“ERICA” – HEIBLOEM

05-08-2013
(week 32 nr.28)

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: 5 augustus – 11 augustus
Zondag 11 augustus 11.00 uur
19e Zondag door het jaar
Lector: A. Maessen, Zapper: A. van Dijk
Zeswekendienst voor:
- Sjra Winkelmolen en is tevens voor zijn verjaardag
Misintentie voor:
- Nicky Verstappen
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
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

ZIJACTIEF HEIBLOEM
22 augustus: fietsentocht met bezoek aan nieuwe stal familie Hartman.
Op donderdag 22 augustus hebben we een korte fietstocht gepland. We gaan dan de nieuwe stal bij de
familie Hartman op de Boerderijweg bezoeken. Kortgeleden hebben ze een al een open dag gehad. Bij
ons bezoek echter krijgen we meer uitgebreide informatie via een presentatie en
persoonlijke
rondleiding. Ga je mee, geef je dan bij voorkeur op via ons mailadres zijactiefheibloem@hotmail.com of
telefonisch via Els Janssen, tel. 0475-573844.

Bedankt

bedankt

bedankt

Alweer bijna een maand geleden.
Een hoogtepunt in mijn leven.
Mogelijk gemaakt door vele mensen die mij zo lieten weten dat ik voor hen belangrijk was. Maar meer
nog: mensen die duidelijk maakten dat het niet zomaar iets was om elkaar gekend te hebben als kind in
Heibloem. Om hier op school gezeten te hebben. Samen hebben ze een immense inspanning geleverd. En
zo kwamen al die kinderen van nu en vroeger, van 1973 tot 2013 bij elkaar.
Ooit heb ik een slogan gemaakt: Kijk, luister, denk en geniet ... samen!
En dat was wat er op 28 juni gebeurde. Eén heel groot feest voor iedereen.
Ik wil dan ook iedereen die hier op welke wijze dan ook, aan heeft bijgedragen danken uit de grond van
mijn hart.
Het was een onvergetelijke dag, die nog vele malen in herinnering gebracht zal worden.
Duizend maal dank jullie allemaal die dit mogelijk maakten en gekomen zijn,
Arno Verstappen.

S.V.V.H. VOETBAL
Programma
Donderdag 8 Augustus
19.00u SVVH 1 – Laar 1 (Haf Peeters toernooi).
Zaterdag 10 Augustus
19.00u SVVH 1 – Cresentia 1 (Haf Peeters toernooi).

Verse Hollandse aardbeien, kersen en
bessen
Automaat: 7 dagen per week 7.00-22.00
(betalen met kleingeld)
Winkel:

woensdag

9.00 - 17.00

zaterdag

9.00 - 15.30

www.boutenaardbeien.nl

Wie verzint een naam voor onze nieuwe brug??
Sinds kort ligt er achter de voetbalvelden een brug waarmee de beek kan worden overgestoken naar de
Hoorspeel. In het najaar willen we de brug “officieel” openen door hem (of haar?) een naam te geven.
Alle inwoners van Heibloem worden daarom opgeroepen om namen te verzinnen en in te sturen naar
harrievermeulen@hotmail.com
Een jury bestaande uit Harrie Vermeulen en Piet Zegers zal de
namen beoordelen en de beste uitkiezen. Voor de winnaar zal
een gepaste prijs worden verzonnen. Inzending staat open
voor alle inwoners van Heibloem en omgeving (we houden de
grenzen van het rectoraat aan). Over alle andere eventueel
optredende kwesties zal de jury beslissen.
Inzendingen dienen uiterlijk 16 augustus binnen te zijn op het
bovenvermelde e-mail-adres.
Verder is op de website
http://heibloem.daarleefje.nl/gemeenschapsraad weer het verslag van de laatste vergadering geplaatst
en wensen wij iedereen een prettige vakantie!

KVW 2013 … een zeer geslaagde week met heerlijk weer zit er helaas weer
op…
Helaas, helaas, de 49e KVW week in Heibloem zit er helaas weer op.
Het evenemententerrein was ongebouwd tot sprookjesbos, met het huisje van de
Heks, het kasteel van Doornroosje en een echt pratende Sprookjesboom. Heks en
de wolf woonde samen in het huisje van Heks en waren niet de liefste inwoners van
het Sprookjesbos. Roodkapje, Fakir, Assepoester en Kabouter wilde op vrijdag een
feest zonder Heks en wolf.
Op de site, http://heibloem.daarleefje.nl/kindervakantiewerk is te lezen wat we
iedere dag gedaan hebben, hoe het verhaal ging en staan een aantal foto’s.
Op vrijdagavond vertrokken we om 18.00 uur vanaf het schoolplein in een optocht
naar het KVW terrein. Daar begonnen we met de afsluiting van het verhaal. Daarna liet iedere groep een
mooi optreden zien. Na het bedanken van alle sponsoren, vrijwilligers, hulpouders, leiding en het bestuur
werden er 14 jubilarissen in het zonnetje gezet. Er waren 6 jubilarissen die al 5 jaar actief betrokken zijn
bij KVW Heibloem en 4 van 10 jaar. Ook dit jaar hadden we een aantal speciale jubilarissen, Sandra
Lamers en Huub Metsemakers 15 jaar, Cindy Jeucken 20 jaar en Peter Nelissen 25 jaar. Omdat dat wel
een heel bijzonder jubileum is werd hij even extra in het zonnetje gezet, alle groepen hadden
omschreven wat ze van Peter vinden. Ria Strijbos werd ook even in het zonnetje gezet, zij stopt als
bestuurslid. Na het officiële gedeelte konden de kinderen spelletjes doen en als afsluiting hadden we
de loterijtrekking.
We kunnen weer terug kijken op een hele fijne KVW week, we hebben heerlijk warm weer gehad.
Daardoor werd er iedere dag veel gebruik gemaakt van ons grote zwembad en door de jongere kinderen
door hun eigen grote zwembad. Ook ons eigen springkussen werd veel gebruikt, net als de geweldige
zeepbaan.
Omdat we in 2014 ons 50-jarig jubileum hebben hadden we dit jaar een statiegeldactie. Iedereen kon
statiegeldflessen en –kratten inleveren. De opbrengst hiervan wordt volgend jaar besteed aan leuke
activiteiten voor de kinderen.
Wij willen alle kinderen enorm bedanken voor hun inzet en enthousiasme tijdens de verschillende
activiteiten. Dit zorgt ervoor dat onze leiding en wij als bestuur gemotiveerd blijven.
Natuurlijk willen wij ook al onze leiding van harte bedanken voor hun grandioze inzet tijdens deze week
en tijdens de voorbereidingen ervan. Mede dankzij deze leiding, het bestuur en onze hulptroepen hebben
de kinderen weer een onvergetelijke week gehad.
Ook alle ouders die geholpen hebben met vervoer, extra hulp e.d. hartelijk bedankt. Ons overzicht van
sponoren was te zien op onze “sponsor en bedankwand”.
Alle ouders krijgen eind september een mail met daarin meer informatie over het bekijken van alle foto´s
die in de KVW week gemaakt zijn.
Degene die nog iets missen wat misschien is blijven liggen kunnen zich melden bij Cindy (491858) of via
kvwheibloem@gmail.com
TOT VOLGEND JAAR ALLEMAAL !!!!

10 aug.
11 aug.
18 aug.
22 aug.
Sept.
15 sept.
19 sept.
27 sept.
01 okt.
01 okt.
10 okt.
10 okt.
19 okt.
19 okt.
07 nov.
08 nov.
09 nov.

AGENDA 2013
09 nov.
BBQ en fietstocht Onger os
11 nov.
Ouderendag Mingelmoos
17 nov.
Heibloemse driekamp
21 nov.
Fietsticht Zij Actief
26 nov.
Jeugdactiviteit Onger os
28 nov.
Boerengolfen Elbeek
30 nov.
Wijs met medicijnen Zij Actief
30 nov.
Bowlen Mingelmoos
09 dec.
Dorpentocht Seniorenver./Zonnebloem
11 dec.
Lezing Heemkundever. (archeologie)
12 dec.
Vergadering Gemeenschapsraad
12 dec.
Waar voor inbraak Zij Actief
13 dec.
Toneel Het Scherm Open
19 dec.
Feestavond Elbeek
21 dec.
Culinaire avond Zij Actief
4 jan. ’14
Dropping Onger os
4 jan. ’14
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

