“ERICA” – HEIBLOEM

25-11-2013
(week 48 nr.44)

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 1 december 11.00 uur
1e Zondag van de Advent.
Jaardienst voor:
- Harry Maessen en voor overl. fam.Maessen-Cox
Misintenties voor:
- Mietje Roost-Thijssen vanwege haar verjaardag
Nieuws van de redactie
In week 52 en week 1 (2014) zal geen Erica verschijnen in verband met de feestdagen !!!! Houd hier
rekening mee met het doorgeven van sport- en verenigingsnieuws.
In week 2 en 3 zal de Erica weer huis-aan-huis verschijnen. U kunt dan weer aangeven of u de Erica
digitaal of op papier wil ontvangen.
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
KVW Heibloem wint Cafe for one day!!!
In oktober hebben wij als KVW een Oktoberfest georganiseerd bij Route 74
voor de ”cafe for one day”-actie. De opkomst was groot en het was een
zeer geslaagde en gezellige avond. Afgelopen zaterdag was bij Route 74
de prijsuitreiking en kregen we te horen dat wij de winnaars waren!! De
tweede plaats was voor de organisatie van de goet-foud party met als
goede doel de hersenstichting.
Het verdiende bedrag zullen we tijdens de KVW week in 2014 besteden
aan leuke activiteiten voor de kinderen. Want 2014 is ons jubileumjaar, we
bestaan dan namelijk 50 jaar. We zullen jullie tijdig op de hoogte brengen
van alle andere acties en activiteiten die we rondom dit jubileum zullen
gaan doen.

S.V.V.H. VOETBAL
Uitslagen
SVVH 3 – Fc Oda 6
Heythuysen C2 – SVVH C1
Helden E3 – SVVH E1
Merefeldia F6 – SVVH F1

afgelast
0-3
2-2
0-9

Programma
Zaterdag 30 november
14.00u SVVH C1 – SHH C3, aanwezig zijn om 13.15u.
10.00u SVVH E1 – Koningslust E1, aanwezig zijn om 09.30u.
09.30u SVVH F1 – DESM F3g, aanwezig zijn om 09.00u.
Zondag 1 december
14.30u RKMSV 1 – SVVH 1
12.00u Sv Budel 4 – SVVH 2
10.00u Leveroy 4 – SVVH 3
A.s. Zondag de derby voor SVVH 1tegen buurdorp Meijel, al heel lang niet meer in
competitieverband gespeeld. Kom onze jongens aanmoedigen naar een goed resultaat.
SVVH Handbal
Uitslagen
Handbal Venlo E3 - SVVH E1
Ospel DC1 - SVVH DC1
Maasgouw DB1 - SVVH DB1
Eurotech/Bevo DS3 - SVVH DS1
Programma
Zaterdag 30 november
12.00u SVVH E1 – Maasgouw E1
Zondag 1 december
12.20u Wittenhorst DS2 - SVVH DS1

niet gespeeld
12-10
17-10
10-21

vertrek: 11.20u naar Maasbracht, Andreashal
vertrek: 10.45u naar Horst, de Berkel

Zij Actief Heibloem
Donderdag 28 november: podoloog
De heer John Pannekoek uit Helden is podoloog en komt ons bijpraten over alles wat met voeten te
maken heeft. Wat kunnen we zelf doen om zo lang mogelijk van onze voeten plezier te hebben, wat
kunnen we beter laten? Waar kunnen klachten aan de voeten verder in doorwerken (denk aan
rugklachten), enz. Opgave kan nog tot woensdag 27 november op ons mailadres:
zijactief.heibloem@hotmail.com of telefonisch bij Lenie Daniels: tel. 0475-495219.
Locatie: De Klokkestoel, aanvang: 20.00 uur
Donderdag 12 december: kerststukje maken
Onder deskundige leiding van Nora gaan we een kerstkrans maken (zie foto). Je
kunt zelf kiezen of je deze straks wilt ophangen, of ergens wil neerleggen, beide
opties zijn mogelijk. Die keuze hoef je pas te maken op de avond zelf. Wat je wel al
bij opgave moet aangeven is of je een rode of een witte kerstkrans wil maken. Wat
moet je meenemen: een snoeischaar en wat groen uit de tuin (coniferen, dennen,
buxus). Voor de verdere decoratie zal Nora zorgen.
Kosten: € 12,50 te voldoen bij ingang van de zaal. Opgave is mogelijk tot uiterlijk 1
december via ons mailadres: zijactief.heibloem@hotmail.com of bij Lenie Daniels,
tel. 0475-495219. Geef je op tijd op, want i.v.m. aanschaf van benodigde
materialen kunnen we daarna geen opgaven meer aannemen!
Locatie: de Klokkestoel, aanvang 20.00u.

We gaan het zelf doen!?
Participatiesamenleving, Noaberschap, Zelfsturing. Allemaal termen die de laatste tijd over ons worden
uitgestort en er allemaal mee te maken hebben dat we minder van de overheid hebben te verwachten. Is
dat erg? Hierover willen we donderdagavond 12 december graag van gedachten wisselen met iedereen in
Heibloem.
We beginnen de avond om 20.30 uur met een inspirerend verhaal van Piet Geurts uit Koningslust. Hier
hebben inwoners en verenigingen jaren geleden de handen ineen geslagen en samen bepaald wat ze
belangrijk vinden in hun dorp. De situatie in Heibloem lijkt wel op die in Koningslust, dus als we samen
aan de slag willen, kunnen we een hoop leren van de manier waarop Koningslust het heft in eigen hand
heeft genomen.
Noteer dus: 12 december 20.30 uur in de Klokkestoel.

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

Bibliotheek Heibloem
Wij zijn gevestigd in Basisschool “De Heihorst”. Tel.nr tijdens openingsuren 06 -13060919
www.bibliocenter.nl
Openingstijden:
Maandag
15.00 uur-17.00 uur en
19.00 uur-20.00 uur
Donderdagmorgen 10.30 uur-12.00 uur
Iedereen is van harte welkom om tijdens de openingstijden een kijkje te komen nemen.

De Klokkestoel is bereikbaar onder telefoonnummer:
06-36168331
Voor informatie of reserveringen: klokkestoel@gmail.com

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
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AGENDA 2013
Podoloog Zij Actief
Sinterklaas Onger os
Sinterklaas Mingelmoos
Kerstworkshop Elbeek
Kerststuk maken Mingelmoos
Vergadering Gemeenschapsraad
Kerststukje maken Zij Actief
Kaarten en kerstukje maken Onger os
Kerstavond Zij Actief
Kerstmiddag Zonnebloem
Ouderenattentie Mingelmoos
Kerstviering 19:15 uur

4 jan.
4 jan.
18 jan.
25 jan.
16 feb.
22 feb.
01 mrt.
02 mrt.
04 mrt.
24 aug.

AGENDA 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 pagina
€12,00
1/2 pagina
€7,00
1/3 pagina
€4,00
1/4 pagina
€ 3,00
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

