“ERICA” – HEIBLOEM

21-03-2016
(week 12 nr. 12)

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 Ruttenhofje 6 A, 6088 HN Roggel. 0475-491393.
E-mail:25
parochiesecretariaat@kpnmail.nl
Vrijdag
maart 19.00 uur Goede Vrijdag
Open: woensdag (tijdelijk) van 12.00 – 16.00 uur en donderdag van 9.00 -14.00 uur.
Woorddienst
Bank: NL85RABO0144292718 t.n.v. Kerkbestuur H. Isidorus te Heibloem
Doopsel:
v.d.Kruijs,
Zondag
27Jeanine
maart 11.00
uur tel.
1ste0475-495568
Paasdag H. Mis
Jaardienst voor:
- Theo Verheijden en Anna Op den Brink
- Harrie Dings en Drika Dings-Scheres
Misintentie voor:
- uit dankbaarheid
- voor de overledene en levende leden van de familie Joosten en de familie Kennis
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 – Olympia Boys 1
2-3
SVVH 2 – Helenaveen 3
4-2
Bieslo B1 – SVVH B1
6-2
Linne D1g – SVVH D1
2-6
Bieslo E1 – SVVH E1g
3-6
SVVH Mini’s hebben tijdens toernooi te Roggel al hun wedstrijden gewonnen!
Programma
Zaterdag 26 maart
Inhaalprogramma
10.00u SVH’39 D1 – SVVH D1(kwartfinale beker), vertrek om 08.45u naar Herkenbosch.
Overige jeugdteams zijn vrij!
17.00u SVVH 1 – Griendtsveen 1
Maandag 28 maart(Paasmaandag)
Inhaalprogramma
14.30u SVSH 1 – SVVH 1
11.30u SVVH 2 – Panningen 5
10.00u SVVH ve1 – Merefeldia ve1

SVVH Handbal

BRANDBRIEF SVVH HANDBAL
Geachte inwoners van Heibloem,
Graag vragen wij (het bestuur van SVVH Handbal) uw aandacht voor
het volgende:
Binnen de club lopen wij al jaren tegen dezelfde problemen aan:
namelijk het vinden van betrokken leden en ouders die willen
meehelpen/denken om onze handbalclub draaiende te houden.
We zijn al lange tijd op zoek naar kaderleden/ bestuursleden en
aangezien er m.i.v. het nieuwe seizoen 2 bestuursleden (Nancy
Schroën en Ester Derikx) stoppen blijven er niet genoeg bestuursleden
over om de vereniging nog voort te zetten.
Tevens zijn wij ook nog op zoek naar mensen die zich op een of andere
manier zouden willen inzetten voor de vereniging zodat dit een
ontlasting is voor het bestuur.








Voorzitter: Renate Joosten
Secretaris: Nancy Schroën
VACATURE VANAF SEIZOEN 2016-2017
Penningmeester: Nancy Schroën (vanaf seizoen 2016-2017 Judith Verstappen)
Wedstrijdsecretariaat en scheidsrechterszaken: Ester Derikx 2 VACATURES VANAF
SEIZOEN 2016-2017
Beheer SVVH mail: Ralf de Bruijn (i.v.m. studie van 4 jaar zal Ralf geen actieve functie
hebben in het bestuur)
Bestuurslid: Judith Verstappen
VACATURE VANAF SEIZOEN 2016-2017
Aspirant bestuurslid: Sanne Vestjens

Zoals u kun zien blijven er voor komend seizoen maar 4 bestuursleden over waarvan 1 bestuurslid
niet actief kan deelnemen. Aangezien wij de laatste jaren al meerdere malen een oproep hebben
gedaan voor nieuwe bestuursleden en hier vrijwel geen reactie op is gekomen, zijn wij
genoodzaakt om deze brandbrief te sturen.
Denkt u dat een bestuursfunctie iets voor u is, of wilt u een taak overnemen, dan vernemen we
dit graag via mail svvh@handbal.nl . Heeft u nog vragen dan kunt u altijd contact opnemen met
één van de bestuursleden.
Op woensdag 30 maart zullen wij een extra algemene vergadering houden voor alle leden,
ouders en bewoners van Heibloem. Indien zich niemand kandidaat stelt, zullen wij
genoodzaakt zijn om de vereniging te gaan opheffen.
Wij als bestuur hopen dat deze brandbrief mensen over de streep zal trekken om een
bestuursfunctie te gaan vervullen zodat SVVH Handbal ook na dit seizoen nog een feit is.
Algemene vergadering voor iedereen:
Datum: woensdag 30 maart
Tijd: 20:00 uur
Locatie: Kantine SVVH Voetbal Heibloem
Met vriendelijke groet,
Bestuur SVVH Handbal
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.

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
 Voetbalvereniging SVVH
 Toneelclub ‘Het scherm open”
 Zij Actief Heibloem
 Buurtvereniging Ongeros
 C.V. De Buizers
 Activiteiten comité Heibloem
WEEK VAN DE GOEDE DOELEN ROGGEL EN HEIBLOEM 2016.
Binnenkort valt ie weer in de brievenbus. Het collectezakje van de GOEDE DOELEN.
En wel in de week van 4 tot 10 april.
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 11-16 april worden de zakjes opgehaald.
Wij hopen op een goede opbrengst.
Namens de organisatie, bij voorbaat hartelijk dank!
Heemkundevereniging Heibloem timmert aan de weg
Het doel van de Heemkundevereniging is oa. het instand houden en
beheren van cultureel erfgoed van de parochie Heibloem.
Hieronder vallen ook de 7 wegkruisen die verspreid in de Parochie staan.
Elk kruis heeft zijn eigen betekenis. Vaak vallen ze niet op… het is zo
gewoon. De Heemkundevereniging heeft een overzicht van deze kruisen
en een beschrijving die voor geïnteresseerden inzichtelijk is na overleg.
Komende week zullen de kruisen weer een poetsbeurt krijgen door de
Werkgroep van de Heemkundevereniging zodat ze er weer netjes bij
staan met Pasen. Buurtvereniging Heide heeft in het verleden samen met zorgboerderij Rondmeer
de kruisen van Caluna en nabij de Ericahoeve van kransen voorzien. De Heemkundevereniging
heeft dat overgenomen en daarbij de overige kruisen in de parochie ook meegenomen zodat alle
kruisen in de parochie van kransen worden voorzien. De Heemkundevereniging gaat er vanuit dat
de eigenaren van deze kruisen met deze opschoonactie akkoord gaan.
Let hier eens op als je van de natuur geniet met de fiets of te voet !!!!

Op 1e Paasdag kunt U bij ons terecht voor een heerlijke
kop soep en een luxe belegd broodje naar keuze voor € 10,U kunt kiezen uit:
- Tomatensoep
- Runderbouillon met verse groenten
- Broodje beenham met mosterd/honingdressing
- Broodje carpaccio met balsamico en pijnboompitten
- Broodje geitenkaas met walnoten en honing
U kunt ook 1e en 2e paasdag voor een warme maaltijd
bij ons terecht.
De keuken is beide dagen geopend tot 20.00 uur.
Met smakelijke groet,
Het team van Eetcafé de Stoep
Roggelsedijk 19
5768 RA Meijel
Tel. 077-4660770
www.destoepmeijel.nl

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

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

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

Agenda
22 mrt.
23 mrt.
25 mrt.
26 mrt.
26 mrt.
26 mrt.
06 april
14 april
15 april
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
25 juni
02 juli
07 juli
13 juli
13-18/8
22-26/8
03 sept.
07 sept.
07 sept.

Zonnebloem; Paasviering
KVW Heibloem; Ledenvergadering
Ongeros: Ledenvergadering
Ongeros: Paaseieren zoeken
Elbeek: Paaseieren zoeken
Mingelmoos:Knutselmiddag voor Pasen
Gemeenschapsraad: Jaarvergadering
Zij-Actief; Mimakkus
BS De Heihorst; Kledinginzameling
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
Heemkundevereniging; BBQ
Mingelmoos: Jongerenactiviteit
Zij-Actief; Fietsen met ijs eten
Gemeenschapsraad: Openbare verg.
Jeugdwerk Heibloom: Kamp
KVW Heibloem
Ongeros; BBQ met fietstocht
Gemeenschapsraad: Openbare verg.
Mingelmoos: Kindermiddag

3/10 sept.
15 sept.
17 sept.
08 okt.
12 okt.
13 okt.
15 okt.
16 okt.
19 okt.
05 nov.
05 nov.
10 nov.
12 nov.
24 nov.
26 nov.
26 nov.
Eind nov.
08 dec.
09 dec.
12 dec.
14 dec.
14 dec.
14 dec.
17 dec.
07
14
12
25
25
26
28
28
28

jan.
jan.
febr.
febr.
febr.
febr.
febr.
febr.
febr.

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
Heemkundever.; 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; Prinsebal
CV De Buizers; Prinseresepsie
CV De Buizers; Optochtnr’s 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

