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 Algemeen    

Stichting Contactblad 
Heugem-Randwyck   

     
Redactie, aanlevering digitale kopij, 

bezorgklachten: 
redactie@baorebinder.nl 
        Heugemerstraat 237, 

 6229 AP  Maastricht 
 0638225550 

 
Inleveren kopij: 

  uiterlijk vrijdagavond tot 20.00 uur 
voorafgaande aan plaatsing. 

 
De redactie bepaalt de indeling en            

de opmaak van de BB 
- 
 

Financiële administratie: 
penningmeester@baorebinder.nl  

 
 NL05RABO 0117597236  

KvK 14079289 
 

VERANTWOORDING 
De Baorebinder is niet aansprakelijk voor 
teksten van derden en behoudt zich het 
recht voor om ingezonden teksten, 
reclame-uitingen en advertenties zonder 
opgave van reden te weigeren. “Geringe 
afwijking in opmaak / maatgeving van 
advertenties is mogelijk. Dit is niet van 
invloed op de tarieven en andere 
afspraken.” 

Politie - Brandweer - Ambulance 112 
Politie en Wijkagent  
Heugem/Randwyck 

09008844 

Brandweer  - kantoor                  0884507450 
GGD - Ambulance           0468506666 
Gem. M`tricht - algemeen   14043 
Ziggo – Storing- TV / Internet    09001884 
Enexis - Storingen (Elektra/Gas) 08009009 
Enexis - Klantenservice 09007808700 
Gasgarde-storingen 24/7 3616262 
Drugsoverlast / meldpunt 3505111 
Milieuklachtenlijn Provincie      3617070 
Medisch   

Huisartsenpraktijk Heugem 3614646 
Tandartsen  Heugem  Kies 22A                        3618111 
Apotheek Heugem  (BENU) 3615622 
Fysio/Manuele therapie Boyens  3613170 
AZM                           3876543 
AZM - Huisartsenpost  3877777 
AZM - SEH  24/7 3876700 
AZM - Apotheek 24/7    3871750 
La Valence                      6316100 
Envida Service 3690610 
Envida 09002233440 
Dierenkliniek Kusters Heugem 3560555 
Dierenambulance                             09000245 
AA (anonieme alcoholisten)        0851045390 
Onderwijs  
Kindcentrum Anne Frank                  3612916 
Basisschool de Spiegel 3614472 
RK  
Kerkloket (do. 111011.30 u( 3613177 
Priesterwachtdienst     0433690670  
Services en Diensten  Vervolg Services en Diensten 
Servatius Wonen & Vastgoed               3284300 Servaassleutel Huurdersver. -       3261663 
Riolering verstoppingen (RRS) 
Glasschade (Felix) -------------------                                

0475311311 
3430886 

Bewonerskrachten Heugem - 
vragenbkheugem@gmail.com 

Maasvallei woningcorporatie 
Woonpunt woningbouwver.                                                       

3683737 
088050607 

Bewoners Commissie Heugem - 
infobcheugem@ziggo.nl 

Buurtbeheerbedrijf Maastricht 3633470 Storing CV - installatie 24/7 -  0888455000 
Spoed reparatie NA werktijd 3284545  Zonnebloem Heugem-Rw  --  3613398 

 

De wekelijkse Baorebinder is nu ook te lezen op www.HeugemRandwyck.nl 
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Parochie H.  Michaël  
Kerkloket:  H. Pastoorsstraat 15. 6229 AG (Sacristie- ingang kerk)  
Geopend: donderdag 11.00 -11.30 u.  043-3613177     
info@parochieheugem.nl   www.parochieheugem.nl    
Priester wachtdienst  043-3690670.  
Rabo: NL42RABO0117502286    SNS: NL88SNSB0858029146  

t.n.v. H. Michaël Maastricht 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------C--------------------------------------------------------------------------     

Vrijdag 13 december 19.00 uur Taizéviering. 
Zaterdag 14 december 19.00 uur H. Mis m.m.v.  
Solistenkoor v/d Philharmonie / St. Petersburg. 
Maandag 16 december 09.00 uur H. Mis. 
Zaterdag 21 december 19.00 uur H. Mis m.m.v. 
Michaëlskoor. 
Maandag 23 december 09.00 uur H. Mis. 

Dinsdag 24 december 16.45 uur Herdertjestocht m.m.v. 
                                Harmonie St. Michaël en Gezinskoor. 

  19.00 uur H. Mis gezinsmis m.m.v. Gezinskoor 
  21.30 uur H. Mis nachtmis m.m.v. Michaëlskoor 
Woensdag 25 december 10.00 uur H. Mis. 
Zaterdag 28 december 19.00 uur H. Mis. m.m.v. Gezinskoor.  
Maandag 30 december 09.00 uur H. Mis. 
Zaterdag 04 januari 19.00 uur H. Mis m.m.v. Michaëlskoor 

Nieuwjaarstreffen koffie/thee 
Maandag 06 januari 09.00 uur H. Mis. 
Zaterdag 11 januari 19.00 uur H. Mis. m.m.v. Michaëlskoor. 
Maandag 13 januari 09.00 uur H. Mis. 
Zaterdag 18 januari 19.00 uur H. Mis m.m.v. Michaëlskoor 
Maandag 20 januari 09.00 uur H. Mis. 
Zaterdag 25 januari 19.00 uur H. Mis m.m.v. Gezinskoor. 
Maandag 27 januari 09.00 uur H. Mis. 
 

 
Zaterdag 

14 december 
19.00 uur 

H. Michaëlkerk te 
Heugem-Randwyck 

 

 
 

Philharmonie van St. Petersburg koor van Solisten 
 



5

Adventsadvies van de paus: kies voor gebed en naastenliefde 
Kies deze Advent voor gebed en voor naastenliefde, in plaats van voor 
consumentisme. Dat zei paus Franciscus in de Sint-Pietersbasiliek, waar 
hij de Mis van de eerste adventszondag vierde. 
“Weersta het verblindende licht van de consumptie, dat deze maand overal 
zal schijnen, en geloof dat gebed en naastenliefde geen verloren tijd zijn, 
maar de grootste schatten”, aldus de paus in zijn preek. “Dit is het drama 
van vandaag: huizen vol spullen, maar leeg aan kinderen.” 
Hij waarschuwde in zijn preek tegen egoïstische houdingen in een 
samenleving waarin “het consumentisme regeert: “Consumentisme is een 
virus dat het geloof aan zijn wortel aantast, omdat het je doet geloven dat 
het leven alleen afhangt van wat je hebt, en dus vergeet je God. 
Bijeengaren is niet de zin van het leven.” 
 “Als je leeft voor spullen, zijn spullen nooit genoeg, hebzucht groeit en 
anderen worden obstakels in de race en dus eindig je met je bedreigd te 
voelen en voortdurend ontevreden en boos (…) ‘Ik wil meer, ik wil meer, ik 
wil meer. Je hebt vele spullen, maar er wordt niets goeds gedaan.” 
Franciscus merkte op dat Advent ‘komst’ betekent. 
“De Heer komt. Hier is de wortel van onze hoop: de verzekering dat Gods 
troost ons bereikt te midden van de beproevingen van de wereld, een 
troost die niet uit woorden bestaat, maar uit aanwezigheid, van zijn 
aanwezigheid die onder ons komt.” 

Kapelaan Slaven  
GEZINSKOOR 

 13 december Taizéviering verplaatst naar        
Heugem 

Het Gezinskoor verzorgt op vrijdag 13 december een Taizéviering voor 
onze parochies. We zingen en bidden samen met hulp van de meditatieve 
liederen uit Taizé.  
In tegenstelling tot eerdere berichten zal deze viering plaatsvinden in 
Heugem. De kerk van Amby is namelijk niet beschikbaar omdat men daar 
hard werkt aan het opbouwen van de kerststal.  
Vandaar van harte welkom op vrijdag 13 december om 19.00 u in de H. 
Michaëlskerk in Heugem. Na afloop is er gelegenheid om elkaar te 
ontmoeten bij een kopje koffie of thee.  

 

KERKLOKET GESLOTEN 
Op 18 december (week 51) zal de laatste Baorebinder verschijn in 
2019. Dientengevolge zal het Kerkloket 19 december gesloten zijn. 
Tweede kerstdag 26 december zijn wij ook niet aanwezig ! 
Onverminderd zijn wij  24/7 bereikbaar op info@parochieheugem.nl 
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Kerstmis 2019  

Voor de kleinsten van 
Heugem-Randwyck. 

24 december 16.45 uur. 
 

Zoals ieder jaar is er ook nu weer, speciaal voor alle kinderen van Heugem 
en Randwyck,  een kerst-/lampionnentocht op Kerstavond.  
Wij verwachten dan weer veel kinderen die verkleed gaan als Engel, 
Herder of Koning met een lampion of ander soort verlichting.            
 

 We verzamelen ons om 16.45 uur bij La Valence, waar 
de Engel en de verlichte Ster staan te wachten op de 
Senator die de Koningen zal aankondigen. Wanneer de 
Koningen en de kameel ”ABDUL”zijn aangekomen 
volgen zij de Engel en de Ster op zoek naar het geboren 
Kind in een “stal”.                                         

      Abdul 
Onderweg komen we herders met hun schapen 
tegen en zal op verschillende plaatsen kerstmuziek te 
horen zijn. Via Kornoeljeweerd, Kaptitellaan, Warde- 
hofplein, waar de herders met hun vuur staan, H. 
Kerkstraat,  en zo verder naar de kerk.  

  
Hier volgt een kort samenzijn 
rondom Jozef, Maria en het 
Kerstkind. Alle kinderen mogen 
een kaarsje in de speciale 
kerstboom plaatsen waarna een 
korte Kerstgedachte wordt uitgesproken.  
 De collecte is bestemd voor het in stand houden van 
deze mooie traditionele  “herdertjestocht”  
  

WERKGROEP “KERSTMIS VOOR DE ALLERKLEINSTEN” 
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Advertentie Benexere Bodyprogress 1/3 
 

 
 
 
 

              Zaterdag 4 januari 2020 

    NIEUWJAARSCONCERT                                     
Harmonie “St. Michaël” Heugem 

De Klaekeburg       20.00 uur 

 

 

                    Nieuws van de Baorebinder 
 

De laatste Baorebinder van 2019 komt uit in week 51, dat is 18 december 
en de eerste van het nieuwe jaar 2020 verschijnt 3 of 4 januari 2020. 

Afslanken met de Benexere BodyProgress
• afslanken • vermindering van cellulites • een mooie strakke huid
• en een goede bloedsomloop

U verliest al centimeters na de eerste behandeling.

1 Behandeling voor € 18.50
5 Behandelingen voor € 87.50
10 Behandelingen voor € 170.00

Behandeling volgens afspraak:
Zeepziedersdreef 3   ☎ 043-3479341  ☎ 06-10630263

1 proefbehandeling gratis tegen inlevering van deze bon
2 maanden geldig vanaf de eerste afspraak

Advertentie Benexere Bodyprogress 1/3 
 

 
 
 
 

              Zaterdag 4 januari 2020 

    NIEUWJAARSCONCERT                                     
Harmonie “St. Michaël” Heugem 

De Klaekeburg       20.00 uur 

 

 

                    Nieuws van de Baorebinder 
 

De laatste Baorebinder van 2019 komt uit in week 51, dat is 18 december 
en de eerste van het nieuwe jaar 2020 verschijnt 3 of 4 januari 2020. 
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     Secretariaat RKHSV 
Kapittellaan 38, 6229VP Maastricht 
 06-12141452 kantine.  043-3672213  
secretaris@rkhsv.nl           www.rkhsv.nl 

 

   
 
HOOFDSPONSOR 

 
Programma voor zaterdag 14 december 2019 
 
RKHSV jeugd – thuiswedstrijden 
RKHSV JO15-2G-SCHARN JO15-3 12.45 uur 
RKHSV jeugd – uitwedstrijden 
SJO KRIJTLAND JO8-2-RKHSV JO8-3 09.00 uur 
DAALHOF JO11-2-RKHSV JO11-1 11.30 uur 
 
De winterstop is aanstaande, hou daarvoor contact met uw 
favoriete team dan wel de website www.rkhsv.nl. 
 
Programma voor zondag 15 december 2019 
 
RKHSV senioren 
RKHSV 1-DBSV 1 
Wedstrijdsponsor is CDA Maastricht en balsponsor is ere-
voorzitter J. Claessens, waarvoor onze dank.  
Pupil van de week is Quirijn Bettenhausen van JO10-1. 

14.00 uur!!! 

RKHSV 2 is vrij  
RKHSV 3-LEONIDAS-W 3 10.00 uur 
RKHSV 4 is vrij  
SV BRUNSSUM VR1-RKHSV VR1 12.00 uur 
DBSV senioren 
DBSV 1-SCG 1 14.30 uur 
DBSV 2-WALRAM 2 12.30 uur 
 
Programma voor dinsdag 17 december 2019 
 
RKHSV senioren – bekerwedstrijd 
RKHSV 1-RKVB 1 20.00 uur!!! 
 
VOORAANKONDIGING 
Zondag 5 januari is onze traditionele Nieuwjaarsreceptie vanaf 
14.30 uur. Wees welkom om de jubilarissen Ger Bronckers (60 
jaar), Roger Bex (25 jaar) en RKHSV als vereniging (75 jaar) te 
feliciteren, evenals de diverse kampioenteams!  
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MEDEDELING: 

Wekelijks is op de maandag de hoeskamer Ut groete gelök. In verband met een 
Zonnebloemactie en de aanstaande feestdagen gaat deze NIET door op maandag 
16, 23 en 30 december. We zien iedereen graag terug vanaf maandag 6 januari 
2020! Wij wensen iedereen alvast fijne feestdagen en een goed 2020. 

Wekelijks vanaf woensdag 27-11-2019: 

Stichting SMILE, ondersteund door Maastricht 
Sport, organiseert vanaf woensdag 27 november 
wekelijks een gezellige wandeling om 10.15 uur 
vanaf sportpark Heugem, Gronsvelderweg. In de 
frisse buitenlucht werk je op een ontspannen manier 
aan je fitheid, samen met leeftijdsgenoten. Tot aan 
de Kerstvakantie zijn de wandelingen gratis, daarna 
wordt er een kleine bijdrage gevraagd. De sportieve 
ochtend wordt onder het genot van een drankje afgesloten. Meld je nu aan via 
inschrijven@maastrichtsport.nl of kom een keer langs! 

Wekelijks op de woensdagavond, het welpenvoetbal: 

Van jongs af aan (bij welpenvoetbal vanaf 2,5 jaar 
al!) bewegen, een mooie maar bovenal belangrijke 
ontwikkeling. Wekelijks op de woensdag van 18.15 
tot 19.00 uur, wees welkom! 

 

 

Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties voor stichting SMILE, maak dan gebruik 
van ons contactformulier via www.smile043.nl of stuur een mail naar 
info@smile043.nl.  
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   Wafelaktie Harmonie  St. Michaël  Heugem 

De harmonie organiseert eind december weer de bekende 
wafelaktie. Leden van de vereniging bakken de echte 
“Heugemse Waffele” volgens traditioneel recept. 
Door het kopen van de heerlijke verse wafels kunt u rond de 
jaarwisseling niet alleen genieten van een overheerlijke traditie maar 
steunt u in een klap ook nog de vereniging en met name het 
leerlingenorkest en de jeugdopleiding. 

De wafels zijn verpakt per vijf stuks en kosten € 4,- . U kunt uw wafels 
bestellen vóór 24 december a.s. via heugemsewafels@outlook.com of  
telefonisch bij Anita Custers 043-3611989.   Op zondag 29 december 
kunt u de bestelde wafels afhalen bij De Klaekeburg, Gronsvelderweg 
142, tussen 18.00 en 20.00 uur.                                                           
Wij danken u alvast voor uw bestelling. 

  

 De wafelaktie wordt mogelijk gemaakt door PLUS Starren,  
Bakkerij Paulissen en De Klaekeburg, waarvoor hartelijk dank.  

Harmonie wafelactie  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Volgende week oud papier 
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Puzzel week 50 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
Oplossing puzzel vóór 1 januari 2020 insturen naar redactie@baorebinder.nl 

 

Kruiswoordpuzzel  

 
Horizontaal: 
1. Speelkaart  5. Betaalplaats  8. Draagvat 9. Watervlakte  10. Extreem 11. Fietszitting 
14. Toorts  17. Afrikaans land  19. Kleur  20. Soort dropje  23. Door de neus klinkend 
26. Peulvrucht  27. Zeer verheugd  28. Aardappels schillen  32. Deugniet  34. Steen-
gravure  36. Deel van trein  37. Bejaard persoon  38. Geen enkel ding  39. Klasse 
 
Verticaal: 
1. Bijbelse figuur  2. Ongewenste vouw  3. Buitengewoon  4. Beroep  5. Soort groente 
6. Deel van tennispartij  7. Boomvrucht  12. Afrikaans land  13. Diner  15. Groet 
16. Sportartikel  18. Praatvogel  20. Manier van zingen  21. Licht vaartuig  22. Huid-
ontsteking  24. Omroep  25. Engels bier  29. De hele hoeveelheid  30. Geweervuur 
31. Familielid  33. Aanlegplaats  35. Trans-Europa-expres 
 
 
 

Kruiswoordpuzzel  

 
Horizontaal: 
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14. Toorts  17. Afrikaans land  19. Kleur  20. Soort dropje  23. Door de neus klinkend 
26. Peulvrucht  27. Zeer verheugd  28. Aardappels schillen  32. Deugniet  34. Steen-
gravure  36. Deel van trein  37. Bejaard persoon  38. Geen enkel ding  39. Klasse 
 
Verticaal: 
1. Bijbelse figuur  2. Ongewenste vouw  3. Buitengewoon  4. Beroep  5. Soort groente 
6. Deel van tennispartij  7. Boomvrucht  12. Afrikaans land  13. Diner  15. Groet 
16. Sportartikel  18. Praatvogel  20. Manier van zingen  21. Licht vaartuig  22. Huid-
ontsteking  24. Omroep  25. Engels bier  29. De hele hoeveelheid  30. Geweervuur 
31. Familielid  33. Aanlegplaats  35. Trans-Europa-expres 
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Kerstviering                                        
                                                                                                     
                                           Donderdag 19 december a.s.                                    
                                    In de Klaekeburg 
 aanvang 13.30 uur    
                                    zaal open om 13.00 uur. 
 
 
Onze voorzitter heet iedereen van harte welkom. 
 
Maria van Stratum leest ons  een gedicht voor van eigen makelaardij. 
 
Het kerstverhaal is inmiddels een traditie geworden en is nu dus aan de beurt. 
 
Een zangkoor wat voor de eerste keer bij ons te gast is nl. het bekende Don 
Boscokoor zingt voor de pauze wereldse liederen voor ons. 
 
Pauze met natuurlijk een lekker kopje koffie/thee en iets heel lekkers te eten. 
 
Voor diegenen die graag nog wat extra lootjes willen kopen kan dat nu. 
 
Na de pauze brengt het zangkoor ons in de juiste kerststemming door het zingen 
van  kerstliedjes 
 
Hierna de tombola met mooie en ook smakelijke prijzen. 
 
Einde van de kerstmiddag van dit jaar, wij hopen dat iedereen hier weer van heeft 
genoten. 
 
Bent u nog niet in de gelegenheid geweest om U aan te melden dan kan dit nog 
tot zaterdag 14 december, maar dan wel alleen met betaling per bank 
 
NL 34RABO 011 501 2052  van 4,== euro per persoon bij  binnenkomst ontvangt 
u hiervoor 8 lootjes voor de tombola. 
 
Want de kerstmiddag is: 
 
Alleen voor leden van onze vereniging die reeds zijn aangemeld. 
 
Wij wensen iedereen een zalig Kerstfeest en een gezond en vreugdevol 2020. 
  
 
Het Bestuur. 
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ZOE LEES IECH…… 
 
Geer zal dat ouch wel höbbe dink iech. Es iech de gezét , ‘ne folder , e book  of 
aander te leze blajer lees, kom iech wel ‘ns e woord tege boe-aon iech zellevers 
’n beteikenis aon geef. Gans aanders daan de sjrijver bedoelt heet. Zal uuch ‘ns e 
veurbeeld geve.Maoltied is zoe woord.. E woord dat door ederein zoene kier of 
drei weurd gebruuk. Zeker deginnege dee daogeleks  dat de maoltied veerdeg is 
en op taofel steit.Noe iech;  volges miech steit de maoltied neet veerdeg mer is 
de maoltied aongebroke. ’t Is naomelek tied um te beginne mét MAOLE.  ‘Hiel erg 
oonfetsojnlek zouw iech de vergelieking kinne make mét ’n kooj- e peerd,e sjaop 
,’ne giraf en beveurbeeld ’ne kemeel . Dee léste liet ziech al hielemaol vaan z’ne 
béste kant zien estee aon ’t maole / ete is. De bovekante vaan hun  moelekes 
sjroevele euver de oonderkante en weer trök ’t Voor wat drin zit weurt daan fien 
gemaole  um ,es ’t dat is gebäörd daan in de slikke .Pa en Ma vaan us zagte 
altied aon taofel oonder ’t ete;  “Wel good knawwele hé kinder, de eerappele neet 
gans doorslikke. Daot geer dat wel daan verstop alles daobinne en kin niks mie 
debij…!”. ‘Doordat veer nao ’t ete weer gauw nao boete wouwe  goon speule , 
kaom vaan dat fien knawwele soms neet väöl terech. ‘Ne flinke slók water brach 
daan oetkoms…… 
Nog e veurbeeld, Väöl gebruuk in dizze en de koumende tied, d’n titel; ; 
HOEGE , HOEGE, HOEGLÖSTEGHEID !  
Gaot dao mer ‘ns euver naodinke; Dao klop gaaroets niks vaan. Dat edere – 
nouw jeh- bijnao edere  H.H.H-Löstegheid- ze gere LÖS- dao twiefelt niemes mie 
aon. Heer moot jummers ’t veurbeeld zien en geve veur en aon zien 
oonderdaone. De vraog is boerum moot heer dat vaan oet de huugde doen.? 
Heer huurt z’ch toch oonder ’t vastelaovendvierend volk vaan in eur en nog altied 
in mien geval, vaan Heugem/Randwiek , begeve.  Es heer dat vaanoet de huugte 
zouw  doen ….loert heer oonderwijl heer op dat momint EINE LÖS- (of twie of…) 
op zien volk neer en ’t volk loert tegen häöm op! Dat maag neet.Dus moot 
deginnege dee prins MAAG zien ‘ne mins zien dee tösse ’t volk steit aanders 
weurt heer en z’ne partner neet gekoze veur dat ‘hoeg’ amb in de sameleving.Mer 
wie moot die proclamatie.   oetzien ? Aon passe ..? Op dees meneer daan? 
 “OP dezelfde Huugte es veer VASTELAOAVENDVIERENDE LÖSTEGHEID -dat 
léste blijf netuurlek vaan krach-Prins lös ‘m gere d’n 1e.” Gevolg door al zien titels  
en zoe wijer , e.z.w.  Nein dat kin neet Daan weur de proclamatietied te laank.Dus 
laot de traditie mer traditie……! 
 
Stël uuch veur; .D’r is örges op de wereld ’n oongelök gebäörd, ’n eerdbeving 
gewees of ’n euverstruiming aon de hand,en daobij zien versjéllende doeje 
gevalle. Vertélt us de nuitslezer/lezeres., op tille-visie of radio.  Es iech dat huur , 
dink iech;wee stélt die tekste op. “D’r zien doeje gevalle….. wat dach deen 
tekssjrijver dao daan bij. D’r  zien doeje gevalle en ’n aontal doeje zien blieve 
stoon…!! Zjus wie iech bij ’t huure vaan dat beriech.  Is ’t noe neet zoe  DAT 
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DOEJE ZIEN TE BETREURE. ’t Is Ethiser  mer ouch realistiser. Gewonde 
slachoffers , die höbbe drei meugelekhede : die kinne stoon ,  zitte of ligke…. 
Iemes dee jaomer genóg is gestorve  , heet nog mer ein….. 
 
Wat iech hielemaol neet begriep- iech höb n.l. zjus wie edere mins ouch m’n 
tekortkouminge, is dat luikes ACHTER de computer goon zitte.Teminste , dat 
zégke ze. Wie geit zoeget in z’n werk, vraog iech m’ch aof ?  Achter de computer 
zitte. Netuurlek  moosde iech dat iers oet perbere veur dat iech ‘t wereldkundeg 
góng make  in Heugem Randwiek. ’t Zitte drachter is gein perbleem. Mer 
daan…..Iers  sjra-vele um bij ’t toetsebord te koume ,de boetespiegels vaan d’n 
oto aofhole en same mét  de sjeerspiegel in de aonslaag gebrach  
VEUR ’t sjerm umdat uberhaupt te kinne zien. Daan mer ‘ns Lange Vingers 
gekoch bij de Super en   mét plakband eint (zun vaan de keukskes) aon m’ne 
wiesvinger geplak en hopla Géne  ( Sjeng waor d’r neet)aon de geng! Dit is 
absoluut bijnao NEET TE DOEN. Kaom neet bij ’t toetsebord en es ’t wel lókde  
kós iech ’t spiegelbeeld neet leze…en braok de lange vinger aof..  
 
TIP: Dus béste lezer- es geer teminste nog aon ’t leze zeet  nao al dee flawwe köl 
heibove, in gaodsnaom . ezzebleef zét uuch in ’t vervolg DEVEUR  daan kint geer 
gewoen dat doen wat geer op deen werk- en vrijetiedsverslinder   geer wélt doen. 
Ouch de kinder. Mer die zien slummer . De kinder goon oet hun eige al deveur 
zitte.!! Vraog aanders aon hun wat ’t béste is. 
Succes in de touwkoms. …! 
 
Wérk ze dees week! 
Opajam Géne. 
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                      Contactblad Heugem-Randwyck 

 

 

  

We blijven vragen…… 
 

 

Heel veel van onze lezers hebben gehoor gegeven aan onze oproep om 
bij te dragen aan het in stand houden van onze Baorebinder.  

In totaal is tot nu een bedrag van ongeveer € 1.333,00 binnengekomen. 

 

We zijn hier natuurlijk blij mee en we danken iedereen die al de moeite 
genomen heeft om bij te dragen in de kosten die we maken om de 
Baorebinder bij u te bezorgen. 

Het streefbedrag van € 2.500 is niet gehaald en daarom  vragen we nog 
een laatste maal, om ons te helpen zodat we de Baorebinder kunnen 
blijven maken.  

Doe mee! Help ons! 

 

 

 

U doet toch ook weer mee? 
 

 
 
 

Maak ook uw bijdrage van (min. € 5, -) over op rekening 
 

NL05RABO0117597236 tnv de Baorebinder. 
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