“ERICA” – HEIBLOEM

29-04-2013
(week 18 nr.17)

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: 1e zondag van de maand. Doopsel opgeven bij: Jeanine v.d Kruijs, tel: 0475-495568
Misintenties: 29 april – 5 mei
Zondag 5 mei 11.00 uur
6e Zondag van Pasen
Zang: Herenkoor
Lector: H. Korten
Zapper: Fr. Fijten
Jaardienst voor:
- Theodorus Verheijden en Anna op den Drink
Misintentie voor:
- Overleden ouders van Lier-Korten
- Overleden fam.leden van fam. Van der Leeden
- Uit dankbaarheid
Zondag 5 mei 14.00 uur
Doopviering: Jayline ten Heggeler
Vrijdag 10 mei in de kerk H.Dionysius te Asselt
Voorgenomen huwelijk:
Robert van der Leeden en Gillian Tongue, wonende Horstpeel 13 te Heibloem.
OPROEP AAN AGRARIERS I.V.M. NAAMFEEST ISIDORUS
Isidorus is de patroonheilige van de boeren. Isidorus, een boer van eenvoudige komaf, viert
op 15 mei zijn naamdag.
De pastorale werkgroep heeft het idee opgevat om ter gelegenheid van de naamdag van Isidorus de
agrariërs in de parochies Heibloem, Neer en Roggel in de gelegenheid te stellen hun vee, stallen en/of
akkers te laten zegenen.
Dit zal gaan plaatsvinden op zondagmiddag 12 mei en op woensdagmiddag 15 mei.
Pastoor Schwillens komt dan persoonlijk bij u langs om de zegening te verrichten.
Mochten er agrariërs zijn, die buiten deze parochies wonen, maar wel interesse hebben, meldt u dan toch
aan. Wij zullen dan kijken wat mogelijk is.
Interesse? Wel aanmelden! Dit kan via mail naar: parochiesecretariaat@kpnmail.nl
of telefonisch bij het parochiesecretariaat Roggel: 0475-491393.
Openingstijden parochiesecretariaat: maandag-, dinsdag- en donderdagmorgen: 9.00-11.30
uur.

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
S.V.V.H. VOETBAL
Uitslagen
Brevendia E2 – SVVH E1
Reuver E7 – SVVH E2
EVV C2 – SVVH C1
SVVH 1 – Lierop 1
SVVH 2 – RKSVN 5
SVVH 3 – Merefeldia 7

3-2
3-10
1-2
1-1
1-5
1-1

Programma
Zaterdag 4 mei
09.30u – 10.30u SVVH kabouters spelen toernooitje bij RKVB te Baexem.
De rest van de jeugdteams zijn vrij.
Zondag 5 mei
14.30u Milheezer Boys 1 – SVVH 1
10.00u RKMSV 6 – SVVH 2
10.00u RKMSV 9 – SVVH 3
Voor wedstrijdinfo standen en afgelastingen kijk op www.svvh.nl of op www.voetbal.nl

Verse Hollandse aardbeien en asperges
Automaat: 7 dagen per week 7.00-22.00
(betalen met kleingeld)
Winkel:
*nieuw vanaf 2013*

woensdag

9.00 - 17.00

vrijdag

9.00 - 12.30

zaterdag

9.00 - 15.30

www.boutenaardbeien.nl

Peuterspeelzaal ‘t Hummelke
Openingstijden: maandag- en vrijdagmorgen
8.45-11.45u
Telefoonnummer: 06-15338431

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

Jeugdtoneel - Herrie in de tent!!!!!!!!!
Onder de swingende regie van Door Vercoulen en Jaqueline
Linders is de jeugdafdeling van toneelgroep “Het Scherm
Open” enorm trots u te presenteren de klucht: “Herrie in de
tent”. 21 Jeugdleden in de leeftijd van 13 tot en met 17 jaar
hebben 30 weken lang 1 keer per week bij Briels hun
mobieltje aan de kant gelegd om zich vol overgave te storten
op de repetities. En als de jeugd hun mobieltje aan de kant
legt, niet kan whatsappen, youtuben en twitteren, dan moet
het toch de moeite waard zijn. Eerlijk is eerlijk, het moet
gezegd worden, er staat een schitterende productie. Ze
zouden het prachtig vinden als jullie naar deze opvoering
komen kijken en de eigen kids meenemen. Dé gelegenheid om even van de mobieltjesplaag gered te zijn
en de aandacht te richten op de buitenwereld. Om preciezer te zijn, deze opvoering speelt zich af op
camping Hoogeind. Dit is natuurlijk geen doorsnee camping. Er komen allerlei typetjes…en als er allerlei
typetjes komen gebeurt er van alles…en als er van alles gebeurd staat de politie op de stoep. De camping
heeft nog plek dus als u ook een typetje bent en wilt weten wat er zich allemaal afspeelt wees dan
welkom. De camping is open op zaterdag 11 mei in “de Bombardon” in Heythuysen en vrijdag 21 juni in
La Rochelle in Roggel. Beide opvoeringen is de kassa open om 18.45 uur en de opvoering start om
19.30uur. Entree: kinderen tot en met 12 jaar 3 euro, volw. 5 euro. Geen reserveringen.
Meer info.: tel.: 0475493706 of 0475494421
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

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

ZIJACTIEF HEIBLOEM
23 mei: Uitstapje naar Openluchtmuseum de Locht in horst Melderslo.
Dit jaar gaat ons uitstapje naar De Locht, het openlucht museum in Melderslo. Dit museum geeft een
boeiend beeld van de wijze waarop men tussen 1850 en 1950 leefde, woonde en werkte op het
platteland. Vertrek per fiets of auto vanaf de Klokkenstoel. Eigen bijdrage uitstapje: 25,00 euro. Betalen
is opgave, graag dit bedrag uiterlijk 15 mei overmaken op ons bankrekening nummer 14 42 26 308
o.v.v. je naam en uitstapje, geef tevens aan of je per fiets of met de auto wilt gaan. We verzoeken je op
tijd op te geven, want i.v.m. diverse planningen kan opgave na deze datum niet meer aangenomen
worden!
8 mei BEDEVAART KAPEL in ’t ZAND.
Dit jaar organiseert ZijActief Haler-Uffelse de Bedevaart van de kring Weert.
Het thema van de viering is: SAMEN STERK. Op 8 mei 2013 zal deze viering om 19.30 plaats vinden
in Kapel in `t Zand te Roermond. Marielle Beusemans zal de viering voorgaan. De Kapel is open vanaf
18.30 uur. Heb je intenties voor de viering kun je deze doorgeven tot 4 mei aan Anja Hansen bij
voorkeur via ahansen@online.nl of telefonisch 0495-551341. Per intenties moet € 10,- aan Kapel in `t
Zand betaald. De intenties graag contant te betalen aan Myriam Mousset voor aanvang viering.

Rectificatie zeepkistenrace 2013
De uiterste opgave datum voor de zeepkistenrace is niet 28 april 2013 maar 28 mei 2013.
Alvast bedankt,
John, Martijn en Rob
Opgeven voor KVW Heibloem
Vanaf deze week kunnen alle kinderen die op de basisschool zitten zich weer opgeven voor de KVW week,
deze is van 29 juli t/m 2 augustus. Opgeven kan ook dit jaar alleen via heibloem.daarleefje.nl. Ga in
het menu naar Kindervakantiewerk. Daar staat in het menu ‘aanmelden KVW week’. Door erop te klikken
verschijnt het aanmeldingsformulier. Dit kan alleen digitaal ingevuld en verstuurd worden. Opgeven en
betalen kan tot uiterlijk 12 mei 2013. Mocht u nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met
Cindy Jeucken (0475-491858) of via kvwheibloem@gmail.com

30 april
10 mei
16 mei
19 mei
23 mei
1,2 juni
6 juni
8 juni
8 juni
8,9 juni
5,12 juni
13 juni
15,16 jun
15 juni
16 juni
19 juni
20 juni
23 juni
27 juni
28 juni
Week 31
10 aug.
18 aug.
Sept.
15 sept.
19 sept.
27 sept.

AGENDA
Koninginnedag
Beugelen Elbeek
Vergadering Gemeenschapsraad
Fietstocht met BBQ Mingelmoos
Uitstapje Zij Actief
Dorpsfeest Heibloem
Fietsen Zij Actief
Lasergamen Mingelmoos
Fietsen en BBQ Elbeek
Bondsconcours Handboogvereniging
Oefenen Volleybal Mingelmoos
Veteranentoernooi Handboogverenging
Nationaal concours Handboogvereniging
Buizers 5x11 ’80 en ’90 party
Buizers Heiland Games
Oefenen volleybal Mingelmoos
Fietsen Zij Actief
Volleybaltoernooi
Vergadering Gemeenschapsraad
Afscheid Meester Verstappen
KVW week
Fietstocht en BBQ Onger os
Heibloemse Driekamp
Jeugdactiviteit Onger os
Boerengolfen Elbeek
Wijs met medicijnen Zij Actief
Bowlen Mingelmoos

2013
1 okt.
1 okt.
10 okt.
10 okt.
19 okt.
19 okt.
7 nov.
8 nov.
9 nov.
9 nov.
11 nov.
17 nov.
21 nov.
26 nov.
28 nov.
30 nov.
30 nov.
9 dec.
11 dec.
12 dec.
12 dec.
13 dec.
19 dec.
21 dec.
4 jan. ‘14
4 jan. ‘14
25 jan‘14

Lezing Heemkundever. (archeologie)
Dorpentocht Zonnebloem / Seniorenver.
Vergadering Gemeenschapsraad
Waak voor inbraak Zij Actief
Toneel Het Scherm Open
Feestavond Elbeek
Culinaire avond Zij Actief
Dropping Onger os
Dropping / speurtocht Mingelmoos
Bowlen Elbeek
Sint Maarten
Intocht Sint Nicolaas
Kaarten/kienen Elkbeek
Lezing Heemkunderver. (gesch.Meijel)
Podoloog Zij Actief
Sinterklaas Ongeros
Sinterklaas Mingelmoos
Kerstworkshop Elbeek
Kerstuk maken Mingelmoos
Vergadering Gemeenschapsraad
Kerststukje maken Zij Actief
Kaarten en kerststukjes maken Onger os
Kerstavond Zij Actief
Ouderenattentie Mingelmoos
Nieuwjaarsborrel Mingelmoos
Voorverkoop Bonte Avond
Bonte Avond Heibloem

