“ERICA” – HEIBLOEM

04-11-2013
(week 45 nr.41)

H. ISIDORUS HEIBLOEM
Pastoor R. Schwillens, Tel. (0475) 51 01 05
E-mail: parochiesecretariaat@kpnmail.nl
Website: www.parochies-heibloem-neer-roggel.nl
Parochiesecretariaat: Pastoor Ruttenhofje 6 A, 6088 HN Roggel. 0475-491393.
E-mail: parochiesecretariaat@kpnmail.nl
Openingstijden: Maandag, Dinsdag en Donderdag van 9.00-11.30 uur en
Woensdag van 9.00-14.00 uur.
Zondag 10 november 11.00 uur
32e Zondag door het jaar
Jaardienst voor:
- Sef van Lier en overl. van de fam. Van Lier-Van Heur
- Ouders Hannen-Verheijden
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
Intocht Sint Nicolaas 2013
Op zondag 17 november 2013 komt Sint Nicolaas naar Heibloem!
Dit gaan we natuurlijk met zijn allen vieren.
We verwachten de Sint met zijn Pieten om 14.00 uur op het handbalveld,
waar we hem met zijn allen welkom zullen heten. Dan vertrekken we
gezamenlijk naar de Klokkestoel waar we een leuke middag zullen hebben.
Om een feestelijk tintje aan deze middag te geven zou het leuk zijn als er
kinderen zijn die een dansje, liedje of ander optreden willen doen ( max. 2-3
min.) Je kunt je hiervoor opgeven tot vrijdag 15 november bij Ilse Korten,
Staldijk 2, mail ilse.korten@gmail.com. Heb je voor je optreden muziek
nodig, dan kun je het CD-tje bij Ilse inleveren.
Laat tijdig wat van je horen, want wat optredens betreft: vol is vol
Hopelijk zie we jullie op 17 november,
Activiteitencomité Heibloem
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

SVVH Handbal
Uitslagen
Vios E2 - SVVH E1
Blerick DC1 - SVVH DC1
Ospel/Merefeldia DB1 - SVVH DB1
Swalmen DS1 - SVVH DS1

3-7
14-4
14-10
15-18

Programma
Zaterdag 9 november
12.00u SVVH E1 – Hercules`81 E2
12.55u SVVH DC1 – Merefeldia DC1
Zondag 10 november
13.00u SVVH DB1 – Eurotech/Bevo DB3
14.10u SVVH DS1 – Vios DS2
S.V.V.H. VOETBAL
Uitslagen
SVVH 1 - Bieslo 1
SVVH 2 – RKSVN 4
SVVH 3 – RKMSV 7
RKSVN C1 – SVVH C1
RKSVN E2 – SVVH E1
Fc Oda F5 – SVVH F1

vertrek: 11.20u naar Panningen, Piushof
vertrek: 12.20u naar Panningen, Piushof
vertrek: 12.20u naar Panningen, Piushof
vertrek: 13.00u naar Panningen, Piushof

2-3
4-0
2-0
1-5
1-8
3-3

Programma
Zaterdag 9 november
14.00u SVVH C1 – SVH’39 C2, aanwezig zijn om 13.15u.
10.00u SVVH E1 – RKMSV E2, aanwezig zijn om 09.30u.
09.30u SVVH F1 – sv Budel F5, aanwezig zijn om 09.00u.
Zondag 10 november
14.30u Rood Wit’67 1 - SVVH 1
11.00u EMS 5 – SVVH 2
SVVH 3 is vrij
Hallo tuinliefhebbers in Heibloem.
Wie wil gratis 2 Brugmansia,s (ook wel Datura,s genoemd) overnemen. Het
zijn kuipplanten in speciekuipen die in de zomer 2,50m hoog worden en wel 40
of meer grote kelkbloemen dragen die heerlijk geuren. Ze moeten in de winter
wel vorstvrij worden opgeslagen en zijn dan na insnoei maar 1.50m hoog. Heb
je interesse, bel mij dan 0475-496206 Jan Verkennis Elzenweike 1 .
ZIJACTIEFHEIBLOEM
7 november: culinaire Italiaanse avond.
Op donderdag 7 november zal Edith Zane van Zane e Vino uit Elsloo een Italiaanse culinaire avond
presenteren met lekkere hapjes en enkele soorten Prosecco en ondertussen vertellen over de streek
Veneto, Venetië en de eilanden Murano (glaswerk) en Burano (kantwerk).
Eigen bijdrage ad 5 euro te voldoen bij ingang van de zaal.
Locatie : de Klokkestoel, aanvang 20.00u.
Donderdag 28 november: podoloog
Heeft u enig idee hoeveel meter uw voeten op een dag afleggen? Stiekem meer dan u denkt. Bij onze
geboorte hebben we één paar voeten gekregen waar we het ons hele leven mee moeten doen en dan
kunnen we er maar beter zuinig op zijn. Wat kunnen we zelf doen om zo lang mogelijk van onze voeten
plezier te hebben, wat kunnen we beter laten? Maar als er nu toch kwaaltjes, problemen of pijntjes
ontstaan aan/bij onze voeten; wat dan? Knobbel bij de grote teen, klachten onder de hiel, scheef staande
tenen, doorgezakte voeten.... Waar kunnen klachten aan de voeten verder in doorwerken (denk aan
rugklachten).
De heer John Pannekoek uit Helden is podoloog en komt ons op donderdag 28 november bijpraten over
alles wat met voeten te maken heeft. Graag opgave vooraf op ons mailadres:
zijactief.heibloem@hotmail.com
Locatie: De Klokkestoel, aanvang: 20.00 uur

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 19 november 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 balleenstaanden 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 19 november 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 13 november bij:
Wiel Caenen Elzenweike 5 tel nr. 492383
Noor Baetsen Delshorst 3 tel nr. 495080

Fysio-Manuele therapie

J. Tullemans
Elke maandag van
13:00-17:00u
In Gemeenschapshuis
De “Klokkestoel”
Wij behandelen ook
Aan huis indien nodig.
Sint Isidoorstraat 15
6089 NG Heibloem

0475-492011
info@fysiotullemans.nl
www.fysiotullemans.nl

Percussieband Busardo uit Leudal en de Pipers Society Castle d’Aldenghoor openen carnavalsseizoen
Limburg met CD-presentatie t.b.v. de straatkinderen in Rio de Janeiro en een flitsend optreden op het
Vrijthof in Maastricht.
Ik maak jullie graag attent op een bijzondere happening en een bijzondere percussieband.
Op maandag de elfde van de elfde (11 nov) wordt op het Vrijthof in Maastricht carnaval 2013/2014
geopend.
Een van de bijzondere optredens is van de Percussieband BUSARDO uit Leudal (Midden-Limburg).
(www.busardo.nl). Samen met de piperclub hebben ze een geweldig flitsend en spectaculair nummer
gecomponeerd en ingestudeerd. Daarvan is een CD gemaakt die ’s morgens wordt gepresenteerd in
Leudal en waarvan de opbrengst bestemd is voor het straatkinderenproject van AMAR, een speciale
organisatie opgericht door een Limburgse missionaris Martin Cox die zich inzetten voor de straatkinderen
in Rio de Janeiro. BUSARDO was twee jaar geleden te gast bij de straatkinderen.
Het optreden op het Vrijthof is een beloning voor de vele jaren met veel enthousiasme en temperament
keihard werken.
BUSARDO is sinds enkele jaren de muzikale ambassadeur van de Stichting Sint Martinus
(www.stichtingsintmartinus.nl) die zich al twintig jaar inzet voor de straatkinderen van AMAR.
BUSARDO maakt er een hele feestdag van: zie programma onderin.
Programma 11 november:
Locatie: Tonvannebekker met Gemma te Roggel, Kerkveldweg 1
Binnenkomst: vanaf 10.45 uur.
11.00 uur: officieel ontvangst door Busardo en Pipers Society Castle d’Aldenghoor
11.11 uur: presentatie van de CD: met aansluitend brunch (koffie en thee inbegrepen, overige dranken
voor eigen rekening)
13.00 uur: vertrek bus naar Maastricht.
14.00 uur: gezellig op het Vrijthof.
20.00 uur: in de”Busardo” kroeg. Deze wordt nog bekend gemaakt.
22.00 uur: vertrek bus naar Roggel.
23.00 uur after party, gezellig samen zijn bij Tonvannebekker met Gemma voor de doorzakkers!
Nadere informatie kunt u krijgen bij Busardo Brasil percussion Leudal
Jeroen Daniels, Tel. 06 207 76 766
info@busardo.nl
www.busardo.nl
Met vriendelijke groet,
Jeroen Daniels
Voorzitter Busardo Brasil Percussie Leudal
AGENDA 2013
07
09
11
15
17
21
28
30
30
09
11
12

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

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
Kerstuk maken Mingelmoos
Vergadering gemeenschapsraad

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

Lezing Heemkundever. (gesch. Meijel)
Kerststukje maken Zij Actief
Kaarten en kerstukje maken Onger os
Kerstavond Zij Actief
Zonnebloem Kerstmiddag
Ouderenattentie Mingelmoos
Nieuwjaarsborrel Mingelmoos
KVW Statiegeldactie
Voorverkoop Bonte Avond
Bonte Avond
Heibloomse 3 kamp (Beekkant)

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

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

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

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

