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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: 28 januari –3 februari
Zondag 3 februari
11.00 uur
4e Zondag door het jaar.
Zang: Herenkoor Heibloem
Lector: Liza
Zapper: H. van Lier
- Leden en overleden leden van Handboogvereniging Heideroosje te Heibloem
Mededelingen:


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.



In de Carnavalsweek zal het parochiekantoor in Roggel gesloten zijn op maandagmorgen 11 februari en
dinsdagmorgen 12 februari. Donderdagmorgen 14 februari zijn we weer gewoon open.

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 het volgende telefoonnummer
06-41203911
Voor meer info kunt u ook contact opnemen met ’t kroekestopke in Roggel, 0475-496165

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
Zaterdag 2 februari
SVVH E1 winterzaalcompetitie in sporthal de Roerparel te St. Odilienberg.
Aanvang eerste wedstrijd 13.20uur.
Zondag 3 februari
Oefenwedstrijd; 12.00uur SVVH 1 – sv Leveroy 1
Hebes 4 – SVVH 3 Aanvang 9.30 uur
SVVH Handbal
Programma 2 februari:
SVVH D1 - Eurotech/Bevo HC D5
SVVH DC1 - Vlug en Lenig D
SVVH DB1 - Merefeldia DB1
Programma 3 februari:
Senioren zijn vrij.

Hal piushof Panningen

Aanvang 10.15u

Hal Piushof Panningen
Hal piushof Panningen

Aanvang 11.15u
Aanvang 12.00u

Vertrek 10.30u
Vertrek 11.00 per fiets

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

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.
Donderdag 31 januari is de bibliotheek gesloten i.v.m. een vrije dag van school (Spoltdag)

CARNAVALSNIEUWS

CARNAVALSNIEUWS

Prins Jules I
Jules Bex is uitgeroepen tot Jeugdprins van de Jeugdbuizerds.
Hij regeert over de Heibloem met zijn spreuk
“Op mien muts ein lange vaer,
vasteloavendj veere doon ich kei gaer.
Hij is de zoon van Maurice en Yvonne Bex en hij houdt van feesten en
lol maken dus dat komt helemaal goed met die dagen. Jules zal worden
bijgestaan door vorstin Lydie (Nijssen) en de raad van 11.

CARNAVALSNIEUWS

Inloopavonden Heemkundevereniging
Beste inwoners van Heibloem.
Zoals al eerder in dit blaadje al werd vermeld zijn er regelmatig
inloopavonden voor belangstellenden. Op dinsdag 4 februari aanstaande is
er weer een inloopavond in onze verenigingsruimte bij de achteringang van
de Klokkenstoel. De deur is open en U bent er vanaf 19.30 uur welkom
met vragen over de geschiedenis van Heibloem of over Uw eigen familie.
Als U foto’s of voorwerpen hebt die mogelijk met de geschiedenis van
Heibloem te maken hebben breng ze dan mee. U hoeft die voorwerpen niet af te staan maar wij maken
daar foto’s en eventueel een beschrijving van en laten daarna kenners dan hun mening geven. Foto’s
worden gescand en U kunt Uw spullen weer mee naar huis nemen. De mening van kenners krijgt U achteraf
ook te horen. Vooral aan senioren de vraag: “Kom eens praten over vroeger”. Iedereen heeft zijn eigen
levenservaring en het is de moeite waard om gewoontes en gebruiken nu vast te leggen. U bent van harte
welkom en de koffie is klaar. Tot ziens op dinsdag 4 februari a.s. Het Bestuur.
AGENDA 2013
2 febr.
9 febr.
9 febr.
10 febr.
10 febr.
12 febr.
20 febr.
21 febr.
7 mrt.
7 mrt.
8 mrt
12 mrt
21 mrt.
30 mrt
18 april
24 april
25 april
19 mei
23 mei
6 juni

Kinjer Bontje Middig
Optochtnummers ophole
Boorebroeloft
Heibloemse vastelaovendj mis
Optocht
Hummelkesbal / Bachusbal
Leidingvergadering KVW
Jaarvergadering Zij Actief
Straatkinderen van Brazilië Zij Actief
Senioren jaarvergadering
Jaarverg. Mingelmoos met schieten
Paasstuk maken Mingelmoos
Paasstukje maken Zij Actief
Paaseieren zoeken Mingelmoos
Asperge avond Zij Actief
Kinderworkshop Mingelmoos
Kledinginzameling school
Fietstocht met BBQ Mingelmoos
Uitstapje Zij Actief
Fietsen Zij Actief

8 juni
5,12 juni
19 juni
20 juni
23 juni
Week 31
11 aug.
22 aug.
19 sept.
27 sept.
10 okt.
7 nov.
9 nov.
23 nov.
28 nov.
11 dec.
12 dec.
19 dec.
21 dec.
4 jan. ‘14

Lasergamen Mingelmoos
Oefenen Volleybal Mingelmoos
Oefenen volleybal Mingelmoos
Fietsen Zij Actief
Volleybaltoernooi
KVW week
Ouderendag Mingelmoos
Fietsen Zij Actief
Wijs met medicijnen Zij Actief
Bowlen Mingelmoos
Waak voor inbraak Zij Actief
Culinaire avond Zij Actief
Dropping / speurtocht Mingelmoos
Sinterklaas Mingelmoos
Podoloog Zij Actief
Kerstuk maken Mingelmoos
Kerststukje maken Zij Actief
Kerstavond Zij Actief
Ouderenattentie Mingelmoos
Nieuwjaarsborrel Mingelmoos

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

