“ERICA” – HEIBLOEM

12-08-2013
(week 33 nr.29)

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: 12 augustus – 18 augustus
Zondag 18 augustus 11.00 uur
20e Zondag door het jaar
Zang: Herenkoor
Lector: Lisa
Zapper: H. van Lier
Zeswekendienst voor:
- Jo Fijten-Jeuken en overl.van de fam. Fijten-Jeuken
Zegenen Kroedwès (zie laatste pagina uitleg hierover)
Aansluitend aan de H.Mis zullen de boeketten met Kroedwès gezegend worden.
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

Vanaf heden te koop:
Heerlijke en gezonde honing uit eigen imkerij.
Zelfbediening. €3,50 per pot van 450 gr.
Fam. Luijten, Brummenböske 13, Heibloem

S.V.V.H. VOETBAL
Uitslagen
SVVH 1 – sv Laar 1

3-4

Programma
Dinsdag 13 Augustus
19.00u Eindse Boys 1 – SVVH 1 (Haf Peeters toernooi).
Donderdag 15Augustus
19.00u SVVH 1 – Cresentia 1 (Haf Peeters toernooi).
Zaterdag 17 Augustus
14.00u SVVH C1- DESM C3(vriendschappelijk)
Zondag 18 Augustus
SVVH E1 naar E toernooi bij Neerkandia te Neerkant

ZIJACTIEF HEIBLOEM
22 augustus: fietsentocht met bezoek aan nieuwe stal familie Hartman.
Op donderdag 22 augustus gaan we de nieuwe stal bij de familie Hartman op de Boerderijweg bezoeken.
Deze geheel nieuwe stal is een innovatieve stal met veel aandacht voor het dierwelzijn. De mest van de
koeien wordt niet opgeslagen in putten, maar gecomposteerd in de stal. Een heel nieuwe opzet dus.
Vertrek om 19.30u bij de Klokkestoel. Om ca. 20.00u ontvangst met koffie/thee, daarna volgt een
presentatie en rondleiding. De avond wordt afgesloten met een drankje. Ga je mee, geef je dan voor
zondag 17 augustus bij voorkeur op via ons mailadres zijactiefheibloem@hotmail.com of telefonisch via
Els Janssen, tel. 0475-573844.

Openbare vergadering 29 augustus
De vakanties zijn weer (bijna) voorbij en ook de Gemeenschapsraad pakt de draag weer op. 29 augustus
is onze eerstvolgende openbare vergadering waarin we o.a. aandacht zullen besteden aan de gang van
zaken rondom het opknappen van de dorpskern. Na jaren van plannen maken, overleggen met
Klokkestoel, kerkbestuur en gemeente is nu een begin gemaakt met het opknappen van het
dorpsgezicht.
Bij het schrijven van dit stukje zijn de werkzaamheden nog niet klaar, dus hoe het precies gaat uitzien is
nog niet bekend, maar de verwachtingen zijn hooggespannen. Ook mag het niet hier stoppen. De
stoepen langs de Pater van Donstraat zijn ook verder dringend aan onderhoud toe en de gemeente heeft
toegezegd ook hier een en ander te willen verbeteren. Omdat we gemerkt hebben dat dit soort
toezeggingen alleen tot uitvoering komen door aanhoudend vragen en klagen, moet gedacht worden over
de beste manier om het vervolg te realiseren.
Andere onderwerpen zijn de opening van de brug naar de Hoorspeel (zou er al een naam zijn?) en de
problematiek rondom de continuiteit van de Klokkestoel. De agenda wordt binnenkort op
http://heibloem.daarleefje.nl /gemeenschapsraad geplaatst.
Iedereen is welkom om mee te praten. We starten om 20.30 uur in de Klokkestoel.

HERBALIFE

HERBALIFE

HERBALIFE

HERBALIFE

Denkt u dat er een relatie bestaat tussen gezondheid en voeding? Denkt
u dat u invloed heeft op uw gezondheid? Kent u het verschil tussen
voedsel en voeding? Wilt u over deze vragen eens met mij van gedachten
wisselen? Lijkt me leuk!!
Annelies Zeegers-Leenders
Roggelsedijk 21
0475-495174 / 06-48501170

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.
09 nov.

AGENDA 2013
Heibloemse driekamp
Fietsticht Zij Actief
Jeugdactiviteit Onger os
Boerengolfen Elbeek
Wijs met medicijnen Zij Actief
Bowlen Mingelmoos
Dorpentocht Seniorenver./Zonnebloem
Lezing Heemkundever. (archeologie)
Vergadering Gemeenschapsraad
Waar voor inbraak Zij Actief
Toneel Het Scherm Open
Feestavond Elbeek
Culinaire avond Zij Actief
Dropping Onger os
Dropping / speurtocht Mingelmoos
Bowlen Elbeek

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

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

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

Bibliotheek Heibloem
Openingstijden: maandag 15.00-17.00 19.0020.00. Donderdag 10.30-12.00
Telefoonnummer: 06-13060919

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

KRUIDWISZEGENING (zondag 18 augustus a.s.)
Aanstaande zondag 18 augustus zal tijdens de H.Mis door Pastoor Schwillens de gebruikelijke zegening
van de Kruidwis plaatsvinden. Dankzij de bereidwillige hulp van een aantal dames zijn weer een aantal
exemplaren vervaardigd die na de zegening voor belangstellenden beschikbaar zijn. In vroegere jaren
was de zegening van de Kruidwis op 15 augustus de feestdag van Maria ten Hemelopneming. Omdat er
op 15 augustus geen activiteiten in de kerk zijn wordt de zegening op 18 augustus gehouden. Over de
betekenis van de kruidwis kunt hieronder de uitleg lezen. U bent van harte uitgenodigd om na de H.Mis
een kruidwis mee te nemen en in uw huis of stal op te hangen. De dames van de hobbyclub die de
kruidwissen hebben samengesteld en pastoor Schwillens van harte bedankt voor de medewerking om dit
oude gebruik in ere te houden. Heemkundevereniging Heibloem.
KRUIDWISZEGENING (uitleg).
Op 15 augustus wordt van oudsher het feest van Maria Tenhemelopneming gevierd. Aan dat kerkelijke
feest is de zegening van de Kruidwis verbonden. De zegening van kruidwissen was van oorsprong een
heidens gebruik waarbij de Germanen dankoffers brachten aan de Goden. Door de katholieke kerk werd
van die dankoffers een kerkelijk gebruik gemaakt dat in de jaren 1960-1970 in onbruik raakte maar
enkele jaren geleden op diverse plaatsen in Limburg weer in ere is hersteld. Omdat van oudsher de
bevolking merendeels uit boeren bestond was de oogstmaand augustus vroeger bij uitstek geschikt om
God te danken voor de oogst en zijn zegen te vragen voor mens en dier. De Kruidwis bestaat uit zeven
gewassen (mits beschikbaar). Zeven is een bijzonder getal en verwees in de oudheid naar de 7
hemellichamen zon, maan, saturnus, jupiter, venus, mars en mercurius. Het verwijst ook naar de
schepping in zeven dagen, de zeven werken van barmhartigheid en de zeven sacramenten. De zeven
verzamelde gewassen bestaan uit broodgranen, kruiden die werden aangewend ter bestrijding van
ziekten bij mens en dier en kruiden die onweer, blikseminslag en ander onheil kunnen afwenden. Het
blad van de walnoot heeft allerlei heilzame werkingen en men beweert dat de bliksem nooit in een
notenboom slaat. De appel werd toegevoegd als extraatje voor de kinderen. Vroeger (tot begin zestiger
jaren) maakte vrijwel iedereen een Kruidwis met kruiden en planten uit eigen tuin. Men nam die mee
naar de kerk waar hij werd gezegend en thuis werd opgehangen in schuur stal of woning . Bij onweer
werd een takje afgebroken en verbrand ter afwending van naderend onheil. Er werd tot de Heilige
Donatus gebeden als patroonheilige van het onweer. De gedroogde kruiden en vruchten werden gebruikt
als geneesmiddel voor in huis en in de stal. Ook werd wat in de tuin gelegd om rupsenplagen te
voorkomen. In het gebed wordt godszegen gevraagd over alle gewassen en vruchten die in de maand
augustus geoogst worden. Op 18 augustus a.s. zal in onze kerk weer de gebruikelijke zegening van de
kruidwissen plaatsvinden. Een aantal dames uit onze gemeenschap zal op geheel vrijwillige basis de
kruidwissen verzamelen en samenstellen. Na afloop van de mis mag U gratis een Kruidwis meenemen.
Als iedereen voorzien is mogen de resterende exemplaren ook worden meegenomen voor gebruik in
schuur of stal. Achter in de kerk staat een collectebus waar U een geheel vrijwillige bijdrage in kunt
deponeren ter ondersteuning in de onkosten. Heemkundevereniging Heibloem.

