“ERICA” – HEIBLOEM

04-03-2013
(week 10 nr.9)

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.
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.
Doopsel opgeven bij: Mw. Jeanine v.d. Kruijs. Tel.: 0475 495568
Misintenties: 4 maart - 10 maart
Zondag 10 maart
11.00 uur
4e Zondag van de Veertigdagentijd
Zang: Niet bekend, Lector: A. Maessen, Zapper: A. van Dijk
Intentie voor:
- Nicky Verstappen
- Leden en overl. leden van buurtvereniging Elbeek
Dankwoord Het kerkbestuur wil alle vrijwilligers die zich weer belangeloos hebben ingezet om de
brochures van de Parochiegids bij onze parochianen te bezorgen, heel hartelijk bedanken voor hun
inzet.
ZijActief Heibloem
Woensdag 20 maart: paasstukje maken
Zoals op de jaarvergadering reeds aangekondigd, gaan we het paasstukje eenmalig niet op de
donderdagavond, maar op woensdagavond 20 maart, maken. Dit maal onder leiding van Lenie
Daniels. Met de opbrengst steunen we dit jaar de stichting St-Martinus ( straatkinderen van
Brazilië). Je hebt het stukje kunnen zien op de jaarvergadering, er staat ook een foto van op onze
website. Zie hieronder de foto, we verzoeken je 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. Opgave uiterlijk voor 13 maart.
Locatie: de Klokkestoel, aanvang 20.00u

SVVH Voetbal
Uitslagen
SHH E5
- SVVH E1
Veritas E3
- SVVH E2
Sv Heythuysen C2 - SVVH C1
Programma Zaterdag 9 maart
SVVH kabouters spelen toernooi thuis
09.30u SVVH E1 – St. Joost E1
11.00u SVVH E2 – Maasbracht E5g
14.00u SVVH C1 – Merefeldia C2
Programma Zondag 10 maart
14.30u Olympia Boys 1 – SVVH 1
11.00u Blerick 7 – SVVH 2
10.00u S.S.E. 6 – SVVH 3

3-6
2-5
0-7

SVVH 3 - DESM 6
SVVH1 - Bavos 1

3-4
1-9

in Heibloem. Aanwezig zijn om 09.00u.
aanwezig zijn om 09.00u.
aanwezig zijn om 10.30u. Let op! Gewijzigde aanvangstijd.
aanwezig zijn om 13.30u

SVVH Handbal
Programma zaterdag 09 maart
SVVH D1 - Swift 2000 D2
Hal: Piushof Panningen
Aanvang 10.30u vertrek 9.50u
SVVH DB1 - BSAC DB1
Hal: Piushof Panningen
Aanvang 11.25u vertrek 10.25 per fiets
SVVH DC1 - Born DC1
Hal: Piushof Panningen
Aanvang 12.20u vertrek 11.40u
Porgramma zondag 10 maart
BBC DS2 - SVVH DS1
Hal: Egerbos Blerick
Aanvang 15.35u
Handbalvereniging S.V.V.H. Heibloem gaat ook dit jaar weer POTGROND verkopen.
Het grote voordeel voor U is natuurlijk dat U er niet zelf mee hoeft te sjouwen, maar dat wij u deze
potgrond aan huis zullen bezorgen.
Wij verkopen zakken van 50 liter.
1 zak potgrond kost € 4.50
t / m 5 zakken betaald U € 4.25 per zak
voor 6 zakken of meer betaald U € 4.00 per zak
Het bezorgen is verder gratis
Wilt u graag gebruik maken van deze actie en onze vereniging daarmee steunen geef dan uw
strookje af als ze hiervoor aan de deur komen. Het strookje wordt in week 11 (11 t/m 16 maart)
bij u opgehaald. De potgrond wordt op vrijdag 22 maart bij u afgeleverd.
Mocht er in de week van het ophalen van het strookje, niemand bij u aan huis zijn geweest om u
bestelling op te nemen, dan kunt u altijd u bestelling telefonisch kenbaar maken bij Linda van den
Eijnden (495352).
Bij het ophalen van het strookje zal de potgrond worden verrekend !!!

Werkgroep kermis Heibloem
Na een zeer grondige evaluatie door de werkgroep is besloten om voor
2013 geen activiteiten te organiseren rondom kermis 2013.
Hiervoor zijn twee hoofdreden:a) De kermisexploitanten zijn verre van enthousiast, ondanks
sponsoring van lokale ondernemers die uiteindelijk weer in hun kas terechtkomen.b) Communicatie
loopt in zijn geheel niet vlekkeloos, zelfs zeer stroef. In het verleden zijn diverse zaken gebeurd die
de schoonheidsprijs niet verdienen. Afspraken maken met partijen is vaak heel moeilijk, of gaan
hun eigen gang zonder overleg.
Dit alles heeft ons doen besluiten om onze energie te investeren op een ander moment dan tijdens
de kermis. Dit houdt in dat na overleg met organisatie Dorpsfeest Heibloem is besloten de
zeepkistenrace verder voor te zetten in het jaarlijks terugkerend Dorpsfeest medio juni. De
organisatie van de kleurwedstrijden zal door gemeente ter hand worden genomen. De Werkgroep
Kermis is per medio 1 maart 2013 ontbonden.
Werkgroep Kermis Heibloem:John den Bekker,Rob Vanlier, Johan van Bakel, Henk Vestjens

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, 0475-771 771
Huisartsenpost Weert: Begijnhofstraat 36, 0495-677 677
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

ZijActief Heibloem
7 maart: Straatkinderen van Brazilië
Op donderdag 7 maart zal Jeroen Daniels namens Busardo, de percussieband uit Leudal, ons
vertellen over Sint Martinus Stichting. Busardo is muzikale ambassadeur van deze stichting en met
een gedeelte van hun inkomsten uit optredens e.d steunen zij deze stichting. Deze stichting zet
zich in voor een betere toekomst voor de kansloze 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.
Beste lezers van de Erica.
De Heemkundevereniging heeft de beschikking over boekwerken en boekjes die allemaal
handelen over de geschiedenis van Heibloem. Enkele van die boekjes zijn te koop bij bakkerij
Christine. Enkele ook niet meer vanwege het feit dat ook andere aanbieders van deze gelegenheid
gebruik willen maken en de ruimte beperkt is. Christine heeft de ruimte en bemoeienis altijd gratis
beschikbaar gesteld waarvoor onze dank.
Voor de duidelijkheid kunt U onderstaand zien wat waar te koop is en voor welke prijs.
Het boek50 Jaar Verenigd
–prijs €18,-af te halen bij Jan Verkennis
Het boekjeEen veilige hoogte –
- prijs €5,-af te halen bij Christine
Het boekjeVan twaalf naar een
-prijs €4,-af te halen bij Christine
De folderHeibloem
- prijs €2,-af te halen bij Jan Verkennis
De folderKloosters van de Heibloem -prijs €2,-- af te halen bij Jan Verkennis
De folderGrootgrondbezit rond 1900-prijs €3,-- af te halen bij Jan Verkennis
Bij Christine gelden de openingstijden; bij Jan kunt U dagelijks terecht mits vooraf telefonisch
aangekondigd.
De inkomsten van de boekverkoop (behalve van het boek 50 Jaar Verenigd) komen geheel ten
goede aan onze vereniging. Het bestuur.

Pasen staat weer voor de deur en dat betekent dat er weer eieren geverfd moeten worden.
Jeugdwerk Heibloom wil het jullie ook dit jaar weer gemakkelijk maken en de eieren al voor jullie
koken, verven en ook nog aan huis brengen!
Hiermee steunt u dan meteen
de activiteiten voor de kinderen van het jeugdwerk.
We komen bij u aan de deur met deze eieren op
vrijdag 22 maart 2013 vanaf 18.00u.
Indien niemand thuis is komen we nog eens aan op zaterdag 23 maart.
Ook dit jaar komen we niet met de traditioneel geverfde eieren,
maar met hele LEKKERE, mooie, gekleurde regenboogeieren
De eieren kosten 35 cent per stuk.
30 eieren voor €9.00
Mochten jullie niet thuis zijn dan kunnen jullie de eieren bestellen bij
Petra Janssen, Tel: 06-10492079: dan worden ze ook thuis bezorgd!

Namens alle kinderen van
bedanken we jullie voor de steun en
wensen jullie
een vrolijk Pasen.

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

Week 10
7 mrt.
7 mrt.
8 mrt.
Week 11

AGENDA 2013
Briefjes potgrondactie
12 mrt.
SVVH Handbal
Straatkinderen van
21 mrt.
Brazilië Zij Actief
Senioren
22 mrt.
jaarvergadering
Jaarverg. Mingelmoos
26 mrt.
met schieten
Ophalen briefjes
30 mrt.
potgrondactie SVVH

Paasstuk maken
Mingelmoos
Paastuk maken
ZijActief
Bezorgen bestelde
Potgrond SVVH
Paasviering ZonneBloem en Sen. Ver.
Paaseieren zoeken
Mingelmoos

