“ERICA” – HEIBLOEM

01-06-2015
(week 23 nr.22)

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 7 juni 11.00 uur
10e zondag door het jaar Sacramentsdag
Misintentie voor:
- Overleden ouders Hillekens-Verkennis en alle overledenen van de familie

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
Resultaten HWT toernooien te Haelen:
SVVH F1 heeft alle wedstrijden verloren en is laatste geëindigd in hun poule.
SVVH D1 verloor 3 x en speelde 1x gelijk en werd ook laatste.
SVVH C1 speelde 3 maal gelijk en verloor 2x en werd 5e in hun poule.
Programma
Geen programma.
SVVH HANDBAL
Uitslagen

woensdag 27-5

Swalmen DS1 (9 - 20) SVVH DS1

GEMEENSCHAPSHUIS DE KLOKKESTOEL.
Oproep aan alle GEBRUIKERS van Gemeenschapshuis “De Klokkestoel “
Het Bestuur nodigt allen die gebruik maken van de Klokkestoel uit om op woensdag 17 juni
om 20,30 uur in de Klokkestoel bij elkaar te komen om over de toekomst van het
gemeenschapshuis te discussiëren .
Het bestuur hoopt op een grote opkomst,omdat er belangrijke zaken aan de orde komen.
Het bestuur
Voorzitter

3 juni openbare vergadering
Woensdagavond 3 juni houdt de Gemeenschapsraad haar laatste openbare vergadering voor het
zomerreces. Aan de orde komen allerlei actuele onderwerpen zoals het ruimen van een aantal
bloemperkjes door de gemeente, voortgang opruimen fazantenkwekerij en Ons Heibloem.
Verder is een notitie ontvangen met de gedachten van de gemeente rondom het accommodatiebeleid.
Deze wordt tijdens een gemeenschappelijk dorpsradenoverleg later in juni besproken met de
verantwoordelijk wethouder. Als we de berichten in de krant mogen geloven zal het accommodatiebeleid
nog even op zich laten wachten, maar zal de Klokkestoel nog wel een bedrag van de gemeente ontvangen.
Exacte details hierover ontbreken op dit moment nog.
De agenda en relevante stukken staan op onze website http:/heibloem.daarleefje.nl/gemeenschapsraad .
De bijeenkomst begint om uiterlijk 20.30 uur en wordt gehouden in De Klokkestoel. Inloop vanaf 20.15
uur.
SPERAVI LEUDAL.
De collecte voor Speravi heeft in heibloem €153, 55 op gebracht. Namens bestuur en leden hartelijk dank
voor de bijdrage.
ZijActief Heibloem
Na ons geslaagd uitstapje afgelopen donderdag in Nijmegen, waar we
eerst een stadswandeling gemaakt hebben o.l.v. een gids en vervolgens in
het Muzieum persoonlijk konden ervaren hoe blinden en slechtzienden in
hun dagelijkse omgeving, en tevens op vakantie functioneren en welke
obstakels zij hier tegenkomen (en dat zijn er heel veel….) gaan we de
komende weken ontspannen met een wandeltocht en twee fietstochten.
Op donderdag 11 juni gaan we wandelen in de omgeving van
Heibloem onder leiding van een gids, in dit geval de boswachter.
Op 25 juni gaan we op de fiets naar de Australische tuin van familie Uijtewaal te Neer.
Op 9 juli gaan we fietsen naar Nederweert en daar een ijsje eten.
Verdere gegevens over vertrektijden enz. volgens z.s.m.
Wees erbij want zoals altijd geldt: hoe meer zielen, hoe meer vreugd….
Tot ziens op een of meerdere van deze activiteiten.

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
03 juni
6/7 juni
11 juni
13 juni
13 juni
14 juni
18 juni
25 juni
28 juni
28 juni
09 juli
Week 34
29 aug.
29 aug.
09 sept.
10 sept.
13 sept.
20 sept.

Gemeenschapsraad;Openb. Verg.
Dorpsfeest
ZijActief; Boswandeling o.l.v. gids
Mingelmoos; Jongeractiviteit
Elbeek; Fietsen en BBQ
Ongeros; Boswandeling
Heemkundever.; film over WOII
ZijActief; Fietsen Australische tuin
SVVH Handbal; volleybaltoernooi
Mingelmoos; volleybaltoernooi
ZijActief; Fietsen & ijs eten
KVW week
Ongeros; Fietstocht met BBQ
Mingelmoos; Ouderenactiviteit
Gemeenschapsraad; Openb. Vergad.
Bakken Tiny Swinkels ZijActief
Elbeek; Boerengolfen
Ongeros; jeugdactiviteit

10
11
21
05
07
07
19
26
28
28
09
11
14
16
17
17
19
09

okt.
okt.
okt.
nov.
nov.
nov.
nov.
nov.
nov.
nov.
dec.
dec.
dec.
dec.
dec.
dec.
dec.
jan ‘16

Bowlen Mingelmoos
Elbeek; 40 jarig jubileum
Gemeenschapsraad; Openb. Verg.
ZijActief; Beugelen
Ongeros; Beugelen
Speurtocht/dropping; Mingelmoos
Elbeek; kaarten/kienen
ZijActief; Herfststuk maken
Mingelmoos; Sinterklaas
Ongeros; Sinterklaas
Mingelmoos; Kerststuk maken
Ongeros; Kerstuk maken & kaarten
Elbeek; workshop Kerst
Gemeenschapsraad; Openb. Vergad.
Zonnebloem; Kerstviering
ZijActief; High wine & hapjes/zang
Mingelmoos; Ouderenattentie
Mingelmoos; Nieuwjaarsborrel

Advertentie tarieven ERICA 2015: (NL 82 RABO 0144217015)
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 kan ingeleverd worden tot uiterlijk zondagavond via ons email adres:
erica.heibloem@gmail.com

HANDBALVERENIGING S.V.V.H. HEIBLOEM
Wij, handbalvereniging S.V.V.H. organiseren voor het 36e op een volgende jaar een recreatief
volleybaltoernooi. Dit jaar zal het plaatsvinden op zondag 28 juni 2015
Wellicht een leuk idee om met u personeelsvereniging, buurtvereniging, vriendenclub etc. hieraan deel te
nemen en een gezellige zondag te beleven.
Het toernooi wordt gehouden op sportpark “de Beekkant” te Heibloem.
Bij eventuele jeugdteams mag er geen speler 18 jaar of ouder zijn. Bij mixed-teams dienen tenminste 2
vrouwen in het veld te staan en per team mogen er niet meer dan 2 spelers ingezet worden die in
01/02/15 aan de NeVoBo-competitie hebben deelgenomen. Het is een must dat alle teams zorg dragen
voor een scheidsrechter.
Het inschrijfgeld bedraagt 15 euro per team.
Inschrijven is mogelijk door het bijgevoegde inschrijfformulier tezamen met het verschuldigde inschrijfgeld
LAATSTE KANS GEEF JE NOG OP VOOR MAANDAG 8 JUNI in te leveren bij Nancy Schroën
Haffmansstraat 18, 6089 NJ Heibloem. Telefoonnummer 0475-495501 of via email nschroen@hotmail.nl
(Het verschuldigde inschrijfgeld overmaken op het banknummer NL13 RABO 0144214377 t.n.v SVVH
Handbal of contant tezamen met het inschrijfformulier)
Vergeet je niet op te geven
INSCHRIJFFORMULIER
VOLLEYBALTOERNOOI 2015

************************************************************************************************************
Wij nemen met .... team(s) deel aan het recreatief volleybaltoernooi 2015 te Heibloem in de categorie
.... x heren
.... x mixed
…. X jeugd
en zullen er voor zorg dragen dat tijdens het toernooi voor elk ingeschreven team een scheidsrechter
beschikbaar is.
Wij komen wel/niet in aanmerking voor een eventuele jeugdpoule.
Naam:
team 1: .................................................................heren/mixed/jeugd *
team 2: .................................................................heren/mixed/jeugd *
team 3: .................................................................heren/mixed/jeugd *
(*) doorhalen wat niet van toepassing is.
CONTACTPERSOON:
Naam
: .............................................................................................
Adres

: ..............................................................................................

Woonplaats: .........................................................................................
email adres...........................................................( voor toezending programma)
Contant betaald bij inschrijving d.d........................................................
overgemaakt op banknummer d.d ........................................................

