“ERICA” – HEIBLOEM

19-09-2016
(week 38 nr. 35)

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 25 september. 26ste 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
- verdraagzaamheid, respect en waardering in deze wereld.
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
18-9, 12.30, Jupiter’75 DA1 – SVVH/VIOS DA1, 3 – 15.
18-9, 12.30, Lido DS1 – SVVH DS1, 7 -18
Programma
25-9, 10.00, EHV DS1 – SVVH DS1, Sportpark Strijp te Eindhoven
25-9, 14.00, HCG DA1 – SVVH/VIOS DA1, De Coevering te Geldrop
SVVH VOETBAL
Uitslagen
Rood wit’67 1 – SVVH 1
0-3
VCH 6 – SVVH 2
4-1
RKSVV ve1 – SVVH ve1
9-1
Roggel JO15-2 – SVVH JO15-1
1-5
Maarheeze JO11-1g – SVVH JO11-1g
0-16
Haelen JO9-2 – SVVH JO9-1g
1-0(8-2)
Programma
Zaterdag 24 september
09.30u SVVH JO9-1g – Helenaveen/Gr’veen JO9-1g, aanwezig zijn om 09.00u.
10.30u SVVH JO11-1g – Helenaveen/Gr’veen JO11-1g, aanwezig zijn 09.45u.
SVVH JO15-1 is vrij!
Zondag 25 september
14.30u SVVH 1 – Roggel 1
12.00u SVVH 2 – Heythuysen 3
10.00u SVVH ve1 – Brevendia ve2
Kom onze spelers van SVVH 1 aanmoedigen naar een goed resultaat in de derby tegen onze
buren van Roggel 1. Iedereen is welkom!!!

"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

Bijeenkomst openbaar groen
Donderdagavond 22 september vindt vanaf 19.00 uur in de Klokkestoel een bijeenkomst plaats over het
openbaar groenbeleid van de gemeente en wat dit voor Heibloem betekend. In alle andere kernen van
Leudal is een soortgelijke bijeenkomst gehouden. In de meeste kernen gebeurde dit voordat allerlei
maatregelen werden doorgevoerd, zoals het ruimen van allerlei perkjes vorig voorjaar.
Hierover is veel gepraat en geklaagd en deze avond is het goede moment om dit ook rechtstreeks bij de
betrokken van de gemeente te doen. Verder geeft de gemeente in de uitnodiging aan open te staan voor
alternatieve voorstellen en ideeën. De Gemeenschapsraad zal ook aanwezig zijn, maar ziet geen actieve
rol voor zichzelf omdat zij al op andere momenten haar mening over de gang van zaken heeft kenbaar
gemaakt. Deze avond is voor alle inwoners (binnen en buiten het dorp) van Heibloem.
Verder is het verslag van de vorige vergadering op onze website geplaatst. Zie hiervoor:
http://heibloem.daarleefje.nl/gemeenschapsraad.

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

Geachte klanten,
Van 26 september tot en met
10 oktober
hebben wij vakantie.
Hartelijk dank voor Uw begrip!
Team van Patatje van Matje

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!

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 HOBBYMARKTHEIBLOEM@GMAIL.COM OF BIJ NORA BAETSEN, TEL.
06-30286582

Agenda

30 sept.
06 okt
07 okt.
08 okt.
10 okt.
13 okt.
15 okt.
16 okt.
19 okt.
23 okt.
05 nov.
05 nov.
10 nov.
11 nov.
12 nov.
13 nov.
24 nov.
26 nov.
26 nov.
Eindnov
08 dec.
09 dec.

Reanimatie estafette Leudal
Kledinginzameling BS De Heihorst
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
Elbeek: Sinterklaas
Zij-Actief; Kerststuk maken (Afrika)
Ongeros; Kerststukje maken / kaarten

12
14
14
17
19

dec.
dec.
dec.
dec.
dec.

07 jan.
07 jan.
14 jan.
21 jan.
12 febr.
25 febr.
25 febr.
26 febr.
28 febr.
28 febr.
28 febr.
27 april
3-4 juni.
14-18 aug

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
CV De Buizers; Hummelkesbal,
Jeugd Bonte Middag, Bachusbal
Activiteiten comité; Koningsdag
Dorpsfeesten Heibloem
KVW Heibloem

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.

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.

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

Kledinginzameling
Binnenkort houden wij weer een kledinginzameling. Doe mee en breng a.u.b. zoveel
mogelijk kleding en schoenen naar de vrachtauto. De geldelijke opbrengst komt ten goede
aan de leerlingen van onze school of de leden van onze vereniging.

Donderdag 6 oktober
U kunt de zakken met kleding alleen ’s ochtends tot 09:00 uur
inleveren op onderstaand adres:

>BS De Heihorst<
>Pater van Donstraat 2a<
>Heibloem<
Wat wordt er wel ingezameld?
Alle draagbare boven – en onderkleding
Draagbare schoenen (aan elkaar gebonden)
Huishoudtextiel (washandjes, handdoeken, tafellakens, dekens, kussenslopen)
Zachte knuffelbeesten
Wat wordt er niet ingezameld?
Vloerbedekking, tapijten en snij afval (kleine lappen stof)
Niet draagbare kleding en schoenen
Dekbedden, kussens, tuinstoelkussen, etc.
Werkkleding en vervuilde kleding
Hard speelgoed
Kledingzakken waar de beste kleding al uit is gehaald/gesorteerd (bijv. van een
kringloopwinkel)
Hoe moet de kleding verpakt worden?
Alles dient verpakt te zijn in een dichte plastic zak (s.v.p. niet in dozen). Een plastic zak biedt de
beste bescherming tegen het vuil en nat worden van de kleding. S.v.p. niet grote aantallen
dezelfde of op dezelfde manier dichtgeknoopte kledingzakken aanbieden, hierdoor wordt de
suggestie gewekt dat de kleding gesorteerd is. Voor gesorteerde kleding kan geen vergoeding
worden gegeven.

