't Kevertje
Kerk- en verenigingsnieuws voor Heeten

Samen
Het woord ‘samen’ is een veelgebruikt woord als thema binnen ons
geloof. Hetzij in vieringen hetzij op een andere manier. Soms is het
zo vaak gebruikt, dat het bijna gaat tegenstaan. Tenminste, zo ervaar
ik dat. Maar het is een belangrijk woord, beter gezegd: het
vertegenwoordigt een belangrijke waarde. Uit het scheppingsverhaal
leren we, dat de mens niet gemaakt is om alleen te zijn. We hebben
elkaar nodig. Lange tijd in de geschiedenis hadden we elkaar zeker
nodig om letterlijk te kunnen overleven. In onze huidige
maatschappij, die individualistischer is dan ooit, krijg je de indruk
dat een mens het prima redt op zijn eentje. Maar volgens mij is niets
minder waar. Als het ons goed gaat, kunnen we ons nog aardig
redden op ons eentje. Dan brengen we voldoende geld in het laatje
om zelfredzaam te zijn of om wat we nodig hebben in te kopen.
Onze huidige samenleving - zeker onze bestuurders en regeerders gaat er vanuit, dat iedereen uiteindelijk zichzelf kan redden. Maar
dat is niet zo. Zeker als het je niet zo goed gaat, heb je mensen om je
heen nodig wil je niet in een isolement terecht komen. De
zogenaamde life events zorgen er met regelmaat voor, dat mensen in
armoede en vaak in zo’n isolement terecht komen. Een voorbeeld uit
het leven gegrepen. Een man krijgt een niet-progressieve spierziekte.
Daardoor gaat zijn relatie uit, raakt hij zijn kinderen en zijn baan
kwijt, moet het huis verkocht worden en wat rest is de bijstand.

Vrijdag 4 oktober 2019
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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. administrateur H. Reefman
Dit parochieblad komt uit voor 2 weken

_______________________________________________________
Algemene informatie
Openingstijden secretariaat: Heeten tel.381233
elke maandag-woensdag en vrijdagmorgen van 09.00 tot 12.00 u.
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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Het wordt overleven. In zo’n situatie gaat ook letterlijk je IQ
achteruit, zo tonen wetenschappelijke onderzoeken aan. De regering
zegt dan makkelijk: je moet zelf zien, dat je bij de juiste loketten
aanklopt voor de nodige voorzieningen. Maar dat is helemaal zo
makkelijk niet. Een maatje dat je dan bij de hand neemt is geen
overbodige luxe, maar broodnodig. Het mooie is: zulke mensen zijn
er, zeker in onze kerken. Iets soortgelijks geldt voor mensen die ziek
zijn. Hoe mooi is het wanneer anderen dan even langskomen, een
kaartje sturen, even bellen. Het is het werk, dat mensen uit onze
bezoekersgroepen doen. Het geldt zeker ook voor mensen met een
beperking. Zij hebben de hulp van anderen daadwerkelijk nodig.
God-zij-dank zijn er nog altijd veel mensen, die zich geroepen voelen
in de zorg werkzaam te zijn. Het was wat Jezus ons voorleefde. Naar
zijn voorbeeld en op die basis zijn heel veel mensen anderen nabij.
Soms zichtbaar, soms onzichtbaar zoals bijvoorbeeld ook het werk
van caritas. Het is op diezelfde basis dat we de (lotgenoten)groepen
‘Samen sterk: ik begrijp jouw gemis …’ hebben opgezet. Er zijn
meer voorbeelden te bedenken. Ooit deelden de eerste christenen
alles samen en niet voor niets benadrukken wij, dat we als
gemeenschap in onze vieringen samenkomen (communio). Dat we
onze medemensen niet aan hun lot overlaten, maar elkaar nabij zijn.
Wij zouden zélf zomaar opeens die medemens, die de ander nodig
heeft, kunnen zijn.
Lonneke Gunnink – van den Berg

KERKNIEUWS
VIERINGEN PAROCHIE H. KRUIS LOCATIE HEETEN
Datum
Heeten
Za. 5/10
Heeten
Zo. 6/10
Nw. Heeten
Za. 5/10

Tijd
17.30 u.

Viering
Woord- en communieviering,
past. werker H. Bloo
Geen viering

19.00 u.

Woord- en communieviering,
past. werker H. Bloo

Koor
Sunshine
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Nw. Heeten
Zo. 6/10
Holten
Zo. 6/10
Heeten
Wo. 9/10

Geen viering

18.45 u.
19 .00 u.

Eucharistieviering, em. pastoor
J. Verweij en kandidaat priester
G. de Bekker
Rozenkransgebed
Eucharistieviering

GEZINSVIERING MET ALS THEMA:
‘ALLE DIEREN TELLEN MEE’.
Zaterdag 5 oktober 17.30 u. De kinderen mogen een knuffel of foto
van hun huisdier of
lievelingsdier
meenemen!
Tijdens de viering
mogen ze met hun
knuffel of foto naar
voren naar het
priesterkoor komen.
Iedereen is van harte
welkom!
Datum
Heeten
Za. 12/10
Heeten
Zo. 13/10
Nw. Heeten
Za. 12/10
Nw. Heeten
Zo. 13/10
Holten
Zo. 13/10
Heeten
Wo. 16/10

Tijd
19.30 u.
13.30 u.
19.00 u.

Viering
Geen viering
Concert Power of Music
Geen viering
Concert Power of Music
Eucharistieviering,
Past. G. Nijland
Geen viering

Koor

Geen viering
18.45 u.
19 .00 u.

Rozenkransgebed
Eucharistieviering

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 zaterdag 28 september is op 86-jarige leeftijd overleden Toos
(Antonia Aleida) Hiethaar-Rietman. Zij woonde aan de Van
Walbekestraat 12 te Heeten. De uitvaartviering heeft op donderdag 3
oktober plaatsgevonden waarna de begrafenis op begraafplaats
Pleegste te Raalte.
Dat zij moge rusten in vrede.
MISINTENTIES
Wij gedenken de volgende intenties:
In het weekend van 5 en 6 oktober:
Jgt. Wilhelmus Vulink; Overl. ouders Vulink-Reimert; Gerrit en
Anneke Jansen; Wim Nijenkamp; Hermanus Wippert en echtg.;
Albertha Kortenhorst en fam.; Johannes van Schooten; Wilhelmus
Logtenberg en echtg.; Mariet Schoorlemmer; Antoon Schoorlemmer;
Overl. ouders Voorhorst-Olde Bijvank en Herman Voorhorst; Hein
Hunneman en overl. fam.; Johanna en Antoon Kerkvliet en overl.
fam.; Hein en Grada Wagemans en overl. fam.; Overl. familie; Gerrit
Evers; Gerardus Olde Bijvank, Gerritdina Olde Bijvank-Haverkamp
en Wim Olde Bijvank; Gerard Tijscholte; Annie Harink-Bosman;
Grade Gerritsen-Korenromp; Geert Beumer; Jan en Tonny Groote
Wolthaar-Overmars; Johan, Gerard en Henny Hagen; Wim
Bessembinder; Overl. ouders Grondhuis-Wevers; Toos HiethaarRietman.
Woensdag 9 oktober:
Leida en Frans Boerhof; Riek en Hein Groot Zwaaftink; Jan en Marie
van Rossum-Schoorlemmer; Gerrit Aarnink; Marie Lokate-Dijkman
en overl. familie.
In het weekend 12 en 13 oktober:
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Geen viering dit weekend en misintenties gaan naar het weekend van
19 en 20 oktober.
Woensdag 16 oktober:
Jgt. Pastoor de Kleine; Jgt. vrouw van Evert Horleman; Overl. ouders
Groote Stroek-Schoot, Jan, Bernard en Teun; Herman en Mien
Timmer, Ben 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.
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 zijn er in het weekend van12 en 13 oktober
geen viering.
KOSTER EN ACOLIETEN
Datum
Za. 5/10
Za. 19/10
Zo. 27/10
Vr. 1/11
Za. 2/11
Za. 9/11
Za. 16/11
Zo. 24/11
Za. 30/11

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

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

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

Rozenkrans gebed
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Wees gegroet, Maria, moeder van de Heer,
leer mij luisteren
als God tot mij spreekt,
en geloven dat Hij, ook voor mij,
een goede boodschap heeft.
Wees gegroet Maria, moeder van de Heer,
help mij doen dat wonder
dat God van mij vraagt,
en vertrouwen dat zijn liefde
alles ten goede keert.
Wees gegroet Maria, moeder van de Heer,
laat mij niet alleen als pijn en kwaad
mijn hart en leven breekt,
en vertel mij dan van Jezus,
uw Zoon en onze Heer.
Maria, ik ben naar hier gekomen
om met U en voor U te bidden.
Ik geloof in U, geloof ook Gij in mij.
Amen (van de Maria scheurkalender)
In de oktobermaand, rozenkrans maand, zullen we weer elke
woensdagavond van 9 oktober tot 30 oktober, voor de viering om
18.45 uur de rozenkrans bidden.
Bidt u met ons mee? U bent van harte welkom.
De locatieraad

PAROCHIENIEUWS
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. Volgende doopzondag is 27 oktober 2019.
PAROCHIE-AGENDA
P = Parochiecentrum T = KulturhusTrefpunt K = Kompas M = Molenhoek
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Ma. 14/10 20.00 u.
Do. 17/10 19.30 u.

Werkgroep Liturgie
Werkgroep avondwake

P
P

KERKSCHOONMAAK
Woensdag 23 oktober groep 2, maandag 11 november groep 3
WERELDMISSIEDAG VAN DE KINDEREN
Tijdens de missiemaand oktober vraagt Missio Nederland (Pauselijke
Missiewerken), dit jaar in samenwerking met Missio Aachen,
speciaal aandacht voor de katholieke gelovigen in Noordoost-India.
Vast onderdeel van de missiemaand is de Wereldmissiedag van de
kinderen aan het begin van de maand. Overal ter wereld helpen
kinderen andere kinderen. Dat doen ze door bijvoorbeeld van hun
zakgeld een beetje opzij te leggen en in het spaarzakje van Missio te
doen. Voor kinderen is er een speciale kinderkrant gemaakt. Zie
daarvoor de website: www.missio.nl/wereldmissiemaand -2019. In
het weekend van 5 en 6 oktober wordt er in onze vieringen
gecollecteerd voor de wereldmissiedag van de kinderen. Mocht u zelf
iets willen overmaken, dan kan dat op IBAN NL 14 INGB 0000 0110
20 t.n.v. Missie Wereldmissiedag van de kinderen, Den Haag.
PRESENTATIE GAUTHIER DE BEKKER
Tijdens een feestelijke eucharistieviering in een afgeladen volle
basiliek van de H.Kruisverheffing in Raalte op 15 september
jongstleden is Gauthier de Bekker gepresenteerd als nieuw lid van het
pastoraal team aan beide parochies, H. Kruis en H.Lebuinus. De zon
zorgde mee voor een feestelijk tintje: door de kleurige glas-inloodramen werd de basiliek binnen in mooi kleurrijk licht gezet. En
natuurlijk was het na de viering buiten prettig vertoeven met een
hapje en een drankje. Het gemengd koor Nieuw Heeten zong vol
enthousiasme een jubelende Catharinamis, prachtig! Het volledige
pastorale team ging mee voor in de viering. Ze werden geassisteerd
door een grote groep misdienaars en acolieten van zowel H.Kruis als
H.Lebuinusparochie. Het was hartverwarmend om deze grote groep
jonge mensen bevlogen bezig te zien met hun taken in de liturgie. Na
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de opening van de viering las vicaris Cornelissen de benoemingsbrief
van Gauthier voor in zijn hoedanigheid als bisschoppelijk vicaris.
Gauthier legde daarop zijn ambtseed af: “Ik aanvaard deze opdracht
die mij wordt toevertrouwd. Ik wil mij inzetten voor de mensen
binnen deze parochies. Hen wil ik, samen met mijn collega’s,
bijstaan, ondersteunen en opbouwen.Dit met behulp van Goeds Geest
en geïnspireerd door de Blijde Boodschap van het Evangelie, door
het woord van God: Liefde en gerechtigheid voor alle mensen”.
Zijn collega’s, het pastorale team, verwelkomde hem daarna. En bij
een feestje horen (symbolische) geschenken. Die overhandigden de
teamleden hem met de nodige kwinkslagen. Een brevier van Marc
Brinkhuis, een routekaart van Evelien (om te zorgen dat als hij zou
afdwalen, hij de weg terug altijd zou vinden). Lonneke gaf een mooie
Paaskaars. Pastoor Cornelissen wilde een zoutvaatje geven. Het werd
een uitgebreider exemplaar met peper (om de pit erin te houden),
zout, olie en azijn als smaakmakers. Clazien begon met een ballon in
de vorm van een hart op te blazen (want in het jongerenwerk gaat
heel wat puf zitten). Om tenslotte ballon mét pomp aan Gauthier te
overhandigen. (“ik ben nu wel bekaf, jij mag het verder doen..”) Zijn
preek opende pastoor Cornelissen met het beeld van trotse voetballers
die een beker triomfantelijk omhoog steken. Zo ook steken
Christenen vol trots het kruis omhoog, als triomfantelijk symbool, bij
processies bijvoorbeeld. De Bijbellezing vertelde over Nikodemus,
die door Jezus geraakt werd. Zo ook Gauthier. Op de vraag “wat
betekent het voor jou om een volgeling te zijn van Jezus?” mocht
Gauthier zelf vanaf het spreekgestoelte antwoord geven. Hij vertelde
openhartig over het moment waarop hij voor het eerst echt geraakt
werd: als klein jongetje die van zijn vader tijdens de consecratie te
horen kreeg “Nu mag je zeggen: mijn Heer en mijn God”. Mijn Heer
betekende dat ik hem wou volgen, dat hij mijn God was betekende
dat ik hem dankbaarheid verschuldigd was voor mijn leven als
zodanig, en ook voor de verlossing die hij ons bracht aan het kruis.
En recentelijk kwam daar naast mijn Heer en mijn God ook de titel
mijn Vriend bij.” We wensen Gauthier als parochiegemeenschap een
hele fijne tijd toe!
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JONGERENREIS NAAR ROME
Ben jij tussen de 18 en 28 jaar en had je nog geen plannen voor de
meivakantie? Wat denk je van een unieke jongerenreis naar Rome
van 26 april t/m 2 mei. Max. 100 jongeren vanuit alle Nederlandse
bisdommen kunnen mee. Je zult beslist heel wat mooiste zien krijgen
en uiteraard een hoop gezelligheid. Dit is een vooraankondiging. Heb
je belangstelling? Laat het me dan weten en ik houd je op de hoogte!
Probeer alvast wat vrienden of vriendinnen op te porren. Samen is
leuker dan alleen! Clazien Broekhoff jpsalland@live.nl
TARCISIUSDAG
Yeah!! We hebben gewonnen! In alle vroegte vertrokken 20
misdienaars en acolieten van H. Kruis- en H. Lebuinusparochie op 21
september vanuit Raalte en Schalkhaar naar Utrecht en joh, wat
hebben we daar een leuke Tarcisiusdag meegemaakt! Met een paar
auto’s in kolonne, handig geparkeerd bij de Uithof en toen in de bus
naar het centrum. Alles liep op rolletjes. In 2 grote koffers hadden we
alle misdienaarskleding mee. En ieder natuurlijk in een eigen
rugzakje een lunchpakketje en wat te drinken. Maar we werden ook
in het Bonifaciushuis warm onthaald met koffie, thee en pakjes
drinken! Omkleden voor de processie: 230 misdienaars en acolieten
op weg naar de kathedraal waar Kardinaal Eijk en Mgr. Woorts,
Vicaris Pauw, Rector Kuipers en pastoor ten Have in prachtige rode
gewaden klaarstonden. Onze acoliet Amirali was scheepjesdrager,
dus dicht bij het vuur op belangrijke momenten tijdens de viering. En
Jurgen Rijntjes mocht een voorbede voorlezen. Een mooie preek van
Kardinaal Eijk over belastingambtenaar Mattheus, die eerst
onbetrouwbaar was, maar gegrepen was door de weg van Jezus en
zich bekeerde tot een dienstbaar mens. “Zo zouden jullie ook als
misdienaars en acolieten in de kerk moeten zijn”, sprak de kardinaal
hen toe, “laat zien dat je betrouwbaar bent, door je
verantwoordelijkheid te nemen, en niet te gaan jatten of blowen,
maar je dienstbaar op te stellen, IN en BUITEN de kerk”. Om in je
oren te knopen… Daarna lunchen en op weg naar allerlei activiteiten:
onze groep ging samen met de kinderen van Hooglanderveen eerst
naar het Ariënsinstituut voor allerlei opdrachten rond liturgie. Dat

10

hebben we er hartstikke goed afgebracht! Rector Kuipers was zéér
tevreden over ons. Daarna naar het Lasergamen, weer op een heel
andere plek in de stad, maar gelukkig hadden we Gauthier bij ons!
Hij kent Utrecht heel goed, want hij heeft jaren op het Ariensinstituut
gewoond. Onder zijn leiding kwamen we overal waar we wezen
moesten. Fanatiek zijn ze met het lasergamen aan de gang gegaan.
Met rode, bezwete hoofden kwam iedereen weer naar buiten. DIT
WAS GAAF!!! Op weg naar het volgende onderdeel: Frikandellen en
patat in de achtertuin bij de kardinaal en daarna de prijsuitreiking.
Wat bleek: Yeah!! We hebben gewonnen!!! De eerste prijs voor H.
Kruis, H. Lebuinus, in samenwerking met O.L.V. uit
Hooglanderveen. Je snapt: volgend jaar gaan we weer om onze naam
hoog te houden: Voor alle misdienaars en acolieten geldt dan: ga
mee, want we gaan dan echt met zijn allen!
FILMAVOND ‘LA FAMILLE BÉLIER’
Donderdagavond 31 oktober zal in het Annahuis de film ‘La famille
Bélier’ (2015 - een film van Éric Lartigau) gedraaid worden. Een
korte beschrijving: Binnen het boerengezin Bélier heeft puberdochter
Paula een belangrijke rol. Zij is de enige die kan horen. Haar ouders
en broertje zijn doof. Daardoor is ze de ‘regelaar’ in het gezin. Ze
lijkt vrede te hebben met haar dienstbare leven totdat een
muziekleraar op school haar attendeert op haar zangtalent. Ze wil
naar Parijs om verder te studeren. Maar kan ze dit wel doen? Kiest ze
voor zichzelf of voor haar familie? Graag nodigen we
geïnteresseerden uit deze avond met ons mee te maken. Na afloop zal
er kort gelegenheid zijn onze indrukken uit te wisselen.
De avond ziet er als volgt uit:
19.30 u. inloop met koffie en thee
20.00 u. start film
22.00 u. afsluiting van de avond
We vragen een bijdrage van € 10 p.p.
Aanmelden
kan
vóór
24
oktober
via
e-mailadres
spiritualiteitscafe@parochieheiligkruis.nl. LET OP – DIT IS EEN
NIEUW MAILADRES.

11

INSPIRATIEWANDELING MET STILTEMOMENTEN
ZATERDAG 14 DECEMBER 2019
Het Spiritualiteitscafé van parochie Het Heilig Kruis houdt op
zaterdagochtend 14 december 2019 een inspiratiewandeling met
stiltemomenten in de natuur rondom Klooster Nieuw Sion
(Diepenveen). Joke van Steenoven en Liedewijde Tielbeek
begeleiden de deelnemers bij deze wandeling. Het thema is dit jaar
‘alleen wandelen bestaat niet’.
Zo naar het einde van het jaar worden de dagen korter, het wordt
kouder en we trekken als vanzelf meer naar binnen. Niet toevallig dat
deze periode samenvalt met de Advent, tijd van inkeer. Je bent zaken
aan het afronden en kijkt nog eens terug op het afgelopen jaar. Over
het een zal je meer tevreden zijn dan over het ander. In deze periode
van inkeer helpt stil zijn en je verwonderen voor dat wat op je pad
komt. Letterlijk soms. Het helpt om nieuwe inzichten te krijgen, mild
te zijn voor jezelf. En het helpt open te staan voor dat wat het
komende jaar naar je toe komt. Joke van Steenoven en Liedewijde
Tielbeek begeleiden deze anderhalf uur durende inspiratiewandeling
rondom het thema ‘alleen wandelen bestaat niet’. Er worden
oefeningen gedaan waarbij je dicht bij jezelf blijft. Ook gaan de
deelnemers ‘kauwen’ op een tekst die tot nadenken stemt. De
wandeling duurt van 09.30 - 11.30 u., inclusief koffie/thee drinken.
De kosten zijn €7,50 inclusief koffie/thee. Er wordt ongeveer 3 á 4
kilometer gewandeld over kleine bospaden. Aanmelden kan via emailadres spiritualiteitscafe@parochieheiligkruis.nl. Heb je vragen,
deze kun je ook aan dit e-mailadres sturen. De deelnemers krijgen
een bevestigingsmail.

VERENIGINGSNIEUWS
NAJAARSINZAMELING OERDAG 2019 GAAT NIET DOOR
Hallo inwoners van het mooie Oergat. Op zaterdag 12 oktober 2019
stond alweer de 10e OER-dag gepland! Echter na enig overleg zowel
intern bij onze commissie en het bestuur als extern met onze afnemer
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hebben wij besloten deze dag helaas NIET door te laten gaan. Door
leer uit het verleden zijn wij hiertoe genoodzaakt, omdat de huidige
omstandigheden nu zo zijn dat deze dag voor ons niet rendabel zal
zijn. Enerzijds willen we dat het een vast gegeven is dat we tweemaal
per jaar langskomen en jullie hiermee te ontzien van schroot dat jullie
voor ons verzameld hebben, maar anderzijds is ons doel van deze
inzameldag ook om geld in te zamelen voor de vereniging. Helaas is
dit laatste niet mogelijk met de huidige omstandigheden. Komend
voorjaar zal de OER-dag gewoon weer plaatsvinden, we gaan er
vanuit dat we dan weer een aantrekkelijk bedrag kunnen binnen
halen! Wij hopen dat u begrip heeft voor deze situatie. Vriendelijke
groet en Alaaf,
De Oercommissie Namens de Sallands Zotten
ACTIVITEITENGROEP 55+
"Zet jij de bloemetjes buiten?". Op woensdagmiddag 9 oktober
vertelt Anneke Schep ons het een en ander op een humoristische
wijze over ouder worden. Ouderdomsvlekken, zere tanden diverse
protheses grijze haren en wel of niet oppassen op de kleinkinderen
al dat soort dingen komen ter sprake. Waar: KulturhusTrefpunt.
Aanvang 14.00 u.

OVERIG NIEUWS
COLLECTE WEEK BRANDWONDEN STICHTING: 6 T/M 12
OKTOBER “GEEF OM LITTEKENVRIJE TOEKOMST”
In de week van 6 tot en met 12 oktober houdt de Nederlandse
Brandwonden Stichting de nationale collecteweek. Om ons ideaal te
kunnen verwezenlijken – brandwonden littekenloos genezen – zijn
wij afhankelijk van alle collectanten die zich voor de
brandwondenslachtoffers inzetten. Vandaar onze oproep “Geef om
een littekenvrije toekomst.” Want mensen met brandwondenlittekens
zijn vaak doelwit van vervelende opmerkingen en leven in een
samenleving waarin je met een geschonden uiterlijk jezelf driedubbel
moet bewijzen. Jaarlijks worden duizenden mensen in het ziekenhuis
opgenomen met tweede en derdegraads brandwonden. Ze bezorgen
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hen talloze operaties, pijnlijke verbandwisselingen en littekens. De
brandwonden stichting helpt kort na het ongeval, maar ook later in de
dagelijkse strijd. We financieren wetenschappelijk onderzoek,
ondersteunen artsen en verplegend personeel, zetten campagnes in
om de brandwonden te voorkomen en helpen slachtoffers sterker en
weerbaarder te worden. Meer informatie over projecten van de
organisatie, het voorkomen van brandwonden en voorlichting, vindt u
op www.brandwondenstichting.nl Wij wensen onze collectanten veel
succes en geef om een littekenvrije toekomst! Hartelijk dank. Met
vriendelijke groeten,
Sylvia Jansen, Celine Hondshorst en Ans Alferink
VOLKSDANSGROEP “DE VLUGGEVOETEN”
Op vrijdag 11 Oktober beginnen we weer. We dansen van 09.30 tot
11.00 u. in het KultushusTrefpunt in Heeten onder leiding van Lidy
Peeters uit Raalte. Houd u van dansen bewegen op muziek en van
gezelligheid kom gerust een keer langs of neem contact op met Lidy
Peeters telefoon 0572.352370 of met Herman Zennipman, tel. 0572381457.
SCHAKEN IN HEETEN
Er zijn 12 aanmeldingen voor de schaaklessen die in het
KulturhusTrefpunt gegeven worden. Een mooi aantal om de cursus
op te starten. De eerste les is op dinsdag 8 oktober, van 20.00 tot
21.00 u. Wie wil, kan zich nog aansluiten. Aanmelden via
j.mocking1948@gmail.com
HOBBYCLUB
De kinderen van groep 3 t/m 8 van de basisschool hebben een
opgaveformulier voor de Hobbyclub ontvangen. Door de nieuwe
privacywet kunnen wij helaas niet meer via de gebruikelijke weg de
kinderen van het speciaal basisonderwijs benaderen. Daarom vragen
wij of de kinderen die naar het speciaal basisonderwijs gaan of niet in
Heeten naar school gaan, maar wel graag mee willen doen met de
Hobbyclub, om zelf een opgaveformulier op te halen bij Irma
Berghuis aan de Nieenhof 47.
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Hobbyclub Heeten

SPORTNIEUWS
VOETBAL
Datum/tijd Thuis
Zaterdag 5-10-2019
15:00 Heeten JO19-1
12:30 GFC JO17-1
14:30 Heeten JO17-2G
12:45 Heeten JO15-1G
10:45 Hellendoorn v.v. JO15-4
11:15 Heeten JO13-1
08:45 Hulzense Boys JO13-2
09:45 Berkum JO12-5
09:45 Heeten JO11-1G
10:30 Heino JO11-3
09:45 Heeten JO11-3G
08:45 Heeten JO9-1
08:45 Heeten JO9-2G
08:45 Wijhe '92 JO8-1
10:00 Markelo JO8-2G
09:30 Blauw wit 66 4 tegen 4
09:30 Blauw wit 66 4 tegen 4
09:00 Traningsgroep

Zondag 6-10-2019
14:00 Enter 1
11:00 Heeten 2
11:15 Broekland 2
11:30 Wijhe '92 6
12:30 Heeten 5
10:00 Heeten 6
13:00 Heeten 7
09:30 Holten 45+3
Zaterdag 12-10-2019
15:00 Heeten JO17-1

Uit
Broekland JO19-1
Heeten JO17-1
Schalkhaar JO17-7
USV JO15-1
Heeten JO15-2G
DES JO13-1
Heeten JO13-2
Heeten JO12-1
Diepenveen JO11-1
Heeten JO11-2
Epse JO11-1G
Lemelerveld JO9-1
Helios JO9-3
Heeten JO8-1
Heeten JO8-2
Heeten 4 tegen 4 1
Heeten 4 tegen 4 2

Heeten 1
Enter 3
Heeten 3
Heeten 4
Diepenveen 5
Schalkhaar 10
Broekland 3
Heeten 45+1
DETO JO17-2
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15:00 Wesepe JO17-1G
10:00 JVC Dedemsvaart JO15-2
12:45 Heeten JO15-2G
08:45 SJO JCO JO13-1G
11:15 Heeten JO13-2
10:00 Heeten JO12-1
08:45 Markelo JO11-2G
09:45 Heeten JO11-2
09:45 Heeten JO11-3G
11:00 Heino JO9-1
09:00 ABS JO9-3
08:45 Heeten JO8-2
10:00 Heeten 4 tegen 4 1
10:00 Heeten 4 tegen 4 2
09:00 Traningsgroep
Zondag 13-10-2019

Heeten JO17-2G
Heeten JO15-1G
Haarle JO15-2
Heeten JO13-1
N. Heeten JO13-1G
WVF JO12-4
Heeten JO11-1G
Raalte JO11-2G
Colmschate JO11-4
Heeten JO9-1
Heeten JO9-2G
Enter Vooruit JO8-3
divers
divers

11:15
10:15
12:15
11:15
09:15
09:30
09:15

Heeten 2
Witkampers 4
Heino 9
Heeten 5
Heeten 6
Heeten 7
Juventa '12 45+1

Helios 2
Heeten 3
Heeten 4
Broekland 3
Broekland 4
Diepenveen 5
Heeten 45+1

VOLLEYBAL
Datum/tijd

Thuis

Vrijdag 4 oktober
20:15 Heeten Sportief DR 1
20:15 Heeten Sportief DR 4
20:45 Heeten Sportief DS 1
21:30 Heeten Sportief DR 2
21:30 Heeten Sportief HR 4
Zaterdag 5 oktober
13:30 Voorwaarts MB 2

Uit

Sporthal

VIOS Eefde DR 3
Volleybal Voorst DR 1
Dros-Alterno DS 5
Innovatiemakelaars.nl
WSV DR 1
sv Twello HR 1

HEETEN
HEETEN
HEETEN

Heeten Sportief MB 1

TWELLO

HEETEN
HEETEN
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16:30 Heeten Sportief DS 2
16:30 Heeten Sportief MA 1
Dinsdag 8 oktober
20:30 WIK Steenderen DR 1
20:30 Avanti DR 1
Woensdag 9 oktober
20:00 Epse DR 1
20:15 Overa HR 1
21:15 VIOS Eefde DR 3
21:15 VV Forza HR 1
21:15 VIOS Eefde HR 1
Zaterdag 12 oktober
09:00 A.B.S. N2 1
09:00 Vocluma N5 2
10:00 Heeten Sportief N2 1
10:00 Hevo N3 2
10:00 Heeten Sportief N5 1
11:00 Avior N3 2
11:30 Heeten Sportief N3 1
16:30 Heeten Sportief MB 1
16:30 Heeten Sportief MC 1
17:00 Hellas MA 1
Woensdag 16 oktober
20:45 Heeten Sportief HR 1
Vrijdag 18 oktober
20:15 Heeten Sportief DR 2
20:15 Heeten Sportief DR 3
20:15 Heeten Sportief HR 4
21:30 Heeten Sportief DR 4
21:30 Heeten Sportief HR 3
21:30 Heeten Sportief HR 2

Voorwaarts DS 8
Libero'99 MA 1

HEETEN
HEETEN

Heeten Sportief DR 1
Heeten Sportief DR 3

STEENDEREN
LOCHEM

Heeten Sportief DR 4
Heeten Sportief HR 2
Heeten Sportief DR 2
Heeten Sportief HR 3
Heeten Sportief HR 4

EPSE
ALMEN
EEFDE
HARFSEN
EEFDE

Heeten Sportief N2 1
Heeten Sportief N5 1
Avior N2 1
Heeten Sportief N3 1
Salvora N5 3
Heeten Sportief N3 1
Salvora N3.2 N3 2
Voorwaarts MB 1
Dros-Alterno MC 7
Heeten Sportief MA 1

BATHMEN
DEVENTER
BATHMEN
RAALTE
DEVENTER
RAALTE
RAALTE
HEETEN
HEETEN
NUNSPEET

Avior HR 1

HEETEN

WIK Steenderen DR 1
Klarenbeek DR 2
VV Forza HR 1
Dash DR 1
Overa HR 1
WIK Steenderen HR 1

HEETEN
HEETEN
HEETEN
HEETEN
HEETEN
HEETEN

HEETEN SPORTIEF
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De Rabo Clubsupport actie (voorheen Hart van Salland)is dit jaar
vanaf 27 september tot 6 oktober. Mogen wij dit jaar ook weer op uw
stem rekenen? Het extra geld gaan we gebruiken voor de aankoop
van een lengte net voor de volleybal. Vele sporters zullen blij zijn
met deze aankoop.
Bestuur Heeten Sportief
GROTE CLUBACTIE HEETEN SPORTIEF
Evenals voorgaande jaren zullen er van 9 tot 30 oktober jeugdleden
bij U aan de deur komen om loten te verkopen van de Grote
Clubactie. De loten kosten €3 per stuk. Van ieder verkocht lot gaat
€2.40 naar Heeten Sportief. Als vereniging zijn we erg blij met deze
extra inkomsten. Met een lot maakt U kans op een van de vele prijzen
en daarnaast vind u op elk lot voordeelaanbiedingen. Bij voorbaat
hartelijk dank voor het steunen van onze vereniging door het kopen
van een lot. Voor meer informatie over Heeten Sportief zie
www.heetensportief.nl
Agnes Damman, Roosmarie Salden, Angelique Honcoop, Diny
Marissink, Frederike Sibelt, werkgroep Grote Clubactie Heeten
Sportief.

HANDBAL
Datum/tijd
Thuis
Vrijdag 4 oktober
21:15
Plus Severijn Heeten DMW2
Zaterdag 5 Oktober
12:20
Schalkhaar C2
12:30
SDOL E2
12:40
Kwiek (R) DB2
13:25
SDOL E1
16:50
ABS C1
17:50
ABS A1
20:10
Angeren DS1
Zondag 6 oktober

Uit

Aanw./ vertr.

Wijhe '92 DMW2
Plus Severijn Heeten C2
Plus Severijn Heeten E2
Plus Severijn Heeten B1
Plus Severijn Heeten E1
Plus Severijn Heeten C1
Plus Severijn Heeten A1
Plus Severijn Heeten DS1

12:30
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11:15
ABS DS3
Plus Severijn Heeten DS4
13:20
Voorwaarts DS3
Plus Severijn Heeten DS2
14:15
Quintus (H) HS1
Plus Severijn Heeten HS1
Donderdag 10 oktober
21:00
ABS DMW1
Plus Severijn Heeten DMW2
Vrijdag 11 oktober
20:00
Plus Severijn Heeten DMW1
HHZD DMW1
Zaterdag 12 oktober
09:00
F Toernooi
Plus Severijn Heeten F2
Luttenberg
10:20
F Toernooi
Plus Severijn Heeten F1
Heeten
Zaterdag 12 oktober overige wedstrijden
12:15
Plus Severijn Heeten E1
Holten E1
11:45
13:10
Plus Severijn Heeten D1
Lettele D1
13:55
Plus Severijn Heeten C1
Zwolle C1
14:55
Plus Severijn Heeten C2
Holten C2
19:00
Plus Severijn Heeten DS1
Nieuw Plus Severijn Heeten DS1
20:15
Plus Severijn Heeten HS1
Huissen/DFS Arnhem HS2
Zondag 13 oktober
13:15
Plus Severijn Heeten DS2
Nieuw Plus Severijn Heeten DS2
14:25
Plus Severijn Heeten DS3
Dalfsen DS3
15:35
Plus Severijn Heeten A1
Holten A1
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
18 oktober

Aantal weken
2

Kopij inleveren
zondagavond
13 oktober
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1 november
15 november
29 november
20 december

2
2
3
3

27 oktober
10 november
24 november
15 december
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