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Beste inwoners van Heelweg en omstreken 

Beste leden van het Heelwegs Belang. 

Heelwegs Belang 75-jarig Jubileum. 
Heelwegs Belang is opgericht op 17 december 1947. Dus binnenkort vieren wij ons 75-jarig jubileum. We 

willen hier aandacht aan besteden tijdens onze nieuwjaarsreceptie op 15 januari 2023. 

We zouden graag een diapresentatie willen maken van het afgelopen jaar en willen graag materiaal uit 

eerdere jubileumjaren opnemen. Deze diapresentatie willen we tijdens de nieuwjaarsreceptie laten zien. 

Heeft u foto's of krantenknipsels van bijvoorbeeld het 25-jarig en/of 50-jarig jubileum, neem dan contact op 

met onze secretaris, zodat hij hiervan kopieën kan maken en in de presentatie kan opnemen. 

Geoff is te bereiken via secretaris@heelweg.com of 06-15 240 938. Bij voorbaat dank. 

En kom het met ons vieren op de nieuwjaarsreceptie – iedereen krijgt een gratis consumptie! 

Nieuwjaarsreceptie 

Zondag 15 januari 2023 

14:00u – 18:00u 

Buurtschapshuus Heelweg 

Onze Oude IJsselstreek 

De gemeente wil de dialoog met haar bewoners stimuleren en zo de participatie van iedereen in de 

samenleving vergroten. Hun bestaande website (www.oude-ijsselstreek.nl)  is een traditionele bron van 

informatie en nieuws, maar het is vooral eenrichtingsverkeer: een omroepzender voor de gemeente. 

De gemeente heeft onlangs een tweede website geïntroduceerd die specifiek is ontworpen om de dialoog 

aan te moedigen: www.onzeoudeijsselstreek.nl. Hier vindt u projecten en activiteiten in de Oude IJsselstreek 

waarvoor de gemeente uw input zoekt. Ook bouwen ze aan een online gids voor organisaties die hulp en 

diensten aanbieden: www.onzeoudeijsselstreek.nl/gids   

Heelwegs Belang heeft als eerste dorpsbelangenorganisatie een vermelding in deze gids! 

VIEP 
Het VIEP (Vereniging Informatie en Evaluatie Punt) is een centraal en onafhankelijk adviespunt voor álle 

vragen en uitdagingen waar verenigingen, stichtingen of buurthuizen tegenaan lopen. VIEP is een 

samenwerking van Sociaal Werk Oude IJsselstreek en Helpgewoon Buursport en is in opdracht van de 

gemeente Oude IJsselstreek in november 2022 gestart.    

Het VIEP punt kan meedenken met organisaties en zoeken naar (nieuwe) mogelijkheden om ervoor te 

zorgen dat organisaties toekomstbestendig worden. Of het nu gaat om het zoeken van vrijwilligers, nieuwe 

bestuursleden of om financiële vragen. 

Heeft uw vereniging behoefte aan informatie of hulp, dan kan VIEP worden ingeschakeld. Voor meer 

informatie en contact: www.viepoudeijsselstreek.nl 

Fijne Kerstdagen & Gelukkige Nieuwjaar! - Met vriendelijke groet, het bestuur van Heelwegs Belang. 
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