Jaargang 56

week 9

26 februari 2020

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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Sjouwerklöpke 2020
John Backes
Aofgelaope Aw Wieverbal waor weer de
oetreijking van ut jaorlekse Sjouwerklöpke aon
iemes dei ziech al jaore inzèt veur de Heugemse gemeinsjap. Dit jaor
voont de kanselereijraod van de Waterratte tot dit oetgereijk môs
weure aon John Backes (en ouch e bitteke aon zien Monique).
John en Monique zien al jaore same bezig mèt u hellepe van diverse
Heugemse vereiniginge. Aaj pepier ophoole veur de Waterratte, leig
glazer ophoole op diverse feesten in Heugem, hellepe mèt opbouwe
is dat nuudeg is en nog miejer dinger boe John gewoen de sjouwers
oonder zet.
E paar jaor geleije heit John un swoer oongelök gehad boedoor heer
neet mie 100% goot kint laope. Dat weerhèlt häöm echter neet um, es
ut kin, gewoen mèt te hellepe. Zoe aoch aofgelaope zaoterdag mèt
aajd pepier. Gewoen mèt de fiets drachter aon en hellepe. Sjappoo
John.
John en Monique waore zaoterdag get later dao in verband mèt un
optreije vaan hun dochter boe zie ouch môste zien. Dit veel noe
einmaol same. Zoe zuuste, de hôbs neet alles in de hand.
Prins Bas en prinses Doree en alle Waterratte fêtere John en Monique
es drager van ut Sjouwerklöpke.

www.dewaterratte.nl
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Wethouder Heijnen start gesprekscarrousel met inwoners
Vertel ’t Vivianne! Onder die naam gaat wethouder Vivianne Heijnen gesprekken
voeren met Maastrichtse inwoners. Hoe gaat het met de stad? Wat gaat goed?
En waar kan het beter? Elke even week op vrijdag 11.30 uur staat de koffie
klaar. De wethouder hoopt zo inwoners te spreken voor wie het stadsbestuur
meer op afstand staat en die hun weg naar de gemeente en de politiek minder
goed weten te vinden. “Juist die Maastrichtenaren wil ik vragen om mee te
denken hoe we Maastricht nog een stukje mooier kunnen maken,” aldus
wethouder Heijnen. “Voorwaarde is wel dat je een inwoner uit een andere buurt
nomineert voor het volgende gesprek.”
Wil je de wethouder wat vertellen? Stuur dan een berichtje naar
Vivianne.heijnen@maastricht.nl met als onderwerp: “Vertel ’t Vivianne”.

Programma en activiteiten 2020 in / rondom Heugem-Randwyck.
22.03.
29.03.
12.04.
27.04.
20.04 – 03.05.
05.05.
10.05.
17.05.
21.05 – 24.05.
23/24.05.
31.05.
06/07.06
21.06.
21.06.
11.07 – 23.08.

Halfvasten
Begin zomertijd
Pasen
Koningsdag
Meivakantie
Nationale Feestdag
Moederdag
Communiezondag
Hemelvaartweekend
RKHSV tournooi (VC Jokers)
Pinksteren
RKHSV - Jeugdtournooi
Vaderdag
Processiezondag
Zomervakantie
Met dank aan Jef Thoma
4

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

Horizontaal:
Horizontaal:
1. Tweewielig wagentje 4. Fluweelachtige stof 9. Energie Centrum Nederland
1.
wagentje
4. Fluweelachtige
Energie
Centrum
Nederland
10.Tweewielig
Gevechtsterrein
11. Plaats
in Overijsselstof
13. 9.
Jonge
paling
14. Afijn
15. Natuur10.
Gevechtsterrein
11.
Plaats
in
Overijssel
13.
Jonge
paling
14.
Afijn
15. Natuurverschijnsel 18. Monseigneur 19. Vervoermiddel 20. Aanmelden 23. Spie
verschijnsel
18.
Monseigneur
19.
Vervoermiddel
20.
Aanmelden
23.
Spie
24. Deskundige 25. Roven
24. Deskundige 25. Roven
Verticaal:
Verticaal:
1. Mannelijk dier 2. Imitatiestof 3. Jongensnaam 5. Lichaamsdelen 6. Criminele In1.
Mannelijk
dier 2.7.Imitatiestof
3. Jongensnaam
5. Lichaamsdelen
6. Criminele Inlichtingen
Eenheid
Lichaamsdeel
8. Grote onderneming
12. Rokersgerei
lichtingen
Eenheid
7.
Lichaamsdeel
8.
Grote
onderneming
12.
Rokersgerei
13. Eetbare knol 16. Grasland 17. Rusten 18. Een der Verenigde Staten 21. Aanwij13.
knol 16. Grasland 17. Rusten 18. Een der Verenigde Staten 21. AanwijzingEetbare
22. Vochtig
zing 22. Vochtig

Wil u kans maken op de cadeaubon ter waarde van € 10, te
besteden bij de Plus, Heugem?
Stuur dan de oplossing van deze puzzel vóór 11 maart 2020 naar
redactie@baorebinder.nl.
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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
Zaterdag
Maandag
Zaterdag

29 februari
02 maart
07 maart
09 maart
14 maart

Maandag
Zaterdag
Maandag
Zaterdag
Maandag
Zondag

16 maart
21 maart
23 maart
28 maart
30 maart
05 april

Maandag
06 april
Veertigdagentijd

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 Presentatieviering EHC.
m.m.v. LL-orkest Harmonie St. Michaël.
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.
10.00 uur Palmzondag m.m.v. Gezinskoor
Koffie / Thee.
09.00 uur H. Mis.

Na een prachtige tijd van carnaval komt een tijd, die de veertigdagentijd
wordt genoemd. Het is een tijd van voorbereiding op het belangrijkste feest
van alle christenen! Pasen! We zullen in april vieren dat Christus uit de
dood is opgestaan, dat Hij is verrezen.
Daarom begint vanaf Aswoensdag de veertigdagentijd (of vastentijd) om
ons goed op de komst van De verrezen Christus voor te bereiden.
Wat kunnen wij doen? Daarover zult u in de komende tijd in onze parochie
nog zeker veel horen. Men kan natuurlijk meer tijd aan gebed besteden.
Velen van ons zijn gewend om een kaarsje aan te steken. Men kan ook
thuis met de kinderen een kort gebedje bidden. Er zijn veel gebeden maar
het mooiste is, dat direct uit ons hart komt. Probeer maar met God te
praten zoals u dat met uw man, vrouw of kinderen doet. God kent u en Hij
weet wat u nodig hebt.
Het is ook een tijd om iets voor een goed doel te kunnen doen. Onze
parochie organiseert een vastenactie, waardoor vele mensen door onze
inzet geholpen kunnen worden.
De veertigdagentijd is ook een kans om de liefde van God te kunnen
ervaren. Deze liefde en blijdschap kan men in de eucharistie beleven, maar
ook door het sacrament van verzoening, waar men volledig zichzelf kan
zijn en kan ervaren dat er een God is, die als een goede Vader, u alles
vergeeft en altijd van u houdt.

Paweł Żelazny

7

Tillevisie…BOERUM?
Iech hoof dees kier neet aon uuch -lezer(es)te vraoge höb geer dat noe ouch.?
Veer loere jummers es v’r veur d’n tillevisie zitte jummers allemaol nao e sjerm.
V’r pakke d’n aofstandsbedening vaan de salontaofel en duie op e genummerd
knupke daovaan. Daan versjijnt get op dat sjerm. Wat ?, Dat ligk aon ’t
nummerke op dat knupke. Dat gief aon welke zender dao-oonder zit. …!. En dat
weurd weer bepaold door de zengemachtigde.
En dao geit ’t m’ch noe um , um dee zender (s). Liever gezag , euver dat
boevaan de umrope vaan us verwach dat veer dao nao goon loere.
Of ze zien aon’t koke, of aon ’t kriete( jenke) of aon ’t zinge of aon ’t jengele(
terech) euver ’t stiksofperbleem of euver de klimaatnorme die gehaold mote
weure, ‘ne moskee is geconfisceerd, of ein of aander virus is door e neet zoe hiel
klein sjeepke getroffe en zelfs e gans land boevaan de inwoeners ,door te reize,
weer e aander land en z’n inwoeners besmette.
Of d’r is ‘ne terroristische aonslaag gepleeg in e winkelke of winkelcentrum,’ne
oorlog dee bij-nao veurbij waor en weer is opgelaojd,’t stikstofbeleid dat besproke
weurd -.Veur de zoeväölste kier door ‘ne veur de zoeväölste , aandere
deskundege Boere die op ‘ne A-weeg in ‘ne cortège ( ’t is oeteindelek
Vastelaovend) vaan Tractore rije, inclusief anti reklaamborde “Daomèt bedoelend
; veer zien ’t neet demèt eins.’Ne sjaatswedstrijd in beeld mer daan op
dansniveau, ‘ne zang- nouw jeh, zang- wedstrijd of wee kin ’t helste sjrieuwe,
keke en kroonkele,en ouch weer mét de nuudege ‘deskundege…’ um dat
aofzunderlek te beoordeile. Dus ‘t ‘zinge’appaart gecombineerd mèt, veur ’t lief
slechte beweginge! Evels iech bin nog altied aon ’t ze(a)ppe huur…..
Praotprogramma’s mèt wisselende presentatore ( trices). Diezelfde
presentatore(trices) die mijne dat ze zjus wie ministers - huppe vaan de ein
‘deskundegheid’ nao de aander wat eigelek ouch neet meugelek is, de
wereldprobleme, houweleksprobleme, en/of klusprobleme meine te kinne goon
oplosse en oetereinrafele….De ervaringe vaan ernsteg kraanke en of terminaole
jonglui zoegenaomp psycholochisch oondervraoge boevaan de echte psychologe
zich aofvraoge boeveur ze eigelek jaore höbbe gestudeerd?
Neet allein koke,-mer ouch bakke weurd in gezamelijkheid oetgevochte. WEE IS
DE BÉSTE-wedstrijde aon de loupende band. ( Tösse twie håökskes ) neet dee
vaan Mies Bouwman huur…! Wee kint häör neet ?.
Béste lezers(esse) zeet geer d’r nog..?
’t Is neet allemaol negatief wat iech hֲöb aongehaold. huur Zeker neet ! D’r zien
ouch programma’s mèt inhajd. En boe v’r es kiekers get mèt kinne….. Voetballe
b.v. Uh, iech bedoel dus voetbalwedstrijde mèt inhajd. D’r vèlt m’ch zoe gauw
neet eine wedstrijd in. Gistere zaog iech al loerend ‘ne wedstrijd euvergoon vaan
staond- nao zitvoetbel. . 60.000 lui op de tribunes. Este waors opgestande es
voetballer waor d’r altied wel weer ‘nen aandere dee ‘m zoe gauw meugelek weer
neerlag. De moostig oetendelek aon de spelregels hawwe, neet woer.Heer góng
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ouch ligke mer neet zoonder kroonkele en aw ropend in ’t Spaons.. Evels kraog
eine ‘ne aonsteker tege ze lief gegoejd. Dee góng neet zitte. Oh nein.
Hiel kiekend Europa en wied dao boete kraog d’n indrök dat heer gesteinegd
woort. Wat zoene aonsteker kin aoriechte woort ‘pijnlek duudelek
Kortum; TILLEVISIE….. ‘TILLEVISIE BOERUM EIGELEk….????
Gaot lekker nao d’n echte cortège loere, nao luikes die ech plezeer make en get
vaan hun leve wèlle make.De koumende daog zit dörp en stad vol demét
Geneet mèt al eur vezels in ’t lief.Wèrk um te genete. ALLEBEI EVE
BELAANGKRIEK.. Geluif m’ch. Dinsdag de HERMENIEKES..HEERLEK….!
OPAJAM Gène.

Alzheimercafé Maastricht
Maandag 2 Maart 2020 is er weer een bijeenkomst van het Alzheimercafé
Maastricht.
Deze avond gaan we het hebben over de mogelijkheden om in contact te blijven
met je naaste met dementie.
Contact maken bestaat voor een groot deel uit praten: maar wat als dat voor de
persoon met dementie steeds moeilijker wordt? Hoe leg je contact zonder terug
te vallen op woorden? Hoe kunnen dieren, muziek, dans en (klein)kinderen hier
een rol in spelen?
Aanmelden is niet nodig. Toegang is gratis

In 2020 vinden onze bijeenkomsten plaats op een nieuwe locatie: Buurtcentrum
Sint Pieter, Pastoor Kribsweg 14A, 6212 BT Maastricht

De zaal is open vanaf 19.00u en het programma start om 19.30u. Aanmelden is
niet nodig. Toegang is gratis. Voor meer informatie ( 06- 83045556
* alzheimercafemaastricht@gmail.com
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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 29 februari 2020
RKHSV jeugd – thuiswedstrijden
RKHSV onderbouw en Intratuin Maastricht invites O12
teams van MVV, SINT-TRUIDEN en RODA JC
MVV O12-RODA JC O12
SINT-TRUIDEN O12-RODA JC O12
MVV O12-SINT-TRUIDEN O12
RKHSV jeugd – uitwedstrijden
GEULSCHE BOYS JO10-2G-RKHSV JO10-2
LEONIDAS-W JO10-1-RKHSV JO10-3G
ST SCHIMMERT/GSV’28 JO9-1-RKHSV JO9-1
VV SCHAESBERG JO12-4-RKHSV JO12-2
BUNDE JO11-1-RKHSV JO11-1
GEULSCHE BOYS JO17-1-RKHSV JO17-3

12.30 uur
14.00 uur
15.30 uur
10.00 uur
10.30 uur
10.30 uur
11.00 uur
12.00 uur
14.45 uur

Programma voor zondag 1 maart 2020
RKHSV senioren – uitwedstrijden
FC GULPEN 1-RKHSV 1
VOERENDAAL 2-RKHSV 2
RKHSV 3 is VRIJ
LEONIDAS-W 5-RKHSV 4
SV BRUNSSUM VR1-RKHSV VR1
DBSV senioren – thuiswedstrijden
DBSV 1-RKVVL/POLARIS 1
DBSV 2-RKUVC 2
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14.30 uur
10.00 uur
10.00 uur
12.00 uur
14.30 uur
12.00 uur

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