“ERICA” – HEIBLOEM

19-08-2013
(week 34 nr.30)

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: 19 augustus – 25 augustus
Zondag 25 augustus 11.00 uur
21e Zondag door het jaar
Zang: Kinderkoor
Lector: H. Korten
Zapper: Fr. Fijten
Jaardienst voor:
- Tjeu Korten en tevens voor zijn verjaardag en uit dankbaarheid.
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

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
06-41203911
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

SVVH Voetbal
Uitslagen
Eindse Boys 1 – SVVH 1
SVVH 1 – Crescentia 1

0-2
9-1

Programma
24 augustus
14.00u SVVH C1 – KSV Horn C1 aanwezig om 13.15u
18.00u SVVH 1 – Merefeldia 1

Zonnebloem Ziekendag Heibloem.
Dinsdag 10 september is er, ter gelegenheid van de Nationale Ziekendag, een
picknick bij de Zorgboerderij Rondmeer van Helma en Frans Korten op heide
3A in Heythuysen. We vertrekken om 11.00 uur bij de Klokkenstoel en willen
dan graag om 12.00 uur aan de tafel zitten voor heerlijke soep met broodjes
en koffie/thee en fruit.
Opgave bij Lenie Boonen tel 495282 of Nora Baetsen tel.495080 en graag
even vermelden of U zelf rijdt en eventueel mensen mee kunt nemen of dat u
zelf vervoer nodig hebt. Graag aanmelden voor vrijdag 6 september
De H.Mis ter gelegenheid van de Nationale Ziekendag is op 15 september om 11.00 uur.

Oproep
oproep
oproep
oproep
oproep
Beste inwoners van Heibloem,
afgelopen jaar heeft Reggifiber in onze kern glasvezel aangelegd, dit heeft her en der nog wat sporen
achtergelaten, verzakte en of beschadigde bestrating zowel op gemeente als ook op privé gronden.
Als deze schade tijdig wordt gemeld bij gemeente en Reggifiber heeft deze de verplichting dit te
herstellen. Daarom willen wij (Gemeenschapsraad Heibloem) samen met enkele vrijwilligers uit elke
buurt een gezamenlijke dorpsschouw organiseren en dit in een pakket aanbieden bij Reggifiber zodat ze
dan alles in een keer kunnen herstellen.
Heeft u glasvezelschade op uw terrein of straat en zou dit hersteld willen hebben meld dit dan bij uw
buurt bestuur.
Ook zijn we nog op zoek naar enkele vrijwilligers die enkele uurtjes willen helpen dit in kaart te brengen
zodat we als beloning een mooie en strakke bestrating terug krijgen.
Namens Gemeenschapsraad Heibloem
Huub Metsemakers
huubmetsgmail.com

Bibliotheek Heibloem
Wij zijn gevestigd in Basisschool “De Heihorst”. Telefoonnummer tijdens openingsuren 06 -13060919
www.bibliocenter.nl
Openingstijden:
Maandagmiddag 15.00 uur-17.00 uur
Maandagavond 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.

KVW Heibloem
GEVONDEN VOORWERPEN
Er zijn in de KVW week nog enkele spullen blijven liggen, mist u iets, neem
dan contact op met Cindy Jeucken (491858) of via kvwheibloem@gmail.com.
HEIBLOEMSE DRIEKAMP
Ook wij hebben met een team meegedaan aan de Heibloemse Driekamp, een
sportieve dag waarin we moesten handballen, voetballen en
handboogschieten. Ons team heeft een mooie 2e plaats behaald!! Jordy, Bas,
Rik, Roel, Guus, Fieke, Demi en Lieke van harte gefeliciteerd!!!
FOTO’S
We zijn druk bezig met het uitzoeken van de vele foto’s die gemaakt zijn in
de KVW week. We verwachten eind september iedereen de link van pixum te
mailen. Daarmee kunt u inloggen op een beveiligde site en daar alle foto’s
bekijken.

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
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

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

Advertentie tarieven ERICA 2013: Particulieren
€2,50
Zakelijk 1/3 pagina
€4,00
1/2 pagina
€7,00
1 pagina
€12,00
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

