“ERICA” – HEIBLOEM

06-04-2015
(week 15 nr.14)

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.
Bank: NL85RABO0144292718 t.n.v. Parochie St Isidorus Heibloem
Doopsel: Jeanine v.d.Kruijs, tel. 0475-495568
Opgave misintenties:
Opgeven misintenties bij voorkeur digitaal naar: parochiesecretariaat@kpnmail.nl
Zondag 12 april 11.00 uur
2e Zondag van Pasen
H. Mis voor:
- Een bijzondere intentie
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 – Vesta C1
SVVH 2 – Panningen 5
SVVH 2 – Helden 5

1-0
5-3
verzet naar 10 Mei.

Programma
Maandag 6 April(2e paasdag)
Inhaalprogramma
14.30u Roggel 1 – SVVH 1
Zaterdag 11 April
13.30u SVVH C1 – Roggel C1g, aanwezig zijn om 12.45u.
10.30u SVVH D1 – EVV/St.Joost/ Rios’31 D2, aanwezig zijn om09.45u.
09.30u SVVH F1g – Grashoek F2, aanwezig zijn om 09.00u.
09.30u- 10.30u SVVH mini’s toernooi te KSV Horn.
Zondag 12 April
14.30u SVVH 1 – Bieslo 1
12.00u SVVH 2 – BEVO 3
10.00u SVVH ve1 – Fc Oda ve2
Roggel 1 – SVVH 1 op paasmaandag 06 april. Kom onze jongens aanmoedigen in deze derby

Eatpunt 2015
Elke 3e dinsdag van de maand is het Eatpunt. Een week ervoor moet het opgavenformulier in de Erica.
Eatpunt Heibloom
Eén keer per maand gaan we samen eten op de 3e dinsdag van
de maand om 12.00 uur.
In cafetaria Route 74 op 21 april 2015 a.s. serveren vrijwilligers
uit Heibloem dan een heerlijke maaltijd voor u.
Wilt u met ons mee eten? Meldt u dan aan via onderstaand
invulformulier.
Alle senioren uit Heibloem en omgeving en ouder alleenstaanden
zijn welkom bij het Eetpunt.
De kosten bedragen €8,00 per persoon en dient u bij opgave te
voldoen. Consumpties zijn voor eigen rekening.
Bent u slecht ter been en zou u graag opgehaald willen worden,
dan kunt u dat bij opgave aangeven.

‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒
Ja, ik/wij wil(len) graag deelnemen aan het Eetpunt op dinsdag 21 april 2015 a.s.
Naam:…………………………………………………….
Adres:…………………………………………………….
Tel.:………………………………………………………..
0 Ik ben niet zo mobiel en wil graag opgehaald worden

Wilt u dit formulier in een gesloten enveloppe met €8,00 per persoon afgeven op onderstaand adres.
Aamelding uiterlijk voor dinsdag 14 april 2015 bij:
Wiel Caenen Elzenweike 5 tel nr. 492383
Noor Baetsen Delshorst 3 tel nr. 495080
WEEK VAN DE GOEDE DOELEN LEUDAL.
Binnenkort valt ie weer in de brievenbus. Het collectezakje van de GOEDE
DOELEN.
Door deze manier van collecteren wordt u nog maar één keer per jaar
benaderd. Dus er wordt maar één keer aangebeld en u hoeft maar één keer
de beurs te trekken.
Zoals u weet, wordt van de opbrengst vooral onderzoek gedaan. Daar is
veel geld voor nodig.
Ben alstublieft ruimhartig!
In de week van 19-25 april worden de zakjes opgehaald.
Eén week eerder krijgt u het collectezakje.
De dorpen die al mee doen met de WEEK VAN DE GOEDE DOELEN zijn:
Baexem, Ell, Haelen-Buggenum-Nunhem, Heythuysen, Kelpen-Oler, Neer, Roggel-Heibloem. Horn gaat
volgend jaar meedoen.
Namens de organisatie, bij voorbaat hartelijk dank!
Paasviering Zonnebloem Heibloem.
Op dinsdag 31 maart namen 40 gasten deel
aan de Paasviering in de Klokkenstoel in
Heibloem. We begonnen met mooie
gedichten en koffie/thee aan vrolijk
aangeklede tafels en plotseling werden we
bezocht door de Fuchsia’s die ons hun lief
en leed kwamen vertellen over het feit dat
ze nog steeds niet aan de man waren
gekomen en tussendoor zongen ze heel
herkenbare liedjes. Dit bezorgde menig man
rode oortjes tijdens het flirten van de
dames. Op het eind van het optreden waren
ze nog steeds alleen en besloten ze om naar
Meijel te gaan zoeken. De middag werd
afgesloten met een loterij en daarna een
buffet. Ondanks de storm buiten was het
een gezellige en vrolijk begin van de lente.

Ons Heibloem en toekomst Klokkestoel
Tijdens een drukbezochte bijeenkomst afgelopen donderdag is door vertegenwoordigers van veel
verenigingen en organisaties gesproken over de toekomst van de Klokkestoel. Het bestuur van de
Klokkestoel vreest door teruglopende subsidies een tekort op de begroting en is niet alleen in staat om dit
probleem op te lossen. Daarom is het belangrijk om te weten of er draagvlak voor de Klokkestoel is in
Heibloem en ook of buiten het bestuur mensen zich willen inzetten voor het voortbestaan.
Zijn er mogelijkheden om meer inkomsten te genereren? Is het mogelijk om meer gebruik van de
Klokkestoel te laten maken? Hoe zit het met andere accommodaties (school, kerk, Route74, etc.) in het
dorp, kunnen die de rol van de Klokkestoel overnemen? Allemaal vragen die in kleine groepen zijn
besproken en waar vooralsnog geen duidelijke antwoorden op zijn te geven. Wel is duidelijk dat er keuzes
gemaakt moeten worden omdat anders het risico groot is dat alle accommodaties verdwijnen.
Het bestuur van de Klokkestoel gaat verder in gesprek met de huidige gebruikers over de wensen die er nu
leven en is opgeroepen om te zorgen voor transparante tarieven en duidelijke afspraken rondom gebruik.
Daarnaast wordt in het kader van het project Ons Heibloem al nagedacht over wat aan accommodatie
nodig is als we ervoor willen zorgen dat ouderen langer op een goede manier in ons dorp kunnen blijven
wonen. Hier zal 22 april tijdens de volgende bijeenkomst van de Gemeenschapsraad aandacht aan worden
besteed.
Noteer dus vast in uw agenda: voortgang project Ons Heibloem 22 april 20.15 uur in de
Klokkestoel.

Handboogvereniging Heideroosje
Drietallen toernooi O.V.U. Heythuysen
Op het drietallen toernooi van Onze Vrije Uren te Heythuysen hebben 3 drietallen
geschoten en ze hebben de volgende punten behaald:
Drietal 1: Edwin Joosten 233, Marc Simons 217, Rick Teeuwen 217. Totaal 667
Drietal 2: Michael Simons 216, Wim Janssen 204, Petra Joosten 186. Totaal 606
Drietal 3: Olga Sijbers 190, Mike Sijbers 185, Harry Moonen 173. Totaal 548

Peuterspeelzaal ‘t Hummelke
Openingstijden: maandag- en vrijdagmorgen
8.45-11.45u
Telefoonnummer: 06-15338431

Bibliotheek Heibloem
Openingstijden: maandag 15.00-16.30
Donderdag 10.30-12.00
Telefoonnummer: 06-13060919

De Klokkestoel
Telefoonnummer: 06-10492079
Email adres: klokkestoel@gmail.com

Advertentie Erica erica.heibloem@gmail.com
Particulieren: € 2,50 Verenigingen e.d.: gratis
Zakelijk:
1 = €12,00
½ = € 7,00
⅓ = € 4,00
¼ = € 3,00

AGENDA 2015
31 mrt.
02 apr.
04 apr.
Week 17
20 apr.
22 apr.
23 apr.
24 apr.
29 apr.
09 mei
13 mei
24 mei
28 mei
03 juni
6/7 juni
11 juni
13 juni
13 juni
18 juni
25 juni
28 juni
28 juni

Zonnebloem; Paasviering
Gemeenschaps; toekomst Klokkestoel
Mingelmoos; Paaseieren zoeken
collecteweek gez. goede doelen
De Heihorst; Kledinginzameling
Gemeenschapsraad; Openb. Verg.
ZijActief; ben ‘n dame in ‘t verkeer
Elbeek; beugelen
Activiteiten comité; Koningsdag
Heemkundever.; Bezoek museum
Mingelmoos; Kindermiddag
Mingelmoos;Fietstocht met BBQ
ZijActief;Uitstapje Nijmegen
Gemeenschapsraad;Openb. Verg.
Dorpsfeest
ZijActief; Boswandeling o.l.v. gids
Mingelmoos; Jongeractiviteit
Elbeek; Fietsen en BBQ
Heemkundever.; film over WOII
ZijActief; Fietsen Australische tuin
SVVH Handbal; volleybaltoernooi
Mingelmoos; volleybaltoernooi

09 juli
Week 34
29 aug.
09 sept.
10 sept.
13 sept.
08 okt.
10 okt.
11 okt.
21 okt.
05 nov.
07 nov.
19 nov.
26 nov.
28 nov.
09 dec.
14 dec.
16 dec.
17 dec.
17 dec.
19 dec.
09 jan ‘16

ZijActief; Fietsen & ijs eten
KVW week
Mingelmoos; Ouderenactiviteit
Gemeenschapsraad;Openb. Vergad.
Bakken Tiny Swinkels ZijActief
Elbeek; Boerengolfen
ZijActief: Mimakkus
Bowlen Mingelmoos
Elbeek; 40 jarig jubileum
Gemeenschapsraad; Openb. Verg.
ZijActief; Beugelen
Speurtocht/dropping; Mingelmoos
Elbeek; kaarten/kienen
ZijActief; Herfststuk maken
Mingelmoos; Sinterklaas
Mingelmoos; Kerststuk maken
Elbeek; workshop Kerst
Gemeenschapsraad;Openb. Vergad.
Zonnebloem; Kerstviering
ZijActief; High wine & hapjes/zang
Mingelmoos; Ouderenattentie
Mingelmoos; Nieuwjaarsborrel

