“ERICA” – HEIBLOEM

30-05-2016
(week 22 nr. 22)

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 5 juni. 10e Zondag door het jaar
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.
Misintentie :
Bank: NL85RABO0144292718 t.n.v. Kerkbestuur H. Isidorus te Heibloem
- voor het welzijn van de parochie.
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
SVVH D1
– MBDE/De Sprint D2
SVVH DA1
– MBDE/De Sprint DA1

9-11
21-8

Programma;
Donderdag 2 juni:
18.45 uur:
SVVH DA1 – Habo’95 DA2, Piushof te Panningen.
Zaterdag 4 juni:
11.00 uur:
Bergeijk D1- SVVH D1 , De Drie Eiken te Bergeijk.
Zondag 5 juni:
10.00 uur:
Tremeg DA1 – SVVH DA1, Molenbroek te Gemert.
11.30 uur:
Manual DB1 – SVVH DB1, de Weert te Venray.

SVVH Voetbal
Uitslagen
Herman Waeijen jeugdtoernooien te Haelen:
SVVH B1- Roggel B2
Haelen B1 – SVVH B1
SVVH B1 – Heythuysen B1`
Geëindigd als 4e in de poule.

0-3
2-0
0-2

Haelen D2 – SVVH D1
Sc Leeuwen D3 – SVVH D1
Roggel D2 – SVVH D1
SHH D2 – SVVH D1
Ze werden 3e.

1-2
1-0
0-2
1-0

Vv Linne E1g – SVVH E1
HBSV E3 – SVVH E1
SVVH E1 – Haelen E4
Zij werden 2e in hun poule.

2-2
0-3
1-1

ZIJACTIEF HEIBLOEM
Woensdag 8 juni: fietsen.
Afgelopen donderdag 26 mei hadden we ons jaarlijks uitstapje. Dit keer
bleven we in de buurt en gingen we naar Roermond, voor een rondleiding
door de historische binnenstad en het Cuypershuis. Het was heel mooi weer die dag, dat heeft er toe
bijgedragen dat deze dag heel gezellig en succesvol is verlopen. Foto’s en verdere gegevens over deze
dag kun je binnenkort vinden op onze website.
Nu zijn we alweer toe aan onze jaarlijkse fietstochten. Let wel op: normaalgesproken vinden onze
activiteiten op donderdagavond plaats, voor deze keer vind de activiteit plaats op woensdagavond!!!
We gaan voor deze eerste fietstocht van dit jaar fietsen naar kwekerij Boonen-van der Heijden, op de
Heibloem bekend als het tuinbouwbedrijf van Thei Boonen en Toos van der Heijden. Daar gaan we een
kijkje nemen in dit mooie bedrijf. Nadere gegevens over tijdstip van vertrek en zo volgen z.s.m. via de
mail.

Handboogvereniging Heideroosje
Vrijdagavond Ontmoetingavond Heibloem
Na de sluiting van “Route 74” is er geen plek meer in Heibloem om elkaar
eens te ontmoeten en gezellig bij te kletsen. De Gemeenschapsraad, heeft in
overleg met de besturen van de Klokkenstoel, SVVH en Heideroosje
voorgesteld om op de vrijdagavond de kantine op het sportveld open te stellen
voor diegenen die een drankje willen nuttigen en gezellig met elkaar willen
kletsen. SVVH en Heideroosje hebben dan een oefenavond en beide
verenigingen vonden het prima om dan ook vanaf 20:00 uur tot 24:00 uur de
kantine open te stellen voor iedereen in Heibloem die graag samen met
anderen een glaasje wil drinken. Heideroosje zal, i.v.m. zomerstop SVVH, tot september de opening
verzorgen en daarna wordt samen met SVVH bekeken hoe we verder gaan
Er is weer een ontmoetingsplek in Heibloem. Iedereen is van harte welkom op vrijdagavond.

Seniorenvereniging Heibloem
Het bestuur heeft na overleg met reisbureau Ghielen het volgende dagprogramma samengesteld.
Op woensdag 6 juli vertrekken we om 8.30 uur vanaf het kerkplein in Heibloem naar
Doesburg en Montferland
Doesburg. Wie over de IJsselbrug komt en de stad binnen rijdt, denkt even dat de tijd hier stil heeft
gestaan. Weinig steden in ons land zijn zo gaaf bewaard gebleven als deze oude Hanzestad.
Montferland, gelegen in het zuidoosten van Gelderland, kenmerkt zich door een bosrijk, heuvelachtig
gebied met pittoreske dorpen.
We rijden rechtstreeks naar Doesburg waar we gastvrij worden ontvangen met koffie en iets lekkers bij
restaurant de IJsselhoeve. Aansluitend krijgt u een rondleiding in het Doesburgse Mosterdmuseum met
een gratis potje mosterd. Ook is er dan nog even tijd om rond te wandelen in het historische Doesburg.
Tussen de middag staat er een overheerlijk Achterhoeks- Lunchbuffet klaar.
’s Middags maken we een gezellige rondrit onder leiding van een gids door “De Liemers”, in het mooie
Montferland. We zullen Doesburg met de mooie kiekjes natuurlijk niet vergeten! . Aan het einde van de
middag komen we terug bij de IJsselhoeve waar u ouderwets kunt genieten van gezellige muziek uit de
jaren 60&70&80, terwijl u lekker kunt bijpraten, onder het genot van een drankje.
’s Avonds is er een grandioos “Diner-buffet”, alles onbeperkt en de nostalgische ijscokar zal niet
ontbreken!
Thuiskomst circa 21.00 uur
De kosten van deze dagtrip bedragen € 55,00. Om kostendekkend te zijn is een minimale deelname van
30 personen vereist.
Wenst u deel te nemen dan vragen wij u de kosten bij voorkeur contant te voldoen, zodat bij een
eventueel niet doorgaan wij u het bedrag weer contant terug kunnen geven of het bedrag met naam en
adres over te maken naar:
NL53RABO0144200465 Senioren Heibloem.
Ook niet-leden kunnen mee zolang de bus niet vol is.
Opgave en betalen kan tot en met 17 juni bij Toon Janssen, Schoolstraat 21.
Tel: 0475 494452
Het bestuur wenst u veel reisplezier.
Zonnebloem Heibloem.
Dinsdag 24 mei gingen we op bezoek bij de familie Derks in het
bakkersmuseum Marleetjeshof in Roggel. Ze hebben een privéverzameling
van bakkersspullen en winkelmaterialen. Ze verzamelden de spullen tussen
1960 en 1997, gedurende die tijd hadden ze een bakkerij in Venlo en later
in Blerick. Om twee uur werden we welkom geheten door Sjra Derks,
waarna we begonnen met koffie/thee en een lekker stuk vlaai. In het kort
vertelde Sjra de geschiedenis van het bakkersmuseum en gaf daarna een
rondleiding. Hij vertelde over allerlei bakkersattributen die gebruikt werden
zoals de kersenpitter, deegrolmachine, speculaas- en taai taai mallen en
hoe de chocolade eieren gemaakt
werden met marsepeinvulling.
Vormen voor brood en mik en
vlaai en scharen om een
knipbrood te knippen. Ook de
inrichting van een heus
snoepwinkeltje deed je terug
gaan in de tijd, met
kaneelkussentjes, lolly’s, Haags hopje etc. Taart versieringen
en boeken met taarten. Te veel om op te noemen, maar beslist
de moeite van het bezoeken waard.

GROTE KIENAVOND
VRIJDAG 24 JUNI

KLOKKESTOEL
Aanvang 19.30 uur
St. Isidoorstraat 15
TEN BATE VAN HOESKAMER VANNE HEIBLOOM

WE GAAN BEGINNEN !!!!!
Zoals inmiddels wellicht de hele gemeenschap ter ore is gekomen, gaan we dit najaar
(september/oktober) in Heibloem starten met de “HOESKAMER VANNE HEIBLOOM’.
Het initiatief is ontstaan vanuit de gevoerde gesprekken in het kader van de enquête van “Ons
Heibloem”, waarin we zagen dat er binnen onze gemeenschap behoefte was om elkaar te ontmoeten en
gezellig samen te zijn.
Het afgelopen jaar zijn wij actief bezig geweest met het uitwerken van ideeën in deze en het werven van
fondsen.
We zijn nog steeds driftig op zoek naar gelden om een verbouwing te realiseren in de Klokkenstoel, maar
willen desondanks toch dit najaar gaan starten.
Wat is de huiskamer en voor wie:
De mensen die wij willen uitnodigen om deel te komen nemen aan het ‘hoeskamer-project’, zijn ouderen
(65 +), al dan niet alleenstaand, die het gezellig vinden om anderen te ontmoeten en bijvoorbeeld een
praatje te maken, een kaartje te leggen of een andere gezellige gezamenlijke activiteit te ondernemen.
Wij zullen op woensdag twee dagdelen open gaan. De ochtend en de middag.
Tussen de middag is de intentie om gezamenlijk een (warme) maaltijd te nuttigen.
Wat kunt u verwachten:
De komende tijd zal bij u allen (parochie Heibloem) een brief in de bus vallen waarin wij vragen om
vrijwilligers. Aanmelden kan ten alle tijden, maar voor degene die graag meteen mee gaan starten graag
voor 1 juli in verband met de te maken planning.
De gasten die mogelijk bij onze doelgroep behoren zullen door de werkgroep persoonlijk benaderd
worden met de vraag of zij graag willen deelnemen aan het project, maar zij kunnen zich natuurlijk ook
persoonlijk bij ons aanmelden.
Kosten:
Deelname zal per dagdeel €9,-- bedragen per deelnemer (inclusief koffie/thee en een warme maaltijd).
Wie zijn wij:
Het organiserende team bestaat uit:
Nelly van der Zanden (0475-495363) / Lenie Boonen (0475-495282) / Marianne Aarts (06-53871292) /
Wendy Timmermans (06-22149504) / Sandra Lamers (06-22625410) / Ans Vestjens (06-21118254) en
Harrie Vermeulen ondersteunend vanuit de gemeenschapsraad.
Hiernaast zijn er de nodige mensen die vanuit ‘de achtergrond’ helpen natuurlijk, maar voor vragen en
dergelijke kunt u bij genoemde personen terecht of via ons emailadres (zorggroepheibloem@gmail.com).

4/5 juni
08 juni
12 juni
18 juni
18 juni
23 juni
24 juni
25 juni
25 juni
26 juni
02 juli
03 juli
06 juli
07 juli
13 juli
07-14/8
13-18/8
22-26/8
03 sept.
07 sept.
07 sept.
3/10-09
15 sept.
17 sept.
07 okt.
08 okt.
10 okt.
13 okt.

10 jarig jubileum Dorpsfeest
Zij-Actief; Fietsen tuinderij Boonen
Mingelmoos: Ouderenactiviteit
Heroméne: Oud papier
Elbeek: Fietsen en BBQ
Zij-Actief; Wandeling Groote Peel
Hoeskamer vanne Heibloom; Kienen
Ongeros; Fotospeurtocht
Heemkundevereniging; BBQ
SVVH Handbal; Volleybaltoernooi
Mingelmoos: Jongerenactiviteit
Heisa; Benefietconcert Ghana
Seniorenverening: Uitstapje
Zij-Actief; Fietsen met ijs eten
Gemeenschapsraad: Openbare verg.
Heemkundever.: kruidwiszegening
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
Heemkundever.: Krans bij Plaquette
Mingelmoos: Handboog schieten
Heemkundevereniging: contactavond
Zij-Actief; Bez. museum Villa Overberg

Agenda
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.
17 dec.
19 dec.
07
14
12
25
25
26
28
28
28

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

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
Mingelmoos: Ouderenattentie
Heemkundevereniging; Contactavond
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

