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Boe is Bèr 1 ?!?!?

Oplage 2500

Algemeen
Politie - Brandweer - Ambulance
Politie en Wijkagent
Heugem/Randwyck
Brandweer - kantoor
GGD - Ambulance
Gem. M`tricht - algemeen
Ziggo – Storing- TV / Internet
Enexis - Storingen (Elektra/Gas)
Enexis - Klantenservice
Gasgarde-storingen 24/7
Drugsoverlast / meldpunt
Milieuklachtenlijn Provincie
Medisch
Huisartsenpraktijk Heugem
Tandartsen Heugem Kies 22A
Apotheek Heugem (BENU)
Fysio/Manuele therapie Boyens
AZM
AZM - Huisartsenpost
AZM - SEH 24/7
AZM - Apotheek 24/7
La Valence
Envida Service
Envida
Dierenkliniek Kusters Heugem
Dierenambulance
AA (anonieme alcoholisten)
Onderwijs
Kindcentrum Anne Frank
Basisschool de Spiegel
RK
Kerkloket (do. 111011.30 u(
Priesterwachtdienst
Services en Diensten
Servatius Wonen & Vastgoed
Riolering verstoppingen (RRS)
Glasschade (Felix) -------------------
Maasvallei woningcorporatie
Woonpunt woningbouwver.
Buurtbeheerbedrijf Maastricht
Spoed reparatie NA werktijd
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09008844

0884507450
0468506666
14043
09001884
08009009
09007808700
3616262
3505111
3617070
3614646
3618111
3615622
3613170
3876543
3877777
3876700
3871750
6316100
3690610
09002233440
3560555
09000245
0851045390
3612916
3614472

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.”

3613177
0433690670
3284300
0475311311
3430886
3683737
088050607
3633470
3284545

Vervolg Services en Diensten
Servaassleutel Huurdersver. -

3261663

Bewonerskrachten Heugem vragenbkheugem@gmail.com
Bewoners Commissie Heugem infobcheugem@ziggo.nl
Storing CV - installatie 24/7 - 0888455000
Zonnebloem Heugem-Rw -- 3613398

De wekelijkse Baorebinder is nu ook te lezen op www.HeugemRandwyck.nl
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OPEN
HUIS

Op zondag 9 februari en 1 maart houdt het Elisabeth Strouven Fonds OPEN
HUIS van 14.00 tot 16.00 uur. U kunt dan geheel vrijblijvend ons pand aan
de Abtstraat 3 in Maastricht komen bezichtigen en met ons kennismaken.
Naast kantoor dient ons pand ook als vergaderlocatie en expositieruimte. Dit is onder
meer terug te zien in de inrichting. Wij hebben niet gekozen voor het gebruikelijke
projectmeubilair, maar voor een concept waarbij wij meubilair van Maastrichtse ontwerpers
en makers ‘leasen’. Dit gebeurt onder de naam Made in Maastricht.

Tentoonstelling
Ook is er op dit moment de tentoonstelling ‘Een schitterende reis’ met schilderijen en
tekeningen van Marieke Dorenbosch. Kom gerust een kijkje nemen!

Voor meer informatie zie

www.elisabethstrouvenfonds.nl
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· MINDFUL RUN & MINDFUL WALK
MAASTRICHT HEUVELLAND ·

Advertentie Je leven op Koers ¾

Wil jij een FRISSE START? Leren balans te vinden om alle
ballen in de lucht te houden? En wil je meer RUST,
ONTSPANNING en PLEZIER in jouw leven? Sluit je dan nu
aan bij de cursus MINDFUL RUN of MINDFUL WALK.
Start eerste week maart 2020.
Wat is MINDFUL RUN of MINDFUL WALK? In kleine groepen
combineren we de activiteiten van Mindfulness,
ademhalingstechnieken, hardloop- of wandeltechnieken en
yoga.
Met als resultaat RUST, MINDER STRESS en MEER ENERGIE.
GA JE MEE DE NATUUR IN? Ben je er bij? Hier vind je meer
info en/of aanmelden kan via onderstaande link:
https://www.mindfulrun.nl/maastricht/ tel 06-15082862
Chantal Smeets

Volgende week oud papier
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Vrijwilligers in La Valence.
Wij vragen hulp bij het aanbrengen van de
carnavalsversieringen in La Valence.
Dat is op dinsdagmorgen 11.02 a.s. van 8.30 - 12 uur.
Loop gewoon even binnen, help een hand mee en drink na afloop
nog samen gezellig een kop koffie.
Hartelijk dank, tot dan, tot ziens.
Werkgroep “Samen Onder Weg” en AB.
Mathieu Henssen en Petra Jeukens.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
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Opajam Gène

’n IN MEMORIAM

Zoe wie edere mörge, nog veur dat iech thee höb gezat en nao dat iech de
verwerming höb opgedrejd en de gerdijne eder nao z’ne kant höb gesjuif;
väördeursleutel höb gezeuk - mer achter-aof nao twie/drei kier veule toch m’n
brokketes zaot- same mèt nog aander sleutels, galerij aofgeloupe en d’n trap, bij
de brevebös aongekoume.
Bovestaond neume ze dat; ’n VOLZIN… en dat is in mien geval zjus. Dizzen daag
zit iech VOL ZIN.
Vaandao dat iech mien bijdrage aon De Baore-binder mèt ’n volzin bin begonne.
Hopelek zeet g’r d’r nog en höb geer de bladzij neet umge-slage….
Weer trök op ’t hoonk bove, ,e teske thee…of twie, binne hand-bereik, gezèt in
katerns oeterein gehaold.en ’t gedeilte boe-op de naom vaan de gezètt es kop
steit es ierste gebruuk um ’t nuitts tot m’ch te neume.( Is dat sjiek gesjreve in e
nog sjieker Buurtblaad of neet?
’t Ierste beriech ,boe iech oondertösse al bekind mèt waor- d’n TAM TAM is
dèkser sneller daan ’t regulier nuits- w at m’n aondach trok, waor dat de alum
bekinde MestreechteneerJohnie Blenco, wee kint h’m neet, waor gestorve.
Besjeie es mins ,leedsjessjrijver,zenger en Mestreechteneer puursang.. Iech höb
häöm neet persoenlek gekind mer z’n leedsjes deste beter.
’n Annecdote: In eus femilie maakde drei HIERNOOKES-(femilielede die
priester/missionaris waore.)Weer get gelierd hè noets te joonk um get bij te
liere…) Franciscane. Iech rappeleer m’ch dat wie Hiernoonk Lewie-z.g.‘ne neef
vaan Pa- z.g - 40 jaor priester waor, e groet fies waor georganiseerd. Iech mein in
‘ne fieszaol in de MOMMUS oppe Vriethof.. Heer waor pas trök oet Chili. Same
mèt me zwaoger höbbe veer toen alles op fèlm vasgelag.( NEET OP VIDEO dat
waore ze nog aon ’t oetvinde) Us woort gevraog ouch opnames te make vaan ‘n
baank oppe Vriethof.Tösse twie häökskes ( )z’n ierste H.Mès had hiernoonk
geleze in de ‘Lambertus’
Edere Zoondag es heer in Mestreech op vekantie waor, wandelde heer op ’t
wandelpaad roontelum de Vriethof um te beije.oet e kèrk book. Breviere hèdde
dat. Mer dat wèt geer netuurlek nog….?
En noe kump de clou”Es heer meu waor nao inkele röndsjes brievierend
roodloupe, zat heer ziech “OP DE VRIETHOF OP ‘N BAANK”.Dat geweldeg
leedsje- ne klassieker-waor ‘ne roeien draod in de ganse fèlm
Geer begrep natuurlek dat dat ’t twiede waor wat m’ch te binnesjoot! ’t Twiede
umdatste es ierste toch dinks aon z’n femilie.Z’n dochter die ,um zien
podiumangs te euverwinne en umdat ze ’t zinge vaan Pa had georve meinege
kier mètPa heet opgetroje.
Dat de sjoen häögenisse tot steun mage zien um dit oongetwiefeld groet verlees
veur hun mer zeker ouch veur toute MESTREECH tot steun mage zien!
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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 8 februari 2020
RKHSV jeugd – thuiswedstrijden
RKHSV JO17-1-SV MEERSSEN JO17-1
RKHSV JO17-3G-SCG JO17-1
RKHSV JO15-2G-LEONIDAS-W JO15-1G
RKHSV JO15-3G-SHH JO15-4G
RKHSV JO11-2-EIJSDEN JO11-2G
RKHSV JO10-2-CAESAR JO10-1G
RKHSV JO10-3G-BERG’28 JO10-1
RKHSV JO10-4G-EIJSDEN JO10-2G
RKHSV JO9-1-SPC JEKERDAL JO9-1
RKHSV JO8-1-RKASV JO8-2
RKHSV JO7-1/2-SCG JO7-1
RKHSV G1-EHC/HEUTS G1G
RKHSV jeugd – uitwedstrijden
SJO ESB’19 JO17-1-RKHSV JO17-2G
DAALHOF JO15-1-RKHSV JO15-1G
SJO UBC JO12-2-RKHSV JO12-1
HASLOU JO8-2-RKHSV JO8-2
BUNDE JO8-1G-RKHSV JO8-3
SV BRUNSSUM G1-RKHSV G2

15.00 uur
10.45 uur
12.45 uur
12.45 uur
09.30 uur
10.45 uur
09.30 uur
10.45 uur
09.30 uur
09.30 uur
09.30 uur
14.30 uur
14.00 uur
11.00 uur
11.30 uur
09.00 uur
09.30 uur
13.45 uur

Programma voor zondag 9 februari 2020
RKHSV senioren – uitwedstrijden
FC GULPEN 1-RKHSV 1
VOERENDAAL 2-RKHSV 2
RKHSV 3 is VRIJ
DAALHOF 4-RKHSV 4
SV ARGO VR1-RKHSV VR1

14.30 uur
10.00 uur
10.30 uur
09.30 uur

DBSV senioren – thuiswedstrijden
DBSV 1-RKVVL/POLARIS 1
DBSV 2-RKUVC 2

14.30 uur
12.00 uur
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Activiteiten in Heugem
Hoeskamer
Elke maandag vindt de hoeskamer Ut groete gelök
plaats van 13.00 tot 16.00 uur. U kunt hier gratis en
vrijblijvend kaarten, darten, sjoelen of gewoon gezellig
kletsen. Wees welkom!
Wandelwoensdag
In de frisse buitenlucht werkt u op een gezellige manier
aan uw fitheid, samen met leeftijdsgenoten.
We vertrekken op woensdag om 10.15 uur en wandelen
ca een uur. Deze activiteit kost €2 per keer. De
sportieve ochtend wordt onder het genot van een gratis
kop koffie of thee afgesloten.
Bootcamplessen – bewegen in de buitenlucht
Voor de ouders langs de lijn (en alle andere
geïnteresseerden) is er elke woensdag van 18.30 –
19.30 een bootcamp les. Iedereen kan op zijn of haar
eigen niveau deelnemen. Spierversterkende
oefeningen worden afgewisseld met conditionele
oefeningen en spellen. De kosten bedragen €3,50 per
keer.
Tot slot
Alle activiteiten vinden plaats op Sportpark Heugem, Gronsvelderweg.
Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties voor stichting SMILE, maak dan gebruik van
ons contactformulier via www.smile043.nl of stuur een mail naar britt@smile043.nl.
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Ziekenvervoer nodig ?
Wij rijden voor ALLE ZORGVERZEKERAARS

TAXI NELISSEN

Tel. 043 - 407 13 43
Ook als U een machtiging voor taxivervoer heeft ontvangen waarop staat
vermeld dat DVG één van de vervoerders in de regio is, kunt u rechtstreeks
contact opnemen met Taxi Nelissen (wij zijn aangesloten bij DVG)
Bel gerust voor informatie.
Ook voor ROLSTOELVERVOER.

t*;"t*;;t6OJW¹t7(;t5SJBTt"FWJUBFt'#50
t"W¹SPt0)3"t.FO[JTt%FMUB-MPZEt"HJT
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Parochie H. Michaël

H. Pastoorsstraat 15. 6229 AG Maastricht
Kerkloket donderdag 11.00 -11.30 u.  043-3613177
24/7 bereikbaar via; info@parochieheugem.nl
Rabo NL42RABO0117502286 t.n.v. PBR H. Michaël
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zaterdag
Maandag
Vrijdag
Zaterdag
Maandag
Zondag
Maandag
Woensdag
Zaterdag
Maandag
Zaterdag
Maandag
Zaterdag
Maandag
Zaterdag
Maandag
Zaterdag
Maandag

08 februari
10 februari
14 februari
15 februari
17 februari
23 februari
24 februari
26 februari
29 februari
02 maart
07 maart
09 maart
14 maart
16 maart
21 maart
23 maart
28 maart
30 maart

19.00 uur H. Mis m.m.v. Michaëlskoor.
09.00 uur H. Mis.
19.00 uur Taizéviering m.m.v. Gezinskoor.
19.00 uur H. Mis m.m.v. Michaëlskoor.
09.00 uur H. Mis.
11.00 uur Vastelaovensmès m.m.v. Michaëlsk.
09.00 uur H. Mis
19.00 uur H. Mis m.m.v. Gezinskoor.
19.00 uur H. Mis m.m.v. Gezinskoor.
09.00 uur H. Mis.
19.00 uur H. Mis m.m.v. Michaëlskoor.
09.00 uur H. Mis.
19.00 uur H. Mis m.m.v. EHC-kinderen.
09.00 uur H. Mis.
19.00 uur H. Mis m.m.v. Michaëlskoor.
09.00 uur H. Mis.
19.00 uur H. Mis m.m.v. Gezinskoor.
09.00 uur H. Mis.

Kerkloket 24/7 bereikbaar via info@parochieheugem.nl
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Oetrope Prinsepaar 2020
CV De Kikkers
13.11 oor
13.33 oor
14.11 oor

Zaol ope gemeinsjapshoes “de Klaekeburg”.
Aoftrejje Prins Mick 1e en Prinses Ivana.
Oetrope vaan ut nui Prinseköppelke same mèt:
 Prins Bas 1e en Prinses Doree vaan
CV de Waterratte.
 `t volk vaan Heugem en Randwyck.
 Versjèllende jäögprinse köppelkes vaan groet
Mestreech.

meziek en geluid
PNP Sound & Light
mèt Dj. Pascal

Tössetijds optrejje vaan

“BATTERAOF”
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Zaoterdag 15 fibberwarie
Aw Wieverbal
Zaoterdag 15 Fibberwarie is `t zoewiet us Aw
Wieverbal mèt oetreiking vaan ut Sjouwerklöpke.
Aanvaank is 20 oor 33.
Meziek The Mellodies.
Verkleijdt geer uuch ouch in e sjoen Aijt Wief of Menneke.
Veer höbbe auch e thema d`raon vast geknöp. Uzze hoechlöstigheid
deit in Hoezer, wèrrek op de baank.
Kortom Makelaar, geld , bank. Genoog um gèt origineels te bedinke.
Laot us verpopzak stoon.
Laot geer uuch gèt leuks invalle, eur creativiteit weurt beloent mèt unne
pries.
Prins Bas, Prinses Doree en de Waterratte dames en hiere spitse ziech
op eure koms.
Veer make dao weer `n sjoene gezèllige aovend van.

Naomes Prins Bas en Prinses Doree zeet
geer allemaol oetgenuudeg.

www.dewaterratte.nl
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D’n Haofdabber ???
Leef luij vaan Heugem-Randwieck, via fb, snoetsebook, is bekind,
dat d’n Haofdabber vaan de Waterratte spoorloos is. Meh ouch is
dees week bekind gewoore, dat heer eine ein-eiege twielingbroor
heet. Eine is Bér 1 en de aandere is Bér 2. Ze zwerve door ’t
dörrep en ouch aon de euverkant vaan de Maos. Ze hubbe
alletwie ein sjup op de sjouwer meh zien neet gevierliek. Zie
hubbe gein sociale mediacontacte, dus veer hope, dat ze dit
beriech in de Baorebinder leze.

“” Beste Bér 1 en Bér 2 ’t weurt d’n hoegste tied dat
geer uuch gaot melde bei Prins Bas 1 aon de
Kapittellaon. De Waterratte hubbe belaof, dat ze uuch
good en beter goon behandele. Geer kreig ein sjoen en
sjiek plekske bei of in de Klaeekburg. Zonder uuch geit
de Carnaval in Heugem en Ranwdwieck neet door.””
Redactie BB

ALAAF,
ALAAF,
ALAAF

ALAAF,
ALAAF,
ALAAF
Bér 1

Bér 2
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Ingrediënten 6 personen
Voor ongeveer 25 nonnevotten:
500 gr patentbloem
50 gr gist
7,5 gr zout
50 gr basterdsuiker
125 gr boter
1 dl eieren
2 dl melk
Deegtemperatuur: 25 graden
Baktemperatuur: ca. 170
graden
Voorbereiding
Zorg dat de melk lauwwarm is en smelt de boter. Meng de gist met een
klein deel van de melk. Plaats het meel in een kom en maak een klein
kuiltje in de meel, giet in dit kuiltje het gistmengsel. Voeg de gesmolten
beter bij het gistmengsel en mix het daarna met de suiker, de eieren en de
melk.
Strooi het zout langs de buitenkant van het meel. Kneed er een luchtige
deeg van. Het deeg mag niet plakken en niet loslaten van het randje van
de kom. Doe er na gelang het nodig is nog wat meel bij. Dek de kom af met
een doek en laat het deeg op een warm plaatsje rijzen tot het dubbele
volume.
Bereidingswijze
Rol het deeg daarna op een met bloem bestrooide aanrecht uit tot een niet
te dunne lap en snijd deze lap in smalle repen van ongeveer 40 cm. Leg in
deze repen voorzichtig een losse knoop en laat het deeg nog vijftien tot
twintig minuten narijzen.
Verhit nu een pan met frituurvet of slaolie. Wanneer de de frituurvet/slaolie
begint te verdampen laat je de nonnevotten erin glijden en bak ze aan
beide kanten goudbruin. Haal de nonnevotten vervolgens uit de pan en
bestrooi deze met kristalsuiker en eventueel kaneel
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