“ERICA” – HEIBLOEM

10-06-2013
(week 24 nr.23)

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: 10 juni – 16 juni
Zondag16 juni 11.00 uur
11e Zondag door het jaar
Zang : ?
Lector: Lisa
Zapper: H. van Lier
Misintentie voor:
- Jos van dijk vanwege zijn verjaardag
In verband met de zomervakantie verschijnt er in week 27,29 en 31 geen Erica.
M.v.g. de Redactie
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
Heemkundevereniging Heibloem
Fotolijsten in en rond Heibloem
De komende week gaat de heemkundevereniging samen met de gemeente in de kern van Heibloem en in
het gebied de Waterbloem vier grote fotolijsten plaatsen. De lijsten zijn leeg en dat is ook de bedoeling.
De bewoners en bezoekers van Heibloem die er door heen kijken zien een beeld van de omgeving. Zo
wordt even stil gestaan bij de vraag hoe het er hier uit ziet en wie vaker door de lijsten kijkt ziet ook hoe
alles steeds verandert. Het idee om deze fotoframes te maken is bedacht door Jan van Kempen uit
Heythuysen. Ook in andere kernen van de gemeente Leudal gaan heemkundeverenigingen lijsten
neerzetten. Op donderdag 13 juni wordt de laatste van de zevenenvijftig lijsten in de buurt van het
gemeentehuis geplaatst door Jan van Kempen en wethouder Paul Vogels. Het project duurt tot september
of oktober.

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
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 (06-12110252 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.

ZIJACTIEF HEIBLOEM
6 juni: verslag fietstocht naar poppen- en verzamelmuseum te Kessel-eik. Dit keer hadden we
flink geluk met het weer. Onder begeleiding van een stralend zonnetje togen we op de fiets naar Kesseleik. Hier werden we verwelkomd met eigengemaakte bienenstich en koffie/thee. Na een uitgebreid
voorwoord door de eigenaresse, mevrouw Teeuwen, over hoe alles tot stand was gekomen, kregen we
een korte demonstratie van halskettingen maken en was er de mogelijkheid een ketting te kopen, waar
ook gretig gebruik van werd gemaakt door sommige leden. Daarna een rondleiding door het huis, wat
gedeeltelijk wordt gebruikt voor Bed&Breakfast, en vervolgens naar het verzamelmuseum, ondergebracht
in een oude champignonschuur, maar ondertussen helemaal verbouwd was tot museum. Je kunt je niet
voorstellen hoeveel poppen en andere ‘oude’ voorwerpen er uitgestald lagen. De eigenaresse deed al
jaren verzamelen, en kreeg ook geregeld van mensen om haar heen oude poppen en andere oude
gebruiksvoorwerpen aangeboden. Ongelooflijk hoe schoon en netjes er alles uitzag. En door alle verhalen
die ze erbij verteld werd het steeds later….. Uiteindelijk was het al na 22.30u voordat we weer de fiets
stapten naar huis. Het was door het onverwachte warme weer van die dag ook op de terugweg nog
lekker aangenaam fietsen. Een prachtige fietsavond met een erg leuke bestemming. Het organisatieteam
Anny, Riek en Leny: bedankt, het was erg leuk!!
20 juni: uitnodiging fietstocht naar bakkerij Christine Nijssen in Neer. In verband met het 25jarig
jubileum van bakkerij Christine Nijssen hebben ons fiets organisatie team 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
Handboogvereniging Heideroosje Heibloem
Op het tweede bondsconcours van de bond Gezellig Samenzijn op zondag 9 juni 2013, georganiseerd
door onze eigen vereniging te Heibloem hebben onze schutters de volgende punten geschoten:
1e zestal: Cor joosten 184 pnt, Edwin Joosten 182, Math Crins 176, Marc Simons 173, Jan Derks 170,
Stephan Baetsen 166, Totaal 1051 pnt.
2e zestal: Ben Koper 175 pnt, Huub Sijbers 168, Peter Verstappen 167, Fred Janssen 162, Jo Peeters
162, Leon Houben 154, Totaal 988 pnt.
3e zestal: Maikel Boumans 165 pnt, Jac Delissen 164, Rian Jeurninck 161, Hans Sijbers 150, Huub
Korsten 145, Drë van Roij 138, Totaal 923 pnt.
4e zestal: Michael Simons 162 pnt, Rick Teeuwen 155, Anthonie Ghielen 152, Har Moonen 151, Jan
Ottenheim 142, Maurice Linders 131, Totaal 893 pnt.
5e zestal: Petra Joosten 157 pnt, Diana Sijbers 154, Wim Janssen 152, Ria Ghielen 139, Stephan Ghielen
139, Loet Jeurninck 122, Totaal 863 pnt.
6e zestal: Mike Koper 157 pnt, Jelle Crommentuyn 139, Carolien van Dijk 138, Thei Peters 126, José
Korsten 124, Door Crins 57, Totaal 741
Jeugd 18 mtr: Brianne Ghielen 129 pnt, Olga Sijbers 129, Mike Sijbers 70 pnt.

Herrie in de tent in Roggel!!!!!!!!!
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”.
Als deze opvoering net zo zal zijn als in de “Bombardon” dan
mag u wat verwachten! 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 vrijdag 21 juni in “La Rochelle” in Roggel. De
kassa is open om 18.45 uur en de opvoering begint om 19.30uur. Entree: kinderen tot en met 12 jaar 3
euro, volw. 5 euro. Geen reserveringen. Meer info.: tel.: 0475493706 of 0475494421.

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
Eatpunt Heibloom
Eén keer per maand gaan we samen eten op de derde dinsdag van de maand om 12.00 uur
In cafetaria Route 74 op 18 Juni 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 18 juni 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 woensdag 12 Juni bij :
Wiel Caenen
Noor Baetsen
Elzenweike 5
Delshorst 3
Tel.nr. 492383
Tel.nr.495080

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.
10 okt
19 okt.
19 okt.

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

Culinaire avond Zij Actief
Dropping Ongeros
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

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

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

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

