“ERICA” – HEIBLOEM

14-10-2013
(week 42 nr.38)

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 20 oktober 11.00 uur
29e Zondag door het jaar
Jaardienst voor:
- Jo Hannen en Sef Hannen vanwege zijn verjaardag
Misintenties voor:
- Overleden ouders Korten-Verheggen
Mededeling:
Op zondag 27 oktober zal er in de kerk van Heibloem geen
Heilige mis gehouden worden i.v.m. de Pontificale Hoogmis in Roggel.
Deze mis zal voorgegaan worden door Bisschop Wiertz.
Hierbij bent u allen van harte welkom.
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
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

S.V.V.H. VOETBAL
Uitslagen
SVVH 1 – Eindse Boys 1
SVVH 2 – Vv Kessel 4

4-1
3-2

Programma
Zaterdag 19 oktober
Inhaalprogramma
13.00u Haelen C2 – SVVH C1, vertrek om 12.00u
09.30u SVVH F1 – Maarheeze F3, aanwezig zijn om 09.00u
Zondag 20 oktober
Inhaalprogramma
10.00u Fc Cranendonck 6 – SVVH 3, vertrek om 09.00u
Première “De Gevulde Snoeshaan” Toneelgroep “Het Scherm Open” in Heibloem
Wederom is het de toneelgroep “Het Scherm Open” gelukt om onder regie van Ger Verdonschot een
geweldige productie op de planken te krijgen. De première is gegund aan Heibloem in gemeenschapshuis
“De Klokkestoel”. Deze locatie zal worden omgebouwd tot restaurant “De Gevulde Snoeshaan”. Gaston de
Kroon, de nieuwe eigenaar loopt echter tegen allerlei problemen aan. Het gebouw waarin dit restaurant
was gevestigd was vroeger een frietkraam. Gaston doet er alles aan om van “De Gevulde Snoeshaan”
een stijlvol en chique restaurant te maken. Maar ondanks de economische crisis is er moeilijk aan goed
personeel te komen. Het personeel is lui en brutaal. En alsof dit niet genoeg moeilijk genoeg is voor een
startende ondernemer krijgt hij ook nog problemen in de organisatie, komen de meest bizarre gasten
binnenlopen en is er een chronisch gebrek aan toiletpapier.
Dus als u een keertje goedkoop in een restaurant wil zijn dan zal Gaston zeggen; “wees welkom en
geniet van de avond”. Natuurlijk zal Gaston voor een hapje en een drankje zorgen. Het mag u tenslotte
aan niets ontbreken. Het is aan u hoeveel sterren u dit restaurant wilt geven. Wij zijn er dik tevreden
mee en verwachten volgend jaar in de Michelingids opgenomen te worden.
De opening van dit restaurant zal op zaterdag 19 oktober om 20.00uur zijn. Entree 7 euro volwassenen
en 4 euro kinderen tot en met 12 jaar. Telefonisch zijn er kaarten te bestellen bij Mia Hendriks 0475495095 of Kees van de Velden 0495-641822. Eventueel kunt u kaarten aan de kassa kopen vanaf
19.00uur maar vol is vol.

SVVH Handbal
Uitslagen
Er was i.v.m. de herfstvakantie geen handbal afgelopen weekend.
Programma
Ale jeugdteams zijn nog vrij i.v.m. herfstvakantie.
Zondag 20 oktober
13.00u SVVH DS1 – Handbal Venlo DS3
vertrek: 12.00u naar Panningen, Piushof

Oktoberfest KVW Heibloem
Op vrijdag 25 oktober a.s. heeft KVW Heibloem “cafe for one
day” bij Route 74. Wij houden die avond een OKTOBERFEST.
Het café is vanaf 21.00 uur geopend.
Tijdens deze avond kun je, uiteraard, bier uit pullen drinken. De
pullen zijn uitsluitend te koop en mogen daarna mee naar huis.
Natuurlijk worden er ook pilsjes vertapt uit een gewoon glas.
We houden een ‘Serious KVW Request’ actie, waarbij je je
favoriete liedje aan kan vragen, voor minimaal €1,00. En we
verkopen bratwurst mit sauerkraut!!
De opbrengsten van deze acties zullen we volgend jaar tijdens
ons
50 jarig jubileum besteden aan leuke uitstapjes en activiteiten
voor de Heibloemse jeugd.
Wij willen iedereen van harte uitnodigingen om met ons mee te
komen feesten!! Tot dan!?!

ZijActief
7 november: ZijActief Culinaire avond
Na enkele informatieve avonden, waar we weer wijzer gemaakt zijn over medicijnen en tips en informatie
hebben gekregen over voorkoming van inbraak, is het nu weer tijd voor een culinaire activiteit.
Op donderdag 7 november zal Edith Zane van ‘Zane e Vino’ uit Elsloo een Italiaanse avond presenteren
over de streek Veneto, met o.a. informatie over Venetië en de eilanden Murano (glaswerk) en Burano
(kantwerk). Edith heeft zelf in deze streek gewoond. Ze zal ons foto’s laten zien van de streek, maar ook
over de streekgerechten, producten uit de streek en de wijngaarden van de Prosecco. Kom ook en geniet
van een ontspannen Italiaanse sfeer…. Alsof je weer even terug bent op vakantie…
Bij aanvang worden bij de koffie/thee Italiaanse koekjes gepresenteerd, tijdens de presentatie laat Edith
ons 4 soorten Prosecco proeven met een bijbehorend Italiaans hapje. Na afloop is er ook de mogelijkheid
de geproefde Prosecco of glasjuwelen te kopen.
Voor deze avond vragen we een eigen bijdrage van 5 euro, te voldoen bij aanvang van de avond.
Locatie: de Klokkenstoel, aanvang 20.00u.
Om een inschatting voor Edith te krijgen hoeveel hapjes er gemaakt/ gepresenteerd kunnen worden,
vragen we je weer je op te geven.
Opgave uiterlijk voor woensdag 30 oktober via ons mail adres mailto:zijactiefheibloem@hotmail.com of
telefonisch bij Lenie Daniels, tel. 495219.

Heemkundevereniging Heibloem
Beste mensen van Heibloem.
Evenals voorgaande jaren is de plaquette van de 8 oktoberrazzia van 1944 (die aan de rechterzijde van
de kerk hangt)
van een krans voorzien op initiatief van de
Heemkundevereniging en vervaardigd door enkele dames.
Dames,
hartelijk dank daarvoor en hopelijk mogen wij volgend jaar weer op U
rekenen. De Heemkundevereniging stelt het op prijs om dit gebruik in
eren te houden. Het is een aandenken aan de tweede wereldoorlog
waarbij mannen van de Heibloem en een aantal jongens en broeders
van het klooster Heibloem met vele anderen uit Noord en Midden
Limburg als dwangarbeider werden afgevoerd naar Duitsland en daar
onder erbarmelijke omstandig-heden te werk werden gesteld. Een
aantal overleefde dat niet en ook één man van de Heibloem stierf in
Duitsland.
Omdat
ons
huidige
dorp
Heibloem
nauwelijks
oorlogsgeschiedenis kent is het goed jaarlijks even bij deze gebeurtenis
stil te staan.
Handboogvereniging Heideroosje Heibloem
Vrijdag 11 oktober 2013 hebben wij een vriendschappelijke wedstrijd geschoten tegen “De Indianen” uit
Koningslust. Wij hadden een gemidddelde van 207,85 punten per schutter tegen een gemiddelde van
190,29 van De Indianen.

1e zestal: Cor Joosten 231 pnt, Marc Simons 226, Edwin Joosten 225, Maikel Boumans225, Wim
Janssen 215, Olga Sijbers 214, Totaal 1336 pnt tegen 1287 pnt van Koningslust

2e zestal: Huub Korsten 213 pnt, Fred Janssen 205, Mike Koper 203, Michael Simons 202, Hans
Sijbers 197, Rick Teeuwen 194, Totaal 1214 pnt tegen 1084 pnt van Koningslust

3e zestal: Carolien van Dijk 184 pnt, Anthony Ghielen 176, Stephan Ghielen 169, Luke Nijssen
167, Jelle Crommentuyn 163, Brianne Ghielen 148, Totaal 1007 pnt tegen 293 pnt van
koningslust (2)
Bij de Linker- tegen de Rechtermaasoeverwedstrijd van de bond Gezellig Samenzijn op zaterdag 12
oktober 2013 hebben onze deelnemende schutters de volgende punten geschoten.

Jeugd: Michael Simons 338 pnt en plaatste zich in het team voor de wedstrijd tegen de jeugd
van
Regio-Limburg. Rick Teeuwen 324, en hiermee eerste reserve voor in het team.

Dames: Carolien van Dijk 296 pnt.

Heren: Cor Joosten 368 pnt, hoogste Heer aan de Linker maasoeverkant en plaatsing in het
team tegen Regio-Limburg. Marc Simons 349 pnt.
Komend weekend 17 t/m 20 oktober 2013 is de eerste wedstrijd van de Ondelinge Bekerwedstrijd van de
Roggelse Doelen bij Roos in Bloei.
AGENDA 2013
19
02
07
09
11
15
17
21
26
28
30
30

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

Toneel het Scherm Open
Bowlen Elbeek
Culinaire avond ZijActief
Dropping / speurtocht Mingelmoos
Sint Maarten
Dropping Onger os
Intocht Sint Nicolaas
Kaarten / kienen Elbeek
Lezing Heemkundever. (gesch. Meijel)
Podoloog Zij Actief
Sinterklaas Onger os
Sinterklaas Mingelmoos

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

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

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

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

