“ERICA” – HEIBLOEM

17-06-2013
(week 25 nr.24)

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: 17 juni – 23 juni
Zondag 23 juni 11.00 uur
12e Zondag door het jaar
Zang: Kinderkoor
Lector: H. Korten
Misintentie voor:
- Alle zieke mensen in onze parochie.

Zapper: Fr. Fijten

Mededelingen:
- In verband met vakantie is het parochiekantoor gesloten van 8 t/m 26 juli. Misintenties bestemd voor deze periode graag doorgeven tot uiterlijk 2 juli. Dit is nodig i.v.m. het bijtijds doorgeven aan de bladen.
- Vanaf 1 juni 2013 is dhr. Jo Slaats afgetreden als kerkmeester van de parochies Heibloem, Neer en
Roggel. Ruim 16 jaar is dhr. Slaats lid geweest van , voornamelijk, het kerkbestuur van de St. Martinus
parochie te Neer. Tijdens deze jaren hebben de meeste parochianen hem leren kennen als een
beminnelijke man met een luisterend oor voor eenieder die hem nodig had. Hij heeft zich op vele
terreinen enorm ingezet en aan vele projecten meegewerkt zoals o.a. het bouwen van het parochiehuis
en het onderhouden van de Mariakapel. Daarbij was hij vele jaren actief als kerkhofbeheerder en deed hij
daarvan de administratie. Ondanks dat dhr. Slaats geen bestuurslid meer is zal hij toch nog enkele taken
behouden zoals lidmaatschap van de commissie Personeel en Organisatie en ook zal hij de Mariakapel
blijven onderhouden. Wij, als kerkbestuur, zijn ontzettend dankbaar voor de grote inzet en betrokkenheid
die Jo Slaats heeft getoond voor de parochie. Wij zullen op gepaste wijze afscheid van hem nemen als
bestuurslid en hopen nog vele jaren van zijn diensten gebruik te maken als vrijwilliger. Het kerkbestuur.

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
Nieuws vanuit de redactie
In verband met de zomervakantie verschijnt er in week 27, 29 en 31 geen Erica.
Met vriendelijke groet,
Redactie Erica
S.V.V.H. VOETBAL
Namens SVVH Voetbal zijn we op zoek naar nieuwe jonge leden om aankomend seizoen
ook een kabouterteam op de been te kunnen brengen.
Ben je tussen de 4 en 6 jaar en wil je graag voetballen? Kaboutervoetbal wordt gespeeld in 4x4 vorm
zonder scheidsrechter. Ze spelen 1 x in de 2 weken toernooitjes in gemeente Leudal.
Heb jij of heeft uw kind interesse, neem dan contact op met Peter vd Eijnden tel. 06-51988701 of mail
naar piervdeynden@hotmail.com

PEUTERSPEELZAAL ’T HUMMELKE
Openingstijden: maandag- en vrijdagmorgen van 8.45-11.45 uur
Voor inlichtingen kunt u op deze tijden terecht op het volgende telefoonnummer
06-15338431
Voor meer info kunt u ook contact opnemen met ’t kroekestopke in Roggel, 0475-496165

De Klokkestoel is bereikbaar onder telefoonnummer:
06-36168331
Voor informatie of reserveringen: klokkestoel@gmail.com

Openbare vergadering
27 juni is onze laatste vergadering voor de vakantie. Iedereen die wil meepraten/luisteren met de
gemeenschapsraad is vanaf 20.30 uur van harte welkom in de Klokkestoel.
We hebben het onder andere over de Klokkestoel en de afspraken die gemaakt zijn tijdens het
gebruikersoverleg met het bestuur van de Klokkestoel. Hoe kunnen we vanuit de gemeenschap helpen
om de Klokkestoel op een goede en betaalbare manier te behouden?
Verder kijken we terug op de kermis. Op de website heeft een poll gestaan die door een 30-tal mensen is
ingevuld. Een meerderheid ziet nog toekomst in de kermis, maar mogelijk zijn er nog aandachtspunten
die we aan de gemeente willen meegeven voor volgend jaar.
De volledige agenda is te vinden op de website (http://heibloem.daarleefje.nl/gemeenschapsraad)
Als er nog mensen zijn die op- en aanmerkingen ten aanzien van de kermis willen inbrengen, maar niet
naar de vergaderingen komen, dit kan ook worden gemaild naar:
secretaris.gemeenschapsraad@gmail.com.
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.
Fietstocht Heidebuurt
Beste leden van de Heidebuurt,
Langs deze weg willen we jullie eraan herinneren dat er op 30 juni a.s een buitengewoon mooie en
tevens educatieve fietstocht wordt georganiseerd. U kunt zich nog opgeven via de site van onze buurt,
hetzij om mee te fietsen en/of mee te eten. Wilt U wat meer informatie kijk dan even
op www.heidebuurt.nl voor meer informatie. Vriendelijke groeten en hopelijk zien we U 30 juni a.s.
Activiteitencommissie Heidebuurt.

5 x 11 jubileum C.V. de Buizers
Beste mensen, 55 jaar CV de Buizers zit erop en hoe…
We hebben dit heugelijk feit als carnavals vereniging op
een geweldige manier gevierd. Eerder in het seizoen
hebben we al een heerlijke brunch genoten met leden en
oud leden. Vervolgens een overweldigende receptie
gehouden met onze prinsen wat naadloos overliep in een
super afterparty in de tennishal in samenwerking met St.
de Heibloemse avond.
Afgelopen weekend hebben we ons jubileum afgesloten
met een 70/80thy party met live muziek met FEVER OF
LIFE die vele bezoekers versteld lieten staan van hun
geweldig optreden, gewoon super en als extra een
optreden van Cas een opkomend talent uit Roggel.
De Buizers willen iedereen die op welke wijze dan ook
heeft bijgedragen aan dit jubileum HARTELIJK
BEDANKEN en een dikke MERCI voor onze sponsoren en
vrijwilligers die dit allemaal mogelijk hebben gemaakt.
Namens C.V. de Buizers, de Jubileumcommissie
Zij Actief Heibloem
Fietstocht donderdag 20 juni naar bakkerij
Christine Nijssen in Neer.
In verband met het 25jarig jubileum van bakkerij
Christine Nijssen heeft 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. 0645199484
of
mailen
naar
haar
mailadres;
annysillekens@home.nl

Herrie in de tent in Roggel!!!!!!!!!
Onder de swingende regie van Door Vercoulen en Jaqueline 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
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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

Handboogvereniging Heideroosje Heibloem
Op het nationaal concours van zondag 16 juni 2013 georganiseerd door onze eigen vereniging hebben
onze schutters de volgende punten geschoten:
1e zestal: Edwin Joosten 184 pnt, Huub Sijbers 178, Cor Joosten 173, Marc Simons 163, Fred Janssen
160, Ben Koper 154, Totaal 1012 pnt.
2e zestal: Leon Houben 171 pnt, Jo Peeters 157, Hans Sijbers 155 Maikel Boumans 152, Jac Delissen
142, Michael Simons 140, Totaal 917 pnt.
3e zestal: Jack Vries 162 pnt, Harry Moonen 154, Maurice Linders 152, Jan Ottenheim 152, Petra Joosten
143, Wim Janssen 137, Totaal 900 pnt.
4e zestal: Anthonie Ghielen 148 pnt, Ria Ghielen 134, Guus Luijten 131, Mike Koper 108, Stephan Ghielen
106, Door Crins 91, Totaal 718 pnt.
5e zestal: Thei Peters 131 pnt, Carolien van Dijk 130, Wiel Caenen 112, Totaal 373 pnt.
Jeugd 18 mtr: Olga Sijbers 166 pnt, Brianne Ghielen135 en Mike Sijbers 96 pnt
Bibliotheek Heibloem
Wij zijn gevestigd in Basisschool “De Heihorst”. Tel.nr. 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 een kijkje te komen nemen.
Op woensdag 19 juni van 11.45-13.00 is er een uitverkoop van boeken op de speelplaats van
de basisschool. Volwassen boeken, kinderboeken en tijdschriften.

19 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.
01 okt.
10 okt.
10 okt.
19 okt.
19 okt.

AGENDA
Oefenen volleybal Mingelmoos
Verkoop biebboeken schoolplein
Fietsen Zij Actief
HEISA zomeravondconcert
Volleybaltoernooi
Vergadering Gemeenschapsraad
Afscheid Meester Verstappen
Uitstapje Senioren
KVW week
BBQ en fietstocht Onger os
Heibloemse driekamp
Jeugdactiviteit Onger os
Boerengolfen Elbeek
Wijs met medicijnen Zij Actief
Bowlen Mingelmoos
Lezing Heemkundever. (archeologie)
Vergadering Gemeenschapsraad
Waar voor inbraak Zij Actief
Toneel Het Scherm Open
Feestavond Elbeek

2013
7 nov.
8 nov.
9 nov.
9 nov.
11 nov.
17 nov.
21 nov.
26 nov.
28 nov.
30 nov.
30 nov.
09 dec.
11 dec.
12 dec.
12 dec.
13 dec.
19 dec.
21 dec.
4 jan. ’14
4 jan. ’14

Culinaire avond Zij Actief
Dropping Onger os
Dropping / speurtocht Mingelmoos
Bowlen Elbeek
Sint Maarten
Intocht Sint Nicolaas
Kaarten / kienen Elbeek
Lezing Heemkundever. (gesch. Meijel)
Podoloog Zij Actief
Sinterklaas Onger os
Sinterklaas Mingelmoos
Kerstworkshop Elbeek
Kerststuk maken Mingelmoos
Vergadering Gemeenschapsraad
Kerststukje maken Zij Actief
Kaarten en kerstukje maken Onger os
Kerstavond Zij Actief
Ouderenattentie Mingelmoos
Nieuwjaarsborrel Mingelmoos
Voorverkoop Bonte Avond

Advertentie tarieven ERICA 2013: Particulieren
€2,50
Zakelijk
1 pagina
€12,00
1/2 pagina
€7,00
1/3 pagina
€4,00
1/4 pagina
€ 3,00
Nieuws en uitslagen van verenigingen, stichtingen en kerk worden gratis gepubliceerd.
Kopie kan ingeleverd worden tot uiterlijk zondagavond via ons email adres:
erica.heibloem@gmail.com

