“ERICA” – HEIBLOEM

09-09-2013
(week 37 nr.33)

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: 9 september – 15 september
Zondag 15 september 11.00 uur
24e Zondag door het jaar
Zang: Herenkoor
Lector: H. Korten
Zapper: Fr. Fijten
Misintentie voor:
- De Zonnebloemvereniging i.vm. Nationale Ziekendag
DAGBEDEVAART BANNEUX: Woensdag 2 oktober 2013
In 1933 is de heilige Maagd Maria acht maal verschenen in Banneux aan het jonge meisje Mariëtte Becót.
Sinds die tijd komen er jaarlijks vele pelgrims naar Banneux, gelegen in de Ardennen, om daar tot Maria
te bidden. Ook vanuit Limburg gaan er vele pelgrims naar toe. U kunt zich bij hen aansluiten tijdens de
dagbedevaart van 2 oktober a.s. Een bedevaart is een moment van bezinning en rust. De rust die we
allen zoeken en kunnen gebruiken in deze hectische tijd.
Niet alleen het bidden maar zeker ook de gezelligheid en ontmoetingen met elkaar maken de
bedevaarten tot een onvergetelijke tijd waaruit je kracht kunt putten. Er bestaat ook de mogelijkheid tot
het deelnemen aan een vijfdaagse bedevaart waarbij u in het zorgcentrum in Banneux verblijft.
Voor meer informatie en aanmelding, tot 18 september, kunt u contact opnemen met:
Midden-Limburg: Miennie Wilbers, Gelreweg 5, 6065 CN, Montfort,  0475-541851
Noord-Limburg: Paul Berden, Oude Venloseweg 3, 5941 HA, Velden,  077-4720622
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

SVVH Voetbal
Uitslagen
Rood wit ’67 F2 – SVVH F1
Panningen E3 – SVVH E1
SVVH C1 – sv Budel C4
Haelen C2 – SVVH C1
RKMSV 4 – SVVH 2
SVVH 1 – sv Leveroy 1

6-0
0-8
16-0
uitgesteld naar 19 okt.
2-1
0-4

Programma
Zaterdag 14 September
09.30u SVVH F1 – Fc Oda F4 aanwezig om 09.00u
10.00u SVVH E1 – Bieslo E1 aanwezig om 09.30u
14.00u SVVH C1 – Bieslo C1 aanwezig om 13.15u
Zondag 15 September
10.00u Altweerterheide 4 – SVVH 3
11.00u RKVB 3 – SVVH 2
14.30u KSV Horn 1 – SVVH 1
SVVH Handbal
Uitslagen
Swift 2000 – SVVH Ds1
Programma
Zaterdag 14 september
12.55u Noav E3 – SVVH E1
12.00u SVVH DC1 – Vios DC1
Zondag 15 september
13.00u SVVH DB1 – Vios DB1
14.10u BBC DS2 – SVVH DS1

7-17

vertrek: 11.50u naar Nieuwstadt, de Sjirp
vertrek: 11.20u naar Panningen, Piushof
vertrek: 12.20u naar Panningen, Piushof
vertrek: 13.00u naar Maasbree, d`n Adelaer

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

ZijActief Heibloem
19 september : Wijs met Medicijnen
Op donderdag 19 september zal de heer Kaufmann, werkzaam bij de apotheek van het Laurentius
ziekenhuis te Roermond, een avond verzorgen over omgang met medicijnen. Alle middelen waarvan
beweerd wordt dat ze een medische werking hebben, zijn medicijnen. Ook homeopathische middelen,
kruidengeneesmiddelen zoals St. Janskruid en vitamines. Sommige medicijnen zijn alleen verkrijgbaar op
recept, andere zijn ook zonder recept te koop, bij bijvoorbeeld apotheek of drogist. Ook deze laatste
kunnen bijwerkingen veroorzaken en belangrijke wisselwerkingen hebben met andere medicijnen. De
heer Kaufmann zal ons vertellen, hoe we wijs kunnen omgaan met medicijnen. Graag opgave vooraf op
emailadres; elsjanssengielen@home.nl Locatie: de Klokkestoel. Aanvang 20.00u.

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.
Eatpunt Heibloom
Eén keer per maand gaan we samen eten op de 3e dinsdag van de maand om 12.00 uur.
In cafetaria Route 74 op 17 September a.s. serveren vrijwilligers uit Heibloem dan een heerlijke
maaltijd voor u.
Wilt u met ons mee eten? Meldt u dan aan via onderstaand invulformulier.
Alle senioren uit Heibloem en omgeving en ouder balleenstaanden zijn welkom bij het Eetpunt.
De kosten bedragen €8,oo 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 17 september a.s.
Naam:……………………………………………………
Adres:……………………………………………………
Tel.:………………………………………………………
0 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.
Aamelding uiterlijk voor woensdag 11 september bij:
Wiel Caenen Elzenweike 5 tel nr. 492383
Noor Baetsen Delshorst 3 tel nr. 495080

Klokkestoel en opening brug
Op onze website (http://heibloem.daarleefje.nl\gemeenschapsraad is het verslag van de vergadering
van 29 augustus te lezen. Inmiddels hebben we ook een gesprek gehad met wethouder Verlinden over
onder andere de aangekondigde bezuinigingen op de Klokkestoel. Binnen de gemeente is sprake van
schuivende inzichten, maar er wordt hoe dan ook bezuinigd op de subsidie van de Klokkestoel. Voor de
zomer is hier al met de verenigingen over gesproken. Op 10 oktober willen we graag samen met het
bestuur van de Klokkestoel met iedereen in het dorp bespreken hoe hiermee om te gaan.
Noteer deze datum vast, dit gaat iedere inwoner aan. Nadere informatie volgt.
Verder is er een datum geprikt voor de onthulling van de naam van de brug naar de Hoorspeel. Op
zondag 6 oktober ’s morgens zal dit plaatsvinden. Het exacte programma en tijdstip is nog niet bekend,
maar reserveer ook deze ochtend vast!
Tijdens de laatste vergadering is ook gesproken over het grote aantal zwerfkatten dat op dit moment in
Heibloem leeft. Vanuit de gemeente is verwezen naar de stichting Katimo:
http://www.katimo.nl/zwerfkatten-limburg.html. Klachten kunnen hier worden doorgegeven.
Senioren
De zomerstop van de senioren is voorbij.
Op maandag beginnen we met gym van 9.00 tot 10.00 uur in De Klokkestoel.
Op donderdagmiddag kaarten we en op vrijdagmorgen koersbal.
Wij zoeken kaarters voor kruisjassen en rikken of jokerspel.
Kom gezellig mee kaarten. Niet leden zijn ook welkom, voor gym, kaarten of
koersbal.
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AGENDA 2013
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
Sint Maarten
Intocht Sint Nicolaas

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
25 jan’14

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
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

