“ERICA” – HEIBLOEM

01-08-2016
(week 31 nr. 31)

H. Isidorus Heibloem
Parochiesecretariaat: Pastoor Ruttenhofje 6 A, 6088 HN Roggel. 0475-491393.
E-mail: parochiesecretariaat@kpnmail.nl
Open: woensdag van 12.00 – 16.00 uur en donderdag van 9.00 -14.00 uur.
Bank: NL85RABO0144292718 t.n.v. Kerkbestuur H. Isidorus te Heibloem
Doopsel: Jeanine v.d.Kruijs, tel. 0475-495568
Parochiesecretariaat: Pastoor Ruttenhofje 6 A, 6088 HN Roggel. 0475-491393.
Zondag 7 augustus. 19de Zondag door het jaar
E-mail: parochiesecretariaat@kpnmail.nl
11.00 uur. H. Mis
Open: woensdag (tijdelijk) van 12.00 – 16.00 uur en donderdag van 9.00 -14.00 uur.
Misintentie:
Bank: NL85RABO0144292718 t.n.v. Kerkbestuur H. Isidorus te Heibloem
- voor verdraagzaamheid in deze wereld.
Doopsel: Jeanine v.d.Kruijs, tel. 0475-495568
Mededeling:
Het parochiekantoor is in augustus alleen op WOENSDAG van 9.00 – 16.00 uur geopend.
Nieuws vanuit de redactie
Vanwege de zomervakantie verschijnt er in week 32, 34 en 36 geen Erica.
Artikelen voor de Erica kunt u, ook in de zomervakantie, mailen naar
erica.heibloem@gmail.com.
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
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.

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

KRUIDWISZEGENING.
Het is een oud gebruik om op de feestdag van Maria Hemelvaart de kruidwis te
zegenen. De zegening behoort tot de kerkelijke zegeningen en bestond nog tot
in de jaren vijftig 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
blikseminslag, veeziektes en een gebed voor een goede oogst. Bij onweer werd
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 verschillen. 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, 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.
De Heemkundevereniging Heibloem.

Jongveedag Peel en Maas 7 augustus 2016
Op zondag 7 augustus vindt voor de 17de keer de Jongveedag Peel en Maas plaats. Dit jaar stelt mts.
Hendrix-Janssen, haar deuren open voor publiek. Tijdens deze open dag vindt de grootste kalverkeuring
van Nederland plaats. Daarnaast is er ook een voorbrengwedstrijd voor de deelnemers.
De jongveedag is een dagje uit geschikt voor de hele familie van
jong tot oud. Naast de wedstrijd is er de mogelijkheid om een
modern melkveebedrijf te bekijken. Ook is er een springkussen
voor de kinderen. Daarnaast kunt u in de tent terecht voor een
drankje of versnapering.
Het bestuur nodigt u en uw familie van harte uit om met ons de
dag tot een succes te maken.
Zie www.jongveedagpeelenmaas.nl voor meer info en hopelijk tot
ziens op zondag 7 augustus!

Eatpunt Heibloem
Eén keer per maand gaan we samen eten op de 3e dinsdag van de
maand, om 12.00 uur.
Op 16 augustus a.s. serveren vrijwilligers uit Heibloem een heerlijke
maaltijd voor u in Gemeenschapshuis “De Klokkestoel”. Wilt u met ons
mee eten?
Meld u dan aan via onderstaand invulformulier. Alle senioren uit
Heibloem en omgeving en oudere alleenstaanden zijn welkom bij Het
Eatpunt.
De kosten bedragen €8,00 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. Afmeldingen graag doorgeven aan Mia
Schroën op telefoonnummer 0475-495019
Ja, ik/wij wil(len) graag deelnemen aan het Eatpunt op dinsdag 16 augustus. a.s.
Naam: ……………………………………..
Adres: ……………………………………..
Tel.: …………………………………………
o Ik ben niet zo mobiel en wil graag opgehaald worden
Opgeven voor 9 augustus.
Wilt u dit formulier in een gesloten enveloppe met € 8,00 per persoon afgeven op een van onderstaande
adressen;
Mia Schroën
St. Isidoorstraat 12
tel.nr. 495019
Wiel Caenen
Elzenweike 5
tel. nr. 492383

07-14/8
13-18/8
22-26/8
03 sept.
07 sept.
07 sept.
3/10-09
15 sept.
17 sept.
07 okt.
08 okt.
10 okt.
13 okt.
15 okt.
16 okt.
19 okt.
23 okt.
05 nov.
05 nov.
10 nov.
12 nov.
24 nov.
26 nov.

Agenda
Heemkundever.: kruidwiszegening
26 nov.
Jeugdwerk Heibloom: Kamp
Eind nov.
KVW Heibloem: KVW week
08 dec.
Ongeros; BBQ met fietstocht
09 dec.
Gemeenschapsraad: Openbare verg.
12 dec.
Mingelmoos: Kindermiddag
14 dec.
Elbeek: Schieten
14 dec.
Zij-Actief; Balans/meer rust en plezier
17 dec.
Heemkundevereniging; Excursie
19 dec.
Heemkundever.: Krans bij Plaquette
Mingelmoos: Handboog schieten
07 jan.
Heemkundevereniging: contactavond
07 jan.
Zij-Actief; Bez. museum Villa Overberg
14 jan.
Elbeek: Feestavond
21 jan.
Ongeros; Boswandeling
12 febr.
Gemeenschapsraad: Openbare verg.
25 febr.
Hobby en snuffelmarkt in klokkestoel
25 febr.
Ongeros; Museum Steyl
26 febr.
Mingelmoos: Dropping
28 febr.
Zij-Actief: Wat als ik zorg nodig heb
28 febr.
Heemkundever.; Bezoek museum
28 febr.
Elbeek: Kaarten en Kienen
3-4 juni.
Ongeros; Sinterklaas

Mingelmoos: Sinterklaas
Elbeek: Sinterklaas
Zij-Actief; Kerststuk maken (Afrika)
Ongeros; Kerststukje maken / kaarten
Elbeek: Workshop Kerst
Gemeenschapsraad: Openbare verga.
Mingelmoos: Kerststuk maken
Mingelmoos: Ouderenattentie
Heemkundevereniging; Contactavond
2017
Voorverkoop bonte avond
Mingelmoos: Nieuwjaarsborrel
CV De Buizers; Prinsebal
Bonte avond
CV De Buizers; Prinseresepsie
CV De Buizers; Optochtnr’s ophoale
Boorebroeloft
CV De Buizers; Heibl. Vasteloavesmis
Optocht, Optochtbal
CV De Buizers; Hummelkesbal,
Jeugd Bonte Middag, Bachusbal
Dorpsfeesten Heibloem

Advertentie tarieven ERICA: (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

Wij zoeken jou als vrijwilliger bij de
“hoeskamer vanne Heibloom”

Ook al heb je maar ½ dag per maand de tijd, is geen
probleem. Alle handjes zijn welkom.
Verwachte start van het project is vanaf dit najaar, elke
woensdag
Graag reageren vóór 1 september.
Voor meer info, bel of mail naar:
Marianne Aarts: 06-53871292
marianneaarts61@gmail.com
Wendy Timmermans: 06-22149504
wtimmie1974@gmail.com

