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Parochiegegevens
Parochiesecretariaat: Past. Ruttenhofje 6a, 6088 HN Roggel, Tel.nr. 491393
Pastoor R. Schwillens, Napoleonsweg 62, 6086 AH Neer. Tel.: 0475-510105
Postadres: Pater van Donstraat 4, 6089 NP Heibloem
email: parochiesecretariaat@kpnmail.nl
www.parochies-heibloem-neer-roggel.nl
Opgave misintenties:
Opgeven misintenties bij voorkeur digitaal naar: parochiesecretariaat@kpnmail.nl
Ook kunt u het bedrag in een gesloten envelop, o.v.v. Misintentie, naam van de overledene(n) en datum van
de H. Mis voor de Heilige Mis afgeven in de sacristie van de kerk. U kunt voor de misintenties ook terecht op
het secretariaat.
Openingstijden secretariaat: Maandag-Dinsdag-Donderdag: 9.00-11.30 uur.
De misintenties s.v.p. vóór dinsdag 11.30 uur, minimaal 2 weken voorafgaande aan de herdenking tijdens de
Heilige mis doorgeven. Kosten misintentie 21,00 euro. Dit bedrag kunt u overmaken via het rekeningnummer:
14.42.92.718 t.n.v. Parochie St. Isidorus Heibloem o.v.v. misintentie, naam van de overledene(n) en datum
van de H. Mis.
Doopzondag Heibloem: 1e zondag van de maand
Doopsel opgeven bij: Mw. Jeanine v.d. Kruijs. Tel.: 0475 495568

Van de redactie
Beste inwoners van Heibloem,
Wij zijn Linda van den Eijnden en Cindy Jeucken, de nieuwe redactie van de Erica.
Zoals vele van u hebben vernomen zou de Erica in 2013 stoppen, maar wij zijn bereid om
er op een vernieuwende manier toch mee door te gaan. Want de Erica hoort tenslotte bij
Heibloem! In het kort hoe wij de Erica gaan voortzetten;

U kunt kiezen of u een digitale versie of een papieren versie wil, hier zijn verschillende
abonnementsgelden aan verbonden.

De kosten voor de papieren versie bedragen €10,00. De papieren versie wordt niet meer bezorgd, maar
dient u zelf af te halen bij Tankstation Paul Koper. Dit omdat het met name in het buitengebied moeilijk is
om bezorgers te vinden. Dit kan wekelijks vanaf woensdag 12.00 uur tot uiterlijk dinsdag 19.00 uur

De kosten voor de digitale versie bedragen €2,50 Op maandag krijgt u deze gemaild.

De inhoudelijke opzet van de Erica zal niet veranderen. De abonnees die de Erica via de mail ontvangen
zullen de afbeeldingen en eventuele foto´s uiteraard in kleur zien.
In week 2 en 3 zal de Erica huis aan huis bezorgd worden. Wilt u daarna ook op de hoogte blijven van
sportuitslagen, verenigingsnieuws en ander nieuws uit Heibloem neem dan een abonnement.
Indien u de digitale versie wil, mail dan uw naam en adres naar erica.heibloem@gmail.com
Voor de papieren versie vult u bijgevoegd strookje in en levert dat in bij Haffmansstraat 20 of Delshorst 9.
U kunt het abonnementsgeld gepast in een envelop en duidelijk voorzien van naam, straat en huisnummer
bezorgen op Haffmansstraat 20 of Delshorst 9 te Heibloem. U kunt het geld ook overmaken op
rekeningnummer 14.42.17.015 ten name van Heibloems Blaadje.
Heeft er iemand zin en tijd om te helpen met het maken van de Erica? Mail ons dan even.
Natuurlijk hopen wij de Erica voor veel mensen te mogen maken, zodat de nostalgie van de Erica in
Heibloem blijft voortbestaan.
Met vriendelijke groet, Linda & Cindy

De weekend- en avonddiensten van de huisartsen in Baexem, Heythuysen, Roggel,
Meijel en Neerkant worden waargenomen door:
STICHTING HUISARTSENPOSTEN MIDDEN LIMBURG Afspraak uitsluitend na telefonisch
overleg, telefoonnummer: 0900-8818.
Huisartsenpost Roermond: Notenboomlaan 60, 0475-771771
Huisartsenpost Weert: Begijnhofstraat 36, 0495-677677
De dienst van de apotheek wordt vanaf zaterdagmiddag waargenomen door apotheken in
Roermond en Weert. Het telefoonnummer hoort u via het antwoordapparaat van uw eigen
apotheek.
APOTHEEK Heythuysen, tel: 494800
APOTHEEK “De Pastorij”, Haelen, tel: 594433
APOTHEEK “ De Groote Peel”, Meijel, tel: 077- 4779920

SVVH Voetbal
Uitslagen kersttoernooien:
E1 is geëindigd op de 5e plaats.
E2 is geëindigd 3e in de poule.
C1 is geëindigd op de 2e plaats.
Programma Zaterdag 12 januari ’13
E1 winterzaalcompetitie sporthal `roerhal`te Vlodrop. Aanvang 1 e wedstrijd
12.50u
Namens SVVH voetbal wensen wij iedereen een sportief 2013!
SVVH Handbal
Programma 12 januari 2013
Vios B1 - SVVH B1 hal: Aoreven Heythuysen
Aanvang 17.45u vertrek 17u.
D EN C TEAMS en SENIOREN 1 zijn vrij.

ZIJACTIEF HEIBLOEM
Op donderdag 17 januari zal onze jaarlijkse dropping plaatsvinden. Vertrek vanaf de
Klokkestoel. Vertrektijden ontvang je persoonlijk via de mail of in de brievenbus
voor diegenen die geen mailadres hebben. Denk aan stevige wandelschoenen c.q.
laarzen, veiligheidshesje en een zaklamp. Tot ziens op de 17e!!
Verder wensen we iedereen een voorspoedig maar vooral gelukkig 2013 !
Zonnebloem en Seniorenvereniging Heibloem.
Vorig jaar was de Rabobank Clubkascampagne van Rabobank Maas en Leudal een groot succes. De leden
van de Rabobank konden stemmen op hun favoriete clubs en/of verenigingen. Dat leverde de deelnemende
clubs een leuk financieel extraatje op.
Alle leden die op 1 februari 2013 lid zijn van de Rabobank Maas en Leudal
ontvangen begin maart een stemkaart met een unieke code. Hiermee kunnen zij
van 14 maart tot en met 25 maart 2013 stemmen op hun favoriete club(s).
Bent U wel klant maar nog geen lid van de Rabobank meld U dan aan als lid voor
1 februari 2013, zodat U mee kunt doen met de stemronde in maart.
Heemkundevereniging Heibloem
Beste inwoners van Heibloem.
Onze Heemkundevereniging heeft op 18 november ll. deelgenomen aan de
tweejaarlijkse Heemkundedag in de gemeente Leudal. Ter gelegenheid
daarvan is door de gezamenlijke Heemkundeverenigingen een boekwerkje
uitgegeven getiteld: Van Twaalf naar eén. Daarin wordt de bestuurlijke
geschiedenis van de laatste eeuw verteld van de voormalige gemeenten
waaruit de huidige gemeente Leudal bestaat. Ook zijn daar enkele pagina,s
in opgenomen over Heibloem. (vertegenwoordiging in gemeenteraden etc).
Leden van onze Heemkundevereniging hebben het boekje gratis ontvangen.
Als U zich per 1 januari 2013 als lid laat inschrijven bij de Heemkundevereniging krijgt U het boekje ook
gratis, mits U minimaal 1 jaar lid blijft en de contributie voor 2013 ad € 12,50 betaald. U kunt het boekje
dan bij Bakkerij Christine afhalen als U het daar aanwezige inschrijfformulier volledig invult en inlevert. U
kunt daar ook het boekje tegen betaling van €4,- krijgen zonder verdere verplichting. Een en ander geldt
wel zolang de beperkte voorraad strekt.
Het Bestuur.
Bibliotheek Heibloem (gevestigd in de Basisschool “De Heihorst”)
www.bibliocenter.nl
Tel.06 -13060919, alleen tijdens openingsuren.
Openingstijden:
Maandagmiddag 15.00 uur-17.00 uur
Maandagavond 19.00 uur-20.00 uur
Donderdagmorgen 10.30 uur-12.00 uur
Wist u dat:







onze abonnementen geen strippensysteem meer hebben? Met het standaard en comfort
abonnement kunt u een jaar lang zo veel lenen als u wilt
u met een comfort abonnement jaarlijks 10 gratis dvd's kunt lenen?
u gratis kunt reserveren binnen het netwerk van Bibliocenter?
u met een abonnement in al onze vestigingen kunt lenen en materialen kunt terugbrengen?
u met een abonnement korting krijgt op activiteiten die Bibliocenter organiseert?
wij graag uw nieuwe e-mailadres ontvangen? Het kan zijn dat dit gewijzigd is doordat u nu
internet via glasvezel gebruikt.

Iedereen is van harte welkom om tijdens de openingstijden een kijkje te komen nemen.
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 info kunt u ook contact opnemen met het Kroekestopke in Roggel; 0475-496165

De Klokkestoel is bereikbaar onder telefoonnummer: 06-36168331
Voor informatie of reserveringen: klokkestoel@gmail.com

De Gemeenschapsraad wenst iedereen een voorspoedig en gezond 2013!
Openbare Vergadering
24 januari houdt de Gemeenschapsraad alweer haar eerste openbare vergadering. Noteer deze datum vast,
we beginnen om 20.30 uur in de Klokkestoel. De agenda wordt binnenkort op
http://heibloem.daarleefje.nl/gemeenschapsraad geplaatst. Ook het verslag van de vorige vergadering is
hier te vinden.
Redactie Erica
Het zal u niet ontgaan zijn dat de Erica een nieuwe redactie heeft: na 15 jaar vinden Jacqueline Luijten,
Liesbeth Strijbos, Marian Verstappen, Angelique van Lier en Lenie Boonen het mooi geweest. De
Gemeenschapsraad wil hun heel hartelijk danken voor hun inzet om het dorpsnieuws te verzamelen en te
verspreiden: een heel belangrijk onderdeel voor de leefbaarheid in ons dorpje! Geweldig dat jullie het zo
lang hebben volgehouden om bijna wekelijks een Erica in elkaar te zetten en te verspreiden onder de
abonnees.
Ook super dat Linda van den Eijnden en Cindy Jeucken zich hebben aangeboden om de Erica voort te zetten.
Dames heel veel succes.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
AGENDA 2013
17 jan.
Dropping Zij Actief
10 febr.
Heibloemse vastelaovendj mis
19 jan.
Oetrope Heibloom
10 febr.
Optocht
26 jan.
Stichting Heibloemse Avond Bonte
12 febr.
Hummelkesbal / Bachusbal
Avond Heibloem
7 mrt.
Senioren jaarvergadering
27 jan.
Prinseresepsie
25 april
Kledinginzameling school
2 febr.
Kinjer Bontje Middig
Week 31
KVW week
9 febr.
Optochtnummers ophole
9 febr.
Boorebroeloft

HERBALIFE
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Had U ook al goede voornemens gemaakt voor 2013?
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 9 jaar geleden en ik heb mijn gewicht nog steeds
onder controle. HET KAN ECHT!
Annelies Zeegers-Leenders 0475-495174 / 06-48501170

Advertentie tarieven ERICA 2013: Particulieren
€2,50
Zakelijk 1/3 pagina
€4,00
1/2 pagina
€7,00
1 pagina
€12,00
Nieuws en uitslagen van verenigingen, stichtingen en kerk worden gratis gepubliceerd.
Kopie kan ingeleverd worden tot uiterlijk zondagavond via ons email adres: erica.heibloem@gmail.com

