't Kevertje
Kerk- en verenigingsnieuws voor Heeten

Laten groeien
“Wacht op het wonder – zoals de tuinman op de lente.”
Deze zin van de schrijver Antoine de Saint-Exupéri bevat veel
wijsheid voor ons leven van alledag.
Wonderen kun je niet verrichten. Wonderen vinden zeker niet plaats
wanneer mensen gejaagd heen en weer lopen, wanneer ze iets willen
afdwingen. Wonderen vinden plaats als iemand kan wachten.
Wonderen van groei kan alleen hij zien die erop wacht zoals de
tuinman. De tuinman bereidt met zijn werk de komst van de lente
voor, maar hij kan deze komst geen moment bespoedigen. De lente
komt wanneer zij wil. De tuinman kan er alleen maar bijstaan en
afwachten.
Veel mensen hebben tegenwoordig moeite met wachten. Ze denken
dat alles in zo kort mogelijke tijd gedaan moet worden. Maar wil iets
werkelijk groeien, dan moeten we geduldig wachten. Relaties tussen
mensen hebben tijd nodig om te groeien. Een groeiperiode heeft tijd
nodig. Veel bedrijven bezwijken vandaag de dag voor de druk om
binnen twee jaar successen te kunnen laten zien. Maar deze
successen zijn vaak uitsluitend van korte duur. Wat in zo korte tijd
werd verworven, gaat ook snel weer verloren. Groei heeft tijd nodig.
Dat geldt ook voor het groeiproces van individuele mensen. Alleen
wie geduld heeft met zichzelf, wie kan wachten, zal ook de vruchten
van zijn rijpwording plukken.
Pastoor Jan Verweij

Vrijdag 8 juli 2016

jaargang 50
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RK Kerk Maria Onbevlekt Ontvangen
Dorpsplein 2 8111 AN HEETEN tel. 0572 – 381233
Website: www.parochieheiligkruis.nl
E-mail parochie: secretariaat@parochieheeten.nl
E-mail kevertje: kevertje@parochieheiligkruis.nl

Kerkbijdrage:

bankrekening NL26RABO01202.04.703
t.n.v. administrateur H. Reefman
Restauratiefonds: bankrekening NL03RABO01129.28.080
t.n.v. Parochie Heilig kruis loc. Heeten o.v.v. restauratiefonds
Dit parochieblad verschijnt voor acht weken

Algemene informatie
 Openingstijden parochiesecretariaat:
Heeten (tel. 381233):elke maandag, woensdag en vrijdag van 09.00 tot 12.00u.
 Pastoor van dienst tel. 06-53964140 ALLEEN VOOR SPOEDGEVALLEN
 Samenwerkingsverband:
Onze locatie maakt deel uit van het parochie Heilig Kruis
Pastores
Pastor J. Verweij
0572-351366
Past. werkster A. van Engeland 06-43502534
Past. werker H. Bloo
06-22291539
Past. werkster J. van Steenoven 06-46638674
Past. werkster L. Gunnink-van den Berg
038-4527475

secretariaat@parochieheiligkruis.nl
astridvanengeland@hetnet.nl
zowel sms, app, telefoon
h.bloo@katholieksalland.nl
jbmvansteenoven@parochieheiligkruis.nl
lonnekegunnink@hetnet.nl

 Nadere informatie over de locatie:
Zie de jaarlijks verspreide bewaarfolder, of kijk op internet:
www.parochieheiligkruis.nl/heeten
Restauratiefonds:
Voor het restauratie/onderhoud van onze kerk is uw financiële bijdrage
van harte welkom! (Banknummer restauratiefonds zie boven).
 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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KERKNIEUWS
VIERINGEN PAROCHIE H. KRUIS LOCATIE HEETEN
Datum
Zaterdag
9 juli
Zondag
10 juli
Woensdag
13 juli

Tijd
19.00 u.

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

19.00 u.

Eucharistieviering

Datum
Zaterdag
16 juli
Zondag
17 juli
Woensdag
20 juli

Tijd
17.30 u.

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

19.00 u.

Eucharistieviering

Datum
Zaterdag
23 juli
Zondag
24 juli
Woensdag
27 juli

Tijd

Viering
Geen viering

Koor

09.00 u.

Eucharistieviering,
Pastoor J. Verweij
Eucharistieviering

Parochiekoor

Datum
Zaterdag
30 juli
Zondag
31 juli
Woensdag
3 augustus
Vrijdag
5 augustus

Tijd
19.00 u.

Viering
Eucharistieviering,
Em. past. B. Wolters
Geen viering

Koor
Geen koor

19.00 u.

Eucharistieviering

09.00 u.

1e Vrijdag van de maand,
eucharistieviering

19.00 u.

Koor
Power of
Music

Koor
Parochiekoor
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Datum
Zaterdag
6 augustus
Zondag
7 augustus
Woensdag
10 augustus
Datum
Zaterdag
13 augustus
Zondag
14 augustus
Maandag
15 augustus

Tijd
17.30 u.

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

19.00 u.

Eucharistieviering

Tijd
17.30 u.

Viering
Eucharistieviering,
Past. J. Verweij
Geen viering

Koor
Parochiekoor

19.00 u.

Parochiekoor

Woensdag
17 augustus
Datum
Zaterdag
20 augustus
Zondag
21 augustus
Woensdag
24 augustus
Vrijdag
26 augustus

19.00 u.

Maria ten Hemelopneming
Eucharistieviering, past. J.
Verweij
Geen viering

Tijd

Viering
Geen viering

Koor

09.00 u.

Oogstdankviering,
Past. werker J. van Steenoven
Eucharistieviering

Parochiekoor

Parochiekoor

Datum
Zaterdag
27 augustus
Zondag
28 augustus
Woensdag
31 augustus
Vrijdag
2 september

Tijd
17.30 u.

Huwelijksviering voor Gerard
Ruiter en Jessica Ebeltjes,
pastoor J. Verweij
Viering
Eucharistieviering,
Em. past. B. Wolters
Geen viering

19.00 u.
19.30 u.

19.00 u.

Eucharistieviering

09.00 u.

1e Vrijdag van de maand,
eucharistieviering

Koor
Geen koor

Koor
Parochiekoor
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VIERINGEN OVERIGE LOCATIES PAROCHIE H. KRUIS
Zie bijlage
OOGSTDANKVIERING HEETEN-SCHOONHEETEN
Op zondag 21 augustus is er om 09.00 u. een Oecumenische
Oogstdankviering met medewerking van het parochiekoor. Deze
viering wordt dit jaar verzorgd door de buurt; Heetenerdijk,
Haarlesedijk,
Veldeggerweg,
Veldzichtweg,
Nielandsweg,
Hunnemansdijk en Lombokweg. De oogstgave is dit jaar bestemd
voor een landbouwproject in Kaya in de regio Tikato, in het
Afrikaanse land Burkina Faso. De Ned. St. Balemans ondersteunt
hier de plaatselijke St. Ocades Caritas. Doel van het project is het
verhogen van de voedselzekerheid en de versterking van de financiële
positie van een vrouwengroep. Uitgewerkte plannen liggen klaar
m.b.t. de aanleg van een irrigatiesysteem, het zaaien, planten en
conserveren van groenten, het afkavelen van de landbouwgrond, de
aanschaf van materialen om de grond te bewerken, de installatie van
een graanmolen en de training van vrouwen. Dit project is voor deze
vrouwen en hun families de kans om het hele jaar rond in hun eigen
levensonderhoud te voorzien, een kans die ze heel graag willen
aangrijpen. Met de oogstgave 2016 geeft de Sallandse bevolking hen
die kans. Na afloop van de viering is er gelegenheid om koffie te
drinken in het KulturhusTrefpunt. Hier zal een presentatie gegeven
worden over het oogstgave project van vorig jaar.
De Klankbordgroep
OVERLEDEN
Op woensdag 29 juni is op 82-jarige leeftijd overleden Marietje
(Maria Hendrika) Schotman-Lubbers. Zij woonde aan de Vlessendijk
te Heeten. Haar uitvaart en begrafenis hebben op dinsdag 5 juli
plaatsgevonden
Dat zij moge rusten in vrede.
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MISINTENTIES
Wij gedenken de volgende intenties:
In het weekend van 9 en 10 juli:
Uit dankbaarheid; Jgt. Antoon van Bussel; Overl. ouders AlferinkBuis; Overl. ouders Duteweert-van Oldeniel; Wim Nijenkamp;
Doortje Mensink; Mies Hiethaar en overl. fam.; Hein Hunneman en
overl. fam.; Johanna en Antoon Kerkvliet en overl. fam.; Gé en Annie
Hazelhekke-Ruiter; Gerard Tijscholte; Johan Elshof en overl. fam.;
Tinus Roesink; Overl. ouders Grondhuis-Wevers; Overl. ouders
Meijerink-Overkempe en Peter; Paul Nikamp; Marietje SchotmanLubbers; Jan Hagen en overl. fam. Oosterlaar; Johan Assink en overl.
familie
Woensdag 13 juli:
Jgt. Thea van Dijk-Alberts; Leida en Frans Boerhof
In het weekend van 16 en 17 juli:
Jgt. Marie Marsman; Jgt. Antonia Wichink-Wiggers; Jgt. Wim
Wigink; Jgt. M. Schröder-Oude Elberink; Overl. ouders Groote
Stroek-Schoot, Jan, Bernard en Teun; Dinie Buemer; Hein
Hunneman en overl. fam.; Johanna en Antoon Kerkvliet en overl.
fam.; Gerrit Oldeboer-Annie Eekmate; Gé en Annie HazelhekkeRuiter; Tinus Roesink; Overl. ouders Grondhuis-Wevers; Jan Klein
Overmeen; Paul Nikamp; Mans en Marie Reimert; Marietje
Schotman-Lubbers
Woensdag 20 juli:
Geen misintenties
In het weekend van 23 en 24 juli:
Voor de vrede in de wereld; Jgt. Johannus Oostewechel en overl.
fam.; Johan en Gerard Hagen en overl. fam.; Wim Boksebeld; Hein
Hunneman en overl. fam.; Johanna en Antoon Kerkvliet en overl.
fam.; Gé en Annie Hazelhekke-Ruiter; Johan Elshof en overl. fam.;
Tinus Roesink; Overl. ouders Grondhuis-Wevers; Jan Klein
Overmeen; Elke Schrijver en overl. fam. Simons; Paul Nikamp;
Marietje Schotman-Lubbers; Ben Hiethaar en overl. familie
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Woensdag 27 juli:
Geen misintenties
In het weekend van 30 en 31 juli:
Jan Klein Overmeen; Wim Nijenkamp; Hein Hunneman en overl.
fam.; Johanna en Antoon Kerkvliet en overl. fam.; Tonny
Schoorlemmer en Leon Schoorlemmer; Overl. fam. VegterloHondshorst; Gé en Annie Hazelhekke-Ruiter; Tinus Roesink; Overl.
ouders Grondhuis-Wevers; Trees Dijkman-Wippert; Paul Nikamp;
Marietje Schotman-Lubbers
Woensdag 3 augustus:
Geen misintenties
Vrijdag 5 augustus 1e vrijdag van de maand:
Voor de levende en overleden ouderen van de parochie en
Stevenskamp; Anton Oostewechel en overl. fam.; Pa, Gerard en
Willy Kieftenbeld en overl. fam.; Henk Goorden en overl. fam.; Paul
Nikamp
In het weekend van 6 en 7 augustus :
Jgt. Johan en Gerrit Assink; Overl. ouders Vulink-Reimert; 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; Marie A.
Tepperik; Overl. echtp. Mensink-Pronk; Wilhelmus Logtenberg en
echtg.; Jan Timmer; Overl. ouders Lorkeers-Rodijk; Gerardus Olde
Bijvank, Gerritdina Olde Bijvank-Haverkamp en Wim Olde Bijvank;
Gerrit Evers; Gé en Annie Hazelhekke-Ruiter; Johan Elshof en overl.
fam.; Tinus Roesink; Trees Dijkman-Wippert; Paul Nikamp; Marietje
Schotman-Lubbers; Ouders Meijerink-Overkempe en Peter Meijerink
Woensdag 10 augustus:
Leida en Frans Boerhof
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In het weekend van 13 en 14 augustus:
Jgt. Gerhardus J. Haarman; Jgt. Anneke Jansen-Nahuis en overl.
fam.; Jan Reimink; Antoon en Marietje Ogink-Olde Bijvank; Doortje
Mensink en overl. ouders; Jan Klein Overmeen; Mies Hiethaar en
overl. fam.; Hein Hunneman en overl. fam.; Johanna en Antoon
Kerkvliet en overl. fam.; Ben Obdeijn en Diny Obdeijn-Koerkamp;
Gerrit Oldeboer-Annie Eekmate; Bart en Martie ten Have en overl.
fam.; Gé en Annie Hazelhekke-Ruiter; Trees Dijkman-Wippert; Paul
Nikamp; Johan en Gerard Hagen en overl. fam. HagenDaggenvoorde; Marietje Schotman-Lubbers
Maandag 15 augustus:
Overl. ouders Groote Stroek-Schoot, Jan, Bernard en Teun; Ria
Nijenkamp; Wim Nijenkamp; Ben Dijkman; Thea van Dijk-Alberts
Woensdag 17 augustus: Geen viering, geen misintenties
In het weekend van 20 en 21 augustus:
Jgt. Johanna Kerkvliet; Riek Vulink; Hein Hunneman en overl. fam.;
Johanna en Antoon Kerkvliet en overl. fam.; Gé en Annie
Hazelhekke-Ruiter; Johan Elshof en overl. fam.; Trees DijkmanWippert; Paul Nikamp; Marietje Schotman-Lubbers; Hein Voorhorst
Woensdag 24 augustus:
Jgt. Antonia W. Vulink-Reimert
In het weekend van 27 en 28 augustus:
Jgt. Henk Goorden; Jgt. Johan Elshof; Betsie Haarman-Schrijver; Jan
Klein Overmeen; Jan, Lien en Lidy Lenferink; Hein Hunneman en
overl. fam.; Johanna en Antoon Kerkvliet en overl. fam.; Tonny
Schoorlemmer en Leon Schoorlemmer; Gé en Annie HazelhekkeRuiter; Paul Nikamp; Marietje Schotman-Lubbers
Woensdag 31 augustus:
Overl. fam. Bolscher-Gerbert
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Vrijdag 2 september 1e vrijdag van de maand:
Voor de levende en overleden ouderen van de parochie en
Stevenskamp; Anton Oostewechel en overl. fam.; Pa, Gerard en
Willy Kieftenbeld en overl. fam.; Paul Nikamp
KOSTER EN MISDIENAARS
Datum
Za. 2/7
Za. 9/7
Za. 16/7
Zo. 24/7
Za. 30/7
Za. 6/8
Za. 13/8
Ma. 15/8
Zo. 21/8
Za. 27/8

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

Koster
W. v.d. Berg
A. Rekveld
W. v.d. Berg
A. Rekveld
W. v.d. Berg
A. Rekveld
W. v.d. Berg
A. Rekveld
A. Rekveld
W. v.d. Berg

Misdienaars
Eveline en Wouter Salden
Geen misdienaars
Geen misdienaars
Jacob en Tijs Salden
Michael Breuker en Gijs Nijboer
Geen misdienaars
Eveline en Judith Salden
Wouter en Jacob Salden
Geen misdienaars
Tijs en Ruben Salden

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.
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PAROCHIE-AGENDA
P = Parochiecentrum T = Trefpunt K = Kompas M = Molenhoek
Wo. 13/7 19.30 u. Pastoraatsgroep en Locatieraad
P
Ma. 25/7 20.00 u. Liturgiegroep
KERKSCHOONMAAK VAKANTIEROOSTER
Maandag 18 juli groep 1,
Woensdag 10 augustus groep 2,
Maandag 29 augustus groep 3,
Woensdag 21 september groep 4,
Dinsdag 11 oktober groep 5.
COLLECTE MIVA
In het weekend van 27 en 28 augustus wordt er een ectra collecte
gehouden voor de MIVA. De bussen hiervoor staan achter in de kerk.
EEN HEILIG JAAR VAN DE BARMHARTIGHEID.
deel 4 van de 10 werken van barhartigheid
De vreemdeling gastvrij ontvangen
Om het grote aantal asielzoekers in Europa, maar nog meer in de
landen grenzend aan oorlogsgebieden, het hoofd te bieden, heeft paus
Franciscus alle christenen gevraagd zich te mobiliseren. Los van het
beheersen van deze noodsituatie, moet rekening worden gehouden
met de humanitaire en spirituele noden van deze ontheemde mannen
en vrouwen. Deze situatie biedt ons de mogelijkheid om naar onszelf
te kijken: staan wij open voor hen die tot ons komen? Hebben wij
aandacht voor de ander, ongeacht afkomst, cultuur, generatie of
seksuele voorkeur? Welke verandering kunnen wij al teweegbrengen
door iemand, heel eenvoudig, aan te kijken?
‘Ik was vreemdeling en jullie hebben Me opgenomen.’ Matteüs 25,35
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Gebed van moeder Teresa
(1581-1660)
Heer,
open onze ogen,
opdat wij U herkennen
in onze broeders en zusters.
Heer,
open onze oren,
opdat we het roepen horen
van allen die honger hebben,
van allen die het koud hebben,
van allen die angst hebben
en worden onderdrukt.
O Heer,
open onze harten,
opdat wij van elkaar zullen houden
zoals U van ons houdt.
Hernieuw in ons uw Geest, Heer.
Maak ons vrij en verbonden.
uit: Jaar van Barmhartigheid tien verhalen als opstap.
Pastoraatgroep en Locatieraad.
OP REIS MET CHRISTOFFEL
In onze huiskamer staat een oude koffer waarvan het hout wat begint
af te bladderen. In zijn jonge jaren is mijn vader met deze koffer op
weg gegaan van Noord-Brabant naar de Noordoostpolder. “Wat
bewoog hem om die reis te maken?” In die tijd was dat immers een
hele wereldreis. “Wat voor jongensdromen had hij?” Antwoorden op
mijn vragen kan ik niet meer van hem krijgen. In de polder ging hij
pionieren. Samen met vele anderen heeft hij in oorlogstijd
meegeholpen het nieuwe land op te bouwen. Een aantal jaren later
had hij, samen met mijn moeder, de mogelijkheid zelfstandig een
boerderij te kunnen gaan runnen. De koffer verdween naar zolder.
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Nu staat deze als erfstuk in ons huis. Soms als mijn oog erop valt,
vraag ik me af: “Wat zat er in die koffer? Wat vond hij belangrijk om
mee te nemen op reis? Had hij Christoffel bij zich?” Eén ding is
zeker: al die keren dat we later als gezin terug reden naar zijn
geboortegrond prijkte de heilige Christoffel op het dashboard van de
auto.
Tegenwoordig trekken mensen overal naar toe. Floortje Dessing reist
naar alle uithoeken. In ‘Ik vertrek’ maken mensen hun dromen waar
en proberen elders een nieuw bestaan op te bouwen. Vele jonge
mensen verleggen hun grenzen. “Ik zou het jullie ook zo gunnen om
al deze prachtige plekken te zien”, zegt één van onze dochters, die nu
al enkele maanden met haar vriend op het Afrikaanse continent rond
toert. Voor de zekerheid heb ik hen ook een Christoffel meegegeven.
Je weet immers maar nooit wat er gebeurt onderweg.
Over de heilige Christoffel gaan allerlei verhalen rond. Eén van de
meest bekende is, dat Reprobus (zo heette hij aanvankelijk) Christus
gaat volgen. Dat deed hij door mensen op zijn brede rug over een
rivier te dragen. Op zekere dag moest hij een klein kind de rivier over
tillen. Terwijl hij daarmee bezig was werd het kind echter zwaarder
en zwaarder, totdat Reprobus bijna bezweek en tot zijn schouders in
het water stond. Toen openbaarde het kind zich als Christus en
doopte Reprobus in de rivier. Zijn doopnaam werd Christoffel,
Christusdrager. Tot op de dag van vandaag is de heilige Christoffel de
beschermer van alle reizigers. Hij wordt wel de geluksbrenger voor
onderweg genoemd. Hij voorkomt ongelukken, waakt over de
reizigers en brengt hen weer veilig thuis.
Of je nu voor een korte of lange periode op reis gaat, dichtbij huis
blijft of ver weg trekt: Christoffel reist met ons mee. Ons leven lang.
Ik wens u en jou voor de komende periode een veilige reis en ‘kom
goed thuis’!
Joke van Steenoven, pastor parochie Heilig Kruis
PIANIST(E) GEZOCHT
Het koor Col Canto te Luttenberg is dringend op zoek naar een
nieuwe pianist. Col Canto is van oorsprong een kerkkoor. We zingen
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daarom 1x per maand een dienst in de kerk. Daarnaast geven wij ook
jaarlijks een concert. Ons repertoire is heel divers. Het varieert van
kerkliederen tot popliederen, van klassiek tot soul. Wij zijn een
vierstemmig koor met 25 leden in de leeftijd van 18 tot 55+ jaar.
Plezier speelt een grote rol. Tijdens het repeteren wordt er hard
gewerkt, maar er is ook altijd ruimte voor een grapje. We repeteren
elke maandag van 19.30-20.45 u. in de kerk in Luttenberg. Het
volgende vragen wij van onze pianist(e): Vloeiend een pianopartij
kunnen spelen, overweg kunnen met een keyboard, elke repetitie
aanwezig zijn (zover mogelijk). Ben jij de enthousiaste pianist die wij
zoeken neem dan contact met ons op, of kom langs op onze repetitie.
Wil je meer informatie, stuur dan een email naar: Jacqueline
Ramaaker, mramaaker@home.nl
BEDEVAART NAAR KEVELAER
Hierbij wil ik u uitnodigen voor de Bedevaart naar
Kevelaer op zaterdag 3 september 2016. Dit jaar
worden de gezangen verzorgd door het Gemengd
koor van de Basiliek H. Kruisverheffing uit Raalte.
Bovengenoemd koor verzorgt de gezangen in de
plechtige mis om 09.15 u. in de St. Antoniuskerk.
Celebranten: vicaris Cornelissen, pastoor Verwey en diaken
Brinkhuis. Fanfare Sint Caecilia uit Heeten loopt mee in de
processie.
Bij de “vaste“ deelnemers kom ik in de tweede week van augustus
persoonlijk langs om te vragen of u meegaat. U krijgt daarbij het
dagprogramma, die ook te lezen is op de site van de parochie Heeten
onder het kopje Kevelaer. Ook kunt u op deze site iets vinden over de
geschiedenis van Kevelaer. In augustus kom ik u ook uitnodigen tot
deelname aan de bedevaart in één van de vieringen op zaterdagavond.
Eerder aanmelden mag natuurlijk ook! Het thema luidt dit jaar: zalig
de barmhartigen. Dit thema komt overeen met het jaar van de
barmhartigheid. Kosten: € 25,-- per persoon. Jeugd t/m 16 jaar: €
12,50. Het Kevelaerlof vindt plaats op zondag 2 oktober in de
basiliek van Raalte om 19.00 u. ’s avonds. Ook bovengenoemd koor
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en fanfare verlenen dan hun medewerking . Wie de preek verzorgt
blijft nog een verrassing. Met vriendelijke groeten, Jan Mulder,
broedermeester voor Heeten, Nieuw-Heeten en Holten. Telefoon:
0572 – 381422. E-mail: jan@mulder.com

VERENIGINGSNIEUWS
JUVENTA ZOMERWEEK 2016
Van 22 tot 26 augustus is het weer tijd voor de zomerweek. Deze
week, met het thema leger, bevat weer een heleboel leuke spellen en
activiteiten. Zoiets wil je gewoon niet missen. Iedereen die naar groep
3 t/m 6 gaat is welkom op 22, 23, 24 augustus. Maar ga je naar groep
7 t/m de eerste klas dan zien we je graag op het kamp van 24 t/m 26
augustus. Voor meer informatie: www.juventaheeten.com
Vragen? Juventaheeten@gmail.com Tot dan! (Deelname is op eigen
risico).
Juventa Heeten

OVERIG NIEUWS
ACTIVITEITEN IN KULTURHUSTREFPUNT
Zaterdag 9 juli, is er een concert van cello en
piano in KulturhusTrefpunt. Hanneke Rouw
en Afke Wiersma spelen voor u een tweetal
Sonates van Beethoven.Hanneke Rouw heeft
cello gestudeerd aan de LUCA School of Arts in Leuven en Afke
Wiersma heeft na haar Conservatorium opleiding in Zwolle,
Masterclasses gevolgd in New Jersey (Amerika). Het concert begint
om 20.00 u. ; zaal open vanaf 19.30 u. De toegangsprijs bedraagt €
6,50. Dit is inclusief een kopje koffie of thee bij binnenkomst.
Op woensdag 27 juli, om 14.00 u. wordt in KulturhusTrefpunt voor
de 3e keer een filmmiddag voor de basisschool jeugd georganiseerd.
De film "Mees Kees" wordt vertoond in het Achterhuus, en duurt ca.
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1½ uur. De toegangsprijs bedraagt € 2,-- inclusief een glas ranja.
Zaal open vanaf 13.45 u.
Ook op woensdag 24 augustus, om 14.00 u. wordt in
KulturhusTrefpunt een filmmiddag voor de basisschool jeugd
georganiseerd. De toegangsprijs bedraagt € 2,-- inclusief een glas
ranja. Zaal open vanaf 13.45 u.
Donderdag 28 juli, om 20.00 u. vindt er weer een gezellige
Bingoavond plaats in KulturhusTrefpunt. Opnieuw zijn er vele mooie
en leuke prijzen te winnen ! Vier bingorondes met elk 4 prijzen. Prijs
bingokaart : € 3,-. Het eerste kopje koffie wordt u zoals gebruikelijk
bij binnenkomst aangeboden.
Bingodata voor de rest van dit jaar :
 donderdag 25 augustus ;
 donderdag 22 september ;
 donderdag 27 oktober ;
 donderdag 24 november ;
 donderdag 22 december : speciale "Kerst-bingo"!
Vooraankondiging van de 2e bierproeverij in KulturhusTrefpunt :
Op vrijdag 16 september 2016 is er opnieuw een bierproeverij in
KulturhusTrefpunt.Deze keer zullen 10 verschillende speciale bieren
van de Texelse Bierbrouwerij aan bod komen ! Intekenen kan nu al
via het email adres: info@kulturhustrefpunt.nl De toegangsprijs
bedraagt € 15,-- per persoon ; voor dit bedrag ontvangt u tevens een
fraai proefglas cadeau.
Ernst Cochlovius (beheerder)06-14546475 info@kulturhustrefpunt.nl
www.kulturhustrefpunt.nl
DE LANGSTE EETTAFEL
Donderdag 22 september organiseren we weer de Langste Eettafel op
alle locaties van Zorggroep Raalte, dus ook op Stevenskamp. Het gaat
er om dat er gezellig samen gegeten wordt, want samen eten is een
gemakkelijke en leuke manier om nieuwe mensen te ontmoeten.
Noteer deze datum alvast in uw agenda. Nadere info volgt nog.
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WANDELVIERDAAGSE HEETEN
Alle wandelaars, verkeersregelaars, sponsoren (ijsjes, brood, snoep en
ranja), organisatie, Stevenskamp (Zorggroep Raalte), toeschouwers
en iedereen die wij vergeten zijn, van harte bedankt voor het slagen
van een geweldig en fantastische wandel vierdaagse Heeten. Met in
totaal ongeveer 270 deelnemers, in vier dagen, mogen we terugkijken
op een mooie wandel week.
Lijkt het je leuk om te helpen met organiseren stuur dan een mailtje
naar wandelvierdaagseheeten@gmail.com dan nemen we contact met
je op. Er is nog een grijs jasje blijven liggen. Deze is af te halen op
Johannalaan 33.
WANDELVIERDAAGSE BEDANKT!
De wandel 4-daagse is weer voorbij. De bewoners van Stevenskamp
hebben genoten. Dit alles is mede mogelijk gemaakt door de
vrijwillige inzet van: Heeten Sportief en De Zonnebloem. De
organisatie van de Wandel 4-daagse en niet te vergeten Gerda.
Iedereen bedankt en tot volgend jaar. De bewoners en medewerkers
van Stevenskamp wensen iedereen een fijne zomer toe!
ONDERZOEK HAALBAARHEID TAALSCHOOL IN ST.
BERNADETTESCHOOL
Eind mei nam de gemeenteraad van Raalte een definitief besluit om
een asielzoekerscentrum (AZC) te realiseren in Raalte. Met de komst
van het AZC is een school nodig waar kinderen van het AZC
intensief taalonderwijs kunnen krijgen. Ook zijn er vluchtelingen met
een verblijfsvergunning die in de gemeente Raalte wonen of komen
wonen. Kinderen van deze mensen kunnen ook nog taalonderwijs
nodig hebben. Het plan is opgevat om voor de kinderen in de
basisschoolleeftijd een taalschool te vestigen in het gebouw van de
St. Bernadetteschool in Heeten. Tijdens een informatieavond op 10
mei jl. zijn hierover veel vragen gesteld die nog niet allemaal
beantwoord konden worden. Hoe nu verder?
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Uitwerken plan voor de taalschool
Gemeente Raalte en MijnPlein werken samen aan de uitwerking van
het plan voor een taalschool in het gebouw van de St.
Bernadetteschool. Onder de MR, OR en het schoolteam zijn de
vragen geïnventariseerd die er zijn over deze taalschool. Deze vragen
zijn beantwoord en er is een indeling van het schoolgebouw gemaakt.
Klankbordgroep
Er is een klankbordgroep samengesteld waarin ouders, OR, MR,
Koos en Plaatselijk Belang vertegenwoordigd zijn. Het plan voor de
taalschool is op donderdag 7 juli voorgelegd aan deze
klankbordgroep om te toetsen of de informatie volledig en helder is
en om te kijken of er nog aandachtspunten zijn. Daar waar mogelijk
worden de reacties van de klankbordgroep verwerkt in het definitieve
plan.
Informatie online beschikbaar
Informatie over de taalschool is vanaf donderdag 14 juli online
beschikbaar op www.raalte.nl/vluchtelingen. Op veel vragen wordt
antwoord gegeven en de beoogde indeling van het schoolgebouw is te
zien.
Informatiebijeenkomst
Na de zomervakantie is er een algemene informatiebijeenkomst.
Tijdens die bijeenkomst kan iedereen nogmaals kennis nemen van het
plan en er vragen over stellen. Datum, locatie en tijdstip worden nog
bekend gemaakt. Alle inwoners uit Heeten zijn van harte welkom.
Enquête en besluitvorming
In september wordt een enquête gehouden waarmee het draagvlak
voor een taalschool gepeild wordt. Op basis van alle informatie die
beschikbaar komt over de taalschool kunt u uw mening vormen.
Op basis van de uitslag van de enquête kan het college van
burgemeester en wethouders naar verwachting begin oktober een
besluit nemen over de locatie van de taalschool.
Vragen?
Heeft u nog vragen? Stuur uw vraag dan aan vluchtelingen@raalte.nl
of stel uw vraag aan de directie van de Bernadetteschool.
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*******************************************************
VAN DE REDACTIE
Na de zomervakantie zal ’t Kevertje in principe 1 x in de 14 dagen
verschijnen. Rekening houdend met de schoolvakantie, de ponyweek,
etc. is er een schema gemaakt t/m 28 oktober 2016. Dit is het laatste
Kevertje voor de zomervakantie en verschijnt voor 8 weken. Het
eerste Kevertje na de zomervakantie verschijnt op vrijdag 2
september.
Planning Kevertje na de zomervakantie:
Verschijningsdatum Aantal weken
Kopij inleveren
vrijdag
dinsdag 18.00 u.
2 september
2
30 augustus
16 september
3 i.v.m. ponyweek
13 september
7 oktober
3 i.v.m. herfstvakantie 4 oktober
28 oktober
2
25 oktober
*******************************************************
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