't Kevertje
Kerk- en verenigingsnieuws voor Heeten

ELKE DAG EEN GLIMLACH
Laat mij, God, een glimlach zien,
zo'n geschenkje van hierboven,
waarmee 'k verder leven kan,
in Uw goedheid mag geloven,
iets dat mij gelukkig maakt,
hoop geeft voor de dag van morgen,
zodat in mijn hart weerklinkt:
'God, U zult wel voor mij zorgen!

Laat mij, God, een glimlach zien,
zelfs ook in de kleinste zaken,
door een woord dat wordt gezegd
of een hand die mij zal raken,
door een vriendelijk gebaar
van een kind dat mij zal groeten,
waardoor ik opnieuw ontdek
dat 'k Uw liefde mocht ontmoeten.

Vrijdag 19 mei 2017

jaargang 51

nummer
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RK Kerk Maria Onbevlekt Ontvangen
Dorspplein 2 8111 AN HEETEN tel. 0572 – 381233
Website: www.parochieheiligkruis.nl
_______________________________________________________
E-mail parochie:
E-mail Kevertje:

secretariaat@parochieheeten.nl
kevertje@parochieheiligkruis.nl

Kerkbestuur:
Kerkbijdrage:

bankrekening NL15RABO01202.02.573
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.
Pastor van dienst tel. 06-53964140 ALLEEN VOOR SPOEDGEVALLEN

Samenwerkingsverband:
Onze locatie maakt deel uit van parochie Heilig Kruis
Pastores
Prof. Dr. J.J. Baneke, pastoor
G.J. Nijland parochievicaris

06-10226557 pastoorbaneke@parochieheiligkruis.nl
0570-526356/06-42571832
pastornijland@parochieheiligkruis.nl
Past. werkster A. van Engeland 06-43502534
astridvanengeland@hetnet.nl
zowel sms, app, telefoon
Past. werker H. Bloo
06-22291539
h.bloo@katholieksalland.nl
Drs. A.M.A.L. Gunnink-van den Berg
lonnekegunnink@hetnet.nl
Past. werkster
038-4527475

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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Laat mij, God, een glimlach zien,
als ik moe en uitgestreden
in het duister van de nacht
om een uitkomst heb gebeden.
Toon mij dat Uw grote kracht
in het kleine ligt verborgen,
door een lach die U laat zien,
deze dag en ook weer morgen!

KERKNIEUWS
VIERINGEN PAROCHIE H. KRUIS LOCATIE HEETEN
Datum
Zaterdag
20 mei

Tijd
19.00 u.

Viering
Woord- en communieviering,
verzorgd door de werkgroep
gebedsdiensten
Vormselviering,
Mgr. Woorts en
past. werk. H. Bloo
Hemelvaart, woord- en
communieviering,
past. werk. L. Gunnink
Hemelvaart, geen viering

Koor
Rejoice

Zondag
21 mei

10.00 u.

Woensdag
24 mei

19.00 u.

Donderdag
25 mei

09.00 u.

Datum
Zaterdag
27 mei
Zondag
28 mei
Woensdag
31 mei
Vrijdag
2 juni

Tijd

Viering
Geen viering

Koor

09.00 u.

Eucharistieviering,
Past. H. Brummelhuis
Eucharistieviering

Power of
Music

19.00 u.
09.00 u.

Power of
Music
Parochiekoor

1e vrijdag van de maand,
eucharistiviering

Namen voorgangers onder voorbehoud
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OVERIGE LOCATIES PAROCHIE H. KRUIS
Zaterdag 20 mei
Nw. Heeten 17.30 u.
Holten
Kruisverh.
17.00 u.

Zondag 21 mei
Geen viering
09.30 u.
Eucharistieviering
10.30 u.
Eucharistieviering

Paulus

Eucharistieviering
Geen viering
Woord- en
communieviering
Geen viering

Broekland
Haarle

Geen viering
Geen viering

09.00 u.
10.00 u.

Eucharistieviering
Geen viering

09.30 u.

Luttenberg
Mariënheem

19.00 u.

Woensdag 24 mei
Nw. Heeten 19.00 u.
Holten
Kruisverh.
Paulus
Broekland
Haarle

Eucharistieviering
Geen viering
Geen viering
Geen viering
Geen viering
Geen viering

Luttenberg
Mariënheem

Eucharistieviering
Geen viering

19.00 u.

Zaterdag 27 mei
Nw. Heeten 17.30 u.
Holten
Kruisverh.
Paulus
Broekland
Haarle
Luttenberg
Mariënheem

19.00 u.
19.00 u.
19.00 u.

Woord- en
communieviering
Geen viering
Geen viering
Eucharistieviering
Eucharistieviering
Geen viering
Woord- en
communieviering
Geen viering

09.00 u.

Woord- en
communieviering
Eucharistieviering
Woord- en
communieviering
Geen viering
Woord- en
communieviering

Donderdag 25 mei
Geen viering
Geen viering
10.30 u.
Eucharistieviering
09.00 u.
Eucharistieviering
09.00 u.
Eucharistieviering
09.00 u.
Woord- en
communieviering
Geen viering
06.30 u.
Bosviering

Zondag 28 mei
Geen viering

10.30 u.

09.00 u.

09.30 u.

Geen viering
Eucharistieviering
Geen viering
Geen viering
Eucharistieviering
Geen viering
Woord- en
communieviering
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MISINTENTIES
Wij gedenken de volgende intenties:
In het weekend van 20 en 21 mei:
Jgt. Antoon Schoorlemmer; Gé en Annie Hazelhekke-Ruiter; Ouders
Kakkenberg-Hannink en overl. fam.; Herman en Mien Timmer, Ben
en overl. fam.; Gerrit Aarnink en overl. fam.; Hein Hunneman en
overl. fam.; Johanna en Antoon Kerkvliet en overl. fam.; Overl.
ouders Grondhuis-Wevers; Wim Bosgoed; Geert van Dooremolen;
Jan Klijn Velderman; Mariet Schoorlemmer; Wim Nijenkamp.
Hemelvaart woensdag 24 mei:
Jgt. Wim Olde Bijvank; Overl. ouders Groote Stroek-Schoot, Jan,
Bernard en Teun; Wim Wichink en overl. fam.; Wilhelmus van
Dooremolen en overl. familie.
In het weekend van 27 en 28 mei:
Uit dankbaarheid; Jgt. Albertha Kortenhorst; Wim en Toos Tutert; Gé
en Annie Hazelhekke-Ruiter; Mies Ruiter; Hein Hunneman en overl.
fam.; Johanna en Antoon Kerkvliet en overl. fam.; Tonnie
Schoorlemmer en Leon Schoorlemmer; Gerardus Olde Bijvank;
Gerritdina Olde Bijvank-Haverkamp en Wim Olde Bijvank; Overl.
ouders Lorkeers-Rodijk; Johan Elshof en overl. fam.; Wim Bosgoed;
Geert van Dooremolen; Jan Klijn Velderman.
Woensdag 31 mei:
Jgt. Frans Vloedgraven.
Vrijdag 2 juni 1e vrijdag van de maand:
Voor alle levende en overleden leden van de KBO; Pa, Gerard en
Willy Kieftenbeld en fam.; Betsie Haarman-Schrijver en overl. fam.;
Henk Goorden en overl. familie.
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KOSTER EN MISDIENAARS
Datum
Za. 20/5
Zo. 21/5

Tijd
19.00 u.
10.00 u.

Wo. 24/5
Zo. 28/5
Zo. 4/6
Za. 10/6
Za. 17/6
Zo. 25/6

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

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

Misdienaars
Geen misdienaars
Wouter en Jacob Salden
Geen misdienaars
Tijs en Ruben Salden
Geen misdienaars
Gijs Nijboer en Judith Salden
Michael Breuker en Wouter Salden
Luuk en Jacob 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*
PAROCHIE-AGENDA
P = Parochiecentrum K = KulturhusTrefpunt K = Kompas M = Molenhoek

Ma. 29/5 20.00 u. Beleidsgroep liturgie

P

KERKSCHOONMAAK
Maandag 22 mei groep 1.
Woensdag 14 juni groep 2.
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KERKHOFMANNEN
Maandag 22 mei gaan we met z’n allen weer op het kerkhof aan het
werk.
PAROCHIESECRETARIAAT GESLOTEN
Vrijdag 26 mei is het parochiesecretariaat gesloten.
WEEK NEDERLANDSE MISSIONARIS
Missionarissen en missionair werkers zetten zich met hart en ziel in
voor de ander. Zij zijn solidair met arme en uitgesloten mensen. Zij
blijven als anderen gaan. Zij leven samen met hen, staan naast de
ander en laten hem of haar weten ‘Ik geloof in jou’. Dat geeft de
ander kracht en moed de eigen levensomstandigheid te veranderen.
Steun de Nederlandse Missionaris in de Pinksterweek van 27 mei t.m.
4 juni. In het Pinksterweekend is er een extra collecte. De bussen
hiervoor staan achter in de kerk.
EEN NIEUWE WEG LIGT VOOR MIJ…
Al heel lang gaat een uitspraak van Dag
Hammarskjöld – secretaris-generaal van de
Verenigde Naties in de jaren 50 – uit zijn
dagboek ‘Merkstenen’ met mij mee op mijn
levenspad: ‘Niet jij kiest de weg, de weg
kiest jou’! Zomaar onverwacht komen er dingen op je pad en de grote
vraag is: doe je er iets mee of juist niet? En als je er eigenlijk niets
mee wilt doen, maar het toch blijft zeuren, dan moet je er misschien
toch iets mee!
Ik heb dit al verschillende keren ervaren in mijn leven en ook nu is
het weer zo. Na ruim 11 jaar met veel plezier en enthousiasme
werkzaam te zijn geweest als pastoraal werker in parochie H. Kruis
(Raalte e.o.) sla ik een nieuwe richting in. Zoals jullie weten ben ik 3
jaar geleden al minder gaan werken in de parochie (eerst acht uur en
daarna 22 uur minder) omdat ik de kans kreeg als geestelijk verzorger
te gaan werken bij dove en doofblinde ouderen in De Gelderhorst in
Ede. Deels heb ik deze functie aangenomen omdat het mij financieel
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meer zekerheid geeft voor de toekomst, maar ik vond en vind het
vooral een baan met een enorme uitdaging, zeker als het gaat om de
communicatie met dove en doofblinde mensen in gebarentaal. Een
hele kunst, maar ook zo bijzonder.
Nu krijg ik de kans om me volledig in te gaan zetten voor deze
doelgroep. Ik heb namelijk een baan aangeboden gekregen als
pastoraal werker bij het Katholiek Dovenpastoraat in het Bisdom Den
Bosch, al zijn de werkzaamheden verspreid over het hele land. Per 1
september 2017 zal ik daar 19 uur gaan werken en hetzelfde aantal
uren blijf ik werkzaam als geestelijk verzorger in De Gelderhorst.
Dit betekent dat ik de parochie H. Kruis zal gaan verlaten. Geen
gemakkelijke stap. Ik laat ook zoveel goeds en moois achter me.
Vooral het afbouwen en loslaten van zoveel mensen die mij in de
afgelopen jaren dierbaar zijn geworden is moeilijk en pijnlijk. Maar
toch… waar deuren gesloten worden, daar openen zich ook weer
nieuwe deuren. Daar vertrouw ik op. De Weg heeft mij gekozen, ik
hoef dus niet alleen te gaan. Een nieuwe uitdaging wacht, een nieuwe
weg ligt voor mij! Ik voel me een dankbaar mens! Het is goed zo!
Op vrijdag 1 september 2017 om 19.00 uur zal ik in een viering in de
St. Sebastianuskerk te Haarle afscheid nemen van parochie H. Kruis
(meer informatie volgt nog). Omdat het onmogelijk is iedereen nog te
spreken en te bezoeken, zou ik het erg fijn vinden vele van jullie dan
nog persoonlijk de hand te kunnen schudden en te mogen bedanken
voor de bijzondere en leerzame jaren hier in Salland. Heel graag tot
dan!
Pastor Astrid van Engeland
OVER HET LEVEN VAN MARIA MET MODERNE TOUCH
EN SONGS MARIA PASSIE DOOR AQUERO
JACOBUS KERK
Oude Markt 1 7511 GA Enschede 01-072017
20.15 u. Voorverkoop kaarten zijn vanaf 15 april te bestellen
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via www.demariapassie.nl of via mevr. J van Tunen,
johnenjannyvantunen@hetnet.nl. Kosten € 10 per kaart. Deze zijn 1
juli 2017 voor aanvang op te halen op de locatie. Voor een meerprijs
van € 2,50 worden de kaarten opgestuurd. De kaarten zijn (indien
voorradig) voor aanvang van de voorstelling op locatie te koop.De
opbrengst is volledig voor de stichting Aquero.
Aquero Fonds
Mensen die graag naar Lourdes willen maar het niet zelf kunnen
betalen, kunnen een beroep doen op het Aquerofonds.
Sinds de oprichting in 1999 en de eerste fondswerving in 2000 met de
musical Aquero, heeft Aquero ruim 100 pelgrims met een bijdrage
kunnen helpen. Het Aquero fonds wordt gevoed uit de opbrengst van
onze projecten. Verkoop van kaarsen, cd’s, dvd’s en boeken draagt
bij aan de opbrengst van het fonds. Aquero organiseert ook loterijen,
zoekt sponsors en fondsen om de projecten te financieren.
Meezingen? Meld je dan aan via avanleen@live.nl.
DEMARIAPASSIE.NL
ADEM VOOR SAAIE VERSTIKKENDE STILTE
Na een bezoek van pastor Marinus v.d. Berg aan pastor Balster
In mijn jeugd ging ik op de fiets van de Waterstraat Hengeveld –
Broekland, niet ver van Boerhaar naar Heeten. Soms alleen maar ook
wel met mijn oudoom die bij ons inwoonde of moet ik zeggen dat wij
in zijn huis woonden. Ik herinner me nog de geel bloeiende brem
langs de weg. Een feest voor het oog. Het betekende dat de lente was
begonnen. Geel en een nieuwe start raakten voor mij met elkaar
verbonden. We fietsten dan door Heeten met een marktplein –
onbekend in Boerhaar en Broekland – en dan gingen we richting
Schoon-Heeten. Daar woonden een oom en een tante. Nu heeft een
zoon hun boerderij. Later ontdekte ik hoe schoon dat Schoon-heeten
is. Jaarlijks was er in Heeten een pony-markt die veel bezoekers trok.
In mijn jeugd was ik ver van huis als ik naar Heeten ging. In Heeten
werd ook een seminarie gebouwd voor jongens die pater wilden
worden, maar die seminaristen zijn er nooit gekomen. De tijd was al
aan het kantelen. Raak beschreven in de tijds-roman Hamer van
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Jeroen Thijssen. Er kwamen allerlei nieuwe ideeen in de wereld,
hoewel de R.K. kerk in Heeten nog elke zondag vol was. Er zou een
politieschool komen maar de naar iemand zei gesloten bevolking zou
gevreesd hebben dat die jonge agenten de jonge meisjes zouden
wegroven. Die politieschool kwam er niet, wel bejaarde zusters en
nu is het gebouw weggevaagd. Een pater van klooster abdij Sion
kwam er elke dag op een bromfiets om zoals dat heet “de mis” te
doen. Hij kreeg extra boter en kaas omdat hij die in de abdij niet zou
krijgen. De oude ongehuwde zusters verwenden hem. Dichtbij dat
klooster De Ijsselgouwe werd er een bejaardentehuis en
aanleunwoningen gebouwd. Met een kapel waar elke zaterdagavond
driekwart van de stoelen worden bezet voor de wekelijkse weekend
mis. Nog een zondagochtend in de maand is er ook een mis voor een
zeer kleine groep. Dat kan allemaal dankzij een meer dan tien jaar
oudere collega-priester. Maar alles komt in het licht van nog te
staan….Het grote huis en de woningen voldoen niet maar aan de
eisen van de nieuwe tijd. Het nu nog rustige seniorenpark zal
verdwijnen en dus ook de kapel. Zo werd verteld op een vergadering
van de Katholieke Ouder Bond (KBO). Dat de oudere van de
komende decennia nog naar de nog niet gesloten parochiekerk zal
gaan is maar de vraag. In het dagblad Trouw van deze dag 6 mei
2017 las ik over de nog kerk en over een 57 jarige Duitse collega
Thomas Frings. De tijd van de volle volkskerk is voorbij en we
moeten dat onder ogen zien en zoeken naar nieuwe vormen. Hij
schreef over wat hij noemt een koerscorrectie. Deze Duitse priester
uit het bisdom Munster woont nu in de benedictijnerabdij in
Doetinchem. Hij heeft zijn ambt niet verlaten maar zoekt inspiratie
omdat het tij om moet. “Het kerkelijk systeem kraakt in zijn voegen.”
Als in Heeten de kapel dichtgaat en dat zal vast gebeuren……zijn er
dan mensen die nieuwe initiatieven nemen om met mensen na te
denken over de vragen van het leven. Of rest er leegte en kaalte? Die
levensvragen zijn er bij het alsmaar ouder worden volop. Hoe
voorkomen we dat de horizon van de ouderdom zinloos wordt? Hoe
voorkomen we zinloosheid? We hebben nieuwe samenkomsten
nodig, nieuw vormen van zin in het weekend. Nieuwe vormen van
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zinnige zondagen. Ik weet dat mijn collega dat samen kunnen komen,
de ontmoeting als het hart van de zondag ziet. Hij doet wat hij kan
met grote inzet. Dat samenkomen is ook oog krijgen voor de
schoonheid van elkaar, van de natuur, van het platteland.
geisoleerd raken. Isolement leidt tot ziekte. Ik zat met een jonge
jongen in het busje. Hij stapte in Okkebroek uit. Overigens een
prachtige route over smalle wegen. Maar Heeten in de provincie
Overijssel is in het weekend niet met het openbaar vervoer bereikbaar
en de informatie van Synthus bleek beneden peil. Ik bewonder mijn
collega Theo in Heeten. Hij zorgt er voor een adem die voorkomt
dat het saaie stille verstikkend werkt. Ik hoop op nieuwe leef adem
voor de kleine leefgemeenschap-pen…..toekomst om van harte in
schoonheid en zorg om elkaar te leven. Op de fiets is Heeten beter te
bereiken dan met de bus. Dat is niet slecht voor wie zich nog
bewegen kan. Maar bedreigend voor wie verliest aan vrije mobiliteit.
Marinus van de Berg 06052017
BOERDERIJVIERING ‘VERBONDENHEID’
Op zondag 21 mei 2017 houden we een
bijzondere kerkviering in het teken van het
platteland en de kerk. We zijn te gast op het
melkveebedrijf van Terry en Sandra Heuven aan
de Raamsweg 23, 7448 PW in Haarle.
De
boerderijviering
heeft
als
thema
‘Verbondenheid’.
We leven niet alleen op onze wereld, we zijn met elkaar verbonden.
We zijn verbonden als mens met mens, verbonden aan de grond
waarop we leven en de grond waarop we werken, verbonden als mens
met dier, natuur en niet te vergeten boerenbedrijf en we zijn
verbonden aan onze Schepper. Wat brengt werkelijk vrucht in dit
geheel van verbonden-zijn. De viering begint om 10.00 u. De
werkgroep Kerk In Platteland (KIP) organiseert deze viering, die
tevens de daadwerkelijke start van de werkgroep in onze parochie H.
Kruis markeert. Lonneke Gunnink–van den Berg zal hierin voorgaan.
De zang zal worden verzorgd door het Liturgiekoor uit Luttenberg.

11

Na afloop bent u welkom onder het genot van koffie, thee, zuivel en
ranja na te praten en het bedrijf te bekijken.
2 JULI – VIERING TERUG IN DE TIJD MET GEZELLIGE
KOFFIETAFEL NA AFLOOP
Dit jaar vieren we dat de kerk 125 jaar bestaat en de parochie 225
jaar. Het hele jaar zijn er activiteiten en op Zondag 2 juli is er om
10.30 u. een bijzondere Eucharistieviering in onze parochiekerk in
Heeten. We gaan met zijn allen 125 jaar terug in de tijd. De viering
wordt zo goed mogelijk volgens de gebruiken van weleer gehouden
en de knipmutsen en de zakhorloges mogen weer voor de dag gehaald
worden. Iedereen die wil, mag in kleding van rond het jaar 1900 naar
deze viering komen. Je mag natuurlijk gewoon in eigen kleding
komen maar het zou ontzettend leuk zijn als er zoveel mogelijk
mensen in de oude kledingstijl komen. Na afloop is er een gezellige
koffietafel met broodjes en koffie. Wilt U ons laten weten als U mee
eet? Dat kan via een mail naar secretariaat@parochieheeten.nl of
door het invullen van de antwoordstrook die in het volgende kevertje
verschijnt. Ook ligt er een intekenlijst achter in de kerk waarmee U
kunt laten weten of u erbij bent.
De jubileum commissie

VERENIGINGSNIEUWS
16e MOTOR AVOND 4 DAAGSE HEETEN
Dinsdag 6 juni t/m vrijdag 9 juni 2017. Hierbij willen wij u
uitnodigen om deel te nemen aan 1 of meerdere tochten. Lengte circa
100 km. per avond. De EENMALIGE inschrijfkosten zijn slechts €
6,=! Voor 4 avonden toergenot!!! De inschrijving is 's avonds
mogelijk tussen 18.00 en 19.00 u. Routes worden alleen voor GPS
aangeboden. Wil je de route vooraf thuis toegestuurd krijgen, stuur
dan een berichtje naar motovatie.mcfreewheels@gmail.com
Inschrijven bij: Het Kulturhus, Dorpsstraat 16, 8111 AD Heeten

12

MC FREE WHEELS ORGANISEERT 20e
PINKSTERTOERTOCHT MC FREE WHEELS
Datum: Zondag 4 juni. Hierbij willen wij u uitnodigen om deel te
nemen aan de Pinkstertoertocht. U kunt kiezen uit 2 routes welke
beide zijn uitgezet in de richting van de kop van (west) Overijssel. De
routes zijn ca. 150 of 200 km lang. Routes alleen beschikbaar voor
GPS. U kunt de route opvragen via j.tutert@ziggo.nl De inschrijving
is ’s morgens mogelijk tussen 9.00 en 12.00 uur bij: Brasserie
Dert13n, Dorpsstraat 17, 8111 AA Heeten

OVERIG NIEUWS
INFORMATIE AVOND "LEVENSTESTAMENT"
DOOR MARGREET DIEMEL
Op dinsdag 23 mei vertelt Margreet Diemel,
werkzaam als notaris bij "Het Notarieel" in
Deventer, en sinds kort woonachtig in Heeten, over
het "levenstestament". In voor een ieder
begrijpelijke taal, wordt u door haar uitgereid geïnformeerd over
hetgeen u nu al kunt regelen. Wat is belangrijk en wat is gewenst?
Op deze vragen, en vele meer, krijgt u op deze bijzonder interessante
avond, van Margreet Diemel een antwoord. Inloop vanaf 19.30 u. ;
aanvang presentatie 20.00 u. Uiteraard wordt u een kopje koffie
aangeboden.
GEEF JE OP!!
We zijn er op tijd bij dit jaar vanwege de
late vakantie, maar wij gaan er weer een
bijzondere show van maken!
Wil jij in de Ponyweek op zondagmiddag
in een volle tent laten zien wat jij kan:
Freestyle/bmx, jongleren, goochelen, live
zingen
een
instrument
bespelen,
streetdance, circuskunstjes, ballenshow, éénwieler, etc.
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Zit jij dit jaar in groep 3, 4, 5, 6 of 7 van de basisschool en lijkt het je
leuk? GEEF JE DAN NU OP!!!
Mail voor 9 juni naar heetengottalent@hotmail.com.
Wat moet er in de mail staan:
• Naam + voornaam kind/kinderen en in welke groep je zit.
• Welke act doe jij/jullie.
• Kies je muziek uit, geef dan aan welk liedje de 1ste en 2e keus
is.
(Kiezen meerdere kinderen voor hetzelfde liedje, dan zal er
geloot worden).
• De titel van het liedje. Wanneer het een speciale versie is, dit
zo duidelijk mogelijk vermelden.(CD branden is dus niet
nodig)
• Het e-mailadres van de ouder die contactpersoon voor het
groepje is.
(alle informatie vanuit de commissie zal via deze mail lopen,
zodat diegene de rest van de groep op de hoogte kan brengen
van de informatie).
Ouders we zouden het leuk vinden als u de meisjes en jongens
stimuleert om zijn/haar talenten te laten zien op zondag 1oktober a.s.
We hopen ook dit jaar weer op een grote opkomst!
Groetjes van, Claudy, Bettine, Linda, Lian, Rian
WERKGROEP HISTORISCH HEETEN
Werkgroep Historisch Heeten houdt vrijdag
2 juni van 18.00 tot 20.00 u. een
inloopavond in het woon- en zorgcentrum
Stevenskamp voor belangstellenden in de
familiegeschiedenis.
Leden
van
de
werkgroep kunnen u helpen bij het zoeken
van historische gegevens over uw voorouders. Boeken over de
geschiedenis van Heeten liggen ter inzage en er zijn boeken te leen.
U bent van harte welkom.
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GEZOCHT: HULP ACHTER DE BAR BIJ TONE’S
SUMMERJAM
Hallo Heetenaren! Zondag 20 augustus is er weer het Heetense
Festival Tone’s SummerJam. Om dit festival ook dit jaar weer in
goede banen te leiden kunnen we, met name achter de bar, alle hulp
gebruiken! Dus lijkt het je leuk om, in ruil voor een vrijwilligersvergoeding, samen met je buurman/buurvrouw/vriend/vriendin te
helpen? Laat het ons dan weten door een mail te sturen aan
barcommissie@tonessummerjam.nl! Tot Tone!
Organisatie Tone’s SummerJam
BINGO-MIDDAG IN STEVENSKAMP
Deze middag is bedoeld voor iedereen die het leuk vind om BINGO
te spelen! Er zijn leuke prijzen te winnen. Hoe meer zielen, hoe meer
vreugd.
Datum:
vrijdag 26 mei en vrijdag 30 juni
Locatie:
Stevenskamp
Aanvang:
14.30 u.
Prijs: € 5,50 inclusief koffie, consumptie en aan het einde van de
middag een lekkere snack.
BUSLIJN 4 DEVENTER-RAALTE STOPT!
Onlangs is PB Heeten door de provincie Overijssel geïnformeerd dat
buslijn 4 Deventer-Raalte via Heeten per december 2017 op houdt te
bestaan.
PB is al langer met de provincie , gemeente en Syntus in gesprek om
te kijken naar ander mogelijkheden van openbaar vervoer voor
Heeten. Uitkomst van deze gesprekken is dat we een Buurtbus
verbinding willen realiseren tussen Deventer en Raalte. Inmiddels is
er een werkgroep opgericht bestaande uit Wim Jansen, Roy
Korenromp, Ton Wigink, Huub Obdeijn, Willy Tijs en Johan
Severijn met als doelstelling een buurtbus vereniging op te richten.
Nu is een vereniging géén verenging als er geen leden zijn; de leden
van de buurtbusvereniging worden de (vrijwillige) chauffeurs.
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Wij zijn daarom op zoek naar vrijwilligers die het leuk lijkt om een
paar uurtjes per week voor de buurtbus te rijden.
Lijkt u dit op voorhand la wat? Stuur dan een mail naar:
info@pbheeten.nl o.v.v. Buurtbus.
Dit is een eerste aankondiging medio juni wordt er nog een
voorlichtingsavond georganiseerd waar ook de provincie, gemeente
Raalte en Syntus bij aanwezig zijn. Wij vertrouwen erop een
enthousiaste groep bij elkaar te krijgen !
Vriendelijke groet, werkgroep - Buurtbus Heeten

SPORTNIEUWS
VOETBAL
57e PINKSTERTOERNOOI SV HEETEN
Tweede Pinksterdag, maandag 5 juni, vindt de 57e editie van het
jeugdvoetbaltoernooi van SV Heeten plaats. Verdeeld over de hele
dag zullen 76 verschillende F-, E- en D teams uit Heeten en
omliggende buurtdorpen tegen elkaar strijden om de prijzen. Na
afloop van de poulewedstrijden is direct aansluitend de
prijsuitreiking, waar voor ieder team, winnaar of niet, een prijs te
verdienen is!
Wij hopen op een prachtige dag met veel supporters langs de kant die
de jongens en meisjes komen aanmoedigen. Op onze website,
www.svheeten.nl vindt u het programmaoverzicht, zodat u meteen
kunt zien wie wanneer moet spelen.
Wij hopen u allen te verwelkomen op de 57e editie van het
Pinkstertoernooi van SV Heeten!
HANDBAL
Datum/tijd Thuis
Uit
Aanw./vertr.
Donderdag 1 juni wedstrijden Hendrik Bartels Cup Sporthal Heeten
20.00 u.
Lettele DS1
Plus Severijn Heeten Dames 1
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BESTE SPORTLIEFHEBBER EN FEESTGANGER
Jaaa! 20 mei 2017 is er weer het jaarlijkse eindfeest van de voetbal.
Dit jaar i.s.m. handbalvereniging Heeten. Dit feest wordt gezien als
afsluiting van het sportseizoen. Onder het genot van een drankje kunt
u dansen op de kostelijke plaatjes van Dj. Erik. Ben jij supporter,
vrijwilliger, sponsor, lid of heb je zin in een feetsje? Dan ben je
welkom vanaf 20.30 u. op het handbalveld Sportpark Heeten.
Kortom: geen reden om niet te gaan!
SV Heeten en HV Heeten

VAN DE REDACTIE
Verschijningsdatum
vrijdag
2 juni
16 juni
30 juni
14 juli

Aantal weken
2
2
2
8 i.v.m. zomervakantie

Kopij inleveren
dinsdag 18.00 u.
30 mei
13 juni
27 juni
11 juli
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