“ERICA” – HEIBLOEM

25-02-2013
(week 9 nr.8)

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
Doopsel opgeven bij: Mw. Jeanine v.d. Kruijs. Tel.: 0475 495568
Misintenties: 25 februari - 3 maart
Zondag 3 maart
11.00 uur
3e Zondag van de Veertigdagentijd
Lector: H. Korten
Zapper: Fr. Fijten
Jaardienst voor Marietje Roost-Thijssen en voor To van Lier-Winkelmolen.
Intentie voor Harry Maessen en overl. fam. Maessen-Cox
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 of 9 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.
LOURDES, een poort van het geloof.
Heeft U er wel eens over nagedacht om naar Lourdes te gaan? Misschien niet voor U zelf maar om
aan iemand cadeau te doen. Iedereen die wil kan mee, gezond, ziek, jong of oud. Heeft U veel,
weinig of geen zorg nodig het is allemaal mogelijk. Er is in Lourdes een geheel Nederlandstalig
programma, waar U vrijblijvend aan deel kunt nemen. Wilt U meer informatie over de Lourdesreis
dan komen we graag bij U langs. Wij zijn groeps / reisleidsters van de Stichting Organisatie
Limburgse Bedevaart die deze reizen organiseert.
Wij adviseren en overleggen dan samen met U over de mogelijkheden van reizen en verblijf.
Zelf gaan we 2 keer per jaar mee als reisleidsters.
Gerda Janssen Wilbers
0464516323
gerda-janssen@live.nl
Miennie Wilbers Denessen
0475541851
mienniewilbers@hotmail.com
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
Ivm aflastingen door het weer geen uitslagen.
Programma
Zaterdag 2 maart
09.45u SHH E5-SVVH E1
vertrek om 08.45u naar Herten
09.15u Veritas E3- SVVH E2
vertrek om 08.15u naar Neeritter
13.30u sv Heythuysen- SVVH C1
vertrek om 12.30u naar Heythuysen
Zondag 3 maart
14.30u SVVH 1 – Bavos 1
10.00u SVVH 3 – DESM 6
SVVH 2 is vrij ivm terugtrekken Quick Boys/Venlo uit competitie.
SVVH Handbal zaterdag 2 maart
SVVH D1 - Eurotech/Bevo HC D3
Hal: Piushof Panningen
Aanvang 10.30u vertrek 9.50u
Maasgouw DC1 - SVVH DC1
Hal: Andreashal Maasbracht
Aanvang 18.45u vertrek 17.45u
Maasgouw DS1 - SVVH DS1
Hal: Andreashal Maasbracht
Aanvang 20.35u
SVVH B1 is vrij

Demonstratie Rolstoeldansen 28 februari
Roll for Fun is een enthousiaste groep dansers uit Blitterswijck die bestaat uit 17 leden en 1
rolstoelinstructeur. Zij dansen zowel de combidansen als ook de duodansen in verschillende stijlen;
Ballroom, Latijns Amerika, Oud Hollandse, Groepsdansen. Het is geweldig om te zien dat je toch
gewoon kunt dansen ondanks dat je in een rolstoel zit. Zij verzorgen om 14.00 uur een unieke
demonstratie in de Klokkestoel. Om 13.30 uur is de zaal open en de entree bedraagt €1,00 p.p.
Dit moet U gezien hebben, het is echt de moeite waard! Dus geef u snel op en kom kijken.
Opgave bij Lena Mertens Elzeweike 10 tel. 495304

Beste inwoners van Heibloem en omgeving.
Op dinsdag 26 februari a.s. houdt onze vereniging haar jaarvergadering waarin het wel en wee van
het afgelopen jaar wordt besproken en de geplande activiteiten voor 2013. De avond begint om
20.00uur in de Klokkestoel. Na de vergadering zal ons lid Harry Daniels uit Panningen een lezing
houden over Gedachtenisprentjes, een roomse beeldcultuur. Achter bidprentjes, geboortekaartjes,
communiekaartjes e.d. zit een heel verhaal over het ontstaan en de kenmerken
daarvan. Hebt U belangstelling daarin of in de activiteiten van de
Heemkundevereniging kom dan op dinsdag 26 februari naar de Klokkestoel. De
koffie en de vlaai staan gereed. Tot ziens. Het Bestuur.
Buurtvereniging ONGEROS
De jaarvergadering is op vrijdag 15 maart aanvang 19.30 uur in de zaal van Route 74.
Onze definitieve activiteiten kalender zal meteen na de jaarvergadering in Erica verschijnen.
Tevens kunt u hem dan vinden op onze site heibloem.daarleefje.nl.
Bestuur ONGEROS
Senioren
Het bestuur nodigt u uit tot het bijwonen van de algemene ledenvergadering van onze vereniging
op donderdag 7 maart 2013 in het gemeenschaphuis “de Klokkestoel”. Aanvang 13.30 uur. Nieuwe
leden zijn welkom. Na de pauze komt er een verrassing.
Eetpunt Heibloem groot succes.
Op dinsdag 19 februari 2013 werd het eetpunt van de Heibloem een feit.
Vanuit de seniorenvereniging kwamen vragen of er ook een eetpunt in Heibloem opgezet kon
worden. Er waren al snel 9 vrijwilligers die het wel zagen zitten en gingen aan het
brainstormen. Zij gingen informatie in winnen en kijken bij het eetpunt in Kelpen-Oler en kregen
daar tips en ideeën en vonden bij Joop van Route 74 geweldige medewerking. Zijn keuken werd
gratis ter beschikking gesteld, de groente konden bij Pièrs Greunte en Fruit worden besteld en het
vlees bij de Vleismeule te Egchel en Brunen te Roggel. Ook Jan Linders en Jumbo sponsorde met
kortingsbonnen, zodat er een drie gangen menu
voor €8,00 kon worden geserveerd.
Het kookteam had gedacht zo voor de eerste keer
10 gasten dat is al aardig, maar het werden er 19.
Een enkeling moest worden opgehaald en om 12 uur
kwamen ze aan in een lekker verwarmde zaal bij
Route 74.
De tafels mooi gedekt met een bloemetje en
menukaart versierd. Een heerlijk drie gangen
maaltijd werd geserveerd en de gasten genoten
zichtbaar. Waar ze thuis alleen aan tafel zaten
vormden ze nu groepjes en zaten onder het eten
heerlijk te kletsen. Gezelligheid alom. Een reactie
van een gast van 90+ , die zei: “Mijn rijste pudding
is nog nooit zo goed gelukt als deze”. Iedereen was vol lof en ook de vrijwilligers vonden het zeer
geslaagd. Veel gasten reserveerden al weer voor de volgende keer!
We mogen deze middag zeer succesvol noemen. Iedere derde dinsdag van de maand zal er een
eetpunt plaatsvinden in Route 74 in Heibloem.
Het volgende eetpunt is op dinsdag 19 maart en de mensen kunnen zich aanmelden door €8,00 in
een envelop te doen met vermelding van hun naam en of ze eventueel opgehaald moeten worden
en deze in te leveren bij Wiel Caenen Elzeweike 5 of bij Nora Baetsen Delshorst 3.
ZijActief Heibloem
7 maart: Straatkinderen van Brazilie
Op donderdag 7 maart zal Jeroen Daniëls namens Busardo, de
percussieband uit Leudal, ons vertellen over Sint Martinus Stichting.
Busardo ondersteunt deze stichting met een gedeelte van hun inkomsten uit optredens e.d. Deze
stichting zet zich in voor een betere toekomst voor de arme straatkinderen in Brazilië. Een tijd
geleden zijn enkele leden van Busardo in Brazilië op bezoek geweest en hebben met eigen ogen
kunnen zien hoe deze kinderen op straat leven en hoe deze Stichting er alles aan probeert te doen
deze kinderen een betere toekomst te kunnen geven. Op deze avond een impressie hiervan.
Locatie: de Klokkestoel, aanvang 20.00u.

Handboogvereniging Heideroosje Heibloem
Zaterdag 23 februari 2013 hebben wij in ons clublokaal een vriendschappelijke wedstrijd geschoten
tegen “Rozenjacht” uit Nunhem. Het eerste zestal van Rozenjacht had 1289 pnt tegen 1313 pnt
van Heideroosje. Het tweede zestal van Nunhem schoot 1052 pnt tegen 1174 pnt van die van de
Heibloem. Heideroosje had nog een derde zestal met 997 pnt en nog één schutter met 106 pnt.
Persoonlijke punten voor Heideroosje: Cor Joosten 236 pnt, Marc Simons 223, Fred Janssen 220,
Jan Derks 215, Huub Korsten 212, Jo Peeters 207, Anthonie Ghielen 203, Wim Janssen 200,
Michael Simons 195, Jac Delissen 196, Huub Sijbers 191, Olga Sijbers 189 (18 mtr), Diana Saanen
186, Harry Moonen 184, Stephan Ghielen 184 (18 mtr), Jan Ottenheim 168, Mike Sijbers 145 (18
mtr) Mike Koper 130 en Door Crins 106 pnt.
Persoonlijke punten voor Rozenjacht: Onno van Hees 223 pnt, Steef Smeets 219, Ad Gijsen 216,
Lou Meerts 215, Michel Heijnen 209, Tim Ververs 207, Mart Loven 200, Nelly Heijnen 198, Wiel
Loven 191, Har Simons 180, Har van Roij 161 en Mick Vogels 122 pnt.
Gemeenschapsraad Heibloem
Onderhoud speeltuin
16 maart is de nieuwe datum voor het onderhoud aan de speeltuin en de omgeving. Deze datum is
niet helemaal toevallig gekozen: dit weekend vindt de grote NLdoet-vrijwilligersactie plaats en we
hebben deze activiteit daar ook voor aangemeld.
We hopen vanaf ’s morgens 9.00 uur op een grote opkomst want zoals bekend: vele handen
maken licht werk! Ook kinderen zijn van harte welkom om mee te helpen. Naast het schoonmaken
van de toestellen en de omgeving zullen er ook wat snoeiwerkzaamheden plaatsvinden. Mocht je
meer informatie willen of je willen aanmelden, neem dan even contact op met Rob Vanlier.
Jaarvergadering Gemeenschapsraad
21 maart houdt de Gemeenschapsraad haar jaarvergadering. We hadden tijdens de vergadering
aandacht willen besteden aan buurtpreventie en – veiligheid, maar dit moeten we uitstellen tot een
volgende keer. Dit betekent dat er op dit moment nog ruimte in de agenda is: als er wat u betreft
onderwerpen zijn die dringend aan de orde moeten komen dan kunt u deze melden bij de
secretaris: gemeenschapsraad.heibloem@gmail.com.
Verder is het jaarverslag 2012 van de Gemeenschapsraad al op de website
http://heibloem.daarleefje.nl/gemeenschapsraad geplaatst. Hier is ook het verslag van de vorige
vergadering is te vinden.
De vergadering begint om 20.30 uur en wordt gehouden in de Klokkestoel.
AGENDA 2013
26 febr.
7 mrt.
7 mrt.
8 mrt.
12 mrt.

Jaarvergadering Heemkundever.
Straatkinderen van Brazilië Zij Actief
Senioren jaarvergadering
Jaarverg. Mingelmoos met schieten
Paasstuk maken Mingelmoos

15
21
21
26
30

mrt.
mrt.
mrt.
mrt.
mrt.

Jaarvergadering Ongeros
Paasstukje maken Zij Actief
Vergadering Gemeenschapsraad
Paasviering Zonnebloem&Sen.
Paaseieren zoeken Mingelmoos

