“ERICA” – HEIBLOEM

17-10-2016
(week 42 nr. 39)

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 23 oktober. 30ste 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.
Jaardienst voor:
Bank: NL85RABO0144292718 t.n.v. Kerkbestuur H. Isidorus te Heibloem
- Jo Hannen
Doopsel: Jeanine v.d.Kruijs, tel. 0475-495568
Misintentie voor:
- Sef Hannen vanwege zijn verjaardag
Mededeling:
Allerheiligen en Allerzielen wordt dit jaar gevierd op zondag 30 oktober 0m 11.00 uur. Na de H.Mis
worden de graven gezegend.
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

S.V.V.H. Handbal
Uitslagen;
16-10, 11.30, SVVH DA1 – Meos DA1, Piushof te Panningen. 17 - 14
16-10, 13.00, SVVH DS1 – MIC DS4, Piushof te Panningen.18 – 7
Programma;
Komende week geen programma.
Activiteiten comité Heibloem.
Op 5 november kan er weer snoeihout aangeleverd worden t.b.v. de sint
maartens hoop.
Deze hoop is op de welbekende locatie aan de gesseltweg.
Dit is mogelijk van 09.30 tot 15.30....
LET OP....!!!!! GEEN BOOMSTRONKEN
Graag willen we iedereen oproepen om de Sint Maartensviering meer sfeer te geven.
We zouden het prettig vinden als iedereen in het dorp zijn voortuin en pad naar de voordeur met kleine
theelichtjes zou willen versieren.
Dit kan bijvoorbeeld door theelichtjes in wekglazen te doen en het pad naar de voordeur te verlichten.
We hopen dat er zoveel mogelijk mensen aan mee doen om zo een nog leukere sfeer te krijgen voor de
kinderen.

GOED NIEUWS van de ZONNEBLOEM!

Meer vrijheid met de Zonnebloemauto.
Mensen die gebruik maken van een rolstoel of scootmobiel, kunnen vaak niet zelf bepalen hoe
laat ze ergens heen gaan en met wie. Laat staan dat ze spontaan kunnen beslissen later naar
huis te gaan, omdat het nog zo gezellig is. De Zonnebloem startte daarom met het verhuren
van Zonnebloemauto’s, aangepaste personenauto’s voor rolstoel- en scootmobiel gebruikers.
Zo is er nooit meer gedoe om over vervoer te beschikken.
Inmiddels zijn er dertig Zonnebloemauto’s, verdeeld over Nederland. Ook in Roermond rijdt sinds kort
zo’n rolstoelhuurauto. De Zonnebloemauto is een comfortabele rolstoelauto, waar naast de persoon in de
(elektrische) rolstoel nog plaats is voor vier andere personen (inclusief bestuurder).
Huren
Om als rolstoel- of scootmobiel gebruiker de auto te kunnen huren, kan de huurder via
www.zonnebloem.nl/zonnebloemauto een pas aanvragen. Deze pas kost eenmalig 10 euro. Het huren
van de Zonnebloemauto kost 40 euro per dag. Hierbij zijn de eerste 100 kilometer inbegrepen, elke extra
kilometer kost 0,20 eurocent. De brandstofkosten zijn exclusief.
Verhuurlocatie
In Roermond is de Zonnebloemauto te huur bij Van Mossel Ford aan de Sodaweg 3, 6049 CM RoermondHerten. Meer informatie over de Zonnebloemauto is te vinden op www.zonnebloem.nl/zonnebloemauto.
Vrijwillige chauffeurs
Soms beschikt een huurder van de Zonnebloemauto niet over een vriend of familielid die de auto kan
besturen. Daarom heeft de Zonnebloem een pool van vrijwillige
chauffeurs. Iedere huurder kan daar een beroep op doen.
NOG VRAGEN?
De vrijwilligers van Zonnebloem Heibloem zijn met een stand
aanwezig op de hobby- en snuffelmarkt op zondag 23 oktober
a.s.
Zij helpen u graag!
Peuterspeelzaal ‘t Hummelke
Openingstijden: maandag- en vrijdagmorgen
8.45-11.45u
Telefoonnummer: 06-15338431
De Klokkestoel
Telefoonnummer: 06-10492079

Bibliotheek Heibloem
Openingstijden: maandag 15.00-16.30
Donderdag 10.30-12.00
Telefoonnummer: 06-13060919

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.

Openbare Vergadering op de Widdonckschool.
De Ortolaan, school voor voortgezet speciaal onderwijs is verhuist van Heythuysen naar Heibloem en
heet nu VSO Ortolaan Heibloem. Wat dit betekent en wat ze ook voor voordelen zien in samenwerking
met de Heibloemse gemeenschap wil Pieter Classen, directeur van de school, graag nader toelichten.
Daarom houden we onze volgende openbare vergadering op de Widdonckschool. Zoals mogelijk bekend
is inmiddels De Ortolaan vanuit Heythuysen verhuisd naar de Widdonck.
Datum en tijd zijn ongewijzigd: 19 oktober vanaf 20.15 uur inloop met koffie. De plaats is de
Widdonckschool . Om 20.30 uur starten we met een korte vergadering gevolgd door uitleg vanuit de
Widdonckschool over hun nieuwe opzet en een rondleiding. Er zal ook volop gelegenheid zijn om vragen
te stellen.
Voorafgaand zal in de vergadering in elk geval aandacht zijn voor de volgende punten:
Evaluatie Hardbeatfestival
Terugblik groenbijeenkomst en aanbod bloembollenveldje
De volledige agenda staat op onze website http://heibloem.daarleefje.nl/gemeenschapsraad
worden gepubliceerd.

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

Fysio-Manuele therapie J. Tullemans

Ook voor sportblessures

Fysiotherapiepraktijk J. Tullemans wil graag een nieuwe discipline
binnen haar praktijk ontwikkelen.
Naast de reeds bestaande therapieën willen wij graag therapie en
begeleiding bij sportblessures gaan aanbieden.
Hievoor zoeken wij geblesseerde sporters die zich door ons willen laten behandelen. Er wordt nauw
samengewerkt met een fysiotherapeut gespecialiseerd in sportklachten, een manueel therapeut en indien
nodig een podoloog. Allen met veel ervaring in de sport. Naast een gedegen hersteltraject willen wij
graag ook iets terugdoen voor de club waar je bij aangesloten bent.
Voor leden die gebruik willen maken van onze diensten maken wij tot 1 september 2017 €2,50 over op
de rekening van de club.
Bij 3 of meer behandelingen verdubbelen wij dit bedrag.
Dus heb je klachten meld je dan aan via info@fysiotullemans.nl of tel: 0475-492011

hobby-en snuffelmarkt
Op zondag 23 oktober in gemeenschapshuis
de Klokkestoel in Heibloem
Er is van alles te
zien: graveren,
Te proeven:
wafels en
cupcakes,
Te koop:
kaarten,
bloemstukken,
oude en nieuwe
boeken, oude
spulletjes die u
al lang zocht en
nog veel meer
Informatie over
Heibloemse
verenigingen.
Of kom gezellig
een kopje koffie
drinken!

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.
12 dec.
14 dec.
14 dec.
17 dec.

De markt is open van 11 tot 4 uur,
entree 1 euro, kinderen tot 12 jaar gratis

Agenda
Gemeenschapsraad: Openbare verg.
19 dec.
Hobby en snuffelmarkt in klokkestoel
Ongeros; Museum Steyl
07 jan.
Mingelmoos: Dropping
07 jan.
Zij-Actief: Wat als ik zorg nodig heb
14 jan.
Activiteiten comité; St. Maarten
20 jan
Heemkundever.; Bezoek museum
21 jan.
Activiteiten comité; intocht Sinterklaas
12 febr.
Elbeek: Kaarten en Kienen
25 febr.
Ongeros; Sinterklaas
25 febr.
Mingelmoos: Sinterklaas
26 febr.
Elbeek: Sinterklaas
28 febr.
Zij-Actief; Kerststuk maken (Afrika)
28 febr.
Ongeros; Kerststukje maken / kaarten
28 febr.
Elbeek: Workshop Kerst
27 april
Gemeenschapsraad: Openbare verga.
3-4 juni.
Mingelmoos: Kerststuk maken
5 juni
Mingelmoos: Ouderenattentie
14-18 aug

Heemkundevereniging; Contactavond
2017
Voorverkoop bonte avond
Mingelmoos: Nieuwjaarsborrel
CV De Buizers; Prinsebal
CV De Jeugdbuizers: Jeugdprinsenbal
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
Heibloemse Garage Sale
KVW Heibloem

