“ERICA” – HEIBLOEM

20-05-2013
(week 21 nr.20)

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: 20 mei – 26 mei.
Zondag 26 mei 11.00 uur
8e Zondag door het jaar, Hoogfeest Allerheiligste Drieëenheid.
Zang: kinderkoor
Lector: Lisa
Zapper: H. van Lier
Misintentie voor: Alle kinderen die vandaag hun 1e Heilige Communie ontvangen.
Vandaag zullen de volgende kinderen hun 1e Heilige Communie ontvangen:
- Rick Bouten, Finn Janssen, Stef Janssen, Britt Korten, Freek van Lier, Lieneke van Lier, Yilan Neijndorff,
Michal Marcinkowski, Thomas Pijnenburg, Sjors Smeets, Lisa Vaes en Stijn Zelen.
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

Bibliotheek Heibloem
Wij zijn gevestigd in Basisschool “De Heihorst”. Tel.nr tijdens openingsuren 06 -13060919
www.bibliocenter.nl
Openingstijden:
Maandag
15.00 uur-17.00 uur en
19.00 uur-20.00 uur
Donderdagmorgen 10.30 uur-12.00 uur
Iedereen is van harte welkom om tijdens de openingstijden.
De bibliotheek is op maandag 27 mei gesloten!

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

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

Aan alle hondenbezitters van Heibloem:
Gelieve niet met uw hond op het speelveld van de school te komen spelen of oefenen.
Regelmatig treffen wij daar uitwerpselen aan, die voor veel overlast zorgen.
Binnenkort zal ook een bord geplaatst worden met verboden toegang voor honden.
Er zijn voldoende andere plekken in het dorp hiervoor. Wij vragen om uw begrip!
Vriendelijk dank OR de Heihorst
S.V.V.H. Voetbal
Uitslagen
SVVH Kabouters zijn 1e geworden op toernooi bij sv Roggel. PROFICIAT!
SVVH C1 is op toernooi bij SHH te Herten als 5e in de poule geëindigd.
Programma
Zaterdag 25 Mei
Feestavond van SVVH voetbal i.s.m. SVVH handbal. Welkom vanaf 19.00u
Bbq gaat aan vanaf 20.00u.
Verder geen programma voor aankomend weekeinde voor SVVH.
! Wij zijn dringend op zoek naar leiders/trainers voor het C elftal voor het komende seizoen.
Het gaat vooral om de trainingen door de week. Samen met Jordy Nelissen. Kan ook met
meerdere personen. Heb je interesse, dan neem contact op met Peter vd Eijnden 0651988701 of Jos van Lier 06-51343867!

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

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
Senioren
Op maandag 27 mei gaan we jeudeboules doen bij de kerk van 18.00 uur tot 20.30 uur. Wie mee wil
doen of eens wilt kijken is welkom vanaf 18.00 uur.
Op woensdag 5 juni gaan we weer fietsen. We vertrekken om 13.30 uur aan de kerk.
Op woensdag 3 juli is het jaarlijks uitstapje . De informatie van de reis valt binnenkort in de brievenbus.
Ook niet leden kunnen mee zolang de bus niet vol is.
Groetjes Frits
Dorpsfeest Heibloem 1 & 2 juni
Het eerste weekend van juni staat traditie getrouw weer in het teken van het Dorpsfeest.
Met op het programma het volgende:
Zaterdag 1 juni vanaf 15.00uur de kindermiddag met super vette springkussens, te gekke spellen en
een ballonnenclown. Kort om, van alles voor jong en oud.
Vanaf 20.00uur feest in de tent!! Met dit jaar de super coverband NETWORK. Ze hebben onderhand in
heel Nederland de tent op de kop gezet, en zaterdag 1 juni is Heibloem aan de beurt!!!
Entree is GRATIS!!! Kom feesten!!!
Zondag 2 juni vanaf 15.00uur is er een zeepkistenrace. We beginnen met de kleintjes en later op de
middag komen de echte snelheidsduivels aan de beurt!! Na de races gaat het feest in de tent tot
23.00uur door!!! Jullie komen toch ook?
Het feest vind plaats op het grasveld naast de kerk.
Tot 1 & 2 juni.

ZijActiefHeibloem
6 juni: fietstocht naar poppen verzamel museum te Kessel-eik
Op 6 juni gaan we fietsen naar Kessel-eik, waar we een bezoek zullen brengen aan een poppen verzamel
museum. Om 20.00u worden we in het museum ontvangen met koffie of thee met eigen gemaakt
gebak. Daarna krijgen we een rondleiding met uitleg. We vertrekken per fiets om 19.00u bij de
Klokkestoel. Mocht het slecht weer zijn, gaan we uiteraard met de auto. Graag willen we vooraf weten
hoeveel leden er mee gaan en vragen we je vooraf op te geven bij Anny Sillekens. Geef bij opgave aan
als je eventueel bereid bent te rijden, zodat we dit dan niet op het laatste moment nog moeten regelen.
Opgave voor zondag 2 juni bij Anny Sillekens, tel. 06-45199484 of mailen naar haar mailadres
annysillekens@home.nl

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

AGENDA
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
Oefenen volleybal Mingelmoos
Fietsen Zij Actief
HEISA zomeravondconcert
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
Lezing Heemkundever. (archeologie)
Dorpentocht Zonnebloem / Seniorenver.

2013
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

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

HANDBALVERENIGING S.V.V.H. HEIBLOEM
Wij, handbalvereniging S.V.V.H. organiseren voor het 34e op een volgende jaar een recreatief
volleybaltoernooi. Dit jaar zal het plaatsvinden op zondag 23 juni 2013
Wellicht een leuk idee om met u personeelsvereniging, buurtvereniging, vriendenclub etc. hieraan
deel te nemen en een gezellige zondag te beleven.
Het toernooi wordt gehouden op sportpark “de Beekkant” te Heibloem.
Bij eventuele jeugdteams mag er geen speler 18 jaar of ouder zijn. Bij mixed-teams dienen
tenminste 2 vrouwen in het veld te staan en per team mogen er niet meer dan 2 spelers ingezet
worden die in 01/02/13 aan de NeVoBo-competitie hebben deelgenomen. Het is een must dat alle
teams zorg dragen voor een scheidsrechter.
Het inschrijfgeld bedraagt 15 euro per team.
Inschrijven is mogelijk door het bijgevoegde inschrijfformulier tesamen met het verschuldigde
inschrijfgeld voor uiterlijk zaterdag 1 juni 2013 in te leveren bij Nancy Schroën Haffmansstraat
18, 6089 NJ Heibloem. Telefoonnummer 0475-495501 of via email nschroen@hotmail.nl (Het
verschuldigde inschrijfgeld overmaken op het banknummer 14.42.14.377 t.n.v SVVH Handbal of
contant tesamen met het inschrijfformulier)

Vergeet je niet op te geven
INSCHRIJFFORMULIER
VOLLEYBALTOERNOOI 2012
************************************************************************************************************
Wij nemen met .... team(s) deel aan het recreatief volleybaltoernooi 2013 te Heibloem in de categorie
.... x heren
.... x mixed
…. X jeugd
en zullen er voor zorgdragen dat tijdens het toernooi voor elk ingeschreven team een scheidsrechter
beschikbaar is.
Wij komen wel/niet in aanmerking voor een eventuele jeugdpoule.
Naam:
team 1: .................................................................heren/mixed/jeugd *
team 2: .................................................................heren/mixed/jeugd *
team 3: .................................................................heren/mixed/jeugd *
(*) doorhalen wat niet van toepassing is.
CONTACTPERSOON:
Naam
: .............................................................................................
Adres

: ..............................................................................................

Woonplaats: .........................................................................................
email adres...........................................................( voor toezendig programma)
Contant betaald bij inschrijving d.d........................................................
overgemaakt op banknummer d.d ........................................................

