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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

Misintenties: 14 januari – 20 januari
Zondag 20 januari
11.00 uur
2e Zondag door het jaar.
 Paul Vossen, Maria Vossen en overleden familie
 Elisabeth op den Drink
Lector: A. Maessen
Zapper: A. van Dijk
Deze maand gaat landelijk de jaarlijkse Actie Kerkbalans van start. Het cluster Heibloem, Neer en
Roggel gaat dit jaar samen deze Actie organiseren. Dit houdt in dat in dezelfde week in alle parochies deze
Actie plaatsvindt. In week 8, de week na Carnaval, wordt er huis aan huis een informatieboekje bezorgd,
waarin u niet alleen informatie vindt over de Actie Kerkbalans maar waarin ook het reilen en zeilen van
onze parochies staat beschreven.
Het Kerkbestuur.
Van de redactie
Deze week zal de Erica nog 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.

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.
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. Afspraken uitsluitend na telefonisch
overleg; tel: 0900-8818
Huisartsenpost Roermond: Notenboomlaan 60, 0475-771771
Huisartsenpost Weert: Begijnhofstraat 36, 0495-594433
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

“ Bodygym Heibloem”
B – borsten, billen en buikspieren komen aan bod
O – opwarmen doen we aan het begin en ontspannen aan het eind.
D - dinsdag van 10.15 uur tot 11.15 uur in de Klokkestoel.
Y – Yes we doen met zijn allen actief mee.
G – gezellig is het bovendien, want alles gaat met muziek.
Y – ijverig worden alle spieren getraind.
M – Marlies Jacobs wil je graag uitnodigen om een gratis les mee te doen.
Wil je graag meer informatie dan kun je bellen met Marlies Jacobs 06-51381540 sportdocente of
kom gewoon naar de Klokkestoel op dinsdagmorgen en doe gezellig met ons mee.
SVVH Voetbal Programma
Zaterdag 19 januari
SVVH C1 winterzaalcompetitie sporthal Aoreven te Heythuysen. Aanvang 1 e wedstrijd 13.10
De selectie begint a.s. dinsdag 15 januari met trainen. Aanvang 19.30 uur.
Voor het complete oefenprogramma kijk op www.svvh.nl
SVVH Handbal
Programma en uitslagen

Seniorenvereniging Heibloem
Het bestuur van de senioren wenst iedereen een gezond en sportief, ontspannend 2013 toe.
Wij zijn op zoek naar nieuwe leden. Vanaf 55 jaar kunt u bij de senioren komen. Vind je je nog te jong of
heb je er nog geen tijd voor, dan kun je ook ondersteunend lid worden. Voor meer informatie of wil je je op
geven dan kan bij secretaris Frits Fijten, tel. 495206

Openbare Vergadering
24 januari houdt de Gemeenschapsraad alweer haar eerste openbare vergadering. De bijeenkomst begint
om 20.30 uur en iedereen is welkom. De agenda en het verslag van de vorige vergadering is te vinden op
http://heibloem.daarleefje.nl/gemeenschapsraad
Mochten mensen bepaalde agendapunten willen inbrengen voor een vergadering of vragen hebben aan de
gemeenschapsraad, dan kunnen deze worden gestuurd naar gemeenschapsraad.heibloem@gmail.com.
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.
KVW Heibloem
De KVW week in 2013 is in week 31, van maandag 29 juli tot en met vrijdag 2 augustus. Hou de site
heibloem.daarleefje.nl in de gaten voor meer informatie.
Bibliotheek Heibloem
Wij zijn gevestigd in Basisschool “De Heihorst”. Tel.nr tijdens openingsuren 06 -13060919
www.bibliocenter.nl
Openingstijden:
Maandag
15.00 uur-17.00 uur en
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.
De Klokkestoel is bereikbaar onder telefoonnummer: 06-36168331
Voor informatie of reserveringen: klokkestoel@gmail.com

Peuterspeelzaal ’t Hummelke
Openingstijden: maandag- en vrijdagmorgen van 8.45 – 11.45 uur.
Voor inlichtingen kunt u op deze tijden terecht op telefoonnummer 06-15338431
Voor meer info kunt u ook contact opnemen met ’t kroekestopke in Roggel, 0475-496165

CARNAVALSNIEUWS
Muntgebruik tijdens carnaval
Bijna is het zover……… de carnaval is 11-11 van start gegaan en ons prinsenbal komt eraan.
Dit jaar hebben we, zoals vele al hebben gehoord, een nieuwe locatie voor onze carnavalsactiviteiten. Deze
zullen bijna allemaal plaatsvinden bij Route 74! Bij route 74 word gebruik gemaakt van een eigen munt dus
hier kunt u niet de Heibloemse munt inleveren.
Op zondag 27 januari is i.v.m. ons 5x11 jubileum de receptie en het feest in de tennishal bij Scheepers. Op
deze dag word wel gebruik gemaakt van de Heibloemse munt.
We hopen iedereen hierbij voldoende te hebben geïnformeerd en we zien jullie allemaal graag op zaterdag
19 januari bij Route 74 als de nieuwe Jeugdprins, het boerebruidspaar en de nieuwe Prins van CV de Buizers
uit zullen komen.
CV de Buizers.
Jeugd bonte middag
Heb je een vet idee??
Heb jij genoeg lef, geef je dan snel op voor de
Jeugd Bonte middag!
Op zaterdag 2 Februari om 15.11 uur.
Opgeven kan bij Linda van den Eijnden, Haffmansstraat 20 tel. 06-28417515 tot 18 januari!
Iedereen is welkom om te komen kijken. Tot dan!
Hummelkesbal en Prinsenbal 2013 Fieëstnaze Heidebuurt
Zondag 20 januari is weer het hummelkesbal. Tijdens deze gezellige happening maakt onze jeugdprinses
Ilze plaats voor onze nieuwe jeugdprins(es). Tevens nemen we aan het einde van de middag afscheid van
onze grote prins Mark. Voor de kinderen is gratis chips en ranja aanwezig.
Aanvang: 14:00 uur in “oos hoes”
Wij nodigen jong en oud uit om deze gezellige middag mee te vieren.
Vrijdag 1 februari gaat het carnavalsspektakel verder met het Prinsebal. Wie o wie zal de opvolger worden
van onze prins Mark I? Kom op tied want hae kumptj der al vreug oet.
Aanvang: 20:30 uur in “oos hoes”
Kom naar deze altijd gezellige avond! Wae zeen uch oppe hei.

AGENDA 2013
17 jan.
19 jan.
26 jan.
27 jan.
2 febr.
9 febr.
9 febr.

Dropping Zij Actief
Oetrope Heibloom
Stichting Heibloemse Avond Bonte
Avond Heibloem
Prinseresepsie
Kinjer Bontje Middig
Optochtnummers ophole
Boorebroeloft

10 febr.
10 febr.
12 febr.
7 mrt.
25 april
Week 31

Heibloemse vastelaovendj mis
Optocht
Hummelkesbal / Bachusbal
Senioren jaarvergadering
Kledinginzameling school
KVW week

AUTO-ONDERHOUD, BANDEN, APK EN AUTORUITEN SERVICE
Ik ben U graag van dienst bij:
PROFILE tyrecenter BEERKENS
Maasbreeseweg 31
Helden-Panningen
077-3072163
Met vriendelijke groeten, Peter van der Leeden

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

