“ERICA” – HEIBLOEM

11-03-2013
(week 11 nr.10)

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: 11 maart - 17 maart
Zondag 17 maart 11.00 uur
5e Zondag van de Veertigdagentijd
Zang: Dames- en Herenkoor Lector: Liza
Intentie voor:
- Overleden fam.leden van familie Gubbels-Criens

Zapper: H. van Lier

Uitnodiging en programma Pontificale H. Mis te Buggenum door Mgr. Wiertz
Geachte Parochievrijwilliger,
In het kader van het Jaar van het Geloof zal op 13 april 2013 door ons dekenaat een speciale
bijeenkomst georganiseerd worden in Buggenum.
Wij zouden het bijzonder op prijs stellen, als u daarbij aanwezig wilt zijn.
Programma zaterdag 13 april
Om 17.30 uur worden de parochianen verwacht in Gemeenschapshuis “De Roffert”, Berikstraat
11 in Buggenum. Daar zal Prof. dr. Johan van der Vloet gedurende een half uur een
inleiding houden over de Kairos-opleiding in het bisdom Roermond. Deze opleiding is
speciaal bedoeld voor leken, die zich willen verdiepen in het geloof en/ of er over denken om
zich actief in te zetten voor de parochie.
Daarna gaan de aanwezigen te voet “als pelgrims” naar de kerk van Buggenum.
Om 18.30 uur begint daar de Pontificale H. Mis door Mgr. Wiertz. Priesters van het dekenaat
zullen concelebreren.
(Op die avond vervalt de H. Mis in de parochiekerken)
Na afloop van de H. Mis lopen we terug naar “De Roffert”. Onder het genot van
een kopje koffie zal dan van ieder cluster iemand - kort (5 min.) - iets vertellen over de
ontwikkeling in zijn/ haar cluster.
Dan zal de bisschop nog iets vertellen over zijn reis naar India.
Daarna zal er nog tijd over zijn om te praten met parochianen uit andere parochies of clusters.
Om uiterlijk 22.00 uur wordt deze avond beëindigd.
Hopelijk bent u in de gelegenheid om op 13 april naar Buggenum te komen.
Bij voorbaat dank. Met vriendelijke groet,
De Pastoors van het dekenaat

Opbaren van overledenen in de kerk van Heibloem
De manier en de plaats van opbaren van de overledene (dat wil zeggen: de nabestaanden in de
gelegenheid stellen de overledene te bezoeken) is van wezenlijk belang voor de rouwverwerking. Vorig
jaar tijdens de parochiemiddag heeft het kerkbestuur aan de parochianen kenbaar gemaakt, dat zij aan
het overwegen zijn om overledenen op te baren in onze kerk. Hier werd positief op gereageerd en
daarom wil het kerkbestuur u uitnodigen voor een informatieavond. Tijdens deze avond zal mevrouw
Zanders van uitvaartonderneming ‘Fading’ uit Heythuysen u graag het een en ander uiteenzetten. Tevens
bestaat er de gelegenheid om vragen te stellen. Deze avond zal op dinsdag 19 maart in het
gemeenschapshuis ‘de Klokkenstoel’ plaatsvinden en begint om 19.30 uur. U bent van harte
welkom. Het kerkbestuur
Peuterspeelzaal ‘t Hummelke
Openingstijden: maandag- en vrijdagmorgen
8.45-11.45u
Telefoonnummer: 06-15338431

Bibliotheek Heibloem
Openingstijden: maandag 15.00-17.00 19.0020.00. Donderdag 10.30-12.00
Telefoonnummer: 06-13060919

De Klokkestoel
Telefoonnummer: 06-36168331
Email adres: klokkestoel@gmail.com

Advertentie Erica erica.heibloem@gmail.com
Particulieren: € 2,50 Verenigingen e.d.: gratis
Zakelijk:
1 = €12,00
½ = € 7,00
⅓ = € 4,00
¼ = € 3,00

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
Eatpunt Heibloom
Eén keer per maand gaan we samen eten op de derde dinsdag van de maand om 12.00 uur
In cafetaria Route 74 op 19 maart a.s. serveren vrijwilligers uit Heibloem dan een heerlijke
warme maaltijd voor u.
Wilt u met ons mee eten? Meldt u dan aan via onderstaand invulformulier.
Alle senioren uit Heibloem en omgeving en ouder alleenstaanden zijn welkom bij het Eetpunt.
De kosten bedragen € 8,00 per persoon en dient u bij opgave te voldoen. Consumpties zijn voor eigen
rekening.
Bent u slecht ter been en zou u graag opgehaald willen worden, dan kunt u dat bij opgave aangeven.
----------------------------------------------------------------------------------------------------Ja, ik/wij wil(len) graag deelnemen aan het Eetpunt op dinsdag 19 maart.
Naam: ………………………………………………………………………………………………………..
Adres: ………………………………………………………………………………………………………..
Tel.: ………………………………………………………………………………………………………….
O Ik ben niet zo mobiel en wil graag opgehaald worden
Wilt u dit formulier in een gesloten enveloppe met € 8.00 per persoon afgeven op één van de
onderstaande adressen?
Aanmelding uiterlijk vóór donderdag 14 maart bij :
Noor Baetsen
Wiel Caenen
Delshorst 3
Elzenweike 5
Tel.nr. 495080
Tel.nr. 492383

SVVH Voetbal
Uitslagen
SVVH E1 – St. Joost E1
SVVH E2 – Maasbracht E5g
SVVH C1 – Merefeldia C2
Olympia Boys 1 – SVVH 1
Blerick 7 – SVVH 2
S.S.E. 6 – SVVH 3

7-2
13-1
0-0
Afgelast!
Afgelast!
Afgelast!

Programma
Zaterdag 16 maart
09.15u Eindse Boys E2
– SVVH E1
10.30u SVC2000 E5
– SVVH E2
11.30u Fc Oda C3
– SVVH C1
Zondag 17 maart
14.30u SVVH 1 – Grashoek 1
12.00u SVVH 2 – Venlosche Boys 7
10.00u SVVH 3 – FC Cranendonck 6

vertrek om 08.30u naar Nederweert-Eind
vertrek om 09.30u naar Roermond
vertrek om 10.30u naar Weert

SVVH Handbal
Zaterdag 16 maart
Ospel D1
- SVVH D1
Hal: De Bengele Nederweert
Aanvang 10:00 uur
vertrek 9.15 uur
SVVH DC1
- HandbaL Venlo DC2 Hal: Piushof Panningen
Aanvang 12:00 uur
vertrek 11.20 uur
Zondag 17 maart
SVVH DS1
- Born DS2
Hal: Piushof Panningen
Aanvang 13:00 uur

HERBALIFE

HERBALIFE
HERBALIFE
HERBALIFE
HERBALIFE
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 12 jaar geleden en ik heb mijn gewicht nog steeds onder controle.
HET KAN ECHT!
Annelies Zeegers-Leenders 0475-495174 / 06-48501170

Zonnebloem en Seniorenvereninging
De Rabobankclubkascampagne komt eraan. De stembiljetten zijn onderweg en vanaf 14 maart tot en met
25 maart kan er weer gestemd worden op Uw favoriete club/vereniging. U heeft 2 stemmen te vergeven
die u zelf kunt verdelen. Heeft U geen computer en wilt U wel graag uw stem uitbrengen dan helpen we u
graag. Neem dan contact op met Frits Fijten tel. 495206 en Toon
Janssen tel. 494452 van de senioren vereniging en Leny Boonen tel.
495282 en Jacqueline Luijten 495377 van de Zonnebloem.
LAAT UW STEM NIET VERLOREN GAAN!
Paasviering Zonnebloem en Seniorenvereniging.
Op dinsdag 26 maart is de paasviering in de Klokkenstoel te Heibloem. De middag begint om 13.30 uur
en de eigen bijdrage bedraagt €3,00. De middag wordt opgeluisterd door de groep “Met Bezeij” uit
Nederweert en omgeving. Zij zullen ons met 11 man/vrouw sterk een leuke middag bezorgen onder het
genot van een kop koffie/thee en paasbrood. In de pauze worden er loten verkocht die voor €0,50 van
eigenaar verwisselen en die later misschien nog een keer verruilt worden voor een leuke prijs. Tevens
word er nog lekker samen gegeten alvorens de middag afgesloten wordt. Graag opgeven bij Leny Boonen
tel. 495282 of Nora Baetsen tel.495080 voor 21 maart.
Aan de leden en supporters van de Heemkundevereniging Heibloem.
Clubkas Campagne Rabobank Maas en Leudal 2013.
De Rabobank Maas en Leudal gaat verenigingen in haar werkgebied weer financieel steunen. Om
daarvan gebruik te kunnen maken moet de vereniging zich zelf bij de bank aanmelden. Dat is door onze
vereniging vorig jaar al gebeurd. De ondersteuning van de vereniging is afhankelijk van het aantal
stemmen dat door leden van de Rabobank op de betreffende vereniging wordt uitgebracht. Ieder lid
van de Rabobank heeft 5 stemmen die hij of zij kan gebruiken om op een bepaalde vereniging te
stemmen. Ieder lid van de Rabobank mag maar twee stemmen op dezelfde vereniging uitbrengen.
Als U als lid of als supporter de Heemkundevereniging Heibloem wilt steunen en als U lid bent van de
Rabobank, geef dan twee van uw vijf stemmen aan onze vereniging zodat wij ook inderdaad
gesteund worden. Stemmen kan alleen via computer. Bent U lid van de Rabo-bank maar heeft U geen
computer of U weet niet hoe een en ander in zijn werk gaat, neem dan even contact met ons op. Als U
ons één of twee stemmen geeft willen wij dat graag voor U doen. Onderstaand vindt U het adres en
telefoonnummers van onze voorzitter en secretaris. Geef dus uw 2 stemmen aan onze vereniging
vóór 20 maart a.s zodat wij zo nodig uw stemmen vóór 25 maart kunnen doorgeven. Alvast bedankt
voor uw medewerking.
Namens de Heemkundevereniging Heibloem
Jan Verkennis Elzenweike 1 tel : 0475-496206
e-mail:janverkennis@home.nl.
Jeannette Verheul-de Jong Pater van Donstraat 28 tel: 0475-493412
e-mail: heemkundevereniging.heibloem@gmail.com
Handboogvereniging Heideroosje Heibloem
Op zaterdag 9 mrt 2013 hebben wij een vriendschappelijke wedstrijd geschoten tegen Vriendschap en
Strijd uit Neer en de De Vriendenkring uit Leveroij op de banen in Leveroij.
De uitslag was als volgt: het 1e zestal van Heideroosje had 1306 pnt gevolgd door het 1e zestal van Neer
met 1289 pnt en het 1e zestal van Leveroij met 1256 pnt.
Bij de tweede zestallen had Leveroij 986 pnt met 7 schutters gevolgd door Heideroosje 644 pnt met 4
schutters en Neer 518 pnt en ook 4 schutters.
De persoonlijke uitslagen van onze schutters: 1e zestal: Marc Simons 230 pnt, Cor Joosten 227, Ben
Koper 221 Jan Derks 220 Edwin Joosten 210 en Fred Janssen 198 Totaal 1306 pnt
2e zestal: Hans Sijbers 195 pnt, Harry Moonen 186, Mike Koper 162 en Wim Janssen 101 pn

Heibloem in actie tijdens NLdoet
Zaterdag 16 maart vanaf 9.00 uur ’s morgens zullen een aantal vrijwilligers de omgeving van de
speeltuin onderhanden nemen. Naast schoonmaken en snoeien willen we ook kijken of we de veiligheid
wat kunnen vergroten.
Neem je buurman of buurvrouw en kinderen mee want vele handen maken licht werk! Mocht je meer
willen weten, of suggesties hebben die we misschien ook meteen kunnen realiseren, neem dan even
contact op met Rob Vanlier.

Jaarvergadering Gemeenschapsraad
Zoals eerder aangekondigd: 21 maart houden we onze jaarvergadering. Na de behandeling van de
jaarstukken (het jaarverslag 2012 van de Gemeenschapsraad is te vinden op de website
http://heibloem.daarleefje.nl/gemeenschapsraad) zal uitleg worden gegeven over de werking en het
gebruik van Twitter: hoe werkt het, wat kun je ermee en waar moet je op letten.
De vergadering begint om 20.30 uur en wordt gehouden in de Klokkestoel. De agenda staat ook op onze
website.

Kunt u uw kleinkinderen niet voorlezen uit dat leuke boek omdat het helemaal
kapot is?
Wilt u dat ene bijzondere tijdschrift waar u op geabonneerd bent bewaren, maar
raakt u steeds losse afleveringen kwijt?
Staan er in uw boekenkast boeken met een losse rug of zelfs zonder rug?
Dan wordt het tijd om de boeken te laten repareren en het tijdschrift te laten
inbinden. Voor meer informatie; Marian Verstappen, tel. 0475-495055 – Haffmansstraat 9
Heibloem

ZijActiefHeibloem
Woensdag 20 maart: paasstukje maken
Woensdag 20 maart gaan we o.l.v. Lenie Daniels een paasstukje maken. Er zijn enkele opmerkingen
gekomen dat het stukje iets te weinig kleur had, vandaar dat er een andere versie gemaakt is, met iets
meer kleur. Je kunt kiezen uit de 2 paasstukjes, laat alleen even weten bij opgave voor welke je kiest
(paasstukje 1 of 2) zodat Lenie weet hoeveel bloemen ze moet inkopen. We verzoeken je in ieder geval
de schaal van het paasstukje van vorig jaar mee te nemen. Heb je deze schaal niet meer, of heb je vorig
jaar niet meegedaan, neem dan een platte schaal, liefst op voet, met (minimale) doorsnee 25cm mee.
Niet vergeten, er zijn geen extra schalen aanwezig!! Neem tevens, als je er een hebt, een lijmpistool
mee. Voor de rest van de benodigdheden is gezorgd. Kosten 10 euro. Betalen is opgave, bank rek.nr. 14
42 26 308, o.v.v. je naam en voor welk paasstukje je kiest. Opgave uiterlijk voor 15 maart . Heb je nog
vragen, bel dan met Lenie, tel. 495219.
Locatie: de Klokkestoel, aanvang 20.00u
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AGENDA 2013
12 mrt.
Wk 11
15 mrt.
21 mrt.
21 mrt.
26 mrt.
30 mrt.
7 april
18 april
24 april
25 april
16 mei
19 mei
23 mei
1,2 juni
6 juni
8 juni
8,9 juni
5,12 juni
13 juni
15,16 jun
19 juni
20 juni
23 juni

Paasstuk maken Mingelmoos
Potgrondactie SVVH Handbal
Jaarverg, Ongeros likeurproeven
Paasstukje maken Zij Actief
Vergadering Gemeenschapsraad
Paasviering Zonnebloem & Seniorenver.
Paaseieren zoeken Mingelmoos
Fototentoonstelling Heemkundever.
Asperge avond Zij Actief
Kinderworkshop Mingelmoos
Kledinginzameling school
Vergadering Gemeenschapsraad
Fietstocht met BBQ Mingelmoos
Uitstapje Zij Actief
Dorpsfeest Heibloem
Fietsen Zij Actief
Lasergamen Mingelmoos
Bondsconcours Handboogvereniging
Oefenen Volleybal Mingelmoos
Veteranentoernooi Handboogverenging
Nationaal concours Handboogvereniging
Oefenen volleybal Mingelmoos
Fietsen Zij Actief
Volleybaltoernooi

27 juni
Week 31
11 aug.
22 aug.
29 aug.
19 sept.
27 sept.
1 okt.
10 okt.
10 okt.
7 nov.
9 nov.
30 nov.
26 nov.
28 nov.
11 dec.
12 dec.
12 dec.
19 dec.
21 dec.
4 jan. ‘14
4 jan. ‘14
25 jan‘14

Vergadering Gemeenschapsraad
KVW week
Ouderendag Mingelmoos
Fietsen Zij Actief
Vergadering Gemeenschapsraad
Wijs met medicijnen Zij Actief
Bowlen Mingelmoos
Lezing Heemkundever. (archeologie)
Vergadering Gemeenschapsraad
Waak voor inbraak Zij Actief
Culinaire avond Zij Actief
Dropping / speurtocht Mingelmoos
Sinterklaas Mingelmoos
Lezing Heemkunderver. (gesch.Meijel)
Podoloog Zij Actief
Kerstuk maken Mingelmoos
Vergadering Gemeenschapsraad
Kerststukje maken Zij Actief
Kerstavond Zij Actief
Ouderenattentie Mingelmoos
Nieuwjaarsborrel Mingelmoos
Voorverkoop Bonte Avond
Bonte Avond Heibloem

Advertentie tarieven ERICA 2013: Particulieren
€2,50
Zakelijk
1 pagina
€12,00
1/2 pagina
€7,00
1/3 pagina
€4,00
1/4 pagina
€ 3,00
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

