“ERICA” – HEIBLOEM

18-11-2013
(week 47 nr.43)

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
U kunt voor de misintenties ook terecht op het secretariaat. Openingstijden secretariaat: MaandagDinsdag-Donderdag: 9.00-11.30 uur en op woensdag van 9.00-14.00 uur. 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 24 november 11.00 uur
34e Zondag door het jaar.
Hoogfeest: Christus, Koning van het Heelal
Jaardienst voor:
- Jac Verhaegh en Miet Verhaegh –Dings en tevens voor de verjaardag van
Jac Verhaegh
Misintenties voor:
- Tjeu Verdonschot
- Overl. ouders Korsten-Versteegen en voor Thei en Frans
Mededeling:
Maandagavond 25 november zal er om 19.30 uur een informatie-avond gehouden worden voor alle
parochianen in Gemeenschapshuis de Klokkestoel.
S.V.V.H. VOETBAL
Uitslagen
SVVH 1
– VV Kessel 1
1-2
SVVH 2
– Fc Maasgouw 4
1-0
SVVH 3
– RKSVO 7
1-3
SVVH C1
– Reuver C2
3-0
SVVH E1
– Reuver E3
3-2
Roodwit `67 F2– SVVH F1
0-21
Programma
Zaterdag 23 november
13.30u Heythuysen C2 – SVVH C1, vertrek om 12.30u naar Heythuysen.
09.00u Helden E3 – SVVH E1, vertrek om 08.00u naar Helden.
09.00u Merefeldia F6 – SVVH F1, vertrek om 08.00u naar Nederweert.
Zondag 24 november
Inhaal- / bekerprogramma
10.00u SVVH 3 – Fc Oda 6(nog niet definitief, houdt site in de gaten)!
SVVH Handbal
Uitslagen
SVVH E1 – Noav E3
SVVH DC1 – Hercules`81 DC1
SVVH DB1 – Eurotech/Bevo DB3
SVVH DS1 – BBC DS2
Programma
Zaterdag 23 november
12.50u Handbal Venlo E3 - SVVH E1
10.00u Ospel DC1 - SVVH DC1

9-2
8-14
6-17
22-15
vertrek: 11.50u naar Venlo. Craneveld
vertrek: 09.15u naar Nederweert, de Bengele

18.25u Maasgouw DB1 – SVVH DB1

vertrek: 17.20u naar Maasbracht, Andreashal

Zondag 24 november
13.00u SVVH DS1 – Eurotech/Bevo DS3

vertrek: 11.45u naar Panningen, Piushof

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
ZIJACTIEFHEIBLOEM
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
Sint Maartensviering en Intocht Sint Nicolaas
Heibloem 2013
Met Sint Maarten hadden we lekker droog en niet al te koud weer.
Er waren mooie lampionnen gemaakt en met Heromene trokken we
naar de troshoop.
Zondag 17 november was de intocht van Sinterklaas. Met een echte dubbeldekker kwam hij bij ons op
bezoek. Bijna alle kinderen konden bij Sint in of op de bus en na een rondje door Heibloem gereden te
hebben eindigde dit ritje bij de Klokkestoel. Dankzij de kinderen van groep 1 t/m 4 en Christine had
Sinterklaas dit jaar gelukkig genoeg pepernoten!
We willen iedereen die zijn of haar medewerking heeft verleend hartelijk bedanken!
Activiteitencomité Heibloem
Handboogvereniging Heideroosje Heibloem
Zaterdag 16 en zondag 17 november werden bij “De Grensschutters” te Haler-Uffelse de jeugdvrijgezellen-, echtparen- en mixed/koppelwedstrijden gehouden.
Hier volgen de punten van onze deelnemers:
Jeugd 18 mtr: Brianne Ghielen 198 pnt, Olga Sijbers 192, Mike Sijbers 192 pnt.
Jeugd klasse B: Michael Simons 205 pnt, Luke Nijssen 186, Stephan Ghielen 166 pnt.
Jeugd klasse A: Rick Teeuwen 183 pnt, Mike Koper 183, Anthonie Ghielen 171, Jelle Crommentuyn 146
pnt.
Vrijgezellen: Maurice Linders 180 pnt, Wim Janssen 166, Harry Moonen 123 pnt.
Echtparen: José en Huub Korsten 208 en 207 pnt, Petra en Cor Joosten 190 en 224, Diana en Huub
Sijbers 163 en 214 pnt.
Mixed/koppel: Rian Jeurninck en Marc Simons 206 en 224 pnt, Ria Ghielen en Edwin Joosten 171 en
224 pnt.
Komend weekend is de onderlinge bekerwedstrijd van de Roggelse Doelen bij “Ons Genoegen” (Ton van
de Bekker en Gemma.

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

Busardo en Pipers Aldenghoor op het Vrijthof bij 11de
van de 11de.
Afgelopen maandag 11 november was een belangrijke dag voor
Busardo uit Roggel en Pipers Society Castle d’Aldenghoor uit
Haelen. Door de combinatie van samba, doedelzak muziek en
trompet is er een unieke sound tot stand gekomen. Dit was de
Sjeng Kraft Kompenei uit Maastricht ter ore gekomen en zij
hebben de beide groepen gevraagd om als hoofdact op de 11de
van de 11de te komen optreden.
Na een gedegen voorbereiding kwam de dag steeds nader.
Maandagmorgen 11 november werd bij Tonvannebekker met
Gemma hun CD gepresenteerd met als titel: Decimo primeiro,
vertaald: elfde! De fans die met hun mee zouden reizen met de
bus richting het zuiden, werden eerst van een goede brunch voorzien. Er moest natuurlijk een goede
bodem gelegd worden. In Maastricht aangekomen gingen de fans het Vrijthof op en mengden zich daar
met de overige 19.000 mensen. Busardo en Pipers Aldenghoor gingen zich back stage voorbereiden. De
gezichten stonden strak en er was sprake van een goede dosis spanning.
Het tijdstip van optreden was aangebroken. Onder het vertonen van een speciale video, kwamen beiden
het podium op. De eerste tonen van de triangel waren te horen, gevolgd door de snare, foekepot en de
repenique. Toen de trompetten met meteen daarna de surdo’s. Het ging goed, je zag dat de leden
ontspanden. Daar was het tijdstip voor de Pipers. Onder gejuich kwamen ze door het midden naar voren.
Het publiek keek even op maar was meteen dol enthousiast. Zie die massa op en neer gaan. Geweldig!
Hier hebben de leden van Busardo en de Pipers het allemaal voor gedaan. De laatste noten weerklonken
over het Vrijthof. Toen kwam pas echt de ontlading, er werd zelfs een traantje weggepinkt. Het zat er
op. Over en uit. Busardo en de Pipers konden terugblikken op een mooi optreden en een mooie ervaring
om mee te mogen maken.
Busardo en Pipers Society Castle d’Aldenghoor bedankt dan ook iedereen, die het voor hun, tot een
onvergetelijke dag hebben gemaakt.
De CD: Decimo primeiro, is te verkrijgen bij café Tonvannebekker met Gemma in Roggel en kost € 5,=.
U kunt deze ook bestellen via de website van Busardo,www.busardo.nl. Doordat Busardo de muzikale
ambassadeur van St. Martinus is, gaat de opbrengst in zijn geheel naar deze stichting, die hiermee de
straatkinderen in Rio de Janeiro steunen.

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.

HERBALIFE

HERBALIFE

HERBALIFE

HERBALIFE

Denkt u dat er een relatie bestaat tussen gezondheid en voeding? Denkt
u dat u invloed heeft op uw gezondheid? Kent u het verschil tussen
voedsel en voeding? Wilt u over deze vragen eens met mij van gedachten
wisselen? Lijkt me leuk!!
Annelies Zeegers-Leenders
Roggelsedijk 21
0475-495174 / 06-48501170

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.
24 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
Kerstviering 19:15 uur
2014
2014
2014
2014
Nieuwjaarsborrel Mingelmoos
Voorverkoop Bonte Avond
Prinsenbal
Bonte Avond
Prinsenreceptie
Kinjer Bontje Middig
Boerebruiloft
Optocht
Hummelkesbal
Heibloomse 3 kamp (Beekkant)

Advertentie tarieven ERICA 2013: Particulieren
€2,50
Zakelijk 1/3 pagina
€4,00
1/2 pagina
€7,00
1 pagina
€12,00
Nieuws en uitslagen van verenigingen, stichtingen en kerk worden gratis gepubliceerd.
Kopie kan ingeleverd worden tot uiterlijk zondagavond via ons email adres:
erica.heibloem@gmail.com

In week 52 en week 1 (2014) zal geen Erica verschijnen in verband met de feestdagen !!!!
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

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

