“ERICA” – HEIBLOEM

30-09-2013
(week 40 nr.36)

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
Zondag 6 oktober 11.00 uur
Jaardienst voor:
- Sef Bergmans en Lies Bergmans-Veugen

27e Zondag door het jaar

Misintenties voor:
- Jan Coenen vanwege zijn verjaardag
- Wilhelmus van Kempen en Anna, Maria Smeets
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
Bonte avond
Beste inwoners van Heibloem,
We zijn al weer een tijdje bezig met de voorbereidingen van de bonte avond 2014. We horen hier en daar
al wat enthousiaste geluiden over ideeën voor nieuwe act's ect.
Dit jaar willen we de opgave's voor de bonte avond act's laten starten vanaf 10 oktober met geen
uiteindelijke eind datum maar meer het motto vol = vol.
Dus ben er op tijd bij op 10 oktober. Laten we er weer een fantastische avond van maken, en dat kan
natuurlijk alleen maar met enthousiaste deelnemers!
Opgave mogelijk middels mail vanaf 10 oktober 2013 heibloemsebonteavond@live.nl
Verdere datums zijn:
4 januari voorverkoop van de bonte avond in Route 74
25 januari Heibloemse Bonte Avond 2014

S.V.V.H. VOETBAL
Uitslagen
Vv Reuver 1 – SVVH 1
Haelen 4 – SVVH 2
SVVH C1 – RKMSV C2g
SVVH F1 – RKSVN F3g

4-0
1-8
4-0
7-3 

Programma
Donderdag 3 oktober
18.30u SVVH E1 – Sv Egchel E1g, aanwezig zijn om 18.00u
Zaterdag 5 oktober
13.30u Panningen C2 – SVVH C1, vertrek om 12.30u
09.00u Vv Kessel E2 – SVVH E1, vertrek om 08.00u
08.45u Sv Budel F6 – SVVH F1, vertrek om 07.30u
Zondag 6 oktober
14.30u Sv Roggel 1- SVVH 1
10.00u Heythuysen 3 – SVVH 2
10.00u RKSVV 3 – SVVH 3
A.s. zondag de derby tussen sv Roggel en SVVH, kom onze jongens aanmoedigen om 14.30u te
Roggel.
SVVH Handbal
Uitslagen
Maasgouw E1 – SVVH E1
SVVH DC1 – Eurotech/Bevo DC2
SVVH DB1 – Rapiditas DB1
SVVH DS1 – Wittenhorst DS2
Programma
Zaterdag 5 oktober
12.00u SVVH E1 – Blerick E3
13.30u Exsplosion `71 DB1 – SVVH DB1
19.00u Manual DS1 – SVVH DS1
Zondag 6 oktober
11.55u Manual DC1 - SVVH DC1

8-9
5-11
6-6
23-15
vertrek: 11.20u naar Panningen
vertrek: 12.20u naar Tegelen, Gulick
vertrek: 17.15u naar Venray, de Wetteling
vertrek: 10.50u naar Venray, de Wetteling

Restaurant in Heibloem wordt geopend op 19 oktober!!
Zoals in eerder berichtgeving genoemd willen we u verder informeren over ons a.s. restaurant “de
Gevulde Snoeshaan”. “Het zal zich erom spannen maar door overuren van het technisch personeel moet
het lukken om de deadline van 19 oktober te halen”, aldus Gaston de Kroon, de directeur van “de
Gevulde Snoeshaan. Iedereen is natuurlijk zeer benieuwd naar de locatie van ons etablissement dus
lichten we verder een tipje van de sluier op. De locatie is midden in het centrum van Heibloem en voor de
Heibloemse bevolking met de voet goed bereikbaar en er is voldoende parkeergelegenheid. Dit is het
enige wat we nu over de locatie kwijt willen. We willen de nieuwsgierigen onder ons toch nog even op
een afstand houden om het personeel ongehinderd de mogelijkheid te geven de deadline te kunnen
halen. Wel kunnen we u verklappen dat het interieur precies zo wordt als we gedacht hebben. Hoogpolig
tapijt waarbij u de neiging zult hebben om de schoenen uit te doen en uw voeten te laten verwennen
door de zachte en warme bekleding. Niet alleen het voelen is een zintuig wat we verwennen maar we
willen ook alle andere zintuigen een aangename sensatie laten beleven. De inrichting zal rustig ogen
waardoor u niet afgeleid zult worden van datgene wat we u zullen serveren. Geen opdringende
achtergrond muziek maar een prachtige compositie van geluiden waardoor de smaakpapillen worden
gestimuleerd. Geen luid sprekend personeel maar bescheiden, op de achtergrond, aanwezig personeel
dat u op de geringste wenken zal bedienen terwijl u toch het gevoel zult hebben dat u alleen met uw
tafelgenoten aanwezig zult zijn. U zult niet het gevoel hebben dat u op een stoel zit maar het idee krijgen
dat u verblijft in een snoezelruimte. In een lekker verwarmde omgeving, waarbij uw zintuigen op allerlei
manieren verwend worden. Gun uw zintuigen deze sensatie en wees van harte welkom op 19 oktober
aldus Gaston.
Cafe 1 day
Op vrijdag 4 oktober aanstaande gaan Sylvia en Marthijn Versteegen CAFÈ41DAY regelen in Route 74
Dus een avond regelen voor het goede doel. IDEAAL TOCH??
Het goede doel voor ons, is voor iedereen een heel belangrijk doel. De hersenstichting. Kijk voor meer
info op: https://www.hersenstichting.nl
Neem even jullie tijd om wat informatie op te doen. Lees jullie even in wat de stichting allemaal doet. Wij
denken helaas dat en stiekem heel veel mensen zijn die hiermee te maken hebben.
Wat we gaan doen op 4 oktober. We gaan er zeker een groot feest van maken en dat moet wel lukken
met ons thema!!
We gaan een GOET FOUD PARTY houden haha.. Dat word gezellig!!! Let op: Dresscode is fout!!!
Natuurlijk hopen we op een grote opkomst zodat we er een knotsgekke gezellige avond van kunnen
maken. En dat alles voor het goede doel!!!
Nodig je vrienden en kennissen uit!!!
Tot aanstaande vrijdag in Route 74
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 15 oktober 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 alleenstaanden 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 15 oktober 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 9 oktober bij:
Wiel Caenen Elzenweike 5 tel nr. 492383
Noor Baetsen Delshorst 3 tel nr. 495080

FEESTELIJKE OPENING BRUG
Op zondag 6 oktober a.s. wordt de brug over de beek achter het voetbalveld
feestelijk geopend door wethouder Piet Verlinden. Tevens wordt dan de
naam van deze brug onthuld.
Voor deze gelegenheid hebben we onze boswachter Piet Zegers bereid
gevonden om vooraf een wandeling te organiseren. U bent allemaal van harte
uitgenodigd om mee te lopen. We starten om 10.30 uur bij de Klokkestoel.
De wandeling duurt ongeveer een uur. Aansluitend vindt de opening en de onthulling van de naam van
de brug plaats. Daarna vervolgen we onze weg terug naar de Klokkestoel, waar we getrakteerd worden
op koffie met een lekker stukje vlaai.
Graag tot zondagmorgen 6 oktober om 10.30 uur bij de Klokkestoel!
Op 10 oktober hebben we onze volgende openbare vergadering. We starten om 20.30 uur in de
Klokkestoel en willen samen met het bestuur van de Klokkestoel met iedereen in het dorp bespreken hoe
we de Klokkestoel kunnen behouden voor het dorp.
Iedereen is welkom om mee te denken/praten.
ZijActief Heibloem
10 oktober: waak voor inbraak.
Dhr. Maurice Henk, wijkagent in de gemeente Leudal, zal ons bewust maken van zwakke plekken in onze
woning en handige tips en informatie geven over wat je zelf eventueel kunt doen om inbraak te
voorkomen. Graag opgave vooraf op ons nieuwe mailadres zijactief.heibloem@hotmail.com.
Locatie : de Klokkestoel, aanvang 20.00u.
AGENDA 2013
01 okt.
01 okt.
06 okt.
10
10
12
19
02
07
09
11
15
17
21

okt.
okt.
okt.
okt.
nov.
nov.
nov.
nov.
nov.
nov.
nov.

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
Kaarten / kienen Elbeek

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

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)

Peuterspeelzaal ‘t Hummelke
Openingstijden: maandag- en vrijdagmorgen
8.45-11.45u
Telefoonnummer: 06-15338431

Bibliotheek Heibloem
Openingstijden: maandag 15.00-17.00 19.0020.00. Donderdag 10.30-12.00
Telefoonnummer: 06-13060919

De Klokkestoel
Telefoonnummer: 06-36168331
Email adres: klokkestoel@gmail.com

Advertentie Erica erica.heibloem@gmail.com
Particulieren: € 2,50 Verenigingen e.d.: gratis
Zakelijk:
1 = €12,00
½ = € 7,00
⅓ = € 4,00
¼ = € 3,00

