportief MC 1
Dros-Alterno DS 11
Bruvoc MA 1
Heeten Sportief MB 1

HEINO
HEETEN
HEETEN
TWELLO

Heeten Sportief DR 2

STEENDEREN

Heeten Sportief DR 1
Heeten Sportief HR 2

WARNSVELD
STEENDEREN

19:30 Klarenbeek DR 2
20:15 Overa HR 1
21:15 Avior HR 1
21:15 VV Forza HR 1
vrijdag 31 januari
19:30 Dash DR 1
zaterdag 1 februari
09:00 Hevo N5 2
10:00 Heeten Sportief N5 1
14:00 EVV Bultman-Hartholt MA 1

Heeten Sportief DR 3
Heeten Sportief HR 3
Heeten Sportief HR 1
Heeten Sportief HR 4

KLARENBEE
K
ALMEN
DEVENTER
HARFSEN

Heeten Sportief DR 4

VORDEN

Heeten Sportief N5 1
Hooiberg N5 1
Heeten Sportief MA 1

18:00 Klarenbeek DS 3
vrijdag 7 februari
20:15 Heeten Sportief HR 1

Heeten Sportief DS 2

HEINO
HEINO
ELBURG
KLARENBEE
K

Volleybal Voorst HR 1

HEETEN

woensdag 29 januari
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20:15
20:15
21:30
21:30

Heeten Sportief HR 3
Heeten Sportief HR 4
Heeten Sportief DR 3
Heeten Sportief DR 4

21:30

Heeten Sportief HR 2

WIK Steenderen HR 1
Overa HR 1
Borplat DR 1
Voorwaarts DR 1
Innovatiemakelaars.nl WSV
HR 2

HEETEN
HEETEN
HEETEN
HEETEN
HEETEN

HANDBAL
Datum/tijd

Thuis

Uit

Zaterdag 25 Januari toernooi F 1 in Broekland
09:20 Schalkhaar F1
Plus Severijn Heeten F1
10:00 Plus Severijn Heeten F1
Kwiek F1
10:40 Broekland F1
Plus Severijn Heeten F1
Zaterdag 25 Januari toernooi F 2 in Bathmen
12:00 Plus Severijn Heeten F2
Kwiek (R) F2
12:40 Wesepe F1
Plus Severijn Heeten F2
Zaterdag 25 Januari overige wedstrijden
11:20 Plus Severijn Heeten E1
Schalkhaar E2
12:15 Plus Severijn Heeten E2
Schalkhaar E3
13:10 Plus Severijn Heeten D1
Zwolle D2
13:55 Plus Severijn Heeten C2
Zwolle DC3
14:55 Plus Severijn Heeten B1
Holten B1
Morrenhof Jansen/Dalfsen
19:00 Plus Severijn Heeten DS1
DS1
20:15 Plus Severijn Heeten HS1
Havana HS1

Aanw./
vertr.

10:50

Zondag 26 Januari
13:15 Plus Severijn Heeten DS4
Zwolle DS5
14:25 Plus Severijn Heeten A1
Nijhof/Broekland A1
15:35 Plus Severijn Heeten DS2
Dalfsen DS2
16:45 Plus Severijn Heeten DS3
Zwolle DS3
Dinsdag 28 Januari De Belte Nieuw Heeten
Plus Severijn Heeten
21:15 DMW2
ABS DMW1
Zaterdag 1 Februari
10:00 LHC E3
Plus Severijn Heeten E2
11:20 Achilles AHV C2
Plus Severijn Heeten C2
12:30 Schalkhaar D2
Plus Severijn Heeten D1
13:30 Auto van Ewijk/LHC C1
Plus Severijn Heeten C1
14:30 LHC B1
Plus Severijn Heeten B1
19:30 Haarle DS2
Plus Severijn Heeten DS2
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19:50 Ha-STU HS2
Plus Severijn Heeten HS1
Zondag 2 Februari
10:00 Brummen/Erica'76 DS1
Plus Severijn Heeten DS3
10:30 Klarenbeek DS4
Plus Severijn Heeten DS4
12:20 LHC DS1
Plus Severijn Heeten DS1
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.

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

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

Kopij inleveren
zondagavond
2 februari
23 februari
8 maart
22 maart
5 april
19 april
10 mei
24 mei
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