“ERICA” – HEIBLOEM

20-10-2013
(week 43 nr.39)

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 27 oktober 30e Zondag door het jaar
Vandaag 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.
Sint Maarten
Op maandag 11 november vieren we Sint Maarten. Voor het Sint
Maartensvuur kunnen we uw snoeihout goed gebruiken! Op zaterdag 2
november kan het snoeihout (geen stronken) gebracht worden tussen
9.30 uur en 15.30 uur (Gesseltweg), waarbij we een bijdrage van € 5,00
vragen per storting (grote
stortingen bijdrage in overleg). De opbrengst hiervan komt ten goede
aan activiteiten rond
Sinterklaas en Koninginnedag.
Alvast bedankt, Activiteitencomité Heibloem
Collecte Nederlandse Brandwonden Stichting 2013
In de week van 6 tot en met 12 oktober is in heel Nederland gecollecteerd voor de Nederlandse
Brandwonden Stichting. Ook in Heibloem gingen de collectanten langs de deuren. En met succes!
Gezamenlijk werd een bedrag van € 253.66 opgehaald.
Wij danken de collectanten en de milde gevers hartelijk.

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

S.V.V.H. VOETBAL
Uitslagen
Fc Cranendonck 6 – SVVH 3
Haelen C2 – SVVH C1
SVVH F1 – Maarheeze F3

4-2
0-7
5-2

Programma
Woensdag 23 oktober
19.00u PSV’35 C1 – SVVH C1(beker), vertrek om 17.45u naar Posterholt.
Zaterdag 26 oktober
14.00u SVVH C1 – vv GKC C1g, aanwezig zijn om 13.15u.
10.00u SVVH E1 – Roggel E2g, aanwezig zijn om 09.30u.
SVVH F1 is vrij ivm dat Laar F6 uit competitie is gehaald.
Zondag 27 oktober
14.30u RKAVC 1 – SVVH 1
12.15u Roggel 4 – SVVH 2
10.00u SSE 6 – SVVH 3
SVVH Handbal
Uitslagen
SVVH DS1 - Handbal Venlo DS3 14-12
Programma
Zaterdag 26 oktober
12.00u SVVH E1 - Eurotech/Bevo E4 vertrek: 11.20u naar Panningen, Piushof
13.00u SVVH DC1 - Eksplosion'71 DC1 vertrek: 12.20u naar Panningen, Piushof
Zondag 27 oktober
13.00u SVVH DB1 - Handbal Venlo DB2 vertrek: 12.20u naar Panningen, Piushof
14.10u SVVH DS1 - Rapiditas DS3 vertrek: 13.00u naar Panningen, Piushof

Oktoberfest KVW Heibloem
Op vrijdag 25 oktober 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 pullen vullen; je koopt een pul voor
€5,00 en die kun je de rest van de avond laten vullen voor €4,00 per keer. De
pul mag je daarna mee naar huis nemen. 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. Bij een
oktoberfest hoort ook 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
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. 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.
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.
Voor deze avond vragen we een eigen bijdrage van 5 euro, te voldoen bij aanvang van de avond.
Locatie: de Klokkenstoel, aanvang 20.00u.

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:
06-36168331
Voor informatie of reserveringen: klokkestoel@gmail.com

Brasil meets Scotland op de “11de van de 11de”

Busardo Brasil percussion Leudal in samenwerking met Pipers Society
Castle d’Aldenghoor uit Haelen treden op, tijdens de opening van het
carnavalsseizoen in Maastricht.
Hoe hebben deze mannen en vrouwen dit weer voor elkaar gekregen,
zult u zich afvragen. Zij hebben in februari een optreden gegeven. De
fans en de toeschouwers waren helemaal onder de indruk. Door deze
mond tot mondreclame is het tot bij de organisatie van “de 11de van
de 11de” in Maastricht doorgedrongen. Waar bestond dit optreden dan
uit waardoor de Maastrichtse organisatie interesse toonde? Wel nu,
stelt u zich de zwoele, swingende klanken van de samba voor. Tel
daar bij op, de tonen van Schotse doedelzakkers, mix dit met elkaar,
en voila, je hebt een unieke sound. Brasil meet Schotland! Het contact
tussen Busardo en de organisatie was snel gelegd. De organisatie
vroeg of er beeldmateriaal van deze avond was en of zij dat konden
bekijken. Het materiaal werd toegezonden en ze waren onder de
indruk. Deze act moesten ze in Maastricht aan het publiek tonen.
Busardo werd officieel gevraagd om te komen optreden. Maar zoals
Busardo nu eenmaal is, pakken ze het meteen groots aan. Sinds een
half jaar zijn de mannen en vrouwen al druk met de repetities. Ze
hebben het muziekstuk aangepast waardoor er meer show effecten bij
kunnen komen. Voor de Pipers is het helemaal een kunst om de
mensen van Busardo bij te houden. Maar ook deze groep mensen heeft zich er helemaal voor gegeven.
Wel nu, Busardo heeft dit nummer op single CD opgenomen. De gehele opbrengst van deze CD gaat naar
stichting St. Martinus. Deze stichting zet zich in voor de straatkinderen van Rio de Janeiro. Busardo is
ambassadeur van deze stichting.
Het programma voor maandag 11 november zal er als volgt uitzien. Ze starten om 11 uur met ontvangst
van hun fans en genodigden bij Tonvannebekker met Gemma te Roggel. Exact om 11.11 uur zal de CD
worden gepresenteerd. Aansluitend zal er een brunch zijn waar men zich voor kan opgeven. De bussen
vertrekken om 13.00 uur richting Maastricht om het optreden van Busardo en de Pipers mee te beleven.
Voor deze dag, kan men zich opgeven via info@busardo.nl. De kosten zijn 10 euro voor de bus. Wil men
bij de brunch aanschuiven, dan betaald men 20 euro, inclusief busvervoer. Opgave vóór 22 oktober, want
vol=vol. Voor verdere info kijk ook eens op www.busardo.nl

HERBALIFE

HERBALIFE

HERBALIFE

HERBALIFE

HERBALIFE

Voor advies, begeleiding en/of ondersteuning met betrekking tot uw
gezondheid, uw gewicht en/of uw fit en energiek zijn kunt u gerust en
geheel vrijblijvend contact met mij opnemen. Ik ben zelf 40 kg
afgeslankt en dat is inmiddels al 12 jaar geleden en ik heb mijn gewicht
nog steeds onder controle. HET KAN ECHT!
Annelies Zeegers-Leenders 0475-495174 / 06-48501170
AGENDA 2013
02
07
09
11
15
17
21
28
30
30
09

nov.
nov.
nov.
nov.
nov.
nov.
nov.
nov.
nov.
nov.
dec.

Bowlen Elbeek
Culinaire avond ZijActief
Dropping / speurtocht Mingelmoos
Sint Maarten
Dropping Onger os
Intocht Sint Nicolaas
Kaarten / kienen Elbeek
Podoloog Zij Actief
Sinterklaas Onger os
Sinterklaas Mingelmoos
Kerstworkshop Elbeek

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

11 dec.
12 dec.
12 dec.
12 dec.
13 dec.
19 dec.
21 dec.
4 jan. ’14
4 jan. ’14
25 jan’14
24 aug’14

Kerststuk maken Mingelmoos
Vergadering Gemeenschapsraad
Lezing Heemkundever. (gesch. Meijel)
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)

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

