“ERICA” – HEIBLOEM

23-09-2013
(week 39 nr.35)

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: 23 september – 29 september
Zondag 29 september 11.00 uur
26e Zondag door het jaar
Zang: Kinderkoor
Lector: Lisa Zapper: H. van Lier
Zewekendienst voor:
- Barbara Meevis - Naus

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

Heibloem Kermis nieuw leven vanaf 2014 !!
Aan alle inwoners van Heibloem
Met een paar mensen hebben we ons toch weer bij elkaar gepakt om een nieuw leven in de Kermis te
blazen. Dit houdt in dat we bezig zijn om de locatie van de kermis te veranderen, namelijk op het terrein
van Route74 en een gedeelte op de Sint Isidoorstraat. Om dit alles te kunnen realiseren hebben wij uw
stem nodig! De gemeente wil alle medewerking verlenen indien de inwoners van Heibloem hier geen
bezwaar tegen hebben.
Dus we hebben uw stem hard nodig. Breng uw stem uit op info@route74.nl

S.V.V.H. VOETBAL
Uitslagen
SVVH 1 – RKESV 1
SVVH 2 – SV Nunhem 1
SVVH 3 – Eindse Boys 5
Grashoek C1g – SVVH C1
Grashoek E1g – SVVH E1
Merefeldia F1 – SVVH F1

5-2
5-3
3-0
3-2
2-8
vervallen, F1 overgeplaatst naar 2e klasse 409.

Programma
Zaterdag 28 September
14.00u SVVH C1 – RKMSV C2, aanwezig zijn om 13.15u.
10.00u SVVH E1 – Egchel E1g, aanwezig zijn om 09.30u.
09.30u SVVH F1 – RKSVN F3g, aanwezig zijn om 09.00u.
Zondag 29 September
14.30u Reuver 1 – SVVH 1
10.30u Haelen 4 – SVVH 2
SVVH 3 is vrij ivm baaldag FC Cranendonck 6. Verplaatst naar 20 Oktober.
SVVH Handbal
Uitslagen
Wittenhorst DC1 - SVVH DC1
BSAC DB1 - SVVH DB1
SVVH DS1 – Eurotech/Bevo DS3

20-9
16-2
19-13

Programma
Zaterdag 28 september
14.00u Maasgouw E1 – SVVH E1
12.00u SVVH DC1 – Eurotech/Bevo DC2

vertrek: 13.00u naar Maasbracht, Andreashal
vertrek: 11.20u naar Panningen, Piushof

Zondag 29 september
13.00u SVVH DB1 – Rapiditas DB1
14.10u SVVH DS1 – Wittenhorst DS2

vertrek: 12.20u naar Panningen, Piushof
vertrek: 13.00u naar Panningen, Piushof

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

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.

Aan de leden van de Heemkundevereniging Heibloem en aan alle
inwoners van de parochie Heibloem.
LEZING OVER ARCHEOLOGIE.
Op dinsdagavond 1 oktober a.s. om 20.00uur zal in het gemeen-schapshuis
De Klokkestoel een lezing worden gehouden over archeologie. De lezing
wordt verzorgd door Mevrouw M.Verhoef-van Rijt bepaald geen onbekende
op dit gebied. Ze is afkomstig van Roggel en dus bekend met onze omgeving.
Zij kreeg enkele jaren geleden een onderscheiding voor haar werkzaamheden
op dit werkgebied. Ze zegt daar zelf over: Door jarenlang akkers af te lopen
en mee te helpen bij opgravingen heb ik een klein stukje van de puzzel van
de geschiedenis van onze omgeving kunnen vastleggen. Het is altijd weer
spannend als er gegraven wordt wat er dan weer tevoorschijn komt van onze verre voorouders. Door alle
gegevens die door de tijd beschikbaar zijn gekomen te koppelen is het mogelijk om een goed beeld te
krijgen waar mensen bij voorkeur hun bestaansmogelijkheid konden vinden. In Heibloem en omgeving
zijn een paar vindplaatsen bekend die in de late oude steentijd te plaatsen zijn, zo’n 9000 jaar geleden.
Ook vondsten uit latere tijden zoals urnen uit de ijzertijd en een Romeinse wachttoren zijn bekend. Via
een Powerpoint presentatie zal ik de mooiste vondsten laten zien met het bijbehorend verhaal.
Tussendoor wil ik de gele-genheid bieden om op vragen te reageren en in discussie te gaan. Leden maar
ook niet- leden zijn van harte welkom. De koffie staat klaar.Tot ziens in de Klokkestoel
OPROEP AAN DE LEDEN VOOR AANVULLING VAN HET BESTUUR.
De vereniging heeft op dit moment 3 bestuursleden die maar deels inzetbaar zijn en daarnaast ook nog
belast zijn met vergaderingen van de gezamelijke heemkundevereni-gingen in het Leudal en met
vergaderingen in ander verband. Het bestuur roept daarom leden op om zitting te nemen in het bestuur
waardoor voor de huidige leden meer armslag ontstaat bij de diverse activiteiten. Leden met interesse in
de lokale geschiedenis of in het besturen van onze vereniging kunnen contact opnemen met Jeannette
Verheul tel:493412 of met Jan Verkennis tel:496206.
OPROEP AAN DE INWONERS VAN DE PAROCHIE HEIBLOEM EN OMRINGENDE DORPEN.
De Heemkundevereniging wil haar ledenaantal graag uitbreiden. Door lid te worden van onze vereniging
heeft U enkele voordelen. U kunt al onze jaarlijkse activiteiten gratis bezoeken waarbij gratis koffie/thee
wordt geserveerd. Verder krijgt ieder lid jaarlijks gratis een boekje met een stukje geschiedenis over
Heibloem e.o. . Bent U op zoek naar gegevens over Uw voorouders e.d. dan kunt U als lid gratis bij ons
terecht. De contributie bedraagt € 12,50 per jaar. Meldt U nu aan als lid per 1 januari 2014 en profiteer
in deze laatste maanden van het jaar van genoemde voordelen. U krijgt dan het boekje, Van twaalf naar
een, als extra cadeau.(geschiedenis voormalige gemeenten in Leudal)

Restaurant in Heibloem wordt geopend op 19 oktober!!
Vorige week hebben we het via dit medium al laten weten. Het restaurant “De Gevulde Snoeshaan”
wordt zaterdag 19 oktober geopend. Voor de intimi is de directeur van het restaurant geen onbekende.
Gaston de Kroon wil in de Heibloem zijn vleugels uitslaan en de smaakpapillen van de fijnproevers uit
de omgeving verwennen. “Het lijkt me een geweldige uitdaging om ook de Limburgers culinair te
verwennen. Natuurlijk is het geen gemakkelijke opgave want Limburg staat toch ook bekend om zijn
Bourgondische inslag en het zijn dus kenners”, aldus Gaston. Gaston wordt geflankeerd door Marieke
Vet, de chef kok. Zij is een betrekkelijke nieuwkomer in het culinaire wereldje maar gezien de laatste
recensie in “Lekker”, het bekende tijdschrift voor topkoks, staat ze misschien wel aan het begin van een
glansrijke carrière. Marieke werd in dit tijdschrift geroemd om haar originele bereidingswijzen van
visgerechten. Ter ondersteuning in het geheel en om de klant helemaal tot dienst te kunnen zijn heeft
Gaston twee mensen uit onze regio aangetrokken. De zachte “G” mag natuurlijk niet ontbreken in het
geheel. Fieke Gats en Joep Krol, beiden al enige ervaring in de horeca, maken zich momenteel
verdienstelijk door adviezen te geven over de verbouwing. Alles moet natuurlijk vloeiend en vlekkeloos
uit de pan, op het bord voor de bezoeker geserveerd worden. Culinair verwennen in een intieme en toch
ook weer open sfeer zijn de ingrediënten om u onvergetelijke uren te bezorgen is de slogan van Gaston.
Volgende keer willen we meer onthullen over de locatie van “De Gevulde Snoeshaan”.
ZijActiefHeibloem
10 oktober: waak voor inbraak.
De zomer is voorbij, de herfst kondigt zich helaas weer aan. Het wordt steeds vroeger donker buiten, de
avonden worden weer langer. Op de vroege avond zijn de bewoners vaak nog niet thuis van hun werk of
andere activiteiten. De woning ligt er donker en verlaten bij. Op zo’n moment van de dag wordt er vaak
ingebroken want van buitenaf is duidelijk zichtbaar dat er niemand thuis is, een ideaal moment dus voor
inbrekers…. Maar ook is het goed om eens extra in je huis om je heen te kijken of wel alles goed
beveiligd is.
Dhr Maurice Henk , wijkagent Leudal, zal ons op deze avond komen vertellen wat we zelf eventueel
kunnen doen om inbraak in je woning te voorkomen. Je weet maar nooit….
Graag opgave vooraf bij ons nieuwe mailadres zijactiefheibloem@hotmail.com
Locatie : de Klokkestoel, aanvang 20.00u.
Groetjes Els en Lenie
ZijActief Heibloem

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

HERBALIFE

HERBALIFE

HERBALIFE

HERBALIFE

HERBALIFE

Wist U dat 10% gewichtstoename leidt tot 50% consumptietoename.
Wist U dat 70% van de mensen die naar de huisarts gaat een voeding gerelateerd
probleem heeft.
Wist U dat 95% van de mensen met migraine een voeding gerelateerd probleem
heeft en dat de overige 5% waarschijnlijk stress gerelateerde migraine heeft.
Denkt u voor 100% uw dagelijks benodigde voedingsstoffen binnen te krijgen?
Ik weet voor 200% zeker dat ik ze binnen krijg!
Wist U dat de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid van voedingsstoffen bedoeld
of gebaseerd is op niet ziek worden en niet om zo optimaal mogelijk gezond te
zijn? Uw gezondheid is uw kostbaarste bezit!
Voor vrijblijvende informatie: Annelies Zeegers-Leenders 0475-495174
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AGENDA 2013
Bowlen Mingelmoos
Dorpentocht Seniorenver./Zonnebloem
Lezing Heemkundever. (archeologie)
Onthulling naam brug Hoorspeel
Vertrek 10:30 v.a. Klokkenstoel
Vergadering Gemeenschapsraad
Waar voor inbraak Zij Actief
Feestavond Elbeek
Toneel het Scherm Open
Bowlen Elbeek
Culinaire avond ZijActief
Dropping / speurtocht Mingelmoos
Sint Maarten
Dropping Onger os
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
24 aug’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
Heibloomse 3 kamp (Beekkant)

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

