“ERICA” – HEIBLOEM

01-04-2013
(week 14 nr.12)

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: Jeanine v.d Kruijs, tel: 0475-495568

Misintenties 1 april - 7 april
Zondag 7 april 11.00 uur
2e Zondag van Pasen (Beloken Pasen)
Zang: ?
Lector: Liza, Zapper: H. van Lier
Intentie voor:
- Het welzijn van de parochie
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
ZIJACTIEF HEIBLOEM
18 april: salade avond
Op donderdag 18 april gaan we o.l.v. Nicole van Rijt salades maken. Lekkere verse salades met
ingrediënten die bij de meeste mensen gewoon in de keuken aanwezig zijn, maar ook een salade
gerelateerd aan het komende seizoen: een aspergesalade. Na een korte inleiding door Nicole gaan we in
groepjes deze salades maken. Op iedere tafel zal een recept klaarliggen. In totaal zijn er recepten voor
10 salades. Als de salades klaar zijn, gaan we ze uiteraard proeven. Nicole zal zorg dragen voor de
ingrediënten, de leden hoeven alleen een snijplankje en snijmesje mee te nemen. Het belooft een lekkere
en gezellige avond te worden!
Om een inschatting te krijgen hoeveel ingrediënten Nicole moet meenemen, vragen
we vooraf je opgave. Graag voor woensdag 11 april telefonische opgave bij Lenie
Daniels, tel. 495219 of via ons mailadres: zijactiefheibloem@hotmail.com. De eigen bijdrage voor deze
avond is €5,00, dit bedrag graag voor aanvang van de avond betalen.
Locatie : de Klokkestoel, aanvang 20.00u.

S.V.V.H. VOETBAL
Uitslagen
SVVH E1 – EMS E2
SVVH E2 – SHH E10
SVVH C1 – Leveroy C1
Olympia Boys 1 – SVVH 1
SSE 6 – SVVH 3
Neerkandia 1 – SVVH
HBSV 5 – SVVH 2
Hebes 4 – SVVH 3

5-1
8-2
2-3
3-2
1-0
1-2
4-2
1-2

Programma
Zaterdag 6 April
SVVH kabouters spelen thuis in Heibloem om 09.30u aanwezig zijn om 09.00u
10.00u Vesta E2G – SVVH E1 vertrek om 09.00u naar Melick
10.00u Merefeldia E7 – SVVH E2 vertrek om 09.00 naar Nederweert
13.30u St. RKHVC/FC Maasgouw C2G – SVVH C1 vertrek om 12.30u naar Hunsel
Zondag 7 April
14.30u SVVH 1 – Bevo 1
12.00u SVVH 2 – Helden 5
10.00u SVVH 3 – RKSVO 7
Voor wedstrijdinfo standen en afgelastingen kijk op www.svvh.nl of op www.voetbal.nl

Op zondag 7 april aanstaande wordt van 13:00 uur tot 17:00 uur in de Klokkenstoel
een foto-expositie gehouden. Daar worden foto’s getoond van de Communiefeesten van
1948 tot 1990 en de communiemode in de eerste kwart van de vorige eeuw. Tevens
worden daar op verzoek weer de foto’s getoond van de LTS voor externen die in de
jaren 1945 tot 1960 op het klooster de Heibloem gevestigd was. Ook zijn er pentekeningen te zien van
het klooster uit de periode van 1850 – 1900 toen de fotografie nog in zijn kinderschoenen stond en veel
situaties met de pen werden vastgelegd. Er zijn foto’s te bewonderen van de jubileumfeesten (50, 75,
100, 125 en 150 jaar) van het klooster Heibloem. De op de expo’s in 2011 en 2012 getoonde foto’s zijn
ook nog in te zien. Alleszins de moeite waard om te komen kijken. De entree is gratis en u bent van
harte welkom.

Kledinginzameling
Binnenkort houden wij weer een kledinginzameling. Doe mee en
breng a.u.b. zoveel mogelijk kleding en schoenen naar de
vrachtauto. De geldelijke opbrengst komt ten goede aan de
leerlingen van onze school of de leden van onze vereniging.

Donderdag 25 april
2013
U kunt de zakken met kleding alleen ’s ochtends tot 09:00 uur
inleveren op onderstaand adres:

Wat wordt er wel ingezameld?
Alle draagbare boven – en onderkleding
Draagbare schoenen (aan elkaar gebonden)
Huishoudtextiel (washandjes, handdoeken, tafellakens, dekens, kussenslopen)
Zachte knuffelbeesten
Wat wordt er niet ingezameld?
Vloerbedekking, tapijten en snij afval (kleine lappen stof)
Niet draagbare kleding en schoenen
Dekbedden, kussens, tuinstoelkussen, etc.
Werkkleding en vervuilde kleding
Hard speelgoed
Kledingzakken waar de beste kleding al uit is gehaald/gesorteerd (bijv. van een
kringloopwinkel)
Hoe moet de kleding verpakt worden?
Alles dient verpakt te zijn in een dichte plastic zak (s.v.p. niet in dozen). Een plastic zak biedt de beste
bescherming tegen het vuil en nat worden van de kleding. S.v.p. niet grote aantallen dezelfde of op
dezelfde manier dichtgeknoopte kledingzakken aanbieden, hierdoor wordt de suggestie gewekt dat de
kleding gesorteerd is. Voor gesorteerde kleding kan geen vergoeding worden gegeven.

>BS De Heihorst<
>Pater van Donstraat 2a<>Heibloem<

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
Eatpunt Heibloom

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

Aetpunt:
Eén keer per maand gaan we samen eten op de derde dinsdag van de maand om 12.00 uur
In cafetaria Route 74 op 16 April 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 16 april a.s.
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
onderstaand adres.
Aanmelding uiterlijk vóór donderdag 11 April bij :
Wiel Caenen
Elzenweike 5
Tel.nr. 492383

26 mrt.
30 mrt.
30 mrt.
7 april
18 april
21 april
21 april
24 april
25 april
30 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
15 juni
16 juni
19 juni
20 juni
23 juni
27 juni
Week 31
10 aug.

AGENDA
Paasviering Zonnebloem & Seniorenver.
Paaseieren zoeken Mingelmoos
Paaseieren zoeken Onger os
Fototentoonstelling Heemkundever.
Salade avond Zij Actief
Natuurwandeling Onger os
Benefietconcert Kerk Heibloem
Kinderworkshop Mingelmoos
Kledinginzameling school
Koninginnedag
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
Buizers 5x11 ’80 en ’90 party
Buizers Heiland Games
Oefenen volleybal Mingelmoos
Fietsen Zij Actief
Volleybaltoernooi
Vergadering Gemeenschapsraad
KVW week
Fietstocht en BBQ Onger os

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

Heibloemse Driekamp
Jeugdactiviteit Onger os
Wijs met medicijnen Zij Actief
Bowlen Mingelmoos
Lezing Heemkundever. (archeologie)
Dorpentocht Zonnebloem / Seniorenver.
Vergadering Gemeenschapsraad
Waak voor inbraak Zij Actief
Toneel Het Scherm Open
Culinaire avond Zij Actief
Dropping Onger os
Dropping / speurtocht Mingelmoos
Sint Maarten
Intocht Sint Nicolaas
Sinterklaas Onger os
Sinterklaas Mingelmoos
Lezing Heemkunderver. (gesch.Meijel)
Podoloog Zij Actief
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

