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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: 21 januari – 27 januari
Zondag 27 januari
11.00 uur
3e Zondag door het jaar.
Zang: Dames- en herenkoor Heibloem
Lector: H. Korten
Zapper: Fr. Fijten
Mededeling
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
De afgelopen twee weken hebben wij de Erica huis aan huis bezorgd, in totaal 365 Erica’s. Op dit moment
hebben we 110 nieuwe abonnees, waarvan 26 papieren versies en 84 digitale versies. De eerste aanmelding
lag al in de brievenbus toen we terug kwamen van de bezorgronde in het buitengebied!
Wij willen iedereen heel erg bedanken voor de leuke bemoedigende woorden die wij van vele mensen
hebben ontvangen over het voorzetten van de Erica!
De abonnees van de digitale versie ontvangen deze uiterlijk maandagavond via de mail. De abonnees van de
papieren versie kunnen vanaf woensdag 12.00 uur de Erica ophalen bij Tankstation Koper, dit kan tot
uiterlijk dinsdag 19.00 uur. Deze Erica´s worden geprint en gedeeltelijk gesponsord door Coolen-Pluijm in
Meijel.
Mocht u het leuk vinden om, met ons om toerbeurt, de Erica te maken dan kunt u dat kenbaar maken via
erica.heibloem@gmail.com.
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
SVVH Voetbal Programma
Zondag 27 januari
12.00 uur oefenwedstrijd SVVH 1 – VVGKC 1
Houdt aflasting in de gaten i.v.m. weersomstandigheden.
SVVH Handbal
Programma 26 januari:
Handbal Venlo DC2 - SVVH DC1 hal: Craneveld Venlo. Aanvang 13.50 uur vertrek 12.50 uur.
Programma 27 januari:
Vios D2 - SVVH D1 hal: aoreven Heythuysen. Aanvang 13.10 uur vertrek 12.30 uur.
SVVH DS1 - Wittenhorst DS2 Aanvang 13.00 uur. Hal: Piushof Panningen

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.
Op woensdag 20 februari, om 20.30 uur in De Klokkestoel, is de eerste leidingvergadering. Heb je zin om
mee te doen als leiding van KVW? Ben je 15 jaar of ouder? Dan ben je van harte welkom op deze
vergadering! Hier wordt o.a. het thema bepaald, de weekindeling besproken en worden er diverse
commissies samengesteld voor de diverse activiteiten in de KVW week. Wil je meer informatie mail dan naar
kvwheibloem@gmail.com
ZijActief Heibloem
21 februari 2013: Jaarvergadering
Het bestuur van ZijActief Heibloem nodigt haar leden uit voor de jaarvergadering in gemeenschapshuis ‘De
Klokkestoel’ op donderdag 21 februari 2013 om 20.00uur. Binnenkort ontvang je via de mail of post de
agenda. Tijdens deze avond bestaat de gelegenheid om de contributie (€ 25,00) te betalen. Voor ons is het
gemakkelijker als per bank betaald wordt en wel op nummer 14 42 26 308 t.n.v. ZijActief Heibloem onder
vermelding van je naam, meisjesnaam en ‘contributie 2013’. Indien je besluit om je lidmaatschap op te
zeggen, verzoeken wij dit uiterlijk 15 februari aan Els door te geven (tel. 0475-573844,
elsjanssengielen@home.nl ) of via ons mailadres zijactiefheibloem@hotmail.com

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
Iedereen is van harte welkom om tijdens de openingstijden een kijkje te komen nemen.

CARNAVALSNIEUWS

CARNAVALSNIEUWS

CARNAVALSNIEUWS

Jeroen Daniëls jubileumprins van 5x11 jaar CV De Buizers
In het Buizersnest café Route74 is zaterdag 19 januari Jeroen
Daniëls uitgeroepen als jubileum Buizersprins. In een overvolle zaal
maakte voorzitter Ron Coenen een eind aan alle geruchten en stelde
de nieuwe hoogheid voor aan zijn onderdanen. Prins Jeroen (I) wordt
tijdens de vastelaovend aan zijn zijde gestaan door zijn Adjudanten,
Ronald Daniëls en Wil van den Kerkhof.
In het dagelijks leven in Jeroen(I) samen met zijn broer Ronald
eigenaar van Daniëls Traprenovatie uit Heibloem. Jeroen is getrouwd
met Ellen en hij is vader van twee zonen, Bo en Tren.
De receptie van prins Jeroen I is op zondag 27 januari in de tennishal
Scheepers aan de Meijelseweg 7 in Heibloem, parkeren kan bij de
school. Vanaf 15.11 uur is er een gelegenheid de hoogheid en CV De
Buizers te feliciteren. Voor meer informatie over activiteiten van de
Buizers in dit jubileum jaar www.debuizers.nl. Jeroen I zal de
komende carnaval regeren onder het motto: Dit jaor un trepke
hoeagerop, met 5x11 gaon ich veurop!

Carnavalsmiddag Sjansemaekers Roggel
Op woensdag 30 januari vind in Roggel de senioren carnavalsmiddag
plaats van 14.00 uur tot ongeveer 16.30 uur. Het wordt een gezellige
middag met prins Leon en een variatie aan artiesten. Laat U verrassen.
U kunt zich opgeven bij Nora Baetsen tel. 495080.
Graag even laten weten of U op eigen gelegenheid naar Roggel kunt en/of
eventueel andere gasten nog kunt meenemen. Opgeven voor zondag 27 januari.
Voor koffie en vlaai word gezorgd. Entree bedraagt 3,50 euro.

Oetneuëdiging Boorebroeloft Heibloom
Ronald van Jos van Daniels en Leen van de kapper.
Nancy van Jan van den Eijnden en van Nes van Frenken Wielke.
Neuedigtj uch allemaol oet om d'r bie te zeen op 9 fibberwari om
19.30 aor in de kerk van de St. Isidoor in Heibloom om de
Boorebroelofsveering met te maken.
Hie waere ze in 't onecht met elkaar verbonje. Aansjloetend nao
dees trouwerie heldj 't broedspaar ein flinke resepsie bie "Route 74".
Daonao begintj 't boorebal met sjoeene meziek.
De aojers van beidskantje.

AGENDA 2013
26 jan.
27 jan.
2 febr.
9 febr.
9 febr.
10 febr.
10 febr.
12 febr.
20 febr.
21 febr.
7 mrt.
7 mrt.
21 mrt.

Stichting Heibloemse Avond Bonte
Avond Heibloem
Prinseresepsie
Kinjer Bontje Middig
Optochtnummers ophole
Boorebroeloft
Heibloemse vastelaovendj mis
Optocht
Hummelkesbal / Bachusbal
Leidingvergadering KVW
jaarvergadering Zij Actief
straatkinderen van Brazilië Zij Actief
Senioren jaarvergadering
Paasstukje maken Zij Actief

18 april
25 april
23 mei
6 juni
20 juni
Week 31
22 aug.
19 sept.
10 okt.
7 nov.
28 nov.
12 dec.
19 dec.

asperge avond Zij Actief
Kledinginzameling school
uitstapje Zij Actief
fietsen Zij Actief
fietsen Zij Actief
KVW week
fietsen Zij Actief
wijs met medicijnen Zij Actief
waak voor inbraak Zij Actief
culinaire avond Zij Actief
podoloog Zij Actief
kerststukje maken Zij Actief
kerstavond Zij Actief

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

