“ERICA” – HEIBLOEM

02-06-2013
(week 23 nr.22)

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
en op woensdag van 9.00-14.00 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: 3 juni – 9 juni
Zondag 9 juni 11.00 uur
10e Zondag door het jaar
Zang : Dames- en Herenkoor
Lector : A. Maessen. Zapper: A. van Dijk
Misintentie 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
3FM Serious Talent CAS en Fever of Life in Heibloem
Op 15 juni 2013 pakt carnavals vereniging De Buizers ter gelegenheid van hun 5x11 jarig
jubileum nog een keer goed uit.
Er staan deze avond twee live acts op het podium van gemeenschapshuis de Klokkestoel.
De Roermondse formatie Fever of life begint de avond met rock muziek uit de 70 en 80 jaren met
nummers van onder andere,Status Quo, The Rolling Stones, The Beatles, Dire Straits,Queen enz.
Daarna is het de beurt aan CAS en zijn band. De 16-jarige Cas Ronckers uit Roggel speelt al vanaf zijn
zesde gitaar en heeft sinds een paar jaar ook songwriting les. Maar daarmee wordt je natuurlijk nog geen
3FM Serious Talent. Als je dan wel nog even een leuk nummer schrijft, dat op de 3FM Facebook pagina
zet en je bericht wordt duizend keer geliked, dan doe je iets goed!
Kaartverkoop is reeds gestart bij Tankstation Koper en Bakkerij Christine Nijssen te Heibloem, wees er
snel bij want vol = vol.
Kortom een avond om niet te missen.

Zonnebloemloterij 2013 van start in Heibloem.
Vrijwilligers van Zonnebloemafdeling Heibloem maken zich op voor de Nationale
Zonnebloemloterij 2013. Vanaf 17 juni tot 29 juni gaan zij met loten à 2,- euro langs deuren in
Heibloem. Met de opbrengst organiseert de Zonnebloem activiteiten die het sociaal isolement
van mensen met een fysieke beperking drastisch helpen verminderen.
De opbrengst van de loterij komt ten goede aan de aangepaste vakanties en dagactiviteiten die de
Zonnebloem landelijk organiseert. Een belangrijk deel is echter ook bestemd voor de activiteiten die in en
rond Heibloem worden georganiseerd. Door mee te spelen met de loterij, draagt u dus lokaal een
belangrijk steentje bij aan de vermindering van eenzaamheid onder een kwetsbare doelgroep.
Trekking
De trekking vindt plaats op 28 oktober 2013. In de prijzenpot zitten 5.019 geldprijzen, waaronder de
hoofdprijs van 15.000 euro. Zonnebloemloten à 2 euro zijn te koop via vrijwilligers aan de deur of te
bestellen op www.zonnebloem.nl.
Aan de Nationale Zonnebloemloterij is vergunning verleend aan stichting SNL/Zonnebloem door het
Ministerie van Justitie 5631620/09/DSP d.d. 7 december 2009
__________________________________________________________________________
Voor meer informatie:Leny Boonen tel.495282
Handboogconcoursen Heideroosje Heibloem
Komende 2 weekenden wordt er op Sportveld de Beekkant te Heibloem geschoten door
handboogschutters uit Limburg. Handboog vereniging Heideroosje organiseert op 8 en 9 juni een
Bondsconcours voor schutters van de bond Gezellig Samenzijn en op 15 en 16 juni een nationaal
concours.
Handboogschieten is een sport voor jong en oud, deelnemers variëren in leeftijd van 10 tot boven de 80
jaar. In Limburg wordt deze sport op zeer hoog niveau beoefend en zijn diverse topschutters actief. U
kunt hen aan het werk zien tijdens deze wedstrijden.
Er wordt op de zaterdagen vanaf 17.00 uur op 24 banen geschoten. Op de zondagen zijn er 2
schietbeurten om 10.30 uur en om 14.00 uur. Er wordt telkens op 24 banen geschoten, met 6 schutters
per baan. De prijsuitreiking vindt plaats op de zondag rond 17.00 uur.

Vrouwen en meidenvoetbal in de lift
Vrouwen- en meisjesvoetbal is de snelst groeiende sport in Nederland. Clubs als Ajax en PSV kennen
sinds kort ook vrouwenteams en het nationale elftal timmert stevig aan de weg. In juli nemen de Oranje
Leeuwinnen deel aan het EK in Zweden.
Ook binnen RKMSV is het vrouwen- en meisjesvoetbal niet meer weg te denken. Veel vrouwen en
meisjes spelen ieder weekend met veel plezier hun wedstrijden.
Mogelijkheden
Er zijn verschillende mogelijkheden voor meisjes om te voetballen bij diverse verenigingen. De meeste
jonge meisjes beginnen te voetballen in de E of F in gemengde teams, bij de vereniging in hun eigen
dorp. Een aantal verenigingen biedt ook specifiek meisjesvoetbal aan in diverse leeftijdscategorieën. Bij
de overige verenigingen blijven de meisjes samen met de jongens voetballen totdat ze naar de vrouwen
overstappen.
Na de jeugd, zijn er echter niet bij alle clubs mogelijkheden om over te gaan naar senioren-teams. Vaak
stoppen meisjes dan noodgedwongen met voetbal en dat is erg jammer.
Bij RKMSV in Meijel zijn op dit moment 3 vrouwenteams actief, op verschillende niveaus, variërend van
de 3e t/m de 6e klasse. Er is dus voor iedereen een geschikt team, of je nu gaat voor prestaties of
gewoon lekker recreatief een wedstrijd wil spelen.
Nieuwe aanmeldingen
Uiteraard zijn nieuwe leden altijd welkom binnen onze vereniging. Je kunt vrijblijvend 2 maanden
meetrainen om te kijken hoe het bevalt. Heb je dus interesse in voetbal en wil je graag blijven voetballen
nadat je de jeugdteams in je eigen dorp hebt doorlopen, of heb je altijd willen voetballen maar is het er
nooit eerder van gekomen: kom eens kijken bij RKMSV en train een tijdje mee!
Voor meer informatie of voor het aanmelden voor trainingen kun je bellen met Carin Ulen, tel. no. 0640227270 of mailen naar wedstrijdsecretarisjeugd@rkmsv.nl
Hopelijk tot ziens op het voetbalveld!

Zomeravondconcert HEISA – Zaterdag 22 juni
Als slotoptreden vóór de zomervakantie, zal HEISA zingen in de tuin van Klooster Stokershorst, te gast
bij de familie Leder. Wij hopen natuurlijk dat de weergoden ons gunstig gezind zijn
echter, we kunnen altijd uitwijken naar binnen. Wij nodigen iedereen van harte uit voor dit concert.
Wij beginnen om 20.00 uur. Omstreeks 20.30 uur een pauze voor een kopje koffie of thee. Daarna nog
een halfuurtje en we sluiten af rond 21.30 uur. Gratis entree.
Mocht u niet op eigen gelegenheid naar Stokershorst kunnen komen, neem dan contact met ons op (0612110252 Wilma) dan regelen wij vervoer.
Graag tot ziens op zaterdag 22 juni a.s. en sluit samen met ons een geweldig seizoen af met in
oktober een zangreisje naar Münster Sarmsheim (Duitsland), diverse optredens rond kerst, als gastkoor
bij Melodia in Roggel en natuurlijk niet te vergeten het Benefietconcert voor Ghana.
Na de zomervakantie beginnen we weer aan een nieuw seizoen, niet alleen met zang en muziek, maar
vooral met veel plezier en aandacht voor elkaar.
S.V.V.H. VOETBAL
Uitslagen
SVVH C1 – vv Eldania Arnhem C6
2-4
SVVH kabouters hebben meegedaan op toernooi Vesta te Melick.
Zij zijn niet verder gekomen als de poulefase.
SVVH E2 heeft een 9e plek bemachtigd op Vesta toernooi te Melick
Programma
A.s. Zaterdag 8 juni is de afsluitingsactiviteit voor de jeugd van het seizoen ism met SVVH Handbal.
Voor degene die zich hebben opgegeven vertrek om 13.00u bij Sportpark
De Beekkant.
Iedereen alvast een fijne zomervakantie namens SVVH.

ZIJACTIEF HEIBLOEM Hallo ZijActief dames,
Fietstocht donderdag 6 juni naar poppen verzamel museum in Kessel-Eik
Donderdag 6 juni gaan we op de fiets naar het poppen verzamelmuseum in Kessel-Eik. Het beloofd later
in de week beter weer te worden, een uitstekende gelegenheid om lekker op de fiets te gaan en wat
vitamine D te snuiven… Vertrek om 19.00u bij de Klokkestoel.
Fietstocht donderdag 20 juni naar bakkerij Christine Nijssen in Neer.
De volgende fietstocht voor donderdag 20 juni is ook geregeld door ons fiets-evenementen-organisatieteam.I.v.m. het 25jarig bestaan van bakkerij Christine Nijssen hebben ze gekozen voor een tocht naar
Neer naar de bakkerij van Christine. Vertrek per fiets om 19.00uur vanaf de Klokkestoel, waarna we om
19.45uur bij het Raadhoes in Neer worden verwelkomd met koffie en vlaai. De koffie wordt betaald uit de
kas, de vlaai is gebakken en aan ons gespendeerd door Christine. Smullen dus… Daarna steken we de
weg over naar de bakkerij en krijgen we daar een rondleiding van haar. Graag wil Christine vooraf weten
met hoeveel personen wij komen.Opgave voor zondag 16 juni bij Anny Sillekens, tel. 06-45199484 of
mailen naar haar mailadres; annysillekens@home.nl Hopelijk tot ziens op een van deze activiteiten!
Senioren
Op maandag 3 juni gaan we jeu-deboules spelen bij de kerk om 18:00 uur tot 20.30 uur. Wie mee wil
doen of eens wil komen 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 de jaarlijkse uitstapje . De reis gaat naar Klundert vlasserij suikermuseum en
rondrit. Ook niet leden kunnen mee zolang de bus niet vol is.
Uitstapje senioren 3 juli :Vertrek om 08.30 uur aan de kerk en wij vragen voor deze dagtocht een
bijdrage van €50,-- per persoon.Opgave en betalen kan tot en met 15 juni bij Toon Janssen, Schoolstraat
21 of bij Frits Fijten, brummenböske 14.Het bedrag kunt u ook overmaken, met vermelding van naam
en adres, op rekeningnummer 144200465 senioren Heibloem. Het bestuur wenst u veel reisplezier. Ook
niet leden kunnen mee zolang de bus niet vol is.
Bibliotheek Heibloem
Bibliotheek Heibloem Openingstijden:
Openingstijden: maandag 15.00-17.00 19.00maandag 15.00-17.00 19.00-20.00.
20.00. Donderdag 10.30-12.00
Donderdag 10.30-12.00 Tel.nr : 06-13060919
Telefoonnummer: 06-13060919
De Klokkestoel
Telefoonnummer: 06-36168331
Email adres: klokkestoel@gmail.com

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
03 juli
Week 31
10 aug.
18 aug.
Sept.
15 sept.
19 sept.
27 sept.
1 okt.
10 okt.

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

AGENDA 2013
Fietsen Zij Actief
10 okt.
Lasergamen Mingelmoos
19 okt.
Fietsen en BBQ Elbeek
19 okt.
Bondsconcours Handboogvereniging
7 nov.
Oefenen Volleybal Mingelmoos
8 nov.
Veteranentoernooi Handboogverenging
9 nov.
Nationaal concours Handboogvereniging
9 nov.
Buizers 5x11 ’80 en ’90 party
11 nov.
Oefenen volleybal Mingelmoos
17 nov.
Fietsen Zij Actief
21 nov.
HEISA zomeravondconcert
26 nov.
Volleybaltoernooi
28 nov.
Vergadering Gemeenschapsraad
30 nov.
Afscheid Meester Verstappen
30 nov.
Uitstapje senioren
9 dec.
KVW week
11 dec.
Fietstocht en BBQ Onger os
12 dec.
Heibloemse Driekamp
12 dec.
Jeugdactiviteit Onger os
13 dec.
Boerengolfen Elbeek
19 dec.
Wijs met medicijnen Zij Actief
21 dec.
Bowlen Mingelmoos
4 jan. ‘14
Lezing Heemkundever. (archeologie)
4 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

