“ERICA” – HEIBLOEM

05-01-2015
(week 02 nr.01)

Parochiegegevens
Parochiesecretariaat: Past. Ruttenhofje 6a, 6088 HN Roggel, Tel.nr. 491393
Pastoor R. Schwillens, Napoleonsweg 62, 6086 AH Neer. Tel.: 0475-510105
Postadres: Pater van Donstraat 4, 6089 NP Heibloem
email: parochiesecretariaat@kpnmail.nl
www.parochies-heibloem-neer-roggel.nl
Open: woensdag en donderdag van 9.00 uur-11.30 uur.
Opgave misintenties:
Opgeven misintenties bij voorkeur digitaal naar: parochiesecretariaat@kpnmail.nl
Misintenties
Zondag 11 januari 11.00 uur
Doop van de Heer
Jaardienst voor:
- Sjeng Baetsen

1e zondag door het jaar

Nieuws van de Redactie.
In het nieuwe jaar blikken wij terug op een bijzonder“Erica-jaar”. Ook in 2014 zijn we erg tevreden over de
hoeveelheid abonnees die we hadden evenals de hoeveelheid aan aangeleverde artikelen. Een speciaal
woord van dank aan Coolen-Pluijm voor het wekelijks printen en Tankstation Paul Koper als afhaalpunt
voor de papieren versie.
Helaas hebben we in september afscheid moeten nemen van ons redactielid Linda van de EijndenHermanns. Linda heeft in 2013 gezorgd voor de doorstart van de Erica.
Eind augustus hebben we een oproep gedaan om onze redactie uit te breiden. Daar hebben verschillende
mensen op gereageerd, waarvoor dank! Fijn om te merken dat de Erica leeft in Heibloem! Wij
verwelkomen Laura Scheepers als nieuw redactielid en wensen haar veel succes en plezier met het maken
van de Erica!
Met vriendelijke groet, de redactie: Cindy, Laura en Ans
Huis aan huis bezorging Erica
Deze week wordt de Erica huis-aan-huis bezorgd. Maar wilt u in 2015 op de hoogte blijven van
sportuitslagen, verenigingsnieuws en ander nieuws uit Heibloem neem dan een abonnement.
De kosten voor de papieren versie bedragen €10,00. Indien u de papieren versie wil, vult u bijgevoegd
strookje in en lever dat in bij Delshorst 9 of aan de Heibloem 18. De papieren versie kunt u wekelijks op
woensdag vanaf 12.00 uur ophalen bij Tankstation Koper.
De kosten voor de digitale versie bedragen €2,50. Indien u de digitale versie wil, mail dan uw naam en
adres naar erica.heibloem@gmail.com. De digitale versie wordt uiterlijk maandag gemaild.
U kunt het abonnementsgeld gepast in een envelop en duidelijk voorzien van naam, straat en huisnummer
bezorgen op Delshorst 9 (Cindy) of aan de Heibloem 18 (Ans). U kunt het geld bij voorkeur overmaken op
rekeningnummer NL82RABO 0144 2170 15 ten name van Heibloems Blaadje, vermeld hier ook duidelijk
uw naam, straat en huisnummer.
Natuurlijk hopen wij de Erica voor veel mensen te mogen maken, zodat de nostalgie van de Erica in
Heibloem blijft voortbestaan.

-----------------------------------------------------------------------------Naam : ……………………………………………………………………………………….…………………
Adres : …………………………………………………………

huisnummer……………………

De weekend- en avonddiensten van de huisartsen in Baexem, Heythuysen, Roggel, Meijel en
Neerkant worden waargenomen door:
Stichting Huisartsenposten Midden Limburg. Afspraken uitsluitend na telefonisch
overleg; tel: 0900-8818
Huisartsenpost Roermond: Notenboomlaan 60, 0475-771771
Huisartsenpost Weert: Begijnhofstraat 36, 0495-677677
De dienst van de apotheek wordt vanaf zaterdagmiddag waargenomen dor apotheken
in Roermond en Weert. Het telefoonnummer hoort u via het antwoordapparaat van uw
eigen apotheek.
Apotheek Heythuysen, tel: 0475-494800
Apotheek De Pastorij Haelen, tel: 0475-594433
Apotheek De groote Peel Meijel, tel: 077-4779920

SVVH VOETBAL
Uitslagen
SVVH C1 behaalde de 9e plek op kerstzaaltoernooi te Melick en de 3 e plaats te Heythuysen.
SVVH D1 werd 6e op kertzaaltoernooi te Heythuysen.
Uitslagen winterzaalcompetitie D1:
Spcl. Leeuwen D2 – SVVH D1
SVVH D1 – Merefeldia D2
SVVH D1 – Helden D3
SHH D4b – SVVH D1

1-4
4-0
1-1
0-1

Programma
Dinsdag 6 januari
19.45u 1e Training selectie na winterstop.
Donderdag 8 januari
20.00u Trainen selectie zaal Dynamic Maasbree.
Vrijdag 9 januari
20.00u Voetbalkennisquiz voor leden van SVVH.
Zaterdag 10 januari
11.20u SVVH C1 winterzaalcompetitie, vertrek om 10.15u naar Sporthal Bandert te Echt.
12.00u F1 trainen widdonckzaal.
13.00u D1 trainen widdonckzaal.
Namens bestuur SVVH wensen wij iedereen een gezond en sportief 2015!
Handboogvereniging Heideroosje
Uitslag Onderlinge Bekerwedstrijd van de Roggelse doelen
Bij de derde wedstrijd van de onderlinge Roggelse bekerwedstrijd in het weekend van
18 t/m 21 december 2014 hebben onze schutters de volgende punten geschoten:
1e zestal: Edwin Joosten 232, Ben Koper 225, Cor Joosten 220, Huub Sijbers 219,
Marc Simons 219, Stephan Baetsen 218 Totaal 1333 pnt.
2e zestal: Math Crins 214, Peter Verstappen 212, Jan Derks 207, Loet Jeurninck 206,
Maikel Boumans 205, Wim Janssen 205 Totaal 1249 pnt.
3e zestal: Rick Teeuwen 205, Silfran Ghielen 202, Carolien van Dijk 202, Jo Peeters
199, Jack Vries 196, Diana Sijbers 193 Totaal 1197 pnt.
4e zestal: Jan Ottenheim 191, Harry Moonen 186, Fred Janssen 186, Sjra Hendriks 186, Guus Luijten 185,
Maurice Linders180 Totaal 1114 pnt.
5e zestal: Mike Koper 178, Jelle Crommentuijn 176, Michael Simons 175, Rian Jeurninck 173, Stephan
Ghielen 173, Jan Puts 168 Totaal 1043 pnt.
6e zestal: Anthonie Ghielen 168, Huub Korsten 161, Thei Peeters 159, Josè Korsten 150, Brianne Ghielen
149, Wiel Caenen 108 Totaal 895 pnt.
Jeugd 18 mtr: Olga Sijbers 219 Mike Sijbers 217

ZijActief Heibloem
Allereerst wensen we iedereen namens ZijActief Heibloem een heel
voorspoedig, gelukkig en gezond 2015!!
Inmiddels hebben alle leden ons nieuwe jaarprogramma van 2015
ontvangen. Deze activiteiten staan overigens ook in de kalender van de
Erica vermeld. Ook dit jaar hopen we er weer een leuk en gezellig jaar
van te maken met de diverse geplande activiteiten.
Donderdag 15 januari: dropping.
Op donderdag 15 januari vind onze eerste activiteit, de jaarlijkse dropping plaats. Binnenkort ontvangen
de leden die zich hebben opgegeven, de verdere gegevens zoals vertrektijden.
Vertrek vind plaats vanaf de Klokkestoel.
Ben je nog geen lid, maar heb je wel interesse, je bent altijd welkom bij een van onze activiteiten om
vrijblijvend kennis te maken met onze vereniging. Wij zijn een vereniging van vrouwen voor vrouwen van
alle leeftijden, jong of oud, maakt niet uit, er zijn altijd wel een of meerdere activiteiten bij wat je leuk vind
of je interesse heeft en je bent vrij om deze activiteit wel of niet te bezoeken. Het lidmaatschap kost 25
euro per jaar. Hiervan proberen we diverse leuke activiteiten te plannen, deze vinden (nagenoeg) altijd op
donderdagavond vanaf 20.00u. in de Klokkestoel plaats. Om een indruk te krijgen van onze vereniging kun
je ons volgen via onze website ZijActief Heibloem. Hierop staat ons programma en een verslag van onze
vorige activiteiten vermeld.
Hopelijk tot ziens op een van de geplande activiteiten van dit jaar!

Fysio-manuele therapie,
J. Tullemans
Ook in 2015 gaan wij voor

Fit en gezond. Voor en
met u.
De “Klokkestoel”
St. Isidoorstraat 15
6089NG Heibloem
0475-492011

info@fysiotullemans.nl
www. fysiotullemans.nl
De Klokkestoel is bereikbaar onder telefoonnummer:
06-10492079 (let op! Nieuw nummer)
Voor informatie of reserveringen: klokkestoel@gmail.com

Bibliotheek Heibloem
Wij zijn gevestigd in Basisschool “De Heihorst”. Tel.nr tijdens openingsuren 06 -13060919
www.bibliocenter.nl
Openingstijden:
Maandag
15.00 uur-17.00 uur en
19.00 uur-20.00 uur
Donderdagmorgen 10.30 uur-12.00 uur
Iedereen is van harte welkom om tijdens de openingstijden een kijkje te komen nemen.

“Ut Bookekesje”
Op Brummenboske 13 staat een
boekenkastje gevuld met boeken
die men gratis kan lenen,
ruilen of andere boeken kunt
achterlaten. Komt U gerust eens
kijken of er wat bij zit van Uw
gading. Lezen met elkaar en
voor elkaar.

PEUTERSPEELZAAL ’T HUMMELKE
Openingstijden: maandag- en vrijdagmorgen van 8.45-11.45 uur
Voor inlichtingen kunt u op deze tijden terecht op het volgende telefoonnummer
06-15338431
Voor meer info kunt u ook contact opnemen met ’t kroekestopke in Roggel, 0475-496165
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AGENDA 2015
Nieuwjaarsbijeenkomst Heemkundever.
Dropping ZijActief
De Buizers; Jeugdprinsenbal
Prinsenbal, boorebroedspaar oetrope
Bonte Avond
Spellenmiddag Zonnebloem
Openb. verg. Gemeenschapsraad
Jaarvergadering Heemkundevereniging
Prinsenreceptie De Buizers
De buizers; sjoel carnaval
De buizers; Sleuteleuverdracht
De Buizers; Optochtnummers ophaole
De Buizers; Boorebroelof
De Buizers; Heibloomse vastelaovendj mis
De Buizers; optocht & optochtbal
De Buizers; Hummelkesbal & jeugdmiddig
De Buizers; Bachusbal
Jaarvergadering & gedichten ZijActief
Jaarvergadering Senioren
Heemkundevereniging; film over kolenmijn
Jaarvergadering Gemeensch. raad
Spokentocht KVW Heibloem
Paasstukje/workshop keramiek ZijActief

31 maart
20 april
20 april
22 april
23 april
09 mei
28 mei
03 juni
6/7 juni
11 juni
18 juni
25 juni
09 juli
Week 34
09 sept.
10 sept.
08 okt.
21 okt.
05 nov.
26 nov.
16 dec.
17 dec.
17 dec.

Paasviering Zonnebloem
Kledinginzameling De Heihorst
Activiteit Heemkundevereniging
Openb. verg. Gemeenschapsraad
ZijActief; ben ‘n dame in ‘t verkeer
Bezoek museum Heemkundever.
Uistapje Nijmegen ZijActief
Openb. verg. Gemeenschapsraad
Dorpsfeest
Boswandeling o.l.v. gids ZijActief
Heemkundever.; film over WOII
Fietsen Australische tuin ZijActief
Fietsen & ijs eten ZijActief
KVW week
Openb. verg. Gemeenschapsraad
Bakken Tiny Swinkels ZijActief
Mimakkus ZijActief
Openb. verg. Gemeenschapsraad
Beugelen ZijActief
Herfststuk maken ZijActief
Openb. verg. Gemeenschapsraad
Kerstviering Zonnebloem
High wine & hapjes/zang ZijActief

Advertentie tarieven ERICA 2015: Particulieren
€2,50
Zakelijk;
1 pagina
€12,00
1/2 pagina
€7,00
1/3 pagina
€4,00
1/4 pagina
€3,00
Nieuws en uitslagen van verenigingen, stichtingen en kerk worden gratis gepubliceerd.
Kopie uiterlijk zondagavond mailen naar: erica.heibloem@gmail.com

Verkrijgbaar in week 3 en 4

Ons Varken
Facebook: Ons Varken
Wie is Ons Varken?
Ons Varken zijn varkens die buiten wonen.
De moeder van deze buitenvarkens heet
“Tante Door”.
Waar is Ons Varken?
Aan het zandpad “De Lange Lei” op de Heibloem.
Waarom Ons Varken?
Bijna niemand ziet meer varkens terwijl we toch dagelijks varkensproducten gebruiken.
Wat gebeurt er met Ons Varken?
Tante Door krijgt in een stal biggen en na enkele weken mag ze met haar kroost naar buiten.
Als de biggen van Tante Door na een goed buiten leven op gewicht zijn, gaan ze naar een slager
waar ze worden verwerkt tot een heerlijk stukje varkensvlees.
Voor wie is Ons Varken?
Ons Varken is voor iedereen die graag een stukje eerlijk varkensvlees wil wat je zelf iedere
dag kunt zien groeien. Het vlees wordt in porties diepvriesklaar geleverd.
Wat zit er allemaal in een vleespakket van Ons Varken?
Varkenshaas, sparerib, nasi/bamivlees, speklappen, hamlappen, gehakt, worst, karbonade, etc.
En op verzoek ook gerookte ham, balkenbrij, zult en bloedworst.
Hoe kan ik vlees van Ons Varken bestellen?
Heeft u interesse in vlees van Ons Varken; dan zijn er
drie opties:
1 Ons Varken
½ Ons Varken

¼ Ons Varken
Leo en Angelique van Lier
Mail: delangelei@hetnet.nl

