“ERICA” – HEIBLOEM

07-03-2016
(week 10 nr. 10)

H. Isidorus Heibloem
Parochiesecretariaat: Pastoor Ruttenhofje 6 A, 6088 HN Roggel. 0475-491393.
E-mail: parochiesecretariaat@kpnmail.nl
Open: woensdag van 12.00 – 16.00 uur en donderdag van 9.00 -14.00 uur.
Bank: NL85RABO0144292718 t.n.v. Kerkbestuur H. Isidorus te Heibloem
Doopsel: Jeanine v.d.Kruijs, tel. 0475-495568
Parochiesecretariaat:
Pastoor
Zondag
13 maart 11.00
uur Ruttenhofje 6 A, 6088 HN Roggel. 0475-491393.
E-mail:
parochiesecretariaat@kpnmail.nl
5de zondag van de Vasten
Open: woensdag
Misintentie
voor: (tijdelijk) van 12.00 – 16.00 uur en donderdag van 9.00 -14.00 uur.
Bank: Verstappen-de
NL85RABO0144292718
t.n.v. Kerkbestuur H. Isidorus te Heibloem
– Annie
Swart
Doopsel: Jeanine v.d.Kruijs, tel. 0475-495568
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 Handbal

Uitslagen;
5-3, 13.00, SVVH DB1 – Bevo DB2, Piushof te Panningen, verloren
5-3, 14.00, SVVH D1 – Hades D1, Piushof te Panningen, 9-12
6-3, SVVH DA1 – Olympia/Juliana DA1 , Piushof te Panningen, 18-7
Programma;
12-3, 13.40, Bevo D3 -SVVH D1, de Heut te Panningen
12-3, 15.20, Born DB2 -SVVH DB1, Het Anker te Buchten
13-3, 11.15, LimMid DA3-SVVH DA1, Jo Gerrishal te Roermond
13-3, 13.10, Bevo DS3 -SVVH DS1, de Heuf te Panningen

De uitslagen en het programma is ook terug te vinden op de NHV app.
SVVH Voetbal
Uitslagen
SVVH 1
– SPV 1
afgelast
SVVH 2
– RKMSV 6
afgelast
SVVH ve1
– Merefeldia ve1
afgelast
Sc Leeuwen D2 – SVVH D1
afgelast
MBC’13 E3
– SVVH E1g
7-2
SVVH minitoernooi te Neer
afgelast
Programma
Zaterdag 12 maart
09.30u SVVH E1g
– SHH E4, aanwezig zijn om 09.00u.
10.30u SVVH D1
– RKAVC D1g, aanwezig zijn om 09.45u.
13.30u SVVH B1
– Sc Leeuwen B2, aanwezig zijn om 12.45u.
Er worden teamfoto’s gemaakt voor de wedstrijd,
aub trainers en geblesseerde spelers ook aanwezig zijn.
Zondag 13 maart
14.30u Helenaveen 1 – SVVH 1
11.00u Neerkandia 3 – SVVH 2
10.00u RKMSV ve2
– SVVH ve1

or Baetsen Delshorst 3 tel nr. 495080
Peuterspeelzaal ‘t Hummelke
Openingstijden: maandag- en vrijdagmorgen
8.45-11.45u
Telefoonnummer: 06-15338431

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

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

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

Mededelingen Gemeenschapsraad
Vanuit de gemeente Leudal worden in alle kernen bewonersavonden gehouden rondom het
“omvormen van de groenvoorziening”. In de meeste kernen is deze bijeenkomst georganiseerd
voordat met de werkzaamheden werd begonnen. In Heibloem (en nog 3 andere kernen) was dit
precies andersom: eerst werden alle perkjes geruimd zonder de bewoners hierover tijdig te
informeren en wordt de bijeenkomst nu gepland.
De Gemeenschapsraad heeft de vraag gekregen of zij deze avond mede vorm wil geven. We
hebben hierover met de betrokken ambtenaar gesproken en afgesproken dat deze intern eerst
uitzoekt of er, gezien de gang van zaken, nog iets mogelijk is om Heibloem te bieden. Als dit niet
het geval is zal de Gemeenschapsraad geen deelname aan de organisatie van deze avond leveren.
Hebt u 6 april april al genoteerd in uw agenda? Aansluitend op de jaarvergadering zal vanuit de
Parochie St. Isidorus toelichting worden gegeven op de gedachten om de begraafplaats om te
vormen naar een Natuurbegraafplaats.
Het jaarverslag en het verslag van de vorige vergadering zijn beide op onze website geplaatst:
http://heibloem.daarleefje.nl/gemeenschapsraad.

Burger Hulpverlening Limburg
Waarom een dergelijk initiatief?
In de meeste gevallen van een plotse circulatiestilstand is het normale hartritme zeer ernstig
verstoord. Het gevolg is dat het hart geen bloed meer door het lichaam pompt. Het slachtoffer is
bewusteloos en zal overlijden als er niets gedaan wordt.Als binnen drie minuten na een
circulatiestilstand direct wordt gereanimeerd en ook (indien nodig) zo vroeg mogelijk (binnen zes
minuten) wordt gedefibrilleerd (toedienen elektroshock) zijn de kansen op herstel van hartritme
erg groot, ongeveer 50 tot 70 %
Een leven hoeft niet te stoppen bij een circulatiestilstand
Elke week worden 300 Nederlanders buiten het ziekenhuis getroffen door een hartstilstand. Jong,
oud, man, vrouw: het kan iedereen overkomen. Het overgrote deel van de slachtoffers bevindt zich
in en rond het huis. Snelle en doeltreffende hulp is van levensbelang want de eerste 6 minuten zijn
cruciaal. Zorg dat je niet hulpeloos hoeft toe te kijken als je vader, moeder, partner, vriend,
vriendin, buurman of buurvrouw getroffen wordt door een hartstilstand. Weet wat je moet doen!
1. Bel 112
2. Reanimeer 3. Defibrilleer
Bent u geïnteresseerd? wilt U meer informatie voor de cursus Reanimatie en AED neem dan
contact op met:
Joke Thijssen - Theunissen via: thijssen-theunissen@home.nl
In maart/april is er weer een herhalingsles reanimatie en AED. In maart een cursus
reanimatie/AED. Er kunnen zich nog 3 personen aanmelden .
Locatie: Gemeenschapshuis “De klokkenstoel” Heibloem.

Rabobank Clubkas Campagne 2016
Voor verenigingen is het niet altijd gemakkelijk om aan voldoende financiële middelen te komen.
Iedere vereniging probeert op verschillende manieren zijn clubkas te spekken. Een van die acties is
de Rabobank Clubkas Campagne, speciaal voor verenigingen en stichtingen stelt de bank
€ 200.000 beschikbaar!
Via deze actie kunnen leden van de Rabobank Peel, Maas en Leudal een stem uitbrengen voor hun
vereniging. Hoe meer stemmen een vereniging krijgt, hoe meer geld ze krijgt van de Rabobank.
Vandaar dat onderstaande verenigingen vragen, aan iedereen die een stem uit kan brengen, dit te
doen voor hun vereniging!
Van 14 tot en met 27 maart 2016 mogen leden van Rabobank Peel, Maas en Leudal vijf stemmen
uitbrengen op hun favoriete clubs, waarvan maximaal twee op dezelfde club.
Het zou fantastisch zijn als jij, je familie en je vrienden stemmen geven aan een van onderstaande
Heibloemse verenigingen.
Bedankt voor je steun!
 Handbalclub SVVH
 KVW Heibloem
 De Zonnebloem Heibloem
 Jeugdwerk Heibloom
 Heemkundevereniging Heibloem
 Seniorenvereniging Heibloem
 Voetbalvereninging SVVH
Zij-Actief Heibloem
Op donderdag 11 maart is er weer een activiteit voor de
creatievelingen onder ons want dan gaan we bijgevoegd Paasstukje
maken. Ook dit keer hebben Nora en Lenie er weer een leuke creatie
van gemaakt. Het Paasstukje kun je alleen ophangen. Een mooie
eyecatcher voor bij de voordeur of zo. Er is een gele en een witte
variant. De kosten voor dit stukje zijn € 15.00 voor gebruikte
materialen en een kleine opbrengst t.b.v. een goed doel. Dit keer willen
we deze opbrengst schenken aan het goede doel dat door Lenie ondersteund wordt: de
Straatkinderen van Brazilië. Een zeer goed doel, want deze kinderen leven in erbarmelijke
omstandigheden en kunnen deze kleine bijdrage goed gebruiken, want alle kleine beetjes baten.
Locatie: De Klokkenstoel. Aanvang: 20:00 uur.
Zonnebloem Heibloem
PAASVIERING:
Op dinsdagmiddag 22 maart 2016 zal Frans van de Pas uit Ysselsteyn
voor de Zonnebloem en de Senioren van Heibloem prachtige verhalen
op een onderhoudende en smeuïge wijze presenteren.
Na de koffie of thee neemt hij ons mee naar een andere wereld, een andere tijd. Omdat Frans veel
affiniteit heeft met de Peel en het cultureel erfgoed van de regio, zal hij hierop dan ook
nadrukkelijk inspelen. Ook zal hij op een humoristische wijze terugblikken op het (boeren)leven
van de vijftiger jaren van de vorige eeuw. Z
ijn “Passie voor Verhalen”, een aangepast decor, attributen en beeldende wijze van vertellen
verhogen het inbeeldingsvermogen en het plezier van zijn publiek. Hierna is het tijd voor de altijd
weer spannende loterij met mooie prijzen, waarna we tot slot met zijn allen een lekker hapje eten.
I.v.m. het bestellen van het eten opgeven vóór 10 maart bij Lenie Boonen (tel.495282) of bij
Nora Baetsen (tel. 495080). Laat bij opgave ook even weten, of je
thuis opgehaald wil worden.
We beginnen om 13.30 uur, in gemeenschapshuis
“de Klokkestoel”. Eigen bijdrage: € 3.00 p.p.
Graag tot dan.

KVW Heibloem
Het nieuwe jaar is al even van start gegaan....de hoogste tijd om te
beginnen met de voorbereidingen van KVW 2016!! KVW is dit jaar in week
34, van maandag 22 t/m vrijdag 26 augustus. Om de eerste dingen te
regelen nodigen we je hierbij uit voor de leidingvergadering op woensdag 23
maart a.s. om 20.00 uur in De Klokkestoel.
Ben je 15 jaar of ouder en lijkt het je leuk om voor de Heibloemse
basisschoolkinderen een gezellige week vol leuke activiteiten te organiseren? Meld je dan aan als
leiding via kvwheibloem@gmail.com of via Cindy Jeucken 491858.

Fysio-Manuele therapie
J. Tullemans
Voor Heibloem en omgeving houden
we ook praktijk
In Gemeenschapshuis
De “Klokkestoel”
Of indien nodig Aan Huis
Sint Isidoorstraat 15
6089 NG Heibloem
0475-492011
info@fysiotullemans.nl
www.fysiotullemans.nl
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Agenda
Zij-Actief:Paasstukje straatkinderen
03 sept.
Heemkundevereniging; Contactavond
07 sept.
Mingelmoos: Jaarvergadering
07 sept.
Elbeek: H. Mis
3/10 sept.
Mingelmoos: Jaarvergadering
15 sept.
Heroméne: Oud papier
17 sept.
Elbeek: Kegelen
08 okt.
Zonnebloem; Paasviering
12 okt.
KVW Heibloem; Ledenvergadering
13 okt.
Ongeros: Ledenvergadering
15 okt.
Ongeros: Paaseieren zoeken
16 okt.
Elbeek: Paaseieren zoeken
19 okt.
Mingelmoos:Knutselmiddag voor Pasen
05 nov.
Gemeenschapsraad: Jaarvergadering
05 nov.
Zij-Actief; Mimakkus
10 nov.
BS De Heihorst; Kledinginzameling
12 nov.

16 april
22 april
23 april
27 april
15 mei
16 mei
18 mei
21 mei
25 mei
26 mei
4/5 juni
08 juni
11 juni
12 juni
18 juni
23 juni
25 juni

Heroméne: Oud papier
Elbeek: Beugelen
Heemkundevereniging; Excursie
Koningsdag
Mingelmoos: Fietstocht en BBQ
Ongeros; Garage-sale
Gemeenschapsraad: Openbare verg.
Heroméne: Oud papier
Heemkundevereniging; Contactavond
Zij-Actief; Stadswandeling Roermond
10 jarig jubileum Dorpsfeest
Zij-Actief; Fietsen tuinderij Boonen
Elbeek: Fietsen en BBQ
Mingelmoos: Ouderenactiviteit
Heroméne: Oud papier
Zij-Actief; Wandeling Groote Peel
Ongeros; Fotospeurtocht

25 juni
02 juli
07 juli
13 juli
13-18/8
22-26/8

Heemkundevereniging; BBQ
Mingelmoos: Jongerenactiviteit
Zij-Actief; Fietsen met ijs eten
Gemeenschapsraad: Openbare verg.
Jeugdwerk Heibloom: Kamp
KVW Heibloem

24 nov.
26 nov.
26 nov.
Eind nov.
08 dec.
09 dec.
12 dec.
14 dec.
14 dec.
14 dec.
17 dec.
07 jan.
14 jan.
12 febr.
25 febr.

26 febr.
28 febr.

Ongeros; BBQ met fietstocht
Gemeenschapsraad: Openbare verg.
Mingelmoos: Kindermiddag
Elbeek: Schieten
Zij-Actief; Balans/meer rust en plezier
Heemkundevereniging; Excursie
Mingelmoos: Handboog schieten
Heemkundevereniging; Contactavond
Zij-Actief; Bez. museum Villa Overberg
Elbeek: Feestavond
Ongeros; Boswandeling
Gemeenschapsraad: Openbare verg.
Ongeros; Museum Steyl
Mingelmoos: Dropping
Zij-Actief: Wat als ik zorg nodig heb
Heemkundevereniging; Bezoek
museum
Elbeek: Kaarten en Kienen
Ongeros; Sinterklaas
Mingelmoos: Sinterklaas
Elbeek: Sinterklaas
Zij-Actief; Kerststuk maken (Afrika)
Ongeros; Kerststukje maken / kaarten
Elbeek: Workshop Kerst
Gemeenschapsraad: Openbare verga.
Mingelmoos: Kerststuk maken
Heemkundevereniging; Contactavond
Mingelmoos: Ouderenattentie
2017
Mingelmoos: Nieuwjaarsborrel
CV De Buizers; Oetroope Prins,
Oetroope Boorebroedspaar
CV De Buizers; Prinseresepsie
CV De Buizers; Optochtnummers
ophoale
Boorebroeloft
CV De Buizers; Heibl. vasteloavesmis
Optocht, Optochtbal
CV De Buizers; Hummelkesbal,
Jeugd Bonte Middag, Bachusbal

Advertentie tarieven ERICA: (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 20.00 via ons email adres: erica.heibloem@gmail.com

