“ERICA” – HEIBLOEM

21-09-2015
(week 39 nr.35)

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 27 september 11.00 uur
26e zondag door het jaar
Misintentie voor:
- voor alle zieke mensen van de parochie.
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 1 – SVSH 1
SVVH 2 – MVC’19 5
SVVH B1 – Heythuysen B1
SVVH D1 – Leveroy D1g
SVVH E1g – vv GKC E1g

2-0
1-0
0-11
11-1
1-9

SVVH E1g en B1 zijn uitgeschakeld in het bekertoernooi.
SVVH D1 werd 1e in hun poule en bekeren 1 ronde verder!
Programma
Zaterdag 26 september
09.30u SVVH E1g – Helden E3, aanwezig zijn om 09.00u.
10.30u SVVH D1 – Merefeldia D2, aanwezig zijn om 09.45u.
13.30u SVVH B1 – Horn B1, aanwezig zijn om12.45u.
Zondag 27 september
14.30u Grashoek 1 – SVVH 1
12.00u Panningen – SVVH 2, Let op aangepaste tijd!
10.00u Fc ODA ve2 – SVVH ve1

BILJARTEN.
In september gaan we weer biljarten op de maandagavond
van 19.30 uur tot 21.00 uur in de Klokkestoel bereikbaar via de achter ingang.
Geïnteresseerden kunnen geheel vrijblijvend eens komen kijken.
Rabobank zittingsuren.
De Rabobank wil als proef in het gemeenschapshuis “De Klokkestoel “
een maal per maand zittingsuren organiseren om aan klanten eventuele
vragen of opdrachten uit te voeren.
Deze zittingsuren zijn:
Maandag 5 oktober van 9.00 uur – 11.00 uur.
Maandag 7 december van 9.00 uur – 11.00 uur.
HOBBY- en SNUFFELMARKT HEIBLOEM
Op zondag 25 oktober is er een hobby- en snuffelmarkt in gemeenschapshuis de Klokkestoel.
We zoeken nog mensen met leuke hobby’s die op die dag hun hobby willen laten zien én verkopen, zoals:
sieraden maken, keramiek, houtsnijwerk,
glas graveren enz.
Verder bent u welkom op de snuffelmarkt als u nog (goede) spulletjes kwijt wilt.
Aanmelden kan tot 1 oktober via:
hobbymarktheibloem@gmail.com
Een tafel kost 5 euro.
Dit bedrag kan worden overgemaakt op nr: NL08RABO0144213206
t.n.v Klokkestoel Heibloem o.v.v. naam, aantal tafels en hobby

Al enkele malen hebben we op deze plaats melding gemaakt van “ôs dörp”, de kapstok waaronder de
gemeente Leudal alle dorpen
bezoekt om invulling te geven aan
de toekomst van het Leudal. In de
uitnodiging wordt verder gemeld
dat de gespreksonderwerpen met
name accommodaties, subsidies,
vastgoed en voorzieningen zullen
zijn. Op de website van de
gemeente is het programma voor
de bijeenkomst en nog wat meer
achtergrondinformatie te vinden.
Hier kan men zich ook aanmelden voor de bijeenkomst: www.leudal.nl/osdorp .
Deze onderwerpen raken ons allemaal en daarom verwachten we een grote opkomst waarin we in elk
geval de gemeente duidelijk willen maken dat Heibloem meer is dan een paar huizen in het noorden van
Leudal. Verder kan iedereen natuurlijk zijn eigen wensen en behoeften onder de aandacht brengen.
Komt daarom allen op 15 oktober om 19.00 uur naar de Klokkestoel en praat mee over de
manier waarop we Heibloem ook in de toekomst leefbaar voor iedereen kunnen houden.

Handboogvereniging heideroosje.
Programma September/Oktober
Za. 26 September:
15.00 uur Cloudtschieten
19.00 uur Feestavond/BBQ
Zo. 27 September:
15.00 uur Krijgsmantoernooi Soranus Boukoul
Za. 10 Oktober:
18.00 uur Linker/Rechter Maasoever Wedstrijd
Heren bij Heideroosje
Jeugd & Dames bij Heidebloem (Nijken)
Do. 15 Oktober:
20.00 uur 1ste Beker Roggelse Onderlinge bij
Heideroosje
Vr. 16 Oktober:
20.00 uur 1ste Beker Roggelse Onderlinge bij Heideroosje
Za. 17 Oktober:
16.30 uur 1ste Beker Roggelse Onderlinge bij Heideroosje
20.00 uur 1ste Beker Roggelse Onderlinge bij Heideroosje
Zo. 18 Oktober:
13.30 uur 1ste Beker Roggelse Onderlinge bij Heideroosje
Za. 24 Oktober:
20.00 uur Ligteveldtoernooi Vriendschap & Strijd Neer
ZIJACTIEF HEIBLOEM
OPEN AVOND, IEDEREEN IS WELKOM
Op donderdag 8 oktober organiseren wij een avond met als 'aandacht
voor orgaandonatie'.
Omdat er veel aandacht is voor dit onderwerp, presenteren we dit in de
vorm van een open inloopavond. Iedereen is welkom, dus neem zelf ook
gerust je partner, vriend, dochter, zoon, moeder, vader, vriend,
vriendin, buurvrouw enz. mee, en luister naar het aangrijpende verhaal
van Ida Welbers, die als ervaringsdeskundige voorlichting geeft namens
de NTS Nederlandse Transplantatie Stichting. Zij heeft zicht aangesloten bij deze stichting, nadat zij
orgaandonatie van heel dichtbij heeft meegemaakt.
Op deze avond ben je niets verplicht, maar kom je misschien iets meer te weten over orgaandonatie, en
alle problematiek die er mee verbonden is.
Tot ziens op deze informatieve avond!
De avond zal op donderdag 8 oktober plaatsvinden in de Klokkestoel, aanvang 20.00 u. Toegang is gratis.
Verder nog een oproep aan onze leden;
Wij zijn nog op zoek naar leden die ons willen helpen op de Heibloemse Hobby en Snuffelmarkt, die door
enkele Heibloemse vrijwilligers wordt georganiseerd op zondag 25 oktober, van 11.00u tot 16.00u. Zij
hebben deze markt georganiseerd om mede te proberen het voortbestaan van ‘onze’ Klokkestoel te
garanderen voor de toekomst.
Wij als vereniging Zij Actief willen dit mooie initiatief steunen door wafels te gaan bakken en verkopen,
maar uiteraard ook om onze kas te spekken, de subsidiekraan wordt immers steeds verder dichtgedraaid.
Wie gaat ons helpen, want vele handen maken licht werk. Doe je mee, meld je dan aan bij onze website:
ZijActief.Heibloem@hotmail.com! Alvast bedankt!!

De Klokkestoel is bereikbaar onder telefoonnummer:
06-10492079
Voor informatie of reserveringen: klokkestoel@gmail.com

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.

AGENDA 2015
20
26
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25
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sept.
sept.
okt.
okt.
okt.
okt.
okt.
okt.
nov.
nov.
nov.
nov.
nov.
nov.
nov.

Ongeros; jeugdactiviteit
Heemk.ver.Bezichtiging divers en bbq
ZijActief aandacht voor orgaandonatie
Bowlen Mingelmoos
Elbeek; 40 jarig jubileum
Heemk.ver.; Contactavond lezing/film
Gemeenschapsraad; Openb. Verg.
Hobbymarkt Klokkestoel
ZijActief; Beugelen
Het scherm open: Toneel
Ongeros; Beugelen
Speurtocht/dropping; Mingelmoos
Heemk.ver.;bezoek Limburgs museum
Elbeek; kaarten/kienen
ZijActief; Herfststuk maken

28
28
09
10
11
14
16
17
17
19
07
09

nov.
nov.
dec.
dec.
dec.
dec.
dec.
dec.
dec.
dec.
jan.’16
jan ‘16

Mingelmoos; Sinterklaas
Ongeros; Sinterklaas
Mingelmoos; Kerststuk maken
Heemk.ver.; Contactavond lezing/film
Ongeros; Kerstuk maken & kaarten
Elbeek; workshop Kerst
Gemeenschapsraad; Openb. Vergad.
Zonnebloem; Kerstviering
ZijActief; High wine & hapjes/zang
Mingelmoos; Ouderenattentie
Heemkundever.; Nieuwjaarsreceptie
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

