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11-11-2013
(week 46 nr.42)

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 17 november 11.00
Zeswekendienst voor:
Jaardienst voor:
Misintenties voor:

uur
33e Zondag door het jaar
Noor Kessels-Schreurs
Wullem Schroijen en Helena Mingers
Sjra Winkelmolen namens zijn kaartvrienden

Informatieavond voor alle parochianen van Heibloem
Beste parochianen,
Op maandag 25 november zal er van 19.30-21.30 uur een informatieavond gehouden worden in het
gemeenschapshuis van Heibloem. U bent hiervoor van harte uitgenodigd. De volgende onderwerpen
zullen dan behandeld worden:
Financiële stand van zaken
Uitgave van een infobulletin
Actie kerkbalans
Tarievenlijst kerkhof
Opzet van een natuurbegraafplaats
Het kerkbestuur.
Activiteiten comité Heibloem
Sint Maarten
Hoi kids van Heibloem!
Op maandag 11 november vieren we Sint Maarten. Ook dit jaar gaan we het vieren met een Sint
Maartensvuur waar we naar toe gaan in een optocht met lampionnen.
Jullie gaan toch ook mee? We vertrekken om 18.30 uur vanaf het
schoolplein. Spuitbussen, fakkels e.d. mogen niet meegebracht worden.
Tot maandag 11 november!
Intocht Sint Nicolaas
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.

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
De jeugdwedstrijden van afgelopen zaterdag waren allemaal afgelast.
Rood wit ’67 1 – SVVH 1
3-4
EMS 5 – SVVH 2
2-0
Programma
Zaterdag 16 november
14.00u SVVH C1 – Reuver C2, aanwezig zijn om 13.15u.
10.00u SVVH E1 - Reuver E3, aanwezig zijn om 09.30u.
09.30u Rood wit ’67 F2 – SVVH F1, vertrek om 08.15u naar Budel-dorplein.
Zondag 17november
14.30u SVVH 1 – Vv Kessel 1
12.00u SVVH 2 – Fc Maasgouw 4
10.00u SVVH 3 – RKSVO 7
SVVH Handbal
Uitslagen
SVVH E1 – Hercules `81 E2
SVVH DC1 – Merefeldia DC1
SVVH DB1 – Eurotech/Bevo DB3
SVVH DS1 – Vios DS2
Programma
Zaterdag 16 november
12.00u SVVH E1 – Noav E3
12.55u SVVH DC1 – Hercules `81 DC1
Zondag 17 november
13.00u SVVH DB1 – Eurotech/Bevo DB3
14.10u SVVH DS1 – BBC DS2

6-7
3-18
10-3
19-12
vertrek: 11.20u naar Panningen, Piushof
vertrek: 12.20u naar Panningen, Piushof
vertrek: 12.20u naar Panningen, Piushof
vertrek: 13.00u naar Panningen, Piushof

Reserveer in uw agenda: donderdagavond 12 december 20.30 uur Klokkestoel
Deze avond zal Piet Geurts van het Dorpsoverleg Koningslust komen vertellen over de manier waarop
verenigingen en bewoners daar een aantal jaren geleden zelf in actie zijn gekomen om een aantal voor
het dorp belangrijke zaken te realiseren.
Piet vertelt een inspirerend verhaal over hoe een klein dorp zelf kan zorgen voor zijn zaken.
Overleg bestuur Heihorst
Donderdagavond 7 november heeft de Gemeenschapsraad samen met o.a. de Ouderraad een overleg
gehad met het Schoolbestuur van SPOLT (waaronder ook de Heihorst valt). Het overleg was zeer
constructief. De inzet van alle aanwezigen is dat we de school in Heibloem zo lang mogelijk willen
behouden. De kwaliteit is goed en vooralsnog is ook het aantal leerlingen voldoende om een eigen school
overeind te houden.

Busardo
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

CV de Buizers Heibloem
Het carnavals seizoen gaat langzaam weer van start en onze activiteiten zullen weer gaan plaatsvinden in
Route 74. Ook dit jaar zijn weer op zoek naar vrijwilligers en wel voor de volgende datums:
18 januari Prinsenbal
16 februari prinsenreceptie
1 maart boerenbruiloft
2 maart Optocht
4 maart hummelkesbal
Mocht je interesse hebben om op 1 van deze dagen iets voor ons te betekenen laat het even weten aan
Linda van den Eijnden Linda_hermanns@hotmail.com. Iedereen alvast ontzettend bedankt en tot ziens
bij de activiteiten van Carnavalsvereniging CV De Buizers.
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 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 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
AGENDA 2013
15
17
21
28
30
30
09
11
12
12
12
13
19

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

Dropping Onger os
Intocht Sint Nicolaas
Kaarten / kienen Elbeek
Podoloog Zij Actief
Sinterklaas Onger os
Sinterklaas Mingelmoos
Kerstworkshop Elbeek
Kerststuk maken Mingelmoos
Vergadering Gemeenschapsraad
Lezing Heemkundever. (gesch. Meijel)
Kerststukje maken Zij Actief
Kaarten en kerstukje maken Onger os
Kerstavond Zij Actief

21 dec.
2014
4 jan.
4 jan.
18 jan.
25 jan.
16 feb.
22 feb.
01 mrt.
02 mrt.
04 mrt.
24 aug’14

Ouderenattentie Mingelmoos
2014
2014
2014
2014
Nieuwjaarsborrel Mingelmoos
Voorverkoop Bonte Avond
Prinsenbal
Bonte Avond
Prinsenreceptie
Kinjer Bontje Middig
Boerebruiloft
Optocht
Hummelkesbal
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

Dag lieve kinderen van Heibloem,
Weten jullie nog hoe goed jullie mij vorig jaar hebben geholpen toen
ineens alle Pietenpakken weg waren? Ik kan me nog goed herinneren hoe mooi die
modeshow was… Ja, dat was echt bijzonder.
Omdat jullie mij vorig jaar zo goed geholpen hebben, zou ik jullie nog een keer om hulp
willen vragen. Het zit namelijk zo…
Elk jaar zijn al mijn pieten druk bezig met alle voorbereidingen voor het grote
Sinterklaasfeest. Alle pakjespieten zijn druk met inpakken, alle klimpieten zijn al weken
druk met gymmen en klimmen. Alle rijmpieten zijn druk met schrijven en dichten en de
bakpieten zijn druk aan het mixen en bakken.
Het hele Sinterklaashuis ruikt al weken naar de heerlijkste taaipoppen,
speculaasbrokken en pepernoten. Omdat er hier in het Sinterklaashuis heel veel pieten
wonen, en zij net zo dol zijn op al dat heerlijks als jij en ik, hebben de bakpieten een
geheime opslagplaats. Met een grote gouden sleutel die goed verstopt ligt. Dit is hard
nodig, want anders zouden alle Pieten zich rond eten aan alle lekkers. Dan zou er geen
Piet meer in zijn pak passen, en klimmen op de daken zou dan al helemaal niet meer
lukken! Nee, voor de Pieten hier is het maar goed dat al dat lekkers goed verstopt ligt.
Nu moet ik jullie wel iets verklappen… Maar alleen als jullie het niet verder vertellen,
beloofd????
… Ik weet waar de sleutel verstopt ligt. Een tijdje geleden zag ik de hoofd-bak-Piet
lopen met verse pepernoten en ben hem toen stilletjes gevolgd. Op mijn sloffen
natuurlijk, zodat hij me niet kon horen! Zo heb ik gezien waar de geheime
pepernotenopslagplaats is, en waar de hoofd-bak-Piet de sleutel bewaart.
Heel af en toe, als er weer van die heerlijke geuren door de gangen dwalen, kan ik me
niet beheersen en glip ik stiekem naar de geheime pepernotenopslagplaats met de
geheime sleutel, om een paar pepernoten te snoepen. Maar nooit meer dan een paar
hoor!
Zo ook vanmiddag. Ik had me terug getrokken in mijn eigen kamer met mijn grote boek.
Voordat ik naar Nederland reis lees ik altijd een keer mijn grote boek door zodat ik goed
op de hoogte ben van alle gebeurtenissen in Nederland. Van lezen krijg ik altijd
verschrikkelijke trek, en net toen ik op wilde staan om naar de keuken te lopen
gebeurde het. Mijn neus ging zomaar ineens omhoog en snufte een paar keer. Heerlijke
geuren van warme verse pepernoten drongen onder de deur door mijn kamer in. Ik kon
me niet beheersen en volgde de geuren door mijn kamer de gang op. Ik heb goed
opgelet of niemand mij zag en ben toen naar de geheime pepernotenopslagplaats
geslopen. Heel voorzichtig heb ik de deur opengemaakt en wilde net een duik nemen in
de grote pepernotenberg, maar wat zag ik tot mijn schrik????? Net op tijd kon ik me nog
beheersen want als ik een echte duik had genomen… Pfooeh, ik moet er niet aan
denken! Er lag maar een heel klein bergje pepernoten, in het midden van de geheime
pepernotenopslag. Geen grote bergen zoals de bedoeling is rond deze tijd, maar echt
een heel piepklein bergje… En dat terwijl de bakpieten al weken aan het bakken zijn!!!

Nu zullen jullie denken, dan ga je toch meteen op onderzoek uit, en ga je op zoek naar
waar al die pepernoten gebleven zijn??? Dat zou ik ook denken als ik jullie was, maar dat
kan helemaal niet! Niemand weet dat ik weet waar de sleutel is, en niemand weet dat ik
weet waar de geheime pepernotenopslagplaats is! Als ik aan iemand vertel dat er geen
pepernoten zijn, of Pieten ga ondervragen, verklap ik mijn geheim! Dan verklap ik dat ik
weet waar de sleutel is, en dat ik soms een paar pepernoten snoep! En dat ga ik
natuurlijk niet doen! Want dan wordt de hoofd-bak-Piet wel heel boos en zal hij de
sleutel meteen opnieuw ergens verstoppen en kan ik nooit meer pepernoten snoepen!
Dus… Ik heb opnieuw heel dringend jullie hulp nodig…
Ik weet dat jullie een hele bijzondere bakker in het dorp hebben, Christine heet ze… .
Zouden jullie mij een groot plezier willen doen en aan de bakker willen vragen of zij
pepernoten voor ons wil bakken? Zou Christine een paar nachtjes willen doorwerken om
er toch voor te zorgen dat wij dit jaar kunnen strooien? Dan regel ik iemand die de
pepernoten voor mij klaar kan zetten als we naar Heibloem komen. Ik doe dan net alsof
de pepernotenboot al vooruit is gevaren en de pepernoten bij jullie afgeleverd zijn…. Ik
vind het een briljant plan, al zeg ik het zelf!
Doen jullie mee???? Dat zou ik pas echt superpepernotisch vinden!
Dus, het enige wat jullie hoeven doen is naar de Bakker Christine gaan om te vragen of
zij een grote berg pepernoten wil bakken. Om ervoor te zorgen dat niemand het verschil
merkt met de ‘echte’ pepernoten heb ik een mooie gouden envelop naar Heibloem
gestuurd. Degene die hem vindt, mag hem NIET open maken! In de envelop zit het
geheime recept van de allerlekkerste pepernoten van de hoofd-Bak-Piet. Deze lag op de
plek waar hij ook de geheime sleutel heeft verstopt, en heb ik stiekem overgeschreven.
Breng de envelop als de wiedewind naar bakker Christine zodat zij aan de slag kan met
het bakken van pepernoten. Dat Christine het recept krijgt van de enige echte
pepernoot-pepernoten is natuurlijk ook supergeheim, want als de hoofd-bak-Piet er
achter komt dat zijn recept is gestolen…
Ik ga nu vlug deze brief versturen zodat jullie hem gauw kunnen lezen en dan kunnen we
aan de slag met ons plan! Ik dank jullie nu alvast heel erg hartelijk voor alle hulp en
hopelijk lukt ons plannetje! Ga gauw naar de bakker enne… mondje dicht tegen alle
andere mensen hè!
Tot 17 november!
Veel Liefs,

