“ERICA” – HEIBLOEM

14-06-2015
(week 25 nr.24)

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 21 juni 11.00 uur
12e zondag door het jaar
Jaardienst voor:
- Wiel Geraats
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

Handbalvereniging SVVH
Uitslagen 12 juni
Wijnandia DS1 - SVVH DS1

13-17

Verse aardbeien en asperges.
Ook verse eieren, sausjes, jam, kadopakketten
en nog veel meer.
Ook weer lekker:
Limburgse kersen!
Openingstijden:
Automaat: 7 dagen per week 7.00-22.00 uur
Winkel: woensdag 9.00-17.00 uur
Vrijdag: 9.00-12.00 uur
Zaterdag: 9.00-15.30 uur

Fazanterie en Ôs Dörp
Afgelopen woensdag hebben de verenigingen die dit najaar aan de slag gaan met het opruimen van de
Fanzanterie aan Caluna een bijeenkomst gehad waar de laatste zaken zijn doorgesproken. Ook is een
overeenkomst ondertekend waarin de verenigingen zich verplichten om een aantal mensen te leveren voor
de opruimwerkzaamheden. Of dit voldoende capaciteit oplevert is op dit moment een vraag die niet te
beantwoorden is, maar de werkgroep is ervan overtuigd dat we met zijn allen de klus kunnen klaren en
daar ook nog een leuk bedrag voor de verenigingen aan over houden.
Meer zorgelijk zijn de scenario’s die de gemeente heeft verzonnen onder de titel “Ôs Dörp”. In het zwartste
scenario blijven er binnen nu en 10 jaar geen voorzieningen overeind in Heibloem. Dat kunnen we
natuurlijk niet laten gebeuren. De Gemeenschapsraad is zich aan het beraden hoe we hier het beste mee
om kunnen gaan. Waarschijnlijk komen we nog voor de vakantie bijeen om hierover van gedachten te
wisselen, we willen hier in elk geval ook alle betrokken verenigingen en organisaties in Heibloem bij
betrekken.
De documenten die betrekking hebben op de scenario’s van de gemeente zijn op
http://heibloem.daarleefje.nl geplaatst. Je vindt deze door in het menu te klikken op Gemeenschapsraad
en dan onder het kopje “actuele documenten”.

Secretariaat Elzenweike 1
6089NR Heibloem
Tel: 0475-496206
Email : janverkennis@home.nl
Aan onze leden en bewoners van Heibloem en omgeving.
Op donderdag 18 juni a.s. houdt de Heemkundevereniging haar 3e contactavond in
Route 74. Aanvang 19.30 uur. Op het programma staan een aantal lopende zaken die kort besproken
worden of geëvalueerd. Leden krijgen een persoonlijke uitnodiging. Na de pauze worden beelden getoond
van ingekomen foto’s, enkele korte PowerPoints en daarna een film naar keuze uit de IIe wereldoorlog.
Koffie en thee zijn gratis. Belangstellenden zijn altijd welkom. Wij hopen U op 18 juni te mogen
begroeten. Het Bestuur.

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

Bibliotheek Heibloem
Wij zijn gevestigd in Basisschool “De Heihorst”. Telefoonnummer tijdens openingsuren 06 -13060919
www.bibliocenter.nl
Openingstijden:
Maandagmiddag
15.00 uur-16.30 uur
Donderdagmorgen
10.30 uur-12.00 uur
Iedereen is van harte welkom om tijdens de openingstijden een kijkje te komen nemen.

Dorpsfeest Heibloem
Via deze weg willen we iedereen bedanken die dit jaar het dorpsfeest weer tot een succes gemaakt
hebben. Het was een rustige maar gezellige editie!!!
Volgend jaar bestaan we maar liefst 10 jaar en dan gaan we het roer een helemaal omgooien.
Met vriendelijke groet,
Marthijn, Sylvia, Wendy, Peter, Pier, Moniek, Ruud, Toon, Bart, Kristel en Dennis
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.
Met vriendelijke groet het bestuur,
Voorzitter
De Klokkestoel is bereikbaar onder telefoonnummer:
06-10492079
Voor informatie of reserveringen: klokkestoel@gmail.com

Zanggroep Heisa
Op zondagmiddag 5 juli zullen wij optreden op het terras van Restaurant St. Elisabethshof Haelen, Leudal.
Het wordt een afwisselend programma van eigentijdse liedjes.
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 23 juni 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 23 juni 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 16 juni bij:
Wiel Caenen Elzenweike 5 tel nr. 492383
Noor Baetsen Delshorst 3 tel nr. 495080

Voor Heibloem en omgeving houden we ook
praktijk in Gemeenschapshuis "De Klokkestoel".
Of indien nodig aan huis.

Fysio-Manuele therapie J. Tullemans
0475-492011
info@fysiotullemans.nl
www.fysiotullemans.nl

Lotenverkoop Zonnebloem Heibloem
Vrijwilligers van de Zonnebloem Heibloem maken zich op voor de lotenverkoop en komen van
22 juni t/m 4 juli ook bij U aan de deur om een lot te verkopen. De loten kosten € 2,- per stuk en met
de opbrengst organiseert de Zonnebloem activiteiten voor mensen met een lichamelijke beperking.
Een deel van de opbrengst van de loterij word besteed aan projecten, aangepaste vakanties en
dagactiviteiten die de Zonnebloem landelijk organiseert. Een van die projecten is de Zonnebloemauto, een
aangepaste rolstoelauto, te huur voor mensen met een rolstoel of scootmobiel. Ook gaat er een deel van
de opbrengst naar de activiteiten in en rond Heibloem.
Gratis boek met 96 puzzels
Naast kans op leuke geldprijzen, waaronder de hoofdprijs van € 15.000,- heeft de Zonnebloem dit jaar een
leuk extraatje voor iedereen die een lot koopt. Namelijk een Denksport puzzelboek met 96 puzzels. Het
puzzelboek is gratis aan te vragen via de website van de Zonnebloem.
Trekking
De trekking van de loterij is op 26 oktober. En in de prijzenpot zitten meer dan 5.000 geldprijzen. U kunt
Uw lot via de site activeren en als U gewonnen hebt krijgt u vanzelf bericht. www.zonnebloem.nl/loterij
Bij de Zonnebloem draait het om mensen en we zetten alles op alles om mensen met een fysieke
beperking een onvergetelijke dag te bezorgen, Zodat ook zij volop van het leven kunnen genieten, Daarom
denken wij in oplossingen er kan zoveel meer dan U denkt.
Steun de Zonnebloem en koop een lot!
De Zonnebloem Heibloem
Op 9 juni reisde de Zonnebloem Heibloem met 23 personen naar museum “Techniek met een ziel” in
Neerkant. Techniek met een ziel: zo op het eerste gezicht lijken dat twee dingen, die niets met elkaar te
maken hebben. Maar in Neerkant laat een groep vrijwilligers de harde kanten van techniek versmelten met
het dagelijkse leven van de mensen in een
Peeldorpje, door de jaren heen.
De mooie wandschilderingen maken het beeld af.
Na een gastvrije ontvangst met koffie, thee en
lekkere wafels, begonnen we onder leiding van 3
enthousiaste vertellers, in groepjes aan een reis
door de tijd. Oude herinneringen en verhalen
kwamen levendig naar boven bij het zien van
zoveel verschillende apparaten en voorwerpen van
vroeger tot nu. Dingen voor alledaags gebruik,
maar ook heel bijzondere, specialistische of luxe
apparatuur.
Interessant om te zien, al die technische
ontwikkelingen. En geweldig hoe de vrijwilligers
van het museum, door hun enorme bezieling,
bezoekers met gemak 2 uur lang kunnen blijven
boeien!
Clubkas campagne De Zonnebloem Heibloem
Afdeling Heibloem wil graag iedereen HARTELIJK BEDANKEN die gestemd heeft op
de Zonnebloem Heibloem tijdens de Rabobank Clubkascampagne. Dat heeft ons
€340.15 opgeleverd, waar we weer veel mensen blij kunnen maken. Door het
organiseren van diverse activiteiten of simpelweg, het brengen van een bezoek.
Bij de Zonnebloem draait het om mensen. Al 65 jaar. We zetten alles op alles om
mensen met een lichamelijke beperking een onvergetelijke dag te bezorgen. Zodat ook zij volop van het
leven kunnen genieten. Lees meer op zonnebloem.nl .

Titanic, love boat, Schaep Ahoy……
We hebben toch iets met boten en avonturen, want wie droomt er nu niet over een cruise in een tropische
omgeving? Een cruise heeft bij iedereen wel tot de verbeelding gesproken. Wie wil nu niet meegaan op een
cruisschip en genieten van heerlijke zeelucht, cocktails, ontspanningsfaciliteiten en een zeer gedienstige
bemanning? Wilt u ook iets van deze sferen proeven laat u dan meenemen door het jongerentoneel van
toneelgroep “Het Scherm Open”. Zij brengen u terug naar de jaren tachtig toen een cruise nog super
exclusief was. In onze nieuwe productie “ALOHA HE” ontvangt de kapitein weer nieuwe gasten, maar wat
u misschien niet weet, er gebeurt ontzettend veel op een cruiseboot. Dit heeft natuurlijk te maken met de
grote diversiteit van de gasten zoals een opstandige puber, een dame van schone schijn, een wanhopig
naar een man zoekende boerentrien, ordinaire mannen- verslindende dames en doe daarbij nog een groep
fotoklikkende japanners. Dan is er toch wel sprake van een gezelschap die voor de nodige roering zorgen,
maar er gebeurt niet alleen iets met de gasten, de bemanning zorgt ook voor de nodige deining. Een
werkster die het een en ander steelt, een zichzelf geweldig vindende aerobiclerares die gewond raakt en
een verlegen matroos zorgen ervoor dat de deining een storm wordt.
Met dit verhaal, 5 stoere jongens en 17 gezellige
meiden, zijn de regisseurs Door Vercoulen en
Jacqueline Linders aan de slag gegaan. Het
resultaat mag er zijn! Met een geweldig decor,
gemaakt door de eigen technische dienst van de
toneelgroep, kunnen we u garanderen dat u
zichzelf op een cruiseboot waant. U zult een
heerlijk ontspannen avondje beleven en u zult
onder de indruk zijn van het kunnen van deze
jongerentoneelgroep. Gaat u mee op deze cruise
dan verzoeken we u in te stappen op zaterdag 20
juni om 19.30 uur. U kunt zich bij de kassa
melden vanaf 18.45 uur in “De Bombardon” in
Heythuysen. Entree: volwassenen 6 euro,
kinderen t/m 12 jaar 3 euro. We hopen dat onze
bemanning u mag ontvangen voor een
onvergetelijke cruise.
AGENDA 2015
18 juni
25 juni
28 juni
28 juni
05 juli
09 juli
Week 34
29 aug.
29 aug.
09 sept.
10 sept.
13 sept.
20 sept.
08 okt.
10 okt.
11 okt.

Heemkundever.; film over WOII
ZijActief; Fietsen Australische tuin
SVVH Handbal; volleybaltoernooi
Mingelmoos; volleybaltoernooi
Heisa; optreden St. Elisabethshof
ZijActief; Fietsen & ijs eten
KVW week
Ongeros; Fietstocht met BBQ
Mingelmoos; Ouderenactiviteit
Gemeenschapsraad; Openb. Vergad.
Bakken Tiny Swinkels ZijActief
Elbeek; Boerengolfen
Ongeros; jeugdactiviteit
ZijActief: Mimakkus
Bowlen Mingelmoos
Elbeek; 40 jarig jubileum

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

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

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

