“ERICA” – HEIBLOEM

14-11-2016
(week 46 nr. 43)

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 20 november. 34ste 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 in deze wereld
Doopsel: Jeanine v.d.Kruijs, tel. 0475-495568
NB: 23-11 is het parochiekantoor gesloten
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 – Fc Maasgouw 1
1-3
SVVH 2 – Koningslust 3
0-3
SVVH ve 1 – Rood wit’67 ve1
afgelast
Grashoek/Koningslust JO15-2g – SVVH JO15-1
0-6
Grashoek JO11-1 – SVVH JO11-1g
13-0
Grashoek JO9-1 – SVVH JO9-1g
1-0
Panningen/Egchel JO15-2 – SVVH JO15-1(inhaal/beker)
3-3
SVVH JO15-1 is uitgeschakeld in beker, net 1 doelpunt te weinig!
Programma
Zaterdag 19 november
09.30u SVVH JO9-1g – RKMSV JO9-3, aanwezig zijn om 09.00u
10.30u SVVH JO11-1g – RKMSV JO11-3, aanwezig zijn om 09.45u
13.30u SVVH JO15-1 – BEVO JO15 -2g, aanwezig zijn om 12.30u
Zondag 20 november
Inhaal/beker, geen programma voor senioren!
SVVH HANDBAL
Uitslagen
Blerick DS1 –SVVH DS1 14 – 15

Gemini DA1 – SVVH DA1

11 – 10

Programma
15-11, 19.15, SVVH DS1 MEOS DS1, Piushof te Panningen. 1e ronde beker
20-11, 11.30, SVVH DA1 – BFC DA3, Piushof te Panningen.
20-11, 13.00, SVVH DS1 – Vios DS2, Piushof te Panningen.

Drumband Heroméne; oud papier
Op zaterdag 19 november 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.
CV De Buizers
De carnaval lijkt nog ver weg maar de buizers zijn al volop bezig met de voorbereidingen voor de
carnaval 2017. Aangezien we geen uitbater meer hebben in Route 74 zullen alle activiteiten plaats vinden
in de klokkestoel.
Wij zijn opzoek naar een aantal mensen ( of via een vereniging) die voor de buizers de klokkestoel
zouden willen poetsen de dag nadat er een activiteit is geweest, natuurlijk tegen een mooie vergoeding.
Het betreft onderstaande data:
Zondag 15-1-2017 of evt maandag 16-1-2017
Zaterdag 21-1-2017
Maandag 12-2-2017
Zondag 26-2-2017
Maandag 27-2-2017
Lijkt dit jouw iets neem dan contact op met Nancy Schroën tel: 06-15568026 of via mail
secretariaat@debuizers.nl.
Hoeskamer vanne Heibloom
Kern met Pit daagt mensen uit die een droom hebben voor hun
eigen buurt, dit binnen een jaar te realiseren. Het kan om allerlei
ideeën en initiatieven gaan.
Als het gelukt is om binnen een jaar het project te realiseren,
ontvang je het predicaat Kern met Pit én 1.000 euro.
Daarnaast dingen alle projecten mee naar de titel van
publiekslieveling.
De Hoeskamer vanne Heibloom heeft met succes deelgenomen
aan dit initiatief. We kunnen bovenop de subsidie van € 1.000,nog een extra bedrag winnen, maar daar hebben we jullie hulp
voor nodig.
Van 1 november tot en met 31 december kan er gestemd worden
op de projecten die deelnemen aan Kern met Pit 2016.
De stemmen bepalen mede welke projecten er met de
Provinciale trofee naar huis gaat op 21 januari 2017.
Hoe stem je?
Het is een beetje omslachtig, maar als je eenmaal op de website
bent wijst het zich vanzelf.
Ga naar de website www. kernmetpit.nl .
Klik daar op de grote gele balk
Stem op je favoriete kern met pit editie 2016.
Hier moet je je eerst registreren voor je je stem kunt
uitbrengen.
Je krijgt dan een email met een bevestiging en een link
naar de deelnemende projecten.
Zoek op Hoeskamer vanne Heibloom en breng je stem uit.
Bedankt!!!
GEVRAAGD
Zoals u vast al heeft gelezen starten we 23 november met
de “Hoeskamer vanne Heibloom”.
Hiervoor zijn wij nog op zoek naar een rollator en een rolstoel.
Heeft u dit nog ergens ongebruikt staan?? Wij willen het heel graag van u overnemen.
U kunt contact opnemen met 06-21118254 of mailen naar zorggroepheibloem@gmail.com.

Spek de kas campagne
Afgelopen zaterdag was de uitreiking van de cheques van de Spek de Kas campagne van Jumbo Meijel.
Er waren 1699 stembriefjes gedoneerd aan KVW Heibloem en daar hebben we een mooi bedrag aan over
gehouden, maar liefst € 254,85!!
Namens het bestuur en de leiding willen we alle mensen die hun stembriefje aan KVW gedoneerd hebben
enorm bedanken. Met dit mooie bedrag kunnen we weer veel leuke activiteiten organiseren voor de
kinderen in de KVW week.
Activiteiten comité Heibloem
Aan iedereen van de Heibloem die eraan heeft meegewerkt om er weer 2 mooie feesten van te maken.
Het was weer een mooi weekend, vrijdag het grote Sint Maartensfeest en Zondag de mooie intocht van
Sinterklaas in ons dorp.
We hadden niet verwacht dat zo velen mee zouden doen aan de oproep om kaarsjes langs de weg en de
huizen te zetten, het zag er sfeervol uit, ook het Sint Maartens verhaal op het schoolplein was op en top
geslaagd.

Zondag de intocht van Sinterklaas, waar Pier Metsemakers zelfs ons als organisatie in spanning liet zitten
hoe de Sint ons mooie dorp zou vinden.
Pier het was weer geslaagd, en ook alle pappa's en mamma's, en alle kinderen die er waren bedankt voor
het geweldige feest in de klokkenstoel.

Namens het Activiteiten Comité bedankt....!!!!

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.

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

HERBALIFE

HERBALIFE

HERBALIFE

HERBALIFE

HERBALIFE

Had U ook al goede voornemens gemaakt voor 2017?
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

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

De Klokkestoel
Telefoonnummer: 06-10492079

Email adres: klokkestoel@gmail.com

Beste gebruikers van de Klokkestoel,
de verbouwing loopt volgens planning en naar verwachting wordt alles opgeleverd op maandag 14
november.
Bedankt voor jullie medewerking en begrip tijdens de verbouwingsperiode!
Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur van de Klokkestoel
Agenda
24 nov.
26 nov.
26 nov.
Eindnov
08 dec.
09 dec.
12 dec.
14 dec.
14 dec.
15 dec.
17 dec.
16-18
dec
19 dec.
07 jan.
14 jan.
20 jan

2016
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
Zonnebloem; Kerstviering
Mingelmoos; Ouderenattentie
Het scherm open; Oos hoes Heythuysen
Heemkundevereniging; Contactavond
2017
Voorverkoop bonte avond
CV De Buizers; Prinsebal
CV De Jeugdbuizers; Jeugdprinsenbal

21 jan.
28 jan.
12 febr.
12 febr.
25 febr.
25 febr.
26 febr.
28 febr.
28 febr.
28 febr.
4 mrt.
3/8 april

Bonte avond
Het scherm open; Grashoek
CV De Buizers; Prinseresepsie
Het scherm open; Dok
CV De Buizers; Optochtnr’s ophoale
CV De Buizers; Boorebroeloft
CV De Buizers; Heibl. Vasteloavesmis
CV De Buizers; Optocht, Optochtbal
CV De Buizers; Hummelkesbal,
Jeugd Bonte Middag, Bachusbal
Het scherm open; Buggenum
Collecte Goede Doelen Week

27 april
3-4 juni.
5 juni
14-18 aug

Activiteiten comité; Koningsdag
Dorpsfeesten Heibloem
Heibloemse Garage Sale
KVW Heibloem

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

