“ERICA” – HEIBLOEM

16-03-2015
(week 12 nr.11)

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
Open: woensdag en donderdag van 9.00 uur-11.30 uur.
Bank: NL85RABO0144292718 t.n.v. Parochie St Isidorus Heibloem
Doopsel: Jeanine v.d.Kruijs, tel. 0475-495568
Opgave misintenties:
Opgeven misintenties bij voorkeur digitaal naar: parochiesecretariaat@kpnmail.nl
Zondag 22 maart 11.00 uur
5e zondag van de vasten. Misintentie voor:
- alle zieke en eenzame mensen uit onze parochie

- Jaardienst voor Harrie Dings en Drika Dings-Scheres en overleden fam. Dings-Scheres
In het voetspoor van paus Johannes Paulus II
Van 19 t/m 26 augustus organiseert pastoor Schwillens i.s.m. de stichting Bon Pasteur een bedevaart- en
cultuurreis naar Polen, in de geest van het leven van paus Johannes Paulus II. Tijdens de reis volgen we
o.a. de Koninklijke route van Krakau met de Floriaankerk, waar hij kapelaan is geweest en de kathedraal.
De historische binnenstad met de markt, lakenhal, de universiteit waar deze Poolse paus studeerde, het
bisschoppelijke paleis en de Koninklijke residentie. Het Joodse Getto en de fabriek van Oscar Schindler.
Nowa Huta, de wijk die in Krakau werd gebouwd volgens de principes van het socialistisch realisme, waar
paus Johannes Paulus een kerk bouwde. Bovendien bezoeken we ook Wadowice, het geboortedorp van
deze paus. Tevens brengen we een bezoek aan de Mariale bedevaartsplaats Czestochowa en het
concentratiekamp Auschwitz. De wereldberoemde zoutmijnen van Wieliczka. Op de heen-en terugweg
overnachten wij in Dresden waar we de herbouwde Frauenkirche zullen bezoeken.
Bij de reis is het volgende inbegrepen: vervoer per luxe touringcar, overnachting op de heen- en terugweg
in Dresden, verblijf nabij Krakau in een 3* hotel Perla op basis van halfpension, een collectieve
reisverzekering en alle excursies exclusief entrees.
Deze achtdaagse reis kost slechts € 595,00 p.p. in een twee persoonskamer. De toeslag voor een
eenpersoonskamer bedraagt € 160,00.
In de kerken van Roggel, Neer, Heibloem, Haelen, Nunhem, Horn en Buggenum liggen folders met meer
informatie. Tevens zal er een infoavond gehouden worden, waar ook de aanmeldingsformulieren uitgedeeld
zullen worden. Deze vindt plaats op dinsdag 7 april om 19.30 uur in het parochiehuis van Neer. Het adres
is Kerkplein 4 te Neer.
Mocht u toch meewillen maar niet in de gelegenheid bent, om tijdens de infoavond aanwezig te zijn, dan
kunt u op woensdag en donderdag van 9.00-11.30 uur contact opnemen met het parochiesecretariaat van
Roggel. Het adres is Pastoor Ruttenhofje 6-A te Roggel tel. 491393 of email:
parochiesecretariaat@kpnmail.nl Zij zullen u dan een inschrijfformulier opsturen.

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, 0495-677677
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
Koningslust 3 – SVVH 2
Fc Oda ve2 – SVVH ve1
Heythuysen C2 – SVVH C1
Vesta/SVH’39combinatie D2g – SVVH D1

1-1
afgelast
1-1
7-1

MMC Weert F4 – SVVH F1g
0-4
SVVH mini’s toernooi bij RKSVN,1x gelijk en 3x winst.
Programma
Zaterdag 21 Maart
13.30u SVVH C1 – Linne C1g, aanwezig zijn om 12.45u.
10.30u SVVH D1 – SVC 2000 D2, aanwezig zijn om 09.45u.
09.30u SVVH F1g – Koningslust F1g, aanwezig zijn om 09.00u.
SVVH mini’s zijn vrij.
Zondag 22 Maart
14.30u SVVH 1 – SVH’39 1
12.00u SVVH 2 – Helden 5
SVVH ve1 is vrij.
SVVH HANDBAL
Uitslagen

SVVH DS1 (17-31) Sittardia DS1

Toekomst Klokkestoel
Net als alle verenigingen ondervindt de Klokkestoel de gevolgen van het gewijzigde subsidiebeleid van de
gemeente. Het bestuur van de Klokkestoel heeft daarom aan de Gemeenschapsraad gevraagd om een
bijeenkomst te organiseren waarin met zoveel mogelijk belanghebbenden gesproken wordt over de wensen
die er leven ten aanzien van de accommodaties in Heibloem in het algemeen en de Klokkestoel in het
bijzonder. Ook zal worden gesproken over de manier waarop de dagelijkse gang van zaken rondom het
exploiteren van de Klokkestoel zo goed mogelijk kan worden georganiseerd.
Heibloemse verenigingen en gebruikers van de Klokkestoel krijgen nog een aparte uitnodiging, maar
iedereen die over dit onderwerp wil meedenken is van harte welkom.
De bijeenkomst wordt gehouden op donderdag 2 april in de Klokkestoel. De zaal is open vanaf 19.45 uur.
We starten om 20.00 uur met de avond.
Paasviering 31 maart Zonnebloem en Senioren.
Graag nodigen wij U uit voor de Paasviering op dinsdag 31 maart om 13.30 uur in
de Klokkenstoel. We hebben de “Fuchsia’s” bereid gevonden om de middag met
een vrolijke noot op te luisteren en na de loterij; lot € 0,50 per stuk, is er
gelegenheid om een kleinigheid te eten. De eigen bijdrage is
€ 3,- p.p. U kunt zich opgeven vóór 24 maart bij Toon Janssen 494452 of Leny
Boonen 495282.

Toneelgroep “Het Scherm Open” op zoek naar nieuwe leden !!
Ben je op zoek naar een leuke (gezellige) invulling van je vrije tijd,
dan ben je bij ons aan het goede adres.

De toneelgroep “Het Scherm Open” Heibloem is naarstig op zoek naar nieuwe leden.
Willen we in de toekomst toneelvoorstellingen blijven opvoeren zijn we op zoek naar jou !!!!
Kom langs tijdens onze wekelijkse repetities op woensdagavond in ons clublokaal, of nog beter, bel met
Annie Hoebergen 0475-495437 of
Ger Verdonschot 06 54236150
en wij vertellen je alles over een mooie vrije tijdsbesteding.

Fysio-Manuele therapie
J. Tullemans
Voor Heibloem en omgeving
houden
we ook praktijk
In Gemeenschapshuis
De “Klokkestoel”
Of indien nodig Aan Huis
Sint Isidoorstraat 15
6089 NG Heibloem
0475-492011
info@fysiotullemans.nl
www.fysiotullemans.nl

Handboogvereniging Heideroosje
In het weekend van 12 t/m 15 maart 2015 hebben onze schutters bij de
onderlinge bekerwedstrijd van de Roggelse Doelen op de banen van Roos in Bloei
de volgende punten geschoten:
1e zestal: Edwin Joosten 232 pnt, Stephan Baetsen 226, Rick Teeuwen 225, Jan
Derks 224, Marc Simons 223, Michael Simons 222, totaal 1352 pnt.
2e zestal: Huub Sijbers 220 pnt, Ben Koper 218, Rian Jeurninck 216, Loet
Jeurninck 207, Peter Verstappen 207, Cor Joosten 200, totaal 1268 pnt.
3e zestal: Stephan Ghielen 199 pnt, Jan Puts 198, Huub Korsten 197, Carolien Van
Dijk 196, Harry Moonen 188, Jo Peeters 188, totaal 1166 pnt.
4e zestal: Fred Janssen 186 pnt, Sjra Hendriks 186, Petra Joosten 184, Maurice
Linders 183, Brianne Ghielen 181, Anthonie Ghielen 178, totaal 1098 pnt.
5e zestal: Thei Peters 177, Jan Ottenheim 176, Wim Janssen 173, José Korsten166, Guus Luijten 166, Mike
Koper 162, totaal 1020 pnt.
6e zestal: Fried Fijten 158 en Diana Sijbers 157 pnt.
Jeugd 18 mtr: Mike Sijbers 227 en Olga Sijbers 209 pnt.
Olga Sijbers lid van onze vereniging heeft zaterdag 14 maart 2015 meegedaan aan de Nederlandse
Kampioenschappen voor jeugd dames tot en met 12 jaar in Middelbeers (NB). Ze behaalde een 4e plaats,
een prima resultaat als je voor de eerste keer aan zo een wedstrijd meedoet. Olga proficiat!
Zondag 22 maart 2015 is er een oefenwedstrijd voor alle Roggelse jeugdschutters . Er zullen ook enkele
jeugdschutters van Posterholt aanwezig zijn. Deze wedstrijd wordt geschoten op 18 mtr en begint om
10.00 uur op de banen van Heideroosje te Heibloem.
Een en ander is ook terug te vinden op onze website: www.heideroosjeheibloem.nl

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

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:
06-10492079
Voor informatie of reserveringen: klokkestoel@gmail.com

Het is weer bijna Pasen en ook dit jaar komen we weer langs de deur met LEKKERE en
mooi geverfde regenboogeieren.

De eieren kosten 35 cent per stuk.
30 eieren voor € 9.00.
Hiermee steunt u dan meteen de activiteiten
voor de kinderen van het jeugdwerk.
We komen bij u aan de deur met deze eieren op
vrijdag 27 maart 2015 vanaf 16.00u.
Indien niemand thuis is proberen we het nog eens op
zaterdag 28 maart.
Mochten jullie niet thuis zijn dan kunnen jullie de eieren bestellen vóór de 26e maart bij
Petra Janssen, Tel: 06-10492079 of bij
Peter Nelissen, Tel: 06-51934866
dan worden ze ook thuis bezorgd!

Namens alle kinderen van

bedanken we jullie voor de steun en
wensen jullie een vrolijk Pasen.

Bibliotheek Heibloem
Wij zijn gevestigd in Basisschool “De Heihorst”. Tel.nr tijdens openingsuren 06 -13060919
www.bibliocenter.nl
Openingstijden:
Maandagmiddag
15.00 uur-16.30 uur
Donderdagmorgen
10.30 uur-12.00 uur
Iedereen is van harte welkom om tijdens de openingstijden een kijkje te komen
nemen.

Advertentie tarieven ERICA 2015: (NL 82 RABO 0144217015)
Particulieren
€2,50
Zakelijk
1 pagina
€12,00
1/2 pagina
€7,00
1/3 pagina
€4,00
1/4 pagina
€ 3,00
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

AGENDA 2015
18 mrt.
21 mrt.
26 mrt.
31 mrt.
02 apr.
04 apr.
Week 17
20 apr.
22 apr.
23 apr.
24 apr.
09 mei
13 mei
24 mei
28 mei
03 juni
6/7 juni
11 juni
13 juni
13 juni
18 juni
25 juni
28 juni

Mingelmoos; Paasstukje maken
KVW Heibloem; Spokentocht
ZijActief; Paasstuk/workshopkeramiek
Zonnebloem; Paasviering
Gemeenschaps; toekomst Klokkestoel
Mingelmoos; Paaseieren zoeken
collecteweek gez. goede doelen
De Heihorst; Kledinginzameling
Gemeenschapsraad; Openb. Verg.
ZijActief; ben ‘n dame in ‘t verkeer
Elbeek; beugelen
Heemkundever.; Bezoek museum
Mingelmoos; Kindermiddag
Mingelmoos;Fietstocht met BBQ
ZijActief;Uitstapje Nijmegen
Gemeenschapsraad;Openb. Verg.
Dorpsfeest
ZijActief; Boswandeling o.l.v. gids
Mingelmoos; Jongeractiviteit
Elbeek; Fietsen en BBQ
Heemkundever.; film over WOII
ZijActief; Fietsen Australische tuin
SVVH Handbal; volleybaltoernooi

28 juni
09 juli
Week 34
29 aug.
09 sept.
10 sept.
13 sept.
08 okt.
10 okt.
11 okt.
21 okt.
05 nov.
07 nov.
19 nov.
26 nov.
28 nov.
09 dec.
14 dec.
16 dec.
17 dec.
17 dec.
19 dec.
09 jan ‘16

Mingelmoos; volleybaltoernooi
ZijActief; Fietsen & ijs eten
KVW week
Mingelmoos; Ouderenactiviteit
Gemeenschapsraad;Openb. Vergad.
Bakken Tiny Swinkels ZijActief
Elbeek; Boerengolfen
ZijActief: Mimakkus
Bowlen Mingelmoos
Elbeek; 40 jarig jubileum
Gemeenschapsraad; Openb. Verg.
ZijActief; Beugelen
Speurtocht/dropping; Mingelmoos
Elbeek; kaarten/kienen
ZijActief; Herfststuk maken
Mingelmoos; Sinterklaas
Mingelmoos; Kerststuk maken
Elbeek; workshop Kerst
Gemeenschapsraad;Openb. Vergad.
Zonnebloem; Kerstviering
ZijActief; High wine & hapjes/zang
Mingelmoos; Ouderenattentie
Mingelmoos; Nieuwjaarsborrel

