“ERICA” – HEIBLOEM

02-05-2016
(week 18 nr. 18)

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.
Zondag 8 mei. Zevende zondag van Pasen
E-mail: parochiesecretariaat@kpnmail.nl
11.00 uur. H. Mis
Open: woensdag (tijdelijk) van 12.00 – 16.00 uur en donderdag van 9.00 -14.00 uur.
Jaardienst voor:
Bank: NL85RABO0144292718 t.n.v. Kerkbestuur H. Isidorus te Heibloem
– Jan en Greta Coenen
Doopsel: Jeanine v.d.Kruijs, tel. 0475-495568
Misintentie voor:
- uit dankbaarheid
Vrijdag 13 en zaterdag 14 mei : vee zegening. Er zijn nog enkele plaatsen plaatsen vrij op
zaterdag.
Natuurbegraafplaats
6 april hebben wij een informatiebijeenkomst gehouden over het plan om een gedeelte van het kerkhof in
te richten als natuurbegraafplaats. Dit plan werd open ontvangen en er werden een aantal
aanbevelingen gedaan waaronder het informeren van de senioren. Dit gaat 12 mei gebeuren. We hebben
6 april ook aangegeven dat het plan alleen te realiseren is als vrijwilligers uit de gemeenschap zich
hiervoor gaan inzetten.
Hiervoor organiseren wij samen met de gemeenschapsraad op 18 mei om 20:00 uur een vervolg
bijeenkomst. Wilt u dit project op enigerlei wijze steunen, door advies of actief mee helpen of uit
interesse of anderszins dan bent u van harte welkom.
Senioren
Er zijn plannen om het kerkhof om te vormen tot een natuurbegraafplaats. Om zoveel mogelijk
Heibloemers de gelegenheid te geven hierover mee te denken wil het kerkbestuur op 12 mei om 16.45
uur aansluitend op de Soos middag hierover met u in gesprek raken. Ook de vrijwilligers die nu het
kerkhof onderhouden en pastoor Sillekens zullen hierbij aanwezig zijn.
Speravi
“Op vrijdag 20 mei 2016 vindt de jaarlijkse collecte plaats voor lichamelijk gehandicapte vereniging
Speravi”.
Mag de vereniging ook dit jaar weer op uw steun rekenen?”
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 – SPV 1
ONDO 1 – SVVH 1
Helden 6 – SVVH 2
St. RKHVC/RKESV/GKC D1g – SVVH D1

2-0
4-0
3-1
afgelast

SVVH mini’s hebben op toernooi te Roggel, 3 wedstijdjes gewonnen en 1x
verloren!
Programma
Woensdag 4 mei
19.15u SVVH 2 – Grashoek 4, is wedstrijd van 8 mei.
Sc Leeuwen D2 – SVVH D1 van zat. 7 mei a.s. gaat niet door!
Zondag 8 mei
14.30u SVVH 1 – Egchel 1
10.00u SVVH ve1 – DESM ve2
Op zondag 8 mei a.s. is het laatste officiële competitieprogramma voor SVVH,
op enkele inhaalwedstrijden na.
SVVH 1 speelt dan laatste thuiswedstrijd tegen Egchel 1.
Bij deze nodigen wij iedereen uit, leden en aanhang, maar ook andere geïnteresseerden om samen deze
wedstrijd te bekijken en na afloop er een gezellige afsluiting van te maken.
Er zal een frietwagen zijn, waar met bonnen eten gehaald kan worden.
En voor de kleintjes een springkussen.
Met mooi weer erbij, gezellig voor het hele gezin. Tot dan!!!!!!!

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

De komende maand:
Inlooptraining bij SVVH jeugdvoetbal voor kinderen vanaf 5 jaar
Wanneer ? => iedere donderdag, tot en met 19 mei.
Tijdstip : 18.15 u-19.15 u
Locatie : voetbalveld van SVVH Heibloem
Kinderen vanaf 5 jaar zijn van harte welkom om eens mee te trainen met de mini’s.
De mini’s (kabouters) spelen 1 x per 14 dagen een vier tegen vier toernooitje in de regio.
Dus: vind jij voetballen leuk dan ben je van harte welkom
vanaf 18.15 u op donderdag
op sportpark de Beekkant in Heibloem !
Vantevoren aanmelden voor de inlooptrainingen hoeft niet, en er zijn geen kosten aan verbonden.
Je moet je alleen vantevoren even melden bij één van de leiders, zodat zij op de hoogte zijn.
Na de training is er eventueel gelegenheid tot douchen.
Misschien tot donderdag !
Leiders SVVH mini’s: Jeroen Daniels, Tjitte Hoenink

ZijActief Heibloem:
Donderdag 26 mei 2016 UITSTAPJE IN ROERMOND
Op donderdag 26 mei gaan we deze keer niet zo ver weg, we brengen nl. een
bezoek aan Roermond! Uiteraard ben je daar al vaak geweest, voornamelijk
om te shoppen. Maar heb je al eens ooit echt gekeken naar de vele mooie
gebouwen en weet je veel over de historie ervan? Nou, dan is nu het moment
om dit een keer te doen. Onder leiding van een gids gaan we wandelen langs
de mooiste plekjes van Roermond en brengen we vervolgens een bezoek aan het Cuypershuis. De eigen
bijdrage leden voor deze dag zal 25,00 euro bedragen.
Onderstaand het programma van deze dag:
10.00 uur:
Bijeenkomst leden en vertrek vanaf de Klokkestoel te Heibloem
10.30-11.15 uur:
In een gezellige horecagelegenheid worden wij ontvangen met een
kopje koffie/thee en een lekker stukje vlaai.
11.15-12.45 uur:
De VVV gids neemt ons mee voor een wandeling door de historische
binnenstad van Roermond.
12.45-14.15 uur:
De wandeling eindigt bij een horecagelegenheid waar we gaan
genieten van een heerlijke lunch.
14.15-14.30 uur:
Op eigen gelegenheid lopen we naar het Cuypershuis, Cuypersstraat 1.
14.30-15.30 uur:
Rondleiding door VVV-gids in het Cuypershuis, de voormalige
woon- en werkplaats van de beroemde Roermondse architect en
ontwerper Pierre Cuypers.
Ca. 16.00 uur:
Einde programma. Vanaf nu heb je eigen keuze : terug naar huis of in
overleg met je chauffeur nog nablijven en eventueel gaan shoppen of
terrasje pikken in Roermond.
Tot ziens op de 26e, dan maken we er weer een leuke en gezellige dag van!
Goede Doelen Week Roggel en Heibloem 2016.
De Goede Doelen Week in Roggel en Heibloem is heel goed verlopen.
We kunnen spreken van een geslaagde opzet. Ruim 65 collectanten
zijn in de weer geweest om alle huizen te bezoeken. Het resultaat mag
er zijn: in Roggel is € 10.943,91 opgehaald en in Heibloem €
2810,52, een totaal bedrag van 13.754,43 euro. Naast grotere gaven
kunnen we vaststellen dat ook veel kleinere giften samen voor een
mooie opbrengst gezorgd hebben. Veel inwoners hebben gebruik
gemaakt van de keuzemogelijkheden en ook veel mensen hebben alle
doelen evenveel geschonken.
Hieronder volgt de verdeling per fonds/stichting van de 12 goede
doelen. Reumafonds: 1121,46; Hartstichting: 1605,31; KWF:
1972,64; Jantje Beton: 921,43 ; Alzheimer Nederland: 1182,73;
Fonds Verstandelijk Gehandicapten: 903,03; MLD Stichting: 1025.91;
Ned.Brandwondenstichting: 907,59; Nierstichting: 1058,08; Longfonds: 1074,03;
Diabetesfonds: 1033,51; Beatrixfonds: 948,67.
Er kan weer verder onderzoek plaatsvinden, kleine resultaten geboekt worden,naar en betere
behandeling van de verschillende ziektebeelden en /of verwondingen.
Als werkgroep hebben we gekozen voor landelijk gecertificeerde doelen met het CBF-keurmerk die in
Roggel en/of Heibloem al actief waren.
De organisatoren van de 12 goede doelen willen iedereen: onze sponsoren Beerens-Roggel BV,
Autobedrijf Peeters&Gubbels , Dirk Hendriks Makelaardij, Stucadoorsbedrijf Wijnands en Daniels
traprenovatie, alle collectanten en alle inwoners die meegedaan hebben nogmaals hartelijk bedanken.
Tot voorjaar 2017!

De Damesvoetbalsters van SV Roggel zoeken:
Sportieve fanatieke dames die van gezelligheid houden en het leuk vinden om op vrijdagavond en zondag
een balletje met ons te trappen.
Ervaring of voetbalkennis is niet nodig. Dit brengen wij je wel bij tijdens de 3e helft! 
Kom gerust een keer mee trainen op dinsdag vanaf 20.00 en/of vrijdag vanaf 19.30 uur of op de
vriendinnentraining op vrijdag 6 mei om 19.30 uur. Het kost je alleen een paar zweetdruppels!
Voor voetbalschoenen zorgen wij!
Interesse? Mail dan naar: kooimanmark@hotmail.com of bel Mark: 06-14384644.

Activiteitencomité

Koningsdag 2016
Met de mooie versierde fietsen konden we dit jaar, op een droog moment
van de dag, een ronde maken door Heibloem.
In de Klokkestoel konden we binnen terecht, daar waren diverse
activiteiten zoals disco, spellen, het versieren van cupcakes etc. In een
echte legerjeep was er een escape-room gemaakt voor de groteren. Ook
het ijsje ging er, ondanks dat het koud en regenachtig weer was, goed
in.
We willen alle deelnemers, vrijwilligers, sponsoren en Heromene ook dit
jaar weer bedanken!

HANDBALVERENIGING S.V.V.H. HEIBLOEM

Wij, handbalvereniging S.V.V.H. organiseren voor het 37e op een
volgende jaar een recreatief volleybaltoernooi.
Dit jaar zal het plaatsvinden op zondag 26 juni 2016
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
01/02/16 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 in te leveren bij Fieke Nijssen, Horstpeel
56, 6089 NH Heibloem. Telefoonnummer 06-27216575 of via email fieke.nijssen@hotmail.com .
Op 26 juni, bij het aanmelden bij het secretariaat, moet het inschrijfgeld betaald worden.
Vergeet je niet op te geven voor 5 juni!!
INSCHRIJFFORMULIER
VOLLEYBALTOERNOOI 2016
****************************************************************************
********************************
Wij nemen met .... team(s) deel aan het recreatief volleybaltoernooi 2016 te Heibloem in de categorie
.... x heren
.... x mixed
…. X jeugd
en zullen er voor zorgdragen 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)

Buurtvereniging Ongeros
Grandioze garage sale te Heibloem
Geen zin meer in druk bezochte markten waar je 3de
rang voor een kraam moet staan? Kom dan op
Pinkstermaandag 16 mei tussen 11:00 en 15:00
uur naar de Heibloem, voor een gezellige garage sale,
waar je op je gemak 1ste rang spullen kunt bekijken.
Fijn met de buggy kunt rond lopen en ook nog eens van
een lekker kopje koffie kunt genieten.
Meer info zie Facebook: GarageSaleHeibloem voor
vragen mail naar: BuurtVereniginOngeros@gmail.com

Voor Heibloem en omgeving houden we ook
praktijk in Gemeenschapshuis "De Klokkestoel".

Fysio-Manuele therapie J. Tullemans
0475-492011

Of indien nodig aan huis.

info@fysiotullemans.nl
www.fysiotullemans.nl

Eatpunt Heibloem
Eén keer per maand gaan we samen eten op de 3e dinsdag van de
maand, om 12.00 uur.
Op 17 mei a.s. serveren vrijwilligers uit Heibloem een heerlijke maaltijd
voor u in Gemeenschapshuis “De Klokkestoel”. Wilt u met ons mee
eten?
Meld u dan aan via onderstaand invulformulier. Alle senioren uit
Heibloem en omgeving en oudere alleenstaanden zijn welkom bij Het
Eatpunt.
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 Eatpunt op dinsdag 17 mei a.s.
Naam: ……………………………………..
Adres: ……………………………………..
Tel.: …………………………………………
o 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 een van onderstaande
adressen;
Mia Schroën
St. Isidoorstraat 12
tel.nr. 495019
Wiel Caenen
Elzenweike 5
tel. nr. 492383

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.

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
24 juni
25 juni
25 juni
26 juni
02 juli
03 juli
07 juli
13 juli
13-18/8
22-26/8
03 sept.
07 sept.
07 sept.
3/10-09
15 sept.
17 sept.

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
Hoeskamer vanne Heibloom; Kienen
Ongeros; Fotospeurtocht
Heemkundevereniging; BBQ
SVVH Handbal; Volleybaltoernooi
Mingelmoos: Jongerenactiviteit
Heisa; Benefietconcert Ghana
Zij-Actief; Fietsen met ijs eten
Gemeenschapsraad: Openbare verg.
Jeugdwerk Heibloom: Kamp
KVW Heibloem
Ongeros; BBQ met fietstocht
Gemeenschapsraad: Openbare verg.
Mingelmoos: Kindermiddag
Elbeek: Schieten
Zij-Actief; Balans/meer rust en plezier
Heemkundevereniging; Excursie

Agenda
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.

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 via ons email adres: erica.heibloem@gmail.com

