“ERICA” – HEIBLOEM

10-08-2015
(week 33 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
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 16 augustus 11.00 uur Kroedwisj zegening
20e zondag door het jaar
Misintentie voor:
- alle mensen in nood en voor diegenen die geen onbezorgde vakantie kunnen vieren.
Zondag 23 augustus 11.00 uur.
21e zondag door het jaar
Misintentie voor:
- alle zieke mensen uit onze parochie
Nieuws vanuit de redactie
Vanwege de zomervakantie verschijnt er in week 30, 32 en 34 geen Erica. Volgende
week verschijnt er dus geen Erica!
Wij wensen iedereen een fijne zomervakantie!
Met vriendelijke groet, redactie Erica
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
De Klokkestoel is bereikbaar onder telefoonnummer:
06-10492079
Voor informatie of reserveringen: klokkestoel@gmail.com

Hobbymarkt Heibloem
Op zondag 25 oktober is er een hobbymarkt in gemeenschapshuis de Klokkestoel.
We zoeken nog mensen met leuke hobby’s die op die dag hun hobby willen laten zien én verkopen, zoals:
sieraden maken, keramiek, houtsnijwerk, jam of wijn maken, handwerken, glas graveren enz.
Een tafel kost 5 euro.
Aanmelden kan tot 30 augustus via: hobbymarktheibloem@gmail.com of bij Nora Baetsen, Delshorst 3.
Tot ziens in Heibloem

De “Kesjes op Brummenböske”
“Oos Honingkesje” hangt bij de voordeur op Brummenböske 13, en er staat altijd honing in uit eigen
imkerij voor € 3,50 per potje. Wist u dat honing in combinatie met kaneel het cholesterol vermindert in de
arteriën en het immuunsysteem versterkt? Honing bevat diverse vitamines en ijzer in grote hoeveelheden.
Bovendien is het ook nog eens lekker. (Google eens op honing en kaneel)
“Ut Bookekesje” staat ook bij de voordeur en daar kan men gratis boeken lenen, ruilen of toevoegen.
Allebei zelfbediening en 24 uur open.

KRUIDWISZEGENING.
Het is een oud gebruik om op de feestdag van Maria Tenhemelopneming de
kruidwis te zegenen. De zegening behoort tot de kerkelijke zegeningen en bestond
nog tot in de vijftigerjaren van de vorige eeuw vrijwel overal in Limburg , in het
bijzonder in gemeenschappen waar de boerenstand een groot deel van de
bevolking uitmaakte zoals ook hier in Heibloem toen het geval was.
De gezegende kruidwis was vroeger in deze streken een afweer tegen onweer,
blikseminslag, en een bede voor een goede oogst. Bij onweer werd vroeger een
stukje van de verdroogde kruidwis afgebroken en op het vuur van de kachel of
fornuis geworpen. Maar er werd ook meer betekenis aan de kracht van de kruidwis
toegekend. Deze zou de mensen wapenen tegen elk soort onheil . De in de
kruidwis aanwezige broodgranen en de boomvrucht vroegen om een goede oogst
en het voorkomen van een hongersnood. De geneeskruiden vroegen om een goede gezondheid voor alle
bewoners van het huis en het vee . Het blad van de notenboom beschermde niet alleen tegen bliksem maar
verdreef ook schadelijke insecten en de kruiden gaven bescherming tegen rupsenplagen e.d. In het gebed
wordt gevraagd dat de kruiden en de vruchten tot voedsel en
geneesmiddel mogen dienen voor mens en vee. In de kruidwis zitten
volgens traditie zeven kruiden. Het getal zeven staat veelvuldig in de
bijbel en wordt een heilig getal genoemd. Het zijn twee broodgranen,
twee geneeskruiden, twee onweerskruiden en een boomvrucht. De
broodgranen kunnen per streek anders zijn. De boomvrucht is meestal
een appel of walnoot. In de mis van Zondag 16 augustus a.s. zal de
kruidwis worden gezegend. U kunt die in uw huis ,de schuur of bij het
vee in de stal ophangen. Na de mis mag U een gezegende kruidwis
meenemen. Achter in de kerk staat een collectebus waar U een
eventuele geheel vrijwillige financiële bijdrage kunt deponeren ter
dekking van de onkosten. Een aantal dames doen hun uiterste best om
de benodigde kruiden te verzamelen en een groot aantal kruidwissen te maken. De Heemkundevereniging dankt
deze dames voor de medewerking om deze traditie in onze kerk in stand te houden.
Heemkundevereniging Heibloem.

SVVH VOETBAL
Uitslagen: Haf Peeters toernooi
SVVH 1 – Brevendia 1
DESM 1 – SVVH 1

2-2
3-0

Programma: Haf Peeters toernooi
Dinsdag 11 augustus
19.00u SVVH 1 – Rood wit/ Nyrstar 1
Zondag 16 augustus
Eventueel Finaleronde Haf Peeters toernooi, bij uitschakeling trainen om 11.00u
Dinsdag 18 augustus
20.00u SVVH 1 – Vesta 1(vriendschappelijk).
Zaterdag 22 augustus
18.00u Haelen 1 – SVVH 1(Beker)
Zondag 23 augustus
11.30u SVVH 2 – RKVB 3(Beker)
KVW Heibloem
Nog een paar nachtjes slapen en dan is het zover, de 51e KVW week!!!
De laatste voorbereidingen zullen komend weekend gedaan worden en
vanaf maandag 17 augustus gaat het dan echt gebeuren.
Het KVW terrein ziet er dit jaar betoverend mooi uit. Waar we zijn? Dat zie
je maandag 17 augustus. Het verhaal draait om een hyperactieve
stuiterbal, een milieufreak, een vetlap en een technicus. Maar wat ze
allemaal gaan beleven dat zul je maandag zelf moeten komen ontdekken.
Statiegeldactie
Ook dit jaar houden we in de KVW week weer een statiegeldactie. Neem je lege statiegeldflessen (of
kratten) tijdens de KVW week mee en doe ze in een van de winkelkarren. Wij gaan die flessen inleveren en
de opbrengst daarvan gebruiken we voor leuke activiteiten in de KVW week.
Inwoners van Heibloem die niet meedoen met de KVW week mogen uiteraard ook hun lege
statiegeldflessen (of kratten) komen brengen. Bent u niet in de gelegenheid om uw statiegeld te brengen
neem dan contact met ons op via kvwheibloem@gmail.com.
Op de site heibloem.daarleefje.nl onder KVW 2015, kun je al van alles zien over de komende KVW
week. In de KVW week zelf kun je iedere dag een aantal foto’s van die dag zien en lees je wat we de dag
erna voor leuks gaan doen. Je mag natuurlijk altijd een berichtje achter laten in ons gastenboek.
Tot ziens op maandag 17 augustus!!

Bij de vereniging Naoberzorgpunt kun je doen waar je goed in bent en zijn wie je wil zijn. Mensen zetten hun
talenten in of ruilen van diensten. Wij verbinden jong en oud in leuke projecten en organiseren activiteiten en
ontmoetingen. Wij bieden ondersteuning en een luisterend oor waar nodig en geven indien gewenst informatie
en advies. Ons belangrijkste doel is om niet-medische vragen (angst, rouw, eenzaamheid etc.) van mensen
samen op te pakken. Door samen te werken, met bijvoorbeeld huisartsen of maatschappelijk werk, kunnen we
op eenvoudige wijze soms voorkomen dat mensen tussen wal en schip vallen.
Wilt u meer weten over dit project, kijk eens op onze website www.naoberzorgpunt.nl

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

Voor Heibloem en omgeving houden we ook
praktijk in Gemeenschapshuis "De Klokkestoel".
Of indien nodig aan huis.

HERBALIFE

HERBALIFE

Fysio-Manuele therapie J. Tullemans
0475-492011
info@fysiotullemans.nl
www.fysiotullemans.nl

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 06-48501170

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

Bibliotheek Heibloem
Wij zijn gevestigd in Basisschool “De Heihorst”. Telefoonnummer 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.

AGENDA 2015
Week 34
29 aug.
29 aug.
09 sept.
10 sept.
13 sept.
20 sept.
08 okt.
10 okt.
10 okt.
21 okt.
25 okt.
05 nov.
06 nov.

KVW week
Ongeros; Fietstocht met BBQ
Mingelmoos; Ouderenactiviteit
Gemeenschapsraad; Openb. Vergad.
Bakken Tiny Swinkels ZijActief
Elbeek; Boerengolfen
Ongeros; jeugdactiviteit
ZijActief: Mimakkus
Bowlen Mingelmoos
Elbeek; 40 jarig jubileum
Gemeenschapsraad; Openb. Verg.
Hobbymarkt Klokkestoel
ZijActief; Beugelen
Het scherm open: Toneel

07
07
19
26
28
28
09
11
14
16
17
17
19
09

nov.
nov.
nov.
nov.
nov.
nov.
dec.
dec.
dec.
dec.
dec.
dec.
dec.
jan ‘16

Ongeros; Beugelen
Speurtocht/dropping; Mingelmoos
Elbeek; kaarten/kienen
ZijActief; Herfststuk maken
Mingelmoos; Sinterklaas
Ongeros; Sinterklaas
Mingelmoos; Kerststuk maken
Ongeros; Kerstuk maken & kaarten
Elbeek; workshop Kerst
Gemeenschapsraad; Openb. Vergad.
Zonnebloem; Kerstviering
ZijActief; High wine & hapjes/zang
Mingelmoos; Ouderenattentie
Mingelmoos; Nieuwjaarsborrel

