“ERICA” – HEIBLOEM

12-09-2016
(week 37 nr. 34)

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 18 september. 25ste 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 voor:
Bank: NL85RABO0144292718 t.n.v. Kerkbestuur H. Isidorus te Heibloem
- overledenen fam. Janssen-Roelofs
Doopsel: Jeanine v.d.Kruijs, tel. 0475-495568
- voor alle zieke en eenzame mensen namens de Zonnebloem afd. Heibloem n.a.v. de Nationale
Ziekendag
Zondag 25 september. 26ste Zondag door het jaar
11.00 uur. H. Mis
Misintentie voor:
- verdraagzaamheid, respect en waardering in deze wereld.
ZONDAG 18 SEPTEMBER : ZIEKENDAG VIERING
DE ZONNEBLOEM
HEIBLOEM
De Zonnebloem afdeling Heibloem besteedt ook dit jaar aandacht aan de
nationale ziekendag. En wel op zondag 18 september as.
Om 11.00 uur starten we met een H. Mis in de kerk van Heibloem. Aansluitend vertrekken we met auto’s
naar Zorgboerderij Bosserhof, Bosserstraat 21a in Nederweert, om daar gezellig samen te gaan
picknicken. Hierna kan er een wandeling gemaakt worden door de tuin. (Neem alvast een kijkje op
www.zorgboerderij-bosserhof.nl). Om 15.00 uur keren we weer naar Heibloem terug.
De eigen bijdrage is €2.50 p.p.
Ga je mee? Graag zo snel mogelijk aanmelden,
maar uiterlijk vrijdag 16 september bij
Lenie Boonen, tel. 0475-495282 of Nelly v.d. Zanden, tel.0475-495363.
Geef ook aan, of je opgehaald wil worden of dat je voor eigen vervoer
zorgt.
Tot ziens op zondag 18 september!
Dit is één van onze locale activiteiten, die mede mogelijk wordt
gemaakt door de opbrengst van de verkoop van Zonnebloemloten.
HARTELIJK DANK VOOR UW BIJDRAGE!!

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

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.

SVVH VOETBAL
Uitslagen
SVVH 1 – Boekoel 1
1-1
SVVH 2 – Neerkandia 3(beker)
4-4
SVVH JO15-1 – Heythuysen JO15-2
Afgelast ivm geen tegenstander
SVVH JO9-1g – RKSVN JO9-3g
1-0 (7-5, maar nieuwe uitslagen
worden tegenwoordig bij F fair play voetbal aangeduid met 1-0, 1-1 of 0-1.
Programma
Zaterdag 17 september
Beker
09.30u Haelen JO9-2
– SVVH JO9-1g
vertrek om 08.30u naar Haelen.
10.30u Maarheeze JO11-1g
– SVVH JO11-1g
vertrek om 09.15 naar Maarheeze
14.30u Roggel JO15-2
– SVVH JO15-1
vertrek om 13.15u naar Roggel.
Let op, vertrek van JO15- 1 is veranderd tegenover infoboekje ivm vervoer per fiets!
Zondag 18 september
14.30u Rood wit’67 1 – SVVH 1
10.00u VCH 6
– SVVH 2
10.00u RKSVV ve1
– SVVH ve1
Keukenpersoneel gezocht bij SVVH voetbal.
Voor de zondagen dat de seniorenteams van SVVH thuis spelen zijn wij nog op zoek naar iemand voor in
de keuken van minimaal 14 jaar oud. Heb je interesse of ken je iemand (hoeft geen lid van SVVH te zijn)
laat dit dan even weten aan Peter en Renate Joosten (0640268540). Dit is uiteraard tegen vergoeding.
SVVH HANDBAL
Uitslagen
SVVH DS1
– Saturnus DS1

19 – 12.

Programma
Zondag 18 september
12.30u
Jupiter’75 DA1 – SVVH/VIOS DA1
12.30u
Lido DS1
– SVVH DS1

De Kraanvogel te Eersel
De Kleine Speel te Leende.

Openbare Vergadering
Onze eerstvolgende vergadering staat alweer gepland voor woensdag 7 september. Inloop met koffie
vanaf 20.15 uur in de Klokkestoel. De vergadering begint om 20.30 uur. We zullen vooral de lopende
projecten in het kader van “Ons Heibloem” bespreken.
Ook zullen we terugkomen op de Natuurbegraafplaats. Het kerkbestuur heeft te kennen gegeven dat ze
in september de knoop willen doorhakken hoe ze hiermee verder willen gaan. Als er vanuit de
Heibloemse gemeenschap geen vrijwilligers willen meedenken dan zal voor de verdere ontwikkeling van
de plannen buiten Heibloem worden gekeken.
De complete agenda is te vinden op onze website: http://heibloem.daarleefje.nl/gemeenschapsraad.

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
Heroméne: Oud Papier:
Op zaterdag 17 september 2016 zullen de leden van drumband Heroméne van 9.00 uur t/m 12.00uur
klaar staan bij de container om u te helpen bij het inleveren van uw oud papier. De container staat op de
parkeerplaats aan de zijkant van de kerk.
"Spek de kas van KVW, SVVH en Jeugdwerk door te winkelen bij Jumbo Meijel !"
Het is zo ver, de Spek de kas actie bij Jumbo Meijel is gestart! Vanaf maandag 29 augustus tot en met
zondag 30 oktober krijgen alle klanten van Jumbo bij €15,- aan boodschappen een voucher met daarop
een unieke code die een waarde van €0,15 vertegenwoordigt. Deze code kunt u toewijzen aan een
vereniging/school naar keuze via www.vuldekas.nl/jumbomeijel en tevens maakt u dan kans op meer
dan 1000(!) fantastische prijzen.
Of u kunt de voucher achterlaten in een van de inleverboxen in de winkel.
Steun hiermee de Heibloemse deelnemende verenigingen : Jeugdwerk, KVW en SVVH !
Namens het bestuur van deze verenigingen : alvast bedankt !

Eatpunt Heibloem
Eén keer per maand gaan we samen eten op de 3e dinsdag van de
maand, om 12.00 uur.
Op 20 september 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. Afmeldingen graag doorgeven aan Mia Schroën op telefoonnummer 0475-495019
Ja, ik/wij wil(len) graag deelnemen aan het Eatpunt op dinsdag 20 september 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

Fysio-Manuele therapie
J. Tullemans

Ook voor
sportblessures
Sint Isidoorstraat 15
6089 NG Heibloem
Pastoor Schippersstraat 6
6088AV Roggel
0475-492011
info@fysiotullemans.nl
www.fysiotullemans.nl

ZIJACTIEF HEIBLOEM
Open inloopavond, iedereen is welkom (ook niet-leden).
Donderdag 15 september 2015: Workshop door Karin Janssen: In Balans.
In balans: meer rust en plezier!
Iedereen ervaart weleens stress. Omdat je teveel moet: zorgen, werken, contacten onderhouden, je
huishouding, vrijwilligerswerk, oppassen; noem maar op. Je kunt juist ook stress ervaren doordat je te
weinig toekomt aan wat er voor jou echt toe doet. Omdat je lijf grenzen aangeeft, omdat je baas zegt dat
je die stap niet mag zetten, of omdat je je op een andere manier belemmerd voelt. ‘Niet kunnen’ kan
precies dezelfde druk veroorzaken, als ‘teveel moeten’.
Karin Janssen (Training en Coaching) zal ons vanavond praktische handvatten geven
die ons weer rust en veerkracht brengen. Zodat je ruimte maakt voor dingen die je
plezier en inspiratie geven.
Interesse? Kom dan donderdagavond 15 september naar de Klokkestoel.
Iedereen is welkom. Neem dus gerust je zus, je moeder, je dochter, een vriendin of
collega mee. En laat je adviseren hoe je je drukke leven weer op een plezierige
manier op orde kunt brengen.
Locatie: de Klokkestoel. Aanvang: 20.00uur. Entree: gratis.

“hoeskamer vanne Heibloom”.
Nu is het zover dat we jullie eindelijk wat meer kunnen vertellen over
de start van de “hoeskamer vanne Heibloom”.
Het project heeft behoorlijk vertraging opgelopen door diverse
omstandigheden. Maar dit najaar gaan we echt beginnen. Precieze
datum volgt nog.
Binnenkort gaan we de potentiële deelnemers benaderen. Maar voor
wedeelnemers hebben, hebben we allereerst vrijwilligers nodig om dit
project mee te doen slagen.
Graag willen we een informatie bijeenkomst houden voor vrijwilligers op:
maandag 19 september a.s. om 19.30 uur in de klokkestoel.
Inloop met koffie om 19.15 uur.
De vrijwilligers die zich al hebben opgegeven, hebben via de mail al een uitnodiging ontvangen voor deze
avond. Maar deze avond is iedereen die geïnteresseerd is, welkom.
We zullen deze avond eerst vertellen hoever de plannen gevorderd zijn en al jullie vragen proberen te
beantwoorden. Ook zullen we samen bekijken wat ieders wensen en mogelijkheden zijn als vrijwilliger
van de hoeskamer.
Aan het einde van deze avond zal met iedere opgegeven vrijwilliger apart gesproken worden, zodat jullie
je voorkeur kunnen aangeven en we alle gegevens verzamelen.
Mochten er nu al vragen zijn, mail of bel gerust.
Mochten jullie iemand weten die misschien ook interesse heeft, neem deze gerust mee die avond.
Marianne Aarts; marianneaarts61@gmail.com 06-53871292
Wendy Timmermans; wtimmie1974@gmail.com 06-22149504

Reanimatie estafette Leudal op vrijdag 30 september a.s.
Op 30 september wordt voor de 11e keer de Reanimatie-estafette georganiseerd in de provincie Limburg.
Dit jaar in de gemeente Leudal, waar in Scholengemeenschap St. Ursula Heythuysen van 9.00-19.00
allerlei workshops en een infomarkt gehouden worden.
Daarnaast worden alle Leudal kernen bezocht door de Renimatie-Estafette-karavaan. Deze vertrekt om
9.00 uur vanuit Heythuysen en bezoekt alle Leudal kernen.
De karavaan zal rond 16.30 uur in Heibloem arriveren. De karavaan bestaat uit een oude
brandweerwagen en hoogstwaarschijnlijk 2 motoren. De organisatie maakt er een mooie stoet van, zodat
er echt iets binnen komt in de kernen!
De bedoeling is dat een aantal mensen gedurende dat half uur dat de karavaan in Heibloem is gaat
reanimeren. Naast de hulpverleners bent u als dorpsgenoot ook van harte welkom om hierbij
aanwezig te zijn! Wat er in Heibloem precies gedaan zal worden wordt volgende week bekend gemaakt.
Doel van deze estafette is om reanimatie landelijk als vast onderwijsprogramma
op te nemen in het Middelbaar Onderwijs. De gemeente Leudal hoopt hiermee
het Burger Hulp Verleningsnetwerk – Hart voor Leudal - te waarborgen. Immers
elke seconde telt! Meer informatie over dit evenement vindt u op
www.reanimatie-estafette.nl
We hopen op een grote groep aanwezigen om te laten zien dat we in
Heibloem hart voor elkaar hebben!

Hoeskamer vanne Heibloom
Hallo ouderen en alleenstaanden van Heibloem,
Zoals iedereen inmiddels wel zal hebben vernomen gaan we tegen het einde van dit jaar starten met de
‘Hoeskamer vanne Heibloom’.
Alleen zijn dan wel minder mobiel worden is niet altijd gemakkelijk. Het is ook niet altijd vanzelfsprekend
om regelmatig anderen te ontmoeten, maar dit is wel heel prettig en belangrijk. Daarom willen wij in
Heibloem beginnen met een ‘huiskamer’. Gewoon om ‘er even uit te zijn en gezellig met anderen te zijn’.
Wat is dit precies en wie kan en mag zich aanmelden:
De bedoeling van de Hoeskamer is dat ouderen en alleenstaanden van de parochie Heibloem,
wekelijks op de woensdag zich kunnen ontmoeten van 10:00 tot 16:00 uur. Of in de
ochtenduren (10:00 – 14:00) dan wel in de middag uren (12:00 – 16:00) in de Klokkestoel. Dit
om gezellig te praten, een kaartje te leggen, te knutselen of een spelletje te spelen. Tussen de
middag zal men samen een warme maaltijd nuttigen.
Wij hebben alleen vrijwilligers en hebben geen verzorgende danwel verpleegkundige in dienst. Dus als u
(veel) zorg nodig heeft, dan is dit project niet geschikt voor u.
De kosten zijn €8,50 per dag deel (hierin is de maaltijd, koffie en thee bij inbegrepen). Voor een hele dag
zijn de kosten €10,--.
U kunt zich telefonisch aanmelden bij de onderstaande personen.
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.
Voor vragen en dergelijke kunt u bij genoemde personen terecht of via ons emailadres
(zorggroepheibloem@gmail.com).
Er zal met de personen die zich bij ons aanmelden persoonlijk contact worden opgenomen om een en
ander uit te leggen en/of te verduidelijken.

HERBALIFE

HERBALIFE

HERBALIFE

HERBALIFE

HERBALIFE

Had U ook al goede voornemens gemaakt voor 2014?
Voor advies, begeleiding en/of ondersteuning met betrekking tot uw
gezondheid, uw gewicht en/of uw fit en energiek zijn kunt u gerust en
geheel vrijblijvend contact met mij opnemen. Ik ben zelf
40 kg afgeslankt en dat is inmiddels al 13 jaar geleden en
ik heb mijn gewicht nog steeds onder controle.
HET KAN ECHT!
Annelies Zeegers-Leenders 0475-495174 / 06-48501170

HOBBYMARKT IN HEIBLOEM
OP ZONDAG 23 OKTOBER IS ER WEER EEN HOBBY- EN SNUFFELMARKT IN GEMEENSCHAPSHUIS DE
KLOKKESTOEL IN HEIBLOEM.
WILT U OOK UW HOBBY LATEN ZIEN ( EN MISSCHIEN IETS VERKOPEN) OF HEBT U LEUKE SPULLETJES
DIE U KWIJT WIL?
HUUR DAN EEN OF MEERDERE TAFELS VOOR €5 PER TAFEL.
U KUNT ZICH AANMELDEN VIA HOBBYMARKT@GMAIL.COM OF BIJ NORA BAETSEN, TEL. 06-30286582

Agenda

15
17
30
07
08
10
13
15
16
19
23
05
05
10
11
12
13
24

sept.
sept.
sept.
okt.
okt.
okt.
okt.
okt.
okt.
okt.
okt.
nov.
nov.
nov.
nov.
nov.
nov.
nov.

26 nov.
26 nov.

Zij-Actief; Balans/meer rust en plezier
Heemkundevereniging; Excursie
Reanimatie estafette Leudal
Heemkundever.: Krans bij Plaquette
Mingelmoos: Handboog schieten
Heemkundevereniging: contactavond
Zij-Actief; Bez. museum Villa Overberg
Elbeek: Feestavond
Ongeros; Boswandeling
Gemeenschapsraad: Openbare verg.
Hobby en snuffelmarkt in klokkestoel
Ongeros; Museum Steyl
Mingelmoos: Dropping
Zij-Actief: Wat als ik zorg nodig heb
Activiteiten comité; St. Maarten
Heemkundever.; Bezoek museum
Activiteiten comité; intocht Sinterklaas
Elbeek: Kaarten en Kienen
Ongeros; Sinterklaas
Mingelmoos: Sinterklaas

De Klokkestoel
Telefoonnummer: 06-10492079
Email adres: klokkestoel@gmail.com
Beste inwoners van de Heibloem en gebruikers
van de Klokkestoel, in verband met de start van
een dagvoorziening voor ouderen zal de
Klokkestoel worden verbouwd. Wanneer deze
verbouwing van start gaat is nog niet bekend.
Zodra wij hier meer over weten zal er een
informatie bijeenkomst plaats vinden waar u
van harte welkom bent. Met vriendelijke groet,
het bestuur van gemeenschapshuis de
Klokkestoel.

Eind nov.
08 dec.
09 dec.
12 dec.
14 dec.
14 dec.
17 dec.
19 dec.
07 jan.
07 jan.
14 jan.
21 jan.
12 febr.
25 febr.
25 febr.
26 febr.
28 febr.
27 april
28 febr.
28 febr.
3-4 juni.

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
Voorverkoop bonte avond
Mingelmoos: Nieuwjaarsborrel
CV De Buizers; Prinsebal
Bonte avond
CV De Buizers; Prinseresepsie
CV De Buizers; Optochtnr’s ophoale
Boorebroeloft
CV De Buizers; Heibl. Vasteloavesmis
Optocht, Optochtbal
Activiteiten comité; Koningsdag
CV De Buizers; Hummelkesbal,
Jeugd Bonte Middag, Bachusbal
Dorpsfeesten Heibloem

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

