“ERICA” – HEIBLOEM

07-11-2016
(week 45 nr. 42)

H. Isidorus Heibloem
Parochiesecretariaat: Pastoor Ruttenhofje 6 A, 6088 HN Roggel. 0475-491393.
E-mail: parochiesecretariaat@kpnmail.nl
Open: woensdag van 12.00 – 16.00 uur en donderdag van 9.00 -14.00 uur.
Bank: NL85RABO0144292718 t.n.v. Kerkbestuur H. Isidorus te Heibloem
Doopsel: Jeanine v.d.Kruijs, tel. 0475-495568
Parochiesecretariaat: Pastoor Ruttenhofje 6 A, 6088 HN Roggel. 0475-491393.
Zondag 13 november. 33ste Zondag door het jaar
E-mail: parochiesecretariaat@kpnmail.nl
11.00 uur. H. Mis
Open: woensdag (tijdelijk) van 12.00 – 16.00 uur en donderdag van 9.00 -14.00 uur.
Misintentie voor:
Bank: NL85RABO0144292718 t.n.v. Kerkbestuur H. Isidorus te Heibloem
– overleden ouders Peters-Sanders, Ton en Franca
Doopsel: Jeanine v.d.Kruijs, tel. 0475-495568
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
EMS/RFC 1 – SVVH 1
VV Kessel 4 – SVVH 2
RKMSV ve1 – SVVH ve1
RKMSV JO15-3 – SVVH JO15-1
Sparta’18 JO11-4 – SVVH JO11-1g
MVC’19 JO9-4 – SVVH JO9-1g

5-1
3-0
6-0
0-8
6-0
0-1

Programma
Woensdag 9 november Inhaal/beker
19.30u Panningen/Egchel JO15-3 – SVVH JO15-1
Zaterdag 12 november
10.30u Grashoek JO9-1 – SVVH JO9-1g
10.30u Grashoek JO11-1 – SVVH JO11-1g
13.00u Gashoek/Koningslust JO15-2g – SVVH JO15-1
Zondag 13 november
14.30u SVVH 1- Fc Maasgouw 1
12.00u SVVH 2 – Koningslust 3
10.00u SVVH ve1 – Rood Wit ’67 ve1

vertrek om 18.30u naar Pannningen.
vertrek om 09.30u naar Grashoek.
vertrek om 09.30u naar Grashoek.
vertrek om 12.00u naar Grashoek.

SVVH HANDBAL
Uitslagen
SVVH DA1 – Born DA1
SVVH DS1 – Bevo DS3

10 - 12
12 - 28

Programma
12-11 19.00u Blerick DS1 –SVVH DS1
13-11 11.50u Gemini DA1 – SVVH DA1

Egerbos te Venlo.
de Varenbeuk te Heerlen.

Verslagen op website
Vorige week ontvingen wij het verslag van de bijeenkomst over de omvorming van het groen in Heibloem
die in september in de Klokkestoel werd gehouden. Bij het verslag is een begeleidend schrijven waarin de
gemeente vraagt om uiterlijk 15 november op- of aanmerkingen door te geven. Voor suggesties en
ideeën staat men altijd open.
Verslag en brief zijn op onze website (http://heibloem.daarleefje.nl\gemeenschapsraad) geplaatst. Ook
het verslag van de laatste vergadering van de Gemeenschapsraad is hier te vinden.
Tenslotte is er goed nieuws te melden ten aanzien van het voortbestaan van de bibliotheek op de
Heihorst: tijdens de laatste gemeenteraadsvergadering is, naar aanleiding van een motie van CDA en
D66 door de wethouder toegezegd dat er volgend jaar ook middelen beschikbaar zullen worden gesteld
om de bibliotheek in Heibloem te behouden.
Stem op de Hoeskamer vanne Heibloom
Kern met Pit daagt mensen uit die een droom hebben voor hun eigen buurt, dit binnen een jaar te
realiseren. Het kan om allerlei ideeën en initiatieven gaan.
Als het gelukt is om binnen een jaar het project te realiseren, ontvang je het predicaat Kern met Pit én
1.000 euro. Daarnaast dingen alle projecten mee naar de
titel van publiekslieveling.
De Hoeskamer vanne Heibloom heeft met succes
deelgenomen aan dit initiatief. We kunnen bovenop de
subsidie van € 1.000,- nog een extra bedrag winnen, maar
daar hebben we jullie hulp voor nodig.
Van 1 november tot en met 31 december kan er gestemd
worden op de projecten die deelnemen aan Kern met Pit
2016. De stemmen bepalen mede welke projecten er met
de Provinciale trofee naar huis gaat op 21 januari 2017.
Hoe stem je? Het is een beetje omslachtig, maar als je
eenmaal op de website bent wijst het zich vanzelf. Ga naar
de website www. kernmetpit.nl . Klik daar op de grote gele
balk Stem op je favoriete kern met pit editie 2016. Hier
moet je je eerst registreren voor je je stem kunt
uitbrengen . Je krijgt dan een email met een bevestiging
en een link naar de deelnemende projecten. Zoek op
Hoeskamer vanne Heibloom en breng je stem uit.

Bibliotheek Heibloem
Wij zijn gevestigd in Basisschool “De Heihorst”. Telefoonnummer tijdens openingsuren 06 -13060919
www.bibliocenter.nl
Openingstijden:
Maandagmiddag
15.00 uur-16.30 uur
Donderdagmorgen
10.30 uur-12.00 uur
Iedereen is van harte welkom om tijdens de openingstijden een kijkje te komen nemen.

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
Telefoonnummer: 06-10492079

Email adres: klokkestoel@gmail.com

Beste gebruikers van de Klokkestoel,
de verbouwing loopt volgens planning en naar verwachting wordt alles opgeleverd op maandag 14
november.
Bedankt voor jullie medewerking en begrip tijdens de verbouwingsperiode!
Dan nog een woordje van dank aan de organisatoren van de Hobbymarkt.
Deze werd druk bezocht en heeft een leuke opbrengst gegenereerd, allemaal ten bate van de
Klokkestoel.
Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur van de Klokkestoel
Petra Janssen
ZijAktief Heibloem
Donderdag 10 november: Wat als ik straks zorg nodig heb?
We krijgen er vroeg of laat allemaal mee te maken. Je ouders, je partner, of
in de toekomst zul je misschien zelf zorg nodig hebben. Waar moet je zijn,
wat heb je nodig, wat moet je doen in zo'n situatie. Er wordt steeds meer
van familieleden verwacht, mensen waar zorg voor nodig is, moeten steeds
langer thuis blijven. Wat is er allemaal mogelijk en niet mogelijk?
Hiertoe hebben we Mariëlle Thijssen, zorgmanager bij Beek en Bos,
uitgenodigd ons over de nieuwe regels in de zorg te vertellen en hoe Beek en Bos deze regels hanteert.
Daartoe gaan we naar Beek en Bos, en krijgen we aansluitend nog een kleine rondleiding.
We vertrekken vanaf 19.15u vanaf de Klokkestoel.

Activiteiten comité Heibloem.
Op vrijdag 11 November is het weer Sint Maarten,
we komen om 18.30 bij elkaar bij school.
Vanuit de school gaan we met z'n allen naar het grote Sint Maartens vuur.
Wij van de activiteiten commissie vragen nogmaals aan iedereen in het dorp om
overal lichtjes neer te zetten zodat de straten leuk verlicht en sfeervol zijn.
Op Zondag 13 November zal de Sint ons bezoeken.
Om de Sint een warm ontvangst te geven verwachten we jullie allemaal om 14.00 bij het handbalveld.
We hopen dat de Sint op tijd is zodat we dan vanuit het handbalveld met z'n allen naar de Klokkenstoel
kunnen lopen, waar we natuurlijk weer een geweldig feest met de Sint en z'n Pieten gaan vieren.
Beste kinderen uit heel Heibloem,
Ik weet niet zo goed hoe ik moet beginnen, maar ik moet jullie iets vreselijks
vertellen. Elk jaar schrijf ik jullie een brief, omdat er altijd iets mis dreigt te gaan
waardoor ik jullie hulp nodig heb. Dit jaar is het anders… heel anders… Ik vrees
namelijk het aller ergste… Ik durf het niet eens te vertellen!
Laat ik maar eens bij het begin beginnen, dan wordt alles vanzelf duidelijk.
Maar…
Het begon een paar weken geleden. Normaal gesproken wordt ik op de eerste
ochtend van de herfst wakker met de heerlijkste geuren van pepernoten en taai
poppen. Ik hoor dan allerlei gerommel en gestommel op de gang, omdat alle Pieten zijn gestart met de
voorbereidingen voor mijn verjaardag. De ontwerp piet loopt rond met rollen inpakpapier vol nieuwe
printjes en de kleermakerspiet lijkt wel een wandelende berg met de mooiste stoffen. In de keuken
rammelen de potten en pannen omdat de Bakpiet nieuwe recepten aan het uitproberen is en de regelpiet
begint al nerveus op en neer te rennen.

Maar dit jaar is alles anders. En met anders bedoel ik ook echt anders. Dit jaar werd ik wakker, en alles
was zoals de dag ervoor. Ik hoorde geen gestommel, ik rook geen heerlijke pepernoten. Ik hoorde zelfs
geen rammelen van potten en pannen. Met een raar gevoel in mijn buik trok ik mijn pantoffels aan en
ging eens op onderzoek uit. Er moesten ten slotte miljoenen pepernoten worden gebakken voordat we
naar Nederland komen!
Op de trap naar beneden kwam ik de schoenenpoetspiet tegen. “ Goedemorgen Piet, lekker geslapen?”
Het enige antwoord wat ik kreeg was: “ … huhuh…” en met zijn neus bijna op de grond liep hij verder.
Wat misschien nog wel vreemder was, was dat hij een zonnebril op had, terwijl hij binnen was. In de
keuken hoorde ik gelukkig meer geluiden. “ Kijk daar! Daar zit hij, achter het fornuis!” ik zag nog net
hoe een groepje krullenbollen om het fornuis heen hingen, ook allemaal met zonnebril op, gillend alsof ze
een muis zagen. Drommels! Muizen kunnen we niet hebben in de keuken!
Ik hoorde ze roepen Rattata! Rattata! Ze leken wel bezeten! In de tuin hoorde ik een paar pieten roepen:
“ Vulpix! We hebben hem!” en vanuit de kelder weergalmde het: Weedle, Weedle!
Nu ben ik best wel wat gewend kinderen, en met zoveel pieten in een huis zitten er altijd wel een paar
rare snuiters tussen, maar nu stond ik toch met volle verbazing te kijken en te luisteren. Ik wist het nu
zeker. Mijn pieten waren gek geworden! Rattata, Vulpix, Weedle… het lijkt wel geheimtaal!
Met lichte paniek ging ik op zoek naar mijn rechterhand, de Regelpiet. Hij weet altijd raad. Het duurde
even voor ik hem vond, maar uiteindelijk zag ik hem staan, helemaal achter in de tuin, bij de rozen die in
bloei stonden. Ook al met een zonnebril op! Nog voor ik bij hem was hoorde ik hem roepen: “
Sinterklaas, niet bewegen, hier zit een Bellsprout!” Stokstijf bleef ik staan, tot Regelpiet voldaan naar me
toe kwam.
“gevangen!”
“ Beste Regelpiet, zou je mij alsjeblieft nu meteen willen uitleggen wat er gaande is in het huis?
Waarom worden er geen pepernoten gebakken, waarom is nog niemand aan de cadeautjes begonnen? En
waarom sta jij tussen de rozen met een zonnebril op je neus in plaats van dat je belangrijke dingen aan
het regelen bent???
Gelukkig kon de regelpiet me uitleggen dat er een pokedinges ding was. Iets met rare wezentjes die
zomaar ergens op doken en die dan gevangen konden worden. Iets met punten, beestjes en
superkrachten… De zonnebril zorgde ervoor dat ze die rare wezentjes konden opsporen, zonder die brillen
waren ze niet zo makkelijk te zien… En of ik hem nu weer even wilde excuseren, hij moest nog op zoek
naar Alakazam…
Allawattes??? Regelen zul je bedoelen! We gaan helemaal niet meer op zoek naar Alibaba! We gaan
regelen! Binnenkort ben ik jarig, en er is nog bergen te regelen! En te bakken, en te pakken!
Nu ik begreep wat er allemaal aan de hand was, was het zaak om tot actie over te gaan. Als eerste griste
ik die rare bril bij mijn regelpiet van zijn neus. Nu zijn aandacht weer bij het regelen was en niet meer bij
die pokedingen maakten we een plan. Alle pieten in het hele huis moesten hun bril inleveren. Het duurde
wel een week voor we alle brillen verzameld hadden! Inmiddels heeft een speciaal getraind team al die
rare wezentjes in ons huis gevangen, en zijn we met volle kracht aan het inpakken en voorproeven.
Jullie snappen natuurlijk al wat nu het uiteindelijke probleem is waar ik deze brief mee begon. Ik weet
niet of we nu nog wel op tijd klaar zijn met alle voorbereidingen voor we vertrekken naar Nederland,
maar erger nog, wat als die rare pokedingen ook in Nederland verschijnen! Dan zijn al mijn Pieten
meteen weer afgeleid en gaan ze opnieuw op zoek naar Poliwrath en Pikachu, of Sandlash en Pidgeotto…
En dan loopt het hele feest in duigen! Mijn luisterpiet die al in Nederland is, vertelde me vol trots dat hij
al een Gloom had gevonden in het dorp! Stel dat dat niet de enige pokedinges is!
Nu wil ik jullie toch weer vragen mij te helpen. Zouden jullie met zijn allen door het hele dorp op zoek
willen gaan naar die pokedingesen? De spaanse pokedingen herken je aan een zonnebril die ze bij
hebben. Het lijken platgeslagen wezentjes, en ze kunnen overal zitten. In de speeltuin, in de bomen, op
het veldje of aan het hek. Ik moet er niet aan denken dat mijn Pieten opnieuw helemaal van slag raken
als ze ook in Nederland op jacht gaan naar die rare wezentjes…
Jullie zouden me er enorm mee kunnen helpen, en zo kunnen we er opnieuw een prachtig feest van
maken!
Natuurlijk alvast weer heel erg bedankt voor jullie hulp, en tot snel!!!
Hartelijke groet,
De Sint en Regelpiet.

10 nov.
11 nov.
12 nov.
13 nov.
24 nov.
26 nov.
26 nov.
Eindnov
08 dec.
09 dec.
12 dec.
14 dec.
14 dec.
15 dec.
17 dec.
16/17/18
dec
19 dec.
07 jan.

Agenda
Zij-Actief; Wat als ik zorg nodig heb
Activiteiten comité; St. Maarten
14 jan.
Heemkundever.; Bezoek museum
20 jan
Activiteiten comité; intocht Sinterklaas
21 jan.
Elbeek; Kaarten en Kienen
28 jan.
Ongeros; Sinterklaas
12 febr.
Mingelmoos; Sinterklaas
12 febr.
Elbeek; Sinterklaas
25 febr.
Zij-Actief; Kerststuk maken (Afrika)
25 febr.
Ongeros; Kerststukje maken / kaarten
26 febr.
Elbeek; Workshop Kerst
28 febr.
Gemeenschapsraad; Openbare verga.
28 febr.
Mingelmoos; Kerststuk maken
28 febr.
Zonnebloem; Kerstviering
4 mrt.
Mingelmoos; Ouderenattentie
3/8 april
Het scherm open; Oos hoes Heythuysen 27 april
Heemkundevereniging; Contactavond
Voorverkoop bonte avond

3-4 juni.
5 juni
14-18 aug

2017
CV De Buizers; Prinsebal
CV De Jeugdbuizers; Jeugdprinsenbal
Bonte avond
Het scherm open; Grashoek
CV De Buizers; Prinseresepsie
Het scherm open; Dok
CV De Buizers; Optochtnr’s ophoale
Boorebroeloft
CV De Buizers; Heibl. Vasteloavesmis
Optocht, Optochtbal
CV De Buizers; Hummelkesbal,
Jeugd Bonte Middag, Bachusbal
Het scherm open; Buggenum
Collecte Goede Doelen Week
Activiteiten comité; Koningsdag
Dorpsfeesten Heibloem
Heibloemse Garage Sale
KVW Heibloem

Advertentie tarieven ERICA: (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 20.00 via ons email adres: erica.heibloem@gmail.com

