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Redactie en medewerkers van de
Baorebinder wensen iedereen
fijne Feestdagen en een
vooral gezond 2021

Algemeen
POLITIE – AMBULANCE - BRANDWEER
112
Politie en Wijkagent Heugem/Randwyck
09008844
Brandweer - kantoor
0884507450
GGD - Ambulance
0468506666
Gemeente Maastricht - algemeen
14043
Nationaal storingsnummer - gas en stroom
08009009
Gasgarde-storingen 24/7
0433616262
Medisch
Huisartsenpraktijk Heugem
0433614646
Tandartsen Dental Clinics Heerderein
0433614521
Apotheek Heugem (BENU)
0433615622
Fysio/Manuele therapie Boyens
0433613170
AZM
0433876543
AZM - Huisartsenpost
0433877777
AZM – Spoed Eisende Hulp 24/7
0433876700
AZM - Apotheek 24/7
0433871750
La Valence
0436316100
Envida Service
0433690610
Sterkliniek Dierenartsen Maastricht
0433560555
Dierenambulance
09000245
Onderwijs
Kindcentrum Anne Frank
0433612916
Basisschool de Spiegel
0433614472
RK
Kerkloket Heugem
info@parochieheugem.nl
Priesterwachtdienst
0433690670
<info@parochieheugem.nl>;
Services
– Diensten - Divers
0433610060
Servatius Wonen & Vastgoed
0433284300
Bewonerskrachten Heugem - vragenbkheugem@gmail.com
Bewonerscommissie Heugem - infobcheugem@ziggo.nl
Zonnebloem Heugem-Randwyck-de Heeg
0433613398
De wekelijkse Baorebinder is ook te lezen op
www.HeugemRandwyck.nl
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Is dit het moment

om te kopen of te verkopen?
Molensingel 47, Maastricht

(naast Garage van den Boorn)
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Parochie H. Michaël

H. Pastoorsstraat 15. 6229 AG Maastricht  043-3613177

Kerkloket 1e donderdag v/d maand 11.00 -11.30 uur
en 24/7 via; info@parochieheugem.nl
Rabo NL42RABO0117502286 t.n.v. PBR H. Michaël

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------C-------------------------------------------------------

Vrijdag 25 december

10.00 uur H. Mis.
Intenties: Gonda Hendrickx - Van Hooren;
Jrd. Ouders Van Hooren – Royen;
Jrd. Ouders Hendrickx - Smeets
Bèr en Jeannette Spronck – Pleumeekers;
Pierre & Mia Smeets-Hanssen;.
Zaterdag 26 december

2021

19.00 uur H. Mis.

Zaterdag 02 januari 19.00 uur H. Mis.
Zaterdag
09 januari 19.00 uur H. Mis.
Zaterdag
16 januari 19.00 uur H. Mis.
Zaterdag
23 januari 19.00 uur H. Mis.
Zaterdag
30 januari 19.00 uur H. Mis.
Intenties: Jrd. Lins & Jeanne v/d Boorn-Pieters
Jrd. Anneke Pieters
OPENINGSTIJDEN KERKLOKET

31 december is het kerkloket gesloten maar wel bereikbaar via
info@parochieheugem.nl
Vanaf 01 januari 2021 zal het kerkloket voor fysiek bezoek alleen geopend
zijn iedere 1e donderdag v/d maand van 11.00 tot 11.30 uur. Wel blijven zij
24/7 bereikbaar via info@parochieheugem.nl
U zult begrijpen dat dit laatste onze voorkeur heeft
De PBR en mètwèrkers vaan `t kerkloket
winse de lezers
plezerege Keersdaog en veur de week
denao....
E zaoleg indsje en e
good beginsje
mèt `n gooj gezoondheid in ut jaor 2021 !

Al gaat het leven deze Kerst even niet zoals gepland…
Alles komt vast goed, nu of op een later moment!
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RECTIFICATIE mededeling PBR week 51

Beste parochianen,
In deze tijd mag je maar met een paar mensen bij elkaar komen, maar op
straat kun je beter afstand houden volgens de corona maatregelingen.
Wat is nu leuker om in deze dagen, gelijk aan de berenactie tijdens de 1e
coronagolf, voor ontspanning en licht in het duister te zorgen voor onze en
uw de kinderen?
Maar hiervoor is wel iets nodig. Wij vragen uw hulp hiervoor. Versier uw
ramen op `n creatieve manier met `n kerststal en/of een tekening.
Daarna gaat u met uw kind(eren) door de Heugem/Randwyck wandelen en
laat ze zoeken naar een leuke kerststal-/versieringen of tekeningen op
ramen van de huizen.
Maak een foto van de, naar uw mening, leukste creatie en stuur deze foto
vóór 01 januari naar monique.voncken@planet.nl of lever deze foto in
bij Monique Voncken. Tijmweerd 10, 6229 TL Maastricht
Wij zorgen dan voor publicatie in de Baorebinder als leukste en favoriete
kerstraam decoratie van Heugem/Randwyck.
Zijn er meerdere favorieten kerststal-/versieringen of tekeningen, dan wordt
een top 3 samengesteld.
Dus ga lekker samen met uw kind(eren) wandelen en laat uw fotografische
creativiteit de vrije loop, want het plezier van kinderen is toch het grootste
goed dat we hebben.
Ons kleine kindje Jezus, die in de kerststal ligt, zal zeker naar ons
glimlachen als hij ziet dat de kinderen ook gaan wandelen net als Jozef &

Maria naar Bethlehem.
Mvg. PBR/Heugem
“Kribbeke kieke” in Heugem tijdens de kerstvakantie.

U heeft misschien het nieuws al vernomen dat het kerkbezoek nog meer
beperkt wordt. Kerstavond 24 december is onze kerk gesloten. Wij willen u
toch de mogelijk geven om de kerststal te bezoeken en een kaarsje aan te
steken in de periode van 25 december t/m 31 december.
U en uw gezin bent van harte welkom iedere dag tussen 14.00-16.00 uur.
Wij willen vragen om wel de coronaregels in acht te houden en niet met
hele grote groepen te komen en afstand te bewaren met respect voor de
ander en vergeet niet uw mondkapje.
Tevens kunnen de kinderen attentie achterlaten in de mand voor de
winactie van kerststal.

5

Alweer een beetje meer …!!!! Dank, dank …
De oproep om een bijdrage te leveren aan de Baorebinder vindt heel
goed gehoor. Eind week 51 stond de teller al op bijna € 1.700,00.
Wij streven weer naar een eindbedrag van € 2.000,00 per
31.12.2020. Maar we weten ook, dat kort na Nieuwjaar nog
bedragen binnenkomen. Wij hebben er alle vertrouwen in.
Wij houden u op de hoogte.

U doet toch ook weer mee??
NL05RABO0117597236
Contante bijdrage via Thea Wesselingh, Heugemerstraat 237 Heugem
************************* Hartelijk dank op voorhand ********************

Wisseling in de redactie van de Baorebinder.
Zoals in eerdere editie van de BB werd aangegeven gaat mw. Thea
Wesselingh haar werkzaamheden als hoofdredacteur per eind van deze
maand beëindigen. Drie jaar lang, dus meer dan 150 BB, heeft Thea
zorggedragen voor het verschijnen van het huisorgaan van HeugemRandwyck. Het samenstellen van het blad vraagt een hoge inzet en grote
zorgvuldigheid. Het bestuur van de BB dankt Thea voor de wijze waarop
zij met enthousiasme inhoud heeft gegeven aan deze functie. Wij zeggen
daarvoor hartelijk dank en wensen Thea en haar gezin alle goeds toe.
Namens het bestuur. Mathieu Henssen, voorzitter.
De functie van redacteur Baorebinder is nog steeds vacant.
Voor meer informatie mail naar voorzitter@baorebinder.nl
of bel Mathieu Henssen 0628947016
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Wafelactie Harmonie St. Michaël Heugem
Wafelactie Harmonie St. Michaël Heugem
Leden van de vereniging bakken de echte Heugemse wafels.
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De wafels zijn verpakt per vijf stuks en kosten € 4,- .U kunt uw wafels
heugemsewafels@outlook.com
bestellen vóór
24 december
a.s. via :en
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Op dinsdag 29 december kunt u de bestelde wafels afhalen bij
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De wafelactie wordt gesponsord en mogelijk gemaakt door
PLUS Starren, Bakkerij Paulissen en De Klaekeburg, waarvoor hartelijk dank.
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Paulissen en
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Secretariaat RKHSV
Kapittellaan 38, 6229VP Maastricht
 06-12141452 kantine.  043-3672213
secretaris@rkhsv.nl
www.rkhsv.nl
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HOOFDSPONSOR

Klokkenatelier
J. Beyers
Gediplomeerd uurwerkherstelster.
Ook reparaties aan huis
Janine Beyers
Putstraat12, 6245 LE Eijsden
043 – 409 06 50 www.beyersklokken.nl

Harmonie ,,St. Michaël” Heugem

Bestuur, dirigenten en leden van de Harmonie ,,St. Michaël”
Heugem wensen u een zalig kerstfeest en een voorspoedig en
gezond 2021.
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Pietersberg afgerond
BESCHERMHEILIGE TEGEN BESMETTELIJKE ZIEKTES STAAT
ER WEER MOOI OP
Op de Sint-Pietersberg staat nabij hoeve Lichtenberg de Sint Rochuskapel.
Natuurmonumenten is erg verheugd dat in de afgelopen periode de kapel
door vrijwilligers van de Stichting-Oud-Sint Pieter een stevige opknapbeurt
heeft ondergaan, zodat Rochus er deze kerst weer prachtig bijstaat. Sint
Rochus is beschermheilige tegen besmettelijke ziektes en patroon van
onder andere artsen. Zeer toepasselijk in deze tijd, waarin we
geconfronteerd worden met nieuwe besmettelijke ziektes. Wil je in de
kersttijd een bezoekje brengen aan de kapel, maak dan een wandeling langs
de groene route over de Sint Pietersberg die start bij het Oog van Sint
Pieter. Je bent de komende tijd van harte welkom in de gebieden van
Natuurmonumenten. Houd tijdens je bezoek rekening met elkaar, geef
elkaar de ruimte en heb respect voor de natuur. Meer informatie over de
Sint-Pietersberg, de wandelroutes en de Rochuskapel zijn te vinden op
www.natuurmonumenten.nl/sintpietersberg.
Onderhoud door vrijwilligers
Oorspronkelijk stond de kapel op de kruising van de Luikerweg en de weg van
Lichtenberg naar Kanne en werd in 1888 geplaatst in opdracht van pastoor J.M
Kribs van Sint-Pieter. Toen de graafwerkzaamheden in de groeve de kapel in
gevaar brachten is ze in 1972 verhuisd met medewerking van ENCI naar de
Lichtenbergweg in de nabijheid van hoeve Lichtenberg. De kapel was niet in
beste staat en in 1992 en 2004 restaureerde de Stichting Oud-Sint-Pieter het
kleine bouwwerk. Voor het behoud was het nodig om dit jaar nieuwe
onderhoudswerkzaamheden te verrichten, ook nu met financiële steun van de
Stichting Oud-Sint Pieter. John Machiels was de drijvende kracht achter de
renovatie. Nico Groothuysen knapte de tegelvloer op, verwijderde de
cementwaas en schilderde de poort en de binnenkant van de kapel. Er was
behoefte aan een nieuwe verklarende tekst over het leven en de daden van Sint
Rochus waarvoor deze kapel staat. Paul Gadet zorgde voor een mooi nieuw
tekstbordje in een passende lay out.
Heiligen ter bescherming
Sint Rochus is beschermheilige tegen besmettelijke ziekten en patroon van
artsen, chirurgen, apothekers, boeren en tuinders. Het Rochusbeeld in de kapel
laat de heilige zien die zijn pestbuil toont met aan de voet de hond die hem
verzorgde. Een beeld van de Heilige Donatus, martelaar en voorheen een
Romeinse soldaat staat in de kleine nis boven de ingang. Hij is afgebeeld met
een pijlenbundel die uit bliksemschichten bestaat en een palmtak. Hij is patroon
tegen onweer, blikseminslag en beschermer van deze kapel. Een gevelsteen
herinnert aan de inzegening van de kapel in1888.
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FIESDAOG 2020…
En jong is ’t gelök ?De boum?
Gelök…wat is gelök ?
Veur de eine Geld höbbe.
Väöl geld höbbe ?
Veur väöl luikes beteikend dát gelök!
Zoonder geld gei gelök!
Is dat ech zoe?
Kinste zoonder väöl geld neet
gelökkeg zien?
Waore de ierste bewoeners dus neet
gelökkeg? Die hadde evels gei geld.
Alles woord oetgedrök in natura.
Es diech dat veur miech euver höbs….
Geiste nao mien stökske land en
oogste mer.
Get veur ein euver höbbe dat maak
pas gelökkeg.
Daan kinste weer wijer in ’t leve
Dao krijgste e good geveul vaan.
E gelökkeg geveul !
En dat mèt ‘n leeg bäörs !
Dat waor vreuger jaore zoe.
Luikes die door fysieke malleur wel
energie hadde en höbbe
Mer toch neet in staot waore get trök
te doen.
Toch kóste ze en zien ze ouch soms
gelökkeg..
Dao zörge de gezon luikes veur, jao
toch? Eve ein hand ,soms twie
oetsteke!
Fysieke hölp veur deginnege die soms
neet drum vraoge.
De luikes die de meugelekhede wel
daoveur höbbe, hún dat vraoge.
DAT bringk gelök veur de vraogstèller
door z’n oonmach ,
En de beantwoorder door ’t invölle.

CORONATIED, dee implodeert vaan
de vraoge.
Luikes die indertied höbbe gekoze
Veur e beroep op medisch vlak.
Zie wiste toen neet wat hun te wachte
stoond roontelum corona.
Wie ze ouch hun uuterste bès doen –
verplegend personeel, artse en alle
aander medisch personeel soms löp
’t toch fataal aof. Ouch de sjrijver
dezes heet ervare wie hel dat – es
direk betrokkene- aonkump. EDER
euverlijde, oondaanks hún oetpöttende zörg mote ze verwèrke. Väöle
vaan hun höbbe ouch e gezin, goon
nao de deens, ES ’T MEUGELEK IS..!!
nao hoes.Nao maan , vrouw, kinder
Soms pas vreug in de mörge nao
orelaangk bezeg te zien gewees.
Nao de KEERSBOUM en de KRIB.
In de krib luikes- zoe geit ’t verhaoldie oonderweeg nörgens plek
voonte.Oeteindelek woort de krib hun
APAARTEMINT….Daankbaar accepteerde ze dat.
Umdat hun niemes had geholpe waor
de bouwer vaan de krib de anonieme
hölp die ze zeukde!!!
De drei keuninge brachte kedoos, de
herders wermte door hun sjäöp. ‘t
Kósde niks……
Gein proteste, gein demonstraties,
gein oto’s in brand, gein kiekoetroete
sneuvelde, ME hadde ze nog noets
vaan gehuurd. EDEREIN GEBRUUKDE
Z’N VERSTAND en heelp gewoen!!!!
Iech wins uuch ,oondaanks de opgelagde beperkinge.;GEZÉLLEGE FIESDAOG. MOOT ouch KINNE.
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55+ middag CV De Waterratte.
Door Corona zal er dit jaar geen 55+ middag worden georganiseerd. Dat is
natuurlijk heel jammer want dat is voor velen van jullie en ook voor ons zelf
een mooi hoogtepunt van de carnaval elk jaar. Het is fantastisch om te zien
hoe jullie genieten van die middag die we jullie elk jaar weer voorschotelen.
We hebben echter de komende tijd het motto "Veer dinke aon uuch".
Wat houdt dat in?
We gaan jullie weer, maar nu anders verrassen. Hoe? Ja, dat gaan we
natuurlijk nog niet verklappen, dan zou het geen verrassing meer zijn :-)
Wanneer? Op zaterdag 30 januari tussen 14 en 18 uur.
We komen naar jullie toe en nemen iets mee! Maar wat????
Daarvoor hebben we wel jullie adres nodig anders weten we niet waar we
naartoe moeten. Vul onderstaand strookje in en lever het uiterlijk 22 januari
in bij Bloemisterij Sour op de Heugemerstraat.
Naam:____________________________________________________
Adres:____________________________________________________
email:_____________________________________________________
Zorg natuurlijk ook ervoor dat jullie thuis zijn tussen 14 en 18 uur want
het zou jammer zijn wanneer we voor een gesloten deur staan.
Tot zaterdag 30 januari.
CV de Waterratte
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Vlag en versier je huis
Carnaval zal in 2021 net zoals de afgelopen tijd anders zijn dan anders. Er
zal geen prinsuitroeping, prinse receptie, aw wieverbal, 55+ middag en vele
andere evenementen zijn.
We willen echter de sfeer van carnaval niet geheel uit het straatbeeld laten
verdwijnen. Ondanks dat carnaval nog een tijdje weg is willen we jullie echter
nu al vragen om mee te helpen de carnavalssfeer te handhaven, zoniet een
extra impuls te geven omdat het allemaal anders zal zijn.
Hoe kun jij meedoen?
Door een paar weken voor carnaval de vlag uit te hangen. Als Waterratte
hebben we onze eigen vlag in de kleuren geel/blauw. Heb je die? Laat dan
zien dat ook jij een fan van de Waterratte bent.
Heb je er nog geen?
Bestel er dan een voor €15 per vlag (formaat 100x150cm) door uiterlijk 20
januari een mail te sturen naar vlag@dewaterratte.nl of onderstaand strookje
in te leveren bij Astrid Bronckers op de Heugemerstraat 265.
Naam:______________________________________________________
Telefoon:____________________________________________________
email:_______________________________________________________
Versier je huis of straat.
Naast de vlag is het natuurlijk hartstikke leuk wanneer een paar weken voor
carnaval de huizen en straten in carnavalssfeer worden gebracht. Laat je
fantasie de vrije loop en je kunt het zo gek niet bedenken. Zo kunnen we in
Heugem en Randwyck toch genieten van de sfeer rondom carnaval.
De mooiste straat/huis kan een mooie prijs tegemoet zien.
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Voorlaatste pagina elke week vaste plaats

Sanitair, gas-, water- en c.v.- installaties.
Termileslaan 140, 6229 VX Maastricht
gsm: 06-25071787
www.Becksinstallatietechniek.nl

Stichting Contactblad Heugem-Randwyck de Baorebinder
Redactie, aanlevering digitale kopij, bezorgklachten:

redactie@baorebinder.nl

tijdelijk per post: Erasmusdomein 138B, 6229 GE Maastricht; 0628947016
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.
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