“ERICA” – HEIBLOEM

09-11-2015
(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
Open: woensdag en donderdag van 9.00 uur-11.30 uur.
Bank: NL85RABO0144292718 t.n.v. Parochie St Isidorus Heibloem
Doopsel: Jeanine v.d.Kruijs, tel. 0475-495568
Opgave misintenties:
Opgeven misintenties bij voorkeur digitaal naar: parochiesecretariaat@kpnmail.nl
Zondag 15 november 11.00 uur
33e zondag door het jaar
Misintentie voor:
- Overleden ouders Peters-Sanders en de heer Ton van Wylick
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 Voetbal
Uitslagen
SVVH 1 – Eindse Boys 1
SVVH 2 – Koningslust 3
St. Psv’35/vv Vlodrop B1 – SVVH B1
Grashoek D1g – SVVH D1
Grashoek E1 – SVVH E1g
SVVH mini’s toernooi bij RKSVN te Neer:
1x gelijk en 3x verloren.

1-1
0-0
3-5
3-7
8-1

SVVH ve1 – MMC Weert ve2 is verplaatst naar 22 november.
Programma
Zaterdag 14 november
09.30u SVVH E1g – Heythuysen E2g, aanwezig zijn om 09.00u.
10.30u SVVH D1 – Koningslust D1g, aanwezig zijn om 09.45u.
13.30u SVVH B1 – Vesta B1, aanwezig zijn om 12.45u.
Zondag 15 november
14.30u Rood wit’67/Nyrstar 1 – SVVH 1
10.00u Eindse Boys ve1 – SVVH ve1
Roggel 4 – SVVH 2 is verplaatst naar 22 november.

SVVH Handbal
Programma
14-11 15.00 Bevo DB2 - SVVH DB1 de Heuf Panningen
15-11 16.50 Olympia/Juliana DA1 – SVVH DA1 Bocholtz Bocholtz

Kledinginzameling
Binnenkort houden wij weer een kledinginzameling. Doe mee en breng a.u.b. zoveel
mogelijk kleding en schoenen naar de vrachtauto. De geldelijke opbrengst komt ten goede
aan de leerlingen van onze school of de leden van onze vereniging.

Maandag 16 november
U kunt de zakken met kleding alleen ’s ochtends tot 09:00 uur
inleveren op onderstaand adres:

>BS De Heihorst<
>Pater van Donstraat 2a<
>Heibloem<
Wat wordt er wel ingezameld?
Alle draagbare boven – en onderkleding
Draagbare schoenen (aan elkaar gebonden)
Huishoudtextiel (washandjes, handdoeken, tafellakens, dekens, kussenslopen)
Zachte knuffelbeesten
Wat wordt er niet ingezameld?
Vloerbedekking, tapijten en snij afval (kleine lappen stof)
Niet draagbare kleding en schoenen
Dekbedden, kussens, tuinstoelkussen, etc.
Werkkleding en vervuilde kleding
Hard speelgoed
Kledingzakken waar de beste kleding al uit is gehaald/gesorteerd (bijv. van een
kringloopwinkel)
Hoe moet de kleding verpakt worden?
Alles dient verpakt te zijn in een dichte plastic zak (s.v.p. niet in dozen). Een plastic zak biedt de
beste bescherming tegen het vuil en nat worden van de kleding. S.v.p. niet grote aantallen
dezelfde of op dezelfde manier dichtgeknoopte kledingzakken aanbieden, hierdoor wordt de
suggestie gewekt dat de kleding gesorteerd is. Voor gesorteerde kleding kan geen vergoeding
worden gegeven.

Rabobank zittingsuren
De Rabobank wil als proef in het gemeenschapshuis “De Klokkestoel “ een maal per
maand zittingsuren organiseren om aan klanten eventuele vragen of opdrachten uit te
voeren. Dit zittingsuur is op: Maandag 7 december van 9.00 uur – 11.00 uur.
Hobbymarkt.
Op 25 oktober was de hobby- en snuffelmarkt in de Klokkestoel.
Het was bijzonder gezellig, lekker druk en de standhouders hebben aardig verkocht.
Maar de opbrengst van de tafelhuur, entree en drank is helemaal voor de Klokkestoel. In totaal heeft de
markt bijna €700,-- opgebracht.
Een geslaagd initiatief dat het volgend jaar zeker herhaald zal worden,
Nora Baetsen en Marian Verstappen

Handboogvereniging Heideroosje
Uitslag Regio Limburg - Gezellig Samenzijn
Op deze wedstrijd bij “Diana” te Venray hebben onze schutters op 8 november 2015 de
volgende punten geschoten:
Heren:
Ben Koper
359
Marc Simons
342
Jeugd:
Michael Simons
355
Totaal uitslag:
Team GS heren
Team Regio Limburg heren
Team GS dames
Team Regio Limburg dames
Team GS jeugd
Team Regio Limburg jeugd

5354
5295
1693
1586
1695
1616

Fysio-Manuele therapie
J. Tullemans
Voor Heibloem en omgeving
houden
we ook praktijk
In Gemeenschapshuis
De “Klokkestoel”
Of indien nodig Aan Huis
Sint Isidoorstraat 15
6089 NG Heibloem
0475-492011
info@fysiotullemans.nl
www.fysiotullemans.nl

Intocht Sint Nicolaas 2015
Op zondag 15 november 2015 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 hen met zijn allen welkom zullen heten.
Dan vertrekken we gezamenlijk naar de
Klokkestoel waar we een leuke middag zullen hebben.
We vinden het heel leuk als er kinderen zijn die een optreden willen
doen.
Dus: kun je een leuk kunstje doen, een muziekinstrument bespelen,
goed moppen
vertellen, een dansje doen, een liedje zingen of iets anders geef je dan
op voor
vrijdag13 november bij Ilse Korten, Staldijk 2, of per 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 zien we jullie op 15 november,
Activiteitencomité Heibloem
Beste kinderen,
Hebben jullie het gezien? Is het jullie al opgevallen??? De blaadjes van de bomen
beginnen te verkleuren, de winterjassen zijn uit de kast gehaald, de verwarming
en open haard gaat weer aan…. en dat betekent…. Het wordt herfst! Jazeker, het
wordt echt herfst hoor! Nu moet ik jullie eerlijk bekennen dat ik er zelf helemaal
niets aan vind hoor, aan die herfst. Het wordt koud, nat en guur. Ineens begint de
kookpiet stamppotten klaar te maken ipv zijn heerlijke zomerse recepten, en ’s
avonds buiten spelen wordt lastig omdat het al zo vroeg donker wordt.
Maar, toch kijk ik altijd uit naar de herfst, en weet je waarom? Omdat ik dan jarig
ben! Ja, Ik vier mijn verjaardag in de herfst, joepie!
Als de blaadjes van de bomen vallen, begint het in het Pietenhuis ook onrustig te worden. De inpakpiet is
druk bezig met het ontwerpen van het inpakpapier, de pepernoten piet is de ovens warm aan het stoken,
en de poetspiet is alle gouden en zilveren knopen op de pakken blinkend aan het poetsen.
Ik lees het hele boek door om er zeker van te zijn dat we ook dit jaar geen kindjes vergeten en natuurlijk
wordt er een lijst gemaakt van al het nieuwe speelgoed. Elk jaar weer verbaas ik me over de nieuwe
verzinsels en de wensen van alle kindjes. Neem nu als voorbeeld de pluchen knuffels:
Furbies en Frummels, Freggles en Grobbebollen. Wuppies en Whoopies en nu als laatste weer de
Moepies. Hebben jullie daar al eens van gehoord, de Moepies? Nee, nou, gek word ik er van. Ik zal eens
vertellen hoe het ontstond…
Er was eens een kindje dat vroeger nooit schoencadeautjes kreeg. Ik kan me niet meer herinneren
waarom dat zo was, maar dat komt omdat mijn hersens op mijn oude dag niet altijd even snel meer
werken. Maar goed, er was dus een kindje dat vroeger nooit een cadeautje in zijn schoen kreeg. Daar
was hij zo verdrietig over dat hij besloot dat als hij later groot zou zijn, hij ervoor zou zorgen dat
niemand meer cadeautjes in zijn schoenen kreeg.
Afijn, deze jongeman is inmiddels opgegroeid tot een prachtige uitvinder. Omdat er zoveel kindjes zijn
die graag een knuffel willen, bedacht hij een nieuwe knuffel. Eentje die kan praten en kan lopen. Het is
een pluizig vervelend dingetje, in het rood of in het geel, en tot overmaat van ramp laten ze overal gele
en rode keuteltjes slingeren. en die stinken!!!! Pfoej, pfoei, die stinken. Mocht je er eentje vinden, niet
aan ruiken hoor! Moepies dus. Deze Moepies zijn zo geprogrammeerd dat ze ‘s nachts door het huis
schuifelen, op zoek naar de schoentjes en schoencadeautjes en deze stelen als de Pieten ze hebben
gebracht. Je hoort ze niet, en vaak zie je ze ook niet, maar ze zijn er wel hoor! Vaak zie je een spoor van
keuteltjes door het huis als ze zijn geweest, maar pas op, ga er niet op staan hoor! Want dan gaan de
keuteltjes nog meer stinken. Eerst namen ze alleen de cadeautjes mee, maar inmiddels weten we dat ze
ook mooie schoenen mee nemen….

Hoe ik dit allemaal weet? Heel simpel. Wij testen alle schoencadeautjes op maat en soort zodat we weten
welke pakjes er goed bij welke maat schoen past. Ook oefenen de schoencadeaupieten
’s nachts
in het grote huis van Sinterklaas om ervoor te zorgen dat ze schoencadeautjes kunnen rond brengen
zonder dat jullie het horen. Stel je voor zeg dat we alle kindjes wakker zouden maken, ik moet er niet
aan denken!
Maar ineens liepen bijna alle Pieten op 1 schoen en 1 sok, of twee verschillende schoenen. Geen gezicht.
Mijn Pieten hebben het opgelost door alle schoenen in de lucht te hangen. Met veters aan een lamp, met
plakband aan de trapleuning, in een plastic tas aan de kast. Zo konden de Moepies niet bij de schoenen!
Inmiddels heeft mijn navigatie Piet onderzocht waar die Moepies allemaal zijn, en inmiddels weet ik uit
betrouwbare bron dat de eerste Moepies in Nederland zijn gesignaleerd… Oppassen dus!
Je signaleert ze omdat ze een spoor van kleine stinkende rode of gele keuteltjes achter laten. Vaak
verstoppen ze zich onder struiken, in kasten of zelfs onder de kussens van de bank.
Nu is het natuurlijk zo dat jullie gewoon je schoen moeten kunnen zetten als ik mijn verjaardag kom
vieren! Stel je voor zeg dat dat niet zou kunnen, ik moet er niet aan denken! Maar, dan wil ik heel graag
jullie hulp vragen een paar dingen te doen:
1: zouden jullie je schoentjes NIET, ik herhaal, Niet op de grond willen zetten??? Hang ze aan de lamp,
aan de deur, aan het wasrek of aan de laptop van je vader, maar zet ze niet op de grond!
2: Hang 1 schoen voor het raam, zodat mijn pieten weten dat jullie de schoen wel hebben gezet, maar
dat ze omhoog moeten kijken in plaats van naar beneden! Anders zouden ze nog denken dat jullie de
schoen helemaal niet gezet hebben.
3: mocht je een spoor van keuteltjes tegen komen: Pak ze niet op met de hand, maar doe iets van een
plastic zakje om je hand voor je ze opraapt….
Nou lieve kindjes, ik kijk er nu al naar uit om naar het altijd gezellige Heibloem te komen. Ik ga nu weer
snel verder met het lezen van het boek enne… ga maar vast verzinnen hoe je je schoenen op gaat
hangen!
Tot 15 november!!!!
Lieve groet,
De sint.

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:
06-10492079
Voor informatie of reserveringen: klokkestoel@gmail.com

Advertentie tarieven ERICA 2015: (NL 82 RABO 0144217015)
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

Agenda

14
15
16
19
26
28
28
09
10
11
14
16
17
17
19

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

Heemk.ver.;bezoek Limburgs museum
Intocht Sint Nicolaas in Heibloem
Kledinginzameling BS De Heihorst
Elbeek; kaarten/kienen
ZijActief; Herfststuk maken
Mingelmoos; Sinterklaas
Ongeros; Sinterklaas
Mingelmoos; Kerststuk maken
Heemk.ver.; Contactavond lezing/film
Ongeros; Kerstuk maken & kaarten
Elbeek; workshop Kerst
Gemeenschapsraad; Openb. Vergad.
Zonnebloem; Kerstviering
ZijActief; High wine & hapjes/zang
Mingelmoos; Ouderenattentie

2016
02 jan
07 jan.
09 jan.
15 jan.
16 jan.
23 jan.
31 jan.
06 feb.
06 feb.
07 feb.
07 feb.
07 feb.
09 feb.
09 feb.
15 april
27 april
4/5 juni
13-18 aug.
22-26 aug

2016
2016
2016
2016
Voorverkoop Bonte Avond
Heemkundever.; Nieuwjaarsreceptie
Mingelmoos; Nieuwjaarsborrel
Oetroope Jeugdprins
Oetroope Prins en Boorebroedspaar
Bonte Avond
Prinseresepsie
Ophoale Optochtnummers
Boorebroeloft
Heibloomse Vasteloavendj Mis
Optocht
Optochtbal
Hummelkesbal
Bachusbal
Kledinginzameling BS De Heihorst
Koningsdag
10 jarig jubileum Dorpsfeest
Kamp Jeugdwerk Heibloom
KVW Heibloem

