't Kevertje
Kerk- en verenigingsnieuws voor Heeten

DE 4 SEIZOENEN
Door de jaren heen ben ik veel mooie teksten en gedichten
tegengekomen die gebruikt kunnen worden bij een uitvaart of
avondwake. Vorige week hoorde ik bij een crematieplechtigheid
opnieuw een aangrijpende tekst die ik graag met u deel. Ik denk dat
deze tekst ook bij u de liefdevolle herinnering zal oproepen aan de
tijd die u mocht doorbrengen met overleden dierbaren.
Hoe zal het zijn
Hoe zal het zijn, als het lente is
en alles fris en vrolijk wakker wordt
het tere groen en al het andere dat
met het voorjaar heeft te maken
en jij er niet meer bent?
Hoe zal het zijn, als daarna de zomer komt
En alles bruist van tomeloze bloei
men met vakantie gaat, of juist weer thuis komt
van een fijne reis
en jij er niet meer bent?

Vrijdag 16 juni 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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Hoe zal het zijn, in het najaar van de dagen
als warme tinten overheersen, en ieder nageniet
van wat er te genieten valt, ondanks stormen, regen, wind
en jij er niet meer bent?
Hoe zal het zijn, als koning winter, intocht houdt
en met die heel speciale dagen in december
als ieder warmte en geborgenheid zoekt bij elkaar
en jij er niet meer bent?
Ik weet het niet, ik wil het nog niet weten
ik hoop alleen dat – nu jij er niet meer bentik elke lente, zomer, herfst en winter
me zal herinneren, samen met jou
als het mooiste moment!
Harry Bloo, pastor

KERKNIEUWS
VIERINGEN PAROCHIE H. KRUIS LOCATIE HEETEN
Datum
Zaterdag
17 juni
Zondag
18 juni
Woensdag
21 juni

Tijd
17.30 u.

Viering
Eucharistieviering,
Past. J. Baneke
Geen viering

19.00 u.

Eucharistieviering

Datum
Zaterdag
24 juni
Zondag
25 juni
Woensdag
28 juni

Tijd

Viering
Geen viering

Koor

09.00 u.

Eucharistieviering,
Past. H. Brumnmelhuis
Eucharistieviering

Rejoice

19.00 u.

Koor
Power of
Music
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OVERIGE LOCATIES PAROCHIE H. KRUIS
Zaterdag 17 juni
Nw. Heeten 19.00 u.
Holten
Kruisverh.
17.00 u.
Paulus
Broekland
Haarle
Luttenberg

19.00 u.

Mariënheem

Zaterdag 24 juni
Nw. Heeten 19.00 u.
Holten
Kruisverh.
Paulus
19.00 u.

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

Broekland
Haarle
Luttenberg

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

Mariënheem

Geen viering

Zondag 18 juni
Geen viering
09.30 u.
Eucharistieviering
10.30 u.
Eucharistieviering
10.00 u.
Eerste H. Communie
10.30 u.
Woord- en
communieviering
10.00 u.
Kermisviering
Geen viering
09.30 u.

Woord- en
communieviering

Zondag 25 juni
Geen viering
Geen viering
10.30 u.
Eucharistieviering
Geen viering
09.00 u.
09.00 u.
09.30 u.
09.00 u.

Eucharistieviering
Eucharistieviering
Woord- en
communieviering
Woord- en
communieviering

OVERLEDEN
Op woensdag 7 juni is op 85-jarige leeftijd overleden Hendrika Maria
Brinkhof-Hofstede. Zij woonde aan de Weseperweg 12 te Heeten.
Haar crematie heeft op maandag 12 juni in het crematorium te
Nijverdal plaatsgevonden.
Dat zij moge rusten in vrede.
MISINTENTIES
Wij gedenken de volgende intenties:
In het weekend van 17 en 18 juni:
Gé en Annie Hazelhekke-Ruiter; Overl. ouders Evers-Simons; Hein
Hunneman en overl. fam.; Johanna en Antoon Kerkvliet en overl.
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fam.; Overl. ouders Gerrit Oldeboer-Annie Eekmate; Wim
Disselhorst, Casper en overl. fam.; Wilhelmus van Dooremolen en
overl. fam.; Jan Klijn Velderman; Jan Klein Overmeen.
Woensdag 21 juni:
Overl. ouders en fam. Tepperik-Rosenkamp en Willy Tepperik.
In het weekend 24 en 25 juni:
Jgt. Johan Marsman; Gé en Annie Hazelhekke-Ruiter; Hein
Hunneman en overl. fam.; Johanna en Antoon Kerkvliet en overl.
fam.; Tonnie Schoorlemmer en Leon Schoorlemmer; Overl. ouders
Heerink-Gerritsen; Gerardus Olde Bijvank, Gerritdina Olde BijvankHaverkamp en Wim Olde Bijvank; Bart en Martie ten Have en overl.
fam.; Johan Elshof en overl. fam.; Jan Klijn Velderman; Ben en Trees
Dijkman-Wippert.
Woensdag 28 juni:
Geen misintenties
KOSTER EN MISDIENAARS
Datum
Za. 17/6
Zo. 25/6
Zo. 2/7

Tijd
17.30 u.
09.00 u.
10.30 u.

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

Za. 8/7
Za. 15/7
Zo. 23/7
Za. 29/7
Za. 5/8
Za. 12/8
Di. 15/8
Za. 19/8
Zo. 27/8

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

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

Misdienaars
Michael Breuker en Wouter Salden
Luuk en Jacob Salden
Gerrit Elferink, Herman Wagemans,
Alfons Alferink, Gijs Nijboer,
Tijs, Ruben en Judith Salden
Geen misdienaars
Eveline en Judith Salden
Tijs en Ruben Salden
Geen misdienaars
Geen misdienaars
Geen misdienaars
Luuk Salden en Michael Breuker
Wouter en Jacob Salden
Tijs en Ruben Salden
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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

Do. 22/6

19.30 u. Locatieraad en pastoraatsgroep

P

KERKSCHOONMAAK
Maandag 3 juli groep 3
Woensdag 26 juli groep 4
Dinsdag 15 augustus groep 5
Maandag 4 september groep 1
JUBILEUMJAAR 125 JAAR MARIAKERK
In kader van 125 jaar Mariakerk hebben leerlingen van de basisschool
een rondleiding gemaakt door de kerk.Daarna zijn ze bezig gegaan
om deze gebeurtenis weer te geven in tekeningen en werkstukjes.
Belangstellenden kunnen het resultaat bewonderen achter in de kerk.
We willen de kinderen bedanken voor hun belangstelling tijdens de
rondleiding en de gemaakte tekeningen en werkstukjes. Tevens dank
aan school voor de begeleiding van deze activiteit
Pastoraatsgroep en locatieraad
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OPBRENGST VASTENACTIE PAROCHIE H. KRUIS 2017
De Vastenactie heeft dit jaar in totaal € 7.980,19 opgebracht. Dit is
het totale bedrag van alle collectes gehouden in onze
geloofsgemeenschappen. Hieronder die geloofsgemeenschappen apart
vermeld:
Broekland, H.Marcellinus:
€ 391,Haarle, H.Sebastianus :
€ 813,Heeten, H.Maria Onbevlekt Ontvangen
€ 1.616,88
Luttenberg, H.Cornelius:
€ 1.047,45
Mariënheem, O.L.V. Tenhemelopneming: € 590,38
Nieuw Heeten, St.Joseph: € 545,70 en
Holten, St.Joseph:
€ 150,-. Samen dus € 695,70
Raalte, H.Kruisverheffing
€ 1.954,90
Raalte, H.Paulus:
€ 870, 88
Totaal
€ 7.980,19
Het bedrag komt ten goede aan een grote Landbouw- en
Techniekschool in Mpongwe (Zambia). Om de school volwaardig te
kunnen laten functioneren is de aanleg van elektriciteit van groot
belang. Daarom is de opbrengst van de Vastenactie 2017 bestemd
voor de installatie van elektriciteit.
In elke geloofsgemeenschap is hard gewerkt om voor dit goede doel
geld in te zamelen. Zo waren we via dit project in de vastentijd
verbonden met de jongeren in het Mpongwe district. Namens alle
profielhouders diaconie van de pastoraatsgroepen in onze
geloofsgemeenschappen dank ik u hartelijk voor uw bijdrage.
Pastor Lonneke Gunnink – van den Berg
BESTE PAROCHIANEN
Hartelijk dank aan alle gulle gevers en
medewerkers die zich ingezet hebben voor de
Vastenactie. De Parochies van het H. Kruis
hebben in 2017 meegedaan aan het Eigen Goede
Doelen project van de Landelijke Vastenactie. Als Eigen Goede Doel
is gekozen voor een project van de Stichting ‘Geef kinderen van
Mpongwe een Toekomst’.
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Dit jaar gaat de opbrengst van de Vastenactie naar het aanleggen van
de elektriciteit in een grote school voor Landbouw en Techniek die
de stichting aan het bouwen is. Tijdens de Vastenactie, maar ook
daarvoor is de school regelmatig onder uw aandacht gebracht via de
parochieblaadjes.
We hebben er alle vertrouwen in dat met de aanvulling door
Vastenactie de elektriciteit kan worden aangelegd in de school. De
voorbereidingen daarvoor zijn in volle gang. De dichtstbijzijnde
mogelijkheid om de elektriciteit aan te sluiten op het ZESCO-net ligt
op 1200 meter. Op de velden die daar door heen lopen, staat nu nog
maïs. Zodra de boeren hun maïs geoogst hebben kan begonnen
worden met het plaatsen van de elektriciteitspalen en het aanbrengen
van de elektriciteitsdraden. Eind juni moet alle maïs geoogst zijn.
Deze activiteit kunnen we financieren met het voorschot dat we deze
maand van Vastenactie gekregen hebben. In september hopen we de
hele opbrengst te ontvangen. Zodra Vastenactie dit tweede bedrag
naar de Stichting in Zambia heeft overgemaakt kunnen we starten
met het aanbrengen van alle leidingen in de school (onder- en
bovengronds), distributiekasten, transformator, kabels, schakelaars en
armaturen. We zullen u zeker op de hoogte brengen wanneer de
elektriciteitswerkzaamheden voltooid zijn.
Wij willen alle gevers, maar ook de mensen die zich voor deze
Vastenactie
hebben
ingezet,
gecollecteerd,
coördinatiewerkzaamheden hebben verricht, bijzonder bedanken. Zonder u was
dit niet mogelijk geweest. Nogmaals hartelijk dank.
En als u een glimp op wilt vangen van de eerste officiële
certificatenuitreiking in de school in mei jl. kijk dan op
https://www.facebook.com/ton.korstenkorenromp.3
Nu nog moesten we daar een dure generator voor inzetten; het
volgend jaar is dat niet meer nodig!
Hartelijke groet, Ton Korsten-Korenromp
Voorzitter stichting ‘Geef de kinderen van Mpongwe een Toekomst’
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REIS NAAR FATIMA
Een geheel verzorgde 7-daagse vliegreis naar een prachtig gebied in
Portugal? Lijkt u dat iets dan is het misschien een goed idee om van
9-15 september met ons mee te gaan naar Fatima. We organiseren
dan vanuit de Lebuinusparochie een inspiratiereis naar dit Portugese
bedevaartsoord en het zou heel mooi zijn als we ook vanuit de
parochie van het Heilig Kruis een aantal deelnemers zouden mogen
begroeten. In Fatima wordt dit jaar de 100-ste verjaardag van de
Mariaverschijningen gevierd en we zullen daar meedoen aan de
plechtigheden. Maar naast Fatima bezoeken we ook een aantal mooie
en interessante plaatsen in de omgeving en kunnen we genieten van
het prachtige landschap van Noord en Centraal Portugal. We hebben
de ervaring dat het heel inspirerend is om met een kleine groep, onder
deskundige begeleiding en met een eigen pastor zo’n bijzondere reis
te maken. Gaat u ook mee? Telefonische informatie is verkrijgbaar
bij Johan Haverkamp: 06 21241917 of Lammie In ’t Veld: 06
57038176. U kunt ook contact opnemen met de contactpersonen van
het Lourdeswerk in Heeten, Joke Alferink, tel. 0572-381499 of
Angela Bosman, tel. 0572-381679. De reis staat ook op de websites
de
VNB
en
van
de
Lebuinusparochie:
http://www.vnb.nl/pelgrimsreizen/reisindex
http://www.heiligelebuinus.nl/bezinning/bedevaarten/bedevaartfatima
ONTMOETINGSDAG 6 OKTOBER 2017 IN STEVENSKAMP
THEMA: TIJD ALS GESCHENK
Voor het derde opeenvolgende jaar wordt er voor ouderen uit Heeten,
Nieuw Heeten en Holten een ontmoetingsdag georganiseerd in
Stevenskamp. Dit jaar is het thema: “Tijd als geschenk”. Naarmate je
ouder wordt, nemen langzamerhand je krachten af. Je kan je niet
langer meer met van alles en nog wat bezighouden. Het zou jammer
zijn als je dan veel tijd besteedt aan zaken die maar bijkomstig zijn.
Daarom is het belangrijk om je af te vragen waar je je tijd aan wilt
besteden, wat wezenlijk is en waar je je aandacht op wilt richten.
Misschien is ouder worden dan niet alleen maar een vermindering
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van energie, maar ook een kans om tijd te hebben voor wat echt
waardevol is. Dan kan de tijd een geschenk zijn.
Vanaf 10.00 u. bent u van harte welkom in Stevenskamp waar we op
verschillende manieren met dit thema bezig gaan.
De ochtend zal vooral in het teken staan van het onderlinge gesprek.
In kleine groepjes gaan we aan de hand van verschillende vragen met
elkaar in gesprek. We nemen de tijd om op een gezellige manier onze
ervaringen uit te wisselen.
Daarna is om 12.00 u. tijd voor de middagmaaltijd en een gezellig
samenzijn.
Vanaf 14.30 u. wordt het thema weer ter hand genomen en belicht in
een viering met handoplegging. In deze viering zal het seniorenkoor
o.l.v. mw. Suzan Voorhorst de zang verzorgen en voorganger zal
zijn: pastor Harry Bloo. De handoplegging in deze viering is een
zichtbaar teken van ons geloof en onze wens dat God ons de hand
boven het hoofd houdt, dat God ons beschermt, dat God ons kracht en
zegen geeft om de tijd als geschenk te kunnen ervaren.
Na deze viering besluiten we de middag met een gezellig samenzijn
onder het genot van een drankje en een hapje.
De onkosten (voor eten en drinken) zijn € 10,00 per persoon ( dat
geldt NIET voor die personen die reeds alle dagen hun koffie/maaltijd
krijgen van Stevenskamp).
Voor deelname aan deze ontmoetingsdag kunt u zich tot uiterlijk 24
september aanmelden bij:
Heeten: Betsie Bosman
tel. 0572-381450
e-mail: janenbetsiebosman@gmail.com
Nieuw Heeten: Ans Krieger
tel. 0572-321333
e-mail: anskrieger@hetnet.nl
Holten: Ineke Herder
tel. 0548-365336
e-mail: gmtherder@home.nl
Als u geen vervoer heeft, dan kunt u worden opgehaald. Dat wel
graag doorgeven bij uw aanmelding. Van harte welkom bij de
ontmoetingsdag op 6 oktober! Namens de Zonnebloem en de
pastoraatsgroepen van Heeten, Nieuw Heeten en Holten
Harry Bloo, pastor

10

VERENIGINGSNIEUWS
ACTIVITEITENGROEP 55+/KBO
De 2de avond fietsen is op woensdag 21 juni. Vertrek om 18.30 u.
vanaf het Dorpsplein. Bij slecht weer gaat de fietstocht niet door. We
fietsen ongeveer 20-25 km met een koffiestop. Doe mee en kom in
beweging. Goed voor u.
OERDAG 24 juni 2017!
Daar is de Oercommissie weer! Binnen de Sallands Zotten is de
Oercommissie weer druk bezig voor de volgende oud-ijzer
inzameling. Deze zal dit voorjaar op zaterdag 24 juni 2017 zijn! Dus
noteert u het even in uw agenda. Met een inzamelingspunt centraal in
Heeten op de parkeerplaats van de voetbal kunnen de dorpelingen
hun ijzer komen brengen. Daarnaast is er die dag een grote ronde
langs de deuren in de buitengebieden Spekhoek, Zonnenbergen,
Hooge Wegen, Koepelvieve, Wittevenne, Bergshoek, Lorkeershoek,
Beumershoek,
De
Bleers,
Boxbelterhoek,
Nielandshoek,
Schoonhetensbroek en Schoonheten. Met deze inzameling willen wij
komend jaar tijdens carnaval de jeugddisco, de kindercarnaval, het
Sallands Zotten Bal en de optocht der optochten nog mooier, leuker
en vooral beter maken voor jullie! Op zaterdag 24 juni zullen wij dus
onze voorjaarsinzameling gaan houden. Dus heeft u nog wat oud ijzer
over voor een goed doel? Groot of klein? Licht of zwaar? Houd dit
dan nog even thuis tot Oerdag op 24 juni. We nemen bijna alles aan
wat u aanbied, alleen witgoed accepteren we liever niet. Tot dan!
Groeten en Alaaf,
Oercommissie Sallands Zotten
FANFARE ST. CAECILIA HEETEN
Hallo allemaal, De open repetitie die gepland stond voor 26 juni 2017
kan niet doorgaan vanwege de avondvierdaagse. De open repetitie
wordt daarom verplaatst naar 17 juli 2017. Zet deze datum maar vast
in de agenda!
Groetjes Fanfare St. Caecilia Heeten
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PAARDENCONCOURS HEETEN
Op zaterdag 24 en zondag 25 juni (volgend weekend) organiseert de
Landelijke Rijvereniging Heeten in samenwerking met de Ponyclub
Heeten een pony- en paardenwedstrijd op het Landgoed Groot
Zwaaftink aan de Heetenseweg 26 in Heeten. Op zaterdag 24 juni
gaan we van start met de B t/m Z2 dressuur en de BB t/m ZZ
springen voor pony's. Ook organiseren we bixie dressuur en springen
voor de pony's. Dit zal in de ochtend en deels in de middag
plaatsvinden. We sluiten de zaterdagmiddag af met het 40+ springen
en de oefendressuur voor paarden. Ruiters en amazones krijgen
hierbij de gelegenheid om een dressuurproef te oefenen met
commentaar en uitleg van een KNHS jury. Op zondag 25 juni
organiseren wij een wedstrijd voor de paarden. Ook deze dag bestaat
zowel uit een ochtend- als een middagprogramma. In de
dressuurringen zal B t/m ZZ-licht verreden worden. En in onze
springring wordt er BB t/m ZZ gesprongen. Dit jaar hebben we voor
het eerst weer een ring voor de 4- en 6 tallen. Het concours zal zoals
elk jaar royaal opgesteld worden met een grote tent, frietkraam en een
buitenterras. De toegang is gratis en de zon is besteld, dus wij zien u
graag op zaterdag 24 of zondag 25 juni op het mooie Landgoed Groot
Zwaaftink!

OVERIG NIEUWS
BESTE HEETENAREN
Wij organiseren dit jaar de 4e editie van Jeu de
Pool en geven ook dit jaar weer een feest om het
zwembad in Heeten te financieren. Zet zaterdag 1
juli 2017 allen in de agenda, dan zal het terrein
van zwembad de Oase Heeten omgetoverd zijn tot
een spetterende feestlocatie in en om het
zwembad. Het feest is voor alle leeftijden. Wij starten om 15.00 u. en
eindigen rond de klok van 01.00 u. Neem je zonnebril, zwembroek,
badpak en je vrienden/vriendinnen mee. Wij zien jullie graag, tot
dan!
Organisatie ‘Jeu de Pool’
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INFO/OPEN DAG VAN HET ZWEMBAD
Beste mensen, hierbij wordt u van harte uitgenodigd om aanwezig te
zijn bij de info/open dag van het zwembad. Zie voor meer informatie
onze website. Deze dag wordt gehouden op zondag 25 juni van 10.30
– 12.30 u. We willen u informeren over onze plannen en stilstaan bij
de afgelopen periode en de toekomst. Tevens wordt de aftrap gegeven
van de actie “steun zwembad de Oase in Heeten”. Deze huis-aan-huis
actie start de eerste week van juli. Graag verwelkomen wij u op 25
juni! Met vriendelijke groet,
Bestuur zwembad De Oase in Heeten
AVOND4DAAGSE ROLSTOELTOCHT
De bewoners van Stevenskamp doen ook dit jaar weer mee met de
avond4daagse. Deze bewoners worden geduwd door Heeten Sportief.
Maar heb jij een vader of moeder of bekende die ook wel mee wil
met deze tocht en jij kunt duwen en heb je een rolstoel? Dan zijn
jullie van harte welkom om met ons mee te wandelen. Op maandag
dinsdag en donderdagavond is een route uitgezet van ongeveer 4 km.
U kunt zich ’s avonds melden bij de avond4daagse voor een
stempelkaart aan de zijkant van Stevenskamp kosten €1,00 per
avond. We verzamelen om 18.00 u. bij de recreatiezaal.
Als U nadien een kopje koffie wilt drinken in de zaal van
Stevenskamp dan is dit €1,- per kopje. Zijn er nog vragen over evt.
rolstoelen dan kunt U bellen naar Marietje Zwijnenberg, tel. 381746.
De Zonnebloem
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 30 juni
Locatie:
Stevenskamp
Aanvang:
14.30 u.
Prijs:
€ 5,50 inclusief koffie, consumptie en aan het
einde van de middag een lekkere snack.

13

BEHEERDER WHATSAPP BUURTPREVENTIE HEETEN
Whatsapp Buurtpreventie is inmiddels in 7 van de 15 buurten van
Heeten actief. Na aanleiding van de flyer die in deze buurten huis aan
huis zijn verspreid, hebben 267 bewoners zich inmiddels aangemeld.
Voor 6 buurten zijn wij in overleg met beheerders om het ook daar in
te voeren. We verwachten over 2 à 3 weken zover te zijn dat de
Whatsapp Buurtpreventie ook daar kan starten. We zoeken voor de
omgeving Uilenbroekstraat/van Walbekestraat en de Dorpsstraat
/Holterweg nog een beheerder. Wie wil dit klusje op zich nemen
zodat de Whatsapp Buurtpreventie voor alle inwoners van Heeten
beschikbaar komt. Heb je belangstelling stuur dan een berichtje naar
Gerard Jansen (gerard@pbheeten.nl). Voor overige informatie zie
onze vernieuwde site (www.pbheeten.nl)
Plaatselijk Belang Heeten
OVERIJSSELSE VRIJWILLIGERSPRIJS 2017
De ruim 40 vrijwilligers van Heeten Opgeruimd zijn voorgedragen
voor de Overijsselse Vrijwilligersprijs 2017. De groep ruimt zeer
regelmatig zwerfvuil in en buiten het dorp. Hierdoor is Heeten al veel
schoner geworden. Een jury beoordeelt de inzendingen, maar ook
stemmen van inwoners tellen mee bij de beoordeling, dus ook uw
stem. Fijn als ook u uw stem uit wilt brengen op Heeten Opgeruimd.
Dit kan op www.overijsselsevrijwilligersprijs.nl, kies voor
'organisaties' en 'Heeten Opgeruimd'. Zo zetten we met zijn allen
Heeten mooi op de kaart! Bedankt voor uw stem.
BUURTBUS INFORMATIE AVOND
Nieuwe Buurtbus informatie avond 21 juni 19.30 u. in Kulturhus
Trefpunt te Heeten.
Houdt u van mensen? Autorijden geen bezwaar? Vindt u het
belangrijk dat het landelijk gebied ook bereikbaar blijft? Heeft u wat
vrije tijd over? Ja? Dan is het vrijwilligerswerk bij de nieuwe
Buurtbus Salland misschien iets voor u.
Heeten-Deventer en Olst-Heeten-Raalte
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Op dit moment zijn er vergevorderde plannen om twee nieuwe
Buurtbussen te laten rijden tussen Heeten-Deventer en tussen OlstHeeten-Raalte. Met het uitwerken van deze plannen onderstrepen de
Gemeentes en de Provincie de intentie om het landelijk gebied goed
bereikbaar te houden en niet alleen te schrappen in
basisvervoersvoorzieningen, maar ook daar waar nodig, nieuwe
voorzieningen op te tuigen.
De buurtbus is een bus voor 8 personen die door Syntus beschikbaar
wordt gesteld, die volgens een vaste route en dienstregeling rijdt en
die gereden kan worden door mensen met een rijbewijs B. Bij het
opstellen van het rooster wordt er rekening gehouden met de
beschikbaarheid van alle vrijwilligers. U kunt dus zelf aangeven hoe
vaak en wanneer u op de Buurtbus wil rijden. Op dit moment zijn wij
met name op zoek naar chauffeurs in en om Heeten die de route
Heeten-Deventer willen gaan rijden. Maar ook mensen uit Olst en
Raalte en omgeving kunnen zich zeker nog melden.
De bus kan alleen gaan rijden wanneer zich mensen melden als
vrijwilliger.
Wat is een bus zonder chauffeurs? Het is één van de eerste
voorwaardes voor de nieuwe Buurtbuslijn. Willen we de definitieve
toezegging van de Provincie krijgen voor deze nieuwe Buurtbus, dan
moeten we laten zien dat we het samen belangrijk vinden dat het
buitengebied bereikbaar is. Dat scholieren in de winter bijvoorbeeld
van Heeten naar Raalte of Deventer met de bus kunnen. Dat wij het
fijn vinden om naar de markt te gaan in Raalte, naar de Hartkamp, het
ziekenhuis in Deventer en het station. En dat we een groep
vrijwilligers hebben die het leuk vinden om zich hiervoor vrijwillig in
te zetten.
Meldt u daarom nu al aan als mogelijk nieuwe vrijwilliger van de
nieuwe Buurtbus. Wij zijn op zoek naar chauffeurs, een coördinator
en bestuursleden. Samen met u gaan we er dan twee mooie
Buurtbuslijnen van maken.
Interesse?
Bent u niet ouder van 70 jaar en in het bezit van een rijbewijs B en
heeft u interesse in vrijwilligerswerk bij de nieuwe Buurtbus? Meld u
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aan via: info@pbheeten.nl Voor meer informatie kunt u bellen met
Wim Jansen, tel: 06 52536473
Ook kunt u zich aanmelden via: Karin Köster: info@indeweer.nl of
bel: 06 3657855 (Start van de Buurtbussen najaar 2017).

SPORTNIEUWS
VOLLEYBAL
Heeten Sportbrief
Willen de bezorgers van het clubblad ‘Heeten Sportbrief’ deze vanaf
vrijdag 16 juni afhalen bij Willemien Simons, Holterweg 12, tijdens
de openingstijden van de winkel.
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