Jaargang 57

week 22

Jaargang 57

week 22

02 juni 2021

02 juni 2021

Oplage 2450

Oplage 2450

Een herinnering. Sacramentsprocessie Heugem 09 juni 2002

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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Wist u dat nog ……?????

(Bron: Jubileumboekje 40 jr BB)

1966 (17/11) Er ontstond kritiek op het functioneren van het blad,
de Baorebinder. Deze kan als volgt kort worden samengevat: -Aan
wie is de redactie verantwoording verschuldigd?- Is de redactie niet
eenzijdig samengesteld?- Steekt de kapelaan (Kapelaan Peeters)
achter dit alles want hij is toch ook redactielid?- Hoe zit het met de
financiering van het blad?- Waarom is het geen parochieblad?- Is
het mogelijk een democratische inbreng te hebben? Interessante
vraagstellingen!
1966.(16/7) De Baorebinder is in beroering. Redactie en
medewerkers hebben zich erover bezonnen wat de Baorebinder in
feite was en moest zijn. Men was het erover eens dat het geen
parochieblad was, een z.g. Kerkblaadje. De Baorebinder moest een
blad zijn voor de hele gemeenschap, open staan voor iedereen,
voor ieders mening, maar zelfstandig zo lang er geen instituut is,
dat de gehele gemeenschap op een democratische manier
vertegenwoordigt, b.v. een parochie- of wijkraad.
1967 (aug.) Baorebinder heeft eigen bestuur en is absoluut
zelfstandig. De binding met de gemeenschap wordt gezocht via
inbreng S.S.O.H. Het bestuur wordt gevormd door Johan Smit,
Louis van Deursen en Nic Bessems.
1967 (27/4) Baorebinder: Een redactielid van de Baorebinder wordt
lid van het Stichtingsbestuur. Men is ervan overtuigd, dat deze stap
voor beide instellingen van het grootste belang is.
1967(30/11) De Baorebinder had enige tijd zijn eigen bestuur
gekozen. Dat was eigenlijk niet geheel juist n.l. dat de redactie nu
zelf ook eigen bestuur was. Het was dan ook reëel , dat de oude
redactie terugtrad om het bestuur de vrije hand te geven. In
overleg met S. S.O.H. en het bestuur werd een nieuwe redactie
samengesteld n.l. Mevr. Anïba- Walters, Ans Jeurissen en de Heren
Bèr Brouns, Guus van Hoof, Hub Widdershoven en Kapelaan Jos
Peeters. De nieuwe redactie start op 1-1-1968.
Vervolg pagina 5.
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Vervolg pagina 4.
1971(23/9). Baorebinder: De voorlaatste Baorebinder. Er heeft een
gesprek plaats gehad met het bestuur van de Stichting SOHV en het
kerk bestuur. Besloten is om per per 1/10 a.s. over te dragen: de
drukapparatuur, het saldo van de geldmiddelen, een lijst van alle
medewerkers die de BB in Heugem bezorgen
1971(19/8) 8e jaargang nr.29. Baorebinder …..In een artikel aan
alle inwoners van Heugem wordt uitgelegd waarom de redactie
opstapt en er een einde komt aan het blad. Als motief wordt
aangehaald tijdgebrek bij de redactieleden. De oorzaak lag echter
dieper. Twee alinea’s maken dit duidelijk:” Wij hebben in de loop
der jaren getracht onze taak zo goed mogelijk te vervullen. Naar
onze mening zijn wij daarin geslaagd, alhoewel dat niet altijd
zonder “kleerscheuren” kon gebeuren. Daar zal ieder weldenkend
mens ook begrip voor kunnen opbrengen.
1971( 26.8.) Het Limburgs Dagblad besteedde zelfs aandacht aan
het verdwijnen van de BB: “In Heugem ligt nu bij iedereen de vraag
op de lippen :”Wat nu?”” verder nog stukjes uit de Maaspost, Het
Zangersblad, het Financieel weekblad en het literair tijdschrift.
Noot: Deze laatste bladen zijn waarschijnlijk ontsproten aan het
creatieve brein van de redactie!
Dank aan HistoHeura.

De problemen in de jaren zestig vorige eeuw voor de
Baorebinder zijn te lezen op pagina 4 en 5.
Anno juni 2021 is het grote probleem de bladvulling
(tot 12 pagina’s). Corona heeft hier zeker zijn invloed
op gehad. Er is minder nieuws van verenigingen en het
aantal advertenties is ook gedaald.
Een ander probleem is de adequate aanvulling van het
redactieteam.
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P ar o c h i e H. M i ch aë l
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-----------

Zaterdag

05 juni

19.00 uur H. Mis. Kap. Slaven Brajkovic

Zaterdag
Zaterdag
Zaterdag
Zaterdag
Zaterdag
Zaterdag
Zaterdag
Zaterdag

12 juni
19 juni
26 juni
03 juli
10 juli
17 juli
24 juli
31 juli

19.00 uur
19.00 uur
19.00 uur
19.00 uur
19.00 uur
19.00 uur
19.00 uur
19.00 uur

In de maand juni iedere maandag 09.00 uur `n ochtend mis
H. mis
H. Mis.
Presentatieviering EHC.
H. Mis.
H. Mis.
H. Mis.
H. Mis.
H. Mis.

KERKLOKET

Misintenties & schoolvakantie
Van 24 juli t/m 05 september 2021 is de grote schoolvakantie.
Zoals gebruikelijk moet voor de deze periode de misintenties tijdig en voor
een langere periode opgegeven worden.
Bij het kerkloket: donderdag 03 juni tussen 11.00 en 11.30 uur
donderdag 08 juli tussen 11.00 en 11.30 uur.
Digitaal is de uiterste datum woensdag 14 juli via: info@parocieheugem.nl.

Kerkloket 24/7 bereikbaar via info@parochieheugem.nl

“natte” meispreuken
- in mei nat, een droge juni volgt haar pad
- mei koel en nat, brengt koren in het vat
- meiregen op het zaad, is goud op de plaat
- onweer in mei, gras in de wei en de boeren blij

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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HEEFT U EEN PAAR UURTJES PER WEEK TIJD?
STICHTING OUDERENPROJECT “GEINEN DAANK” ZOEKT
VRIJWILLIGERS/STERS
Stichting Ouderenproject “Geinen Daank” heeft als doel eenzame
ouderen in Maastricht éénmaal per week te bezoeken, om
zodoende de eenzaamheid onder ouderen enigszins te verlichten.
Dit doet zij d.m.v. vrijwilligers. Een vaste en passende vrijwilliger
zorgt voor een beetje gezelligheid, een praatje, sociaal contact
etc., zodat de persoon in kwestie ook langer zelfstandig kan blijven
wonen.
Volledige reiskosten zullen door de stichting vergoed worden.
Voelt u zich door het bovenstaande aangesproken, heeft u een
paar uurtjes per week tijd en denkt u: dit is iets voor mij, aarzel
dan niet, we hebben u nodig en neem contact op met
Stichting Ouderenproject “Geinen Daank”
Tel: 06-10513441 of tel: 043-3218989.
Een briefje sturen kan ook naar:
Stichting Ouderenproject “Geinen Daank” Bontwerkersdreef 14e,
6216 SH Maastricht. Of mailen naar: hans@bindels.demon.nl
Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op.
Zie ook onze website: www.geinendaank.nl
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Secretariaat RKHSV
Kapittellaan 38, 6229VP Maastricht
 06-12141452 kantine.  043-3672213
secretaris@rkhsv.nl
www.rkhsv.nl

HOOFDSPONSOR

Sinds woensdag 19 mei is ons
dakterras weer onder bepaalde
restricties open: alleen voor leden
en aanwezige sporters. Vanaf
zaterdag 5 juni wordt dit uitgebreid
met onze sportkantine zelf,
wederom en vooralsnog alleen voor
leden en aanwezige sporters, en
volgens dezelfde richtlijnen als de
reguliere horeca. Een mooie stap
richting het nieuwe normaal, ook bij RKHSV!!!
Daarnaast zullen diverse jeugdteams vanaf zaterdag 5 juni weer
actief wedstrijden spelen tegen andere verenigingen uit de regio.
Hier zijn we erg blij mee!!! Hoe dit precies wordt ingepland, is nog
afwachten: volg hiervoor onze website en social media. LET WEL
OP: de ouders van onze jeugdleden zijn en blijven voorlopig NIET
welkom bij zowel de trainingen als de thuiswedstrijden, ook niet in
de sportkantine of op het dakterras. Bij uitwedstrijden is men
overigens wel welkom indien men een functie binnen het team heeft
of als chauffeur mee gaat rijden. Hou hier dus rekening mee!!!
In ieder geval doen we ook nu wederom alles voor onze leden, ook
in deze (nog altijd) vreemde coronatijden!
Verder, in samenwerking met en/of
door onze maatschappelijke partner
stichting SMILE zijn diverse sportieve
activiteiten opgestart op of vanaf
sportpark Heugem. Denk aan
diverse bootcamps (voor jong en oud)
en wandelgroepen. Wil je meedoen of
ken je iemand die wilt meedoen? Wil
je een vriend of vriendin meenemen?
Alles kan: geef je op via info@smile043.nl,
ook voor het opvragen van meer informatie.
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Baorebinder: wij zoeken op korte termijn een
medewerker voor aanvulling van het redactieteam bij de
Baorebinder. (BB)
Wij zoeken een flexibel en creatief persoon met enige redactionele
vaardigheid. Kennis van het programma Word van Office is
noodzakelijk. Je kunt rekenen op een royale inwerkperiode. In de
benodigde digitale apparatuur wordt voorzien en gemaakte onkosten
worden vergoed.
Heb je interesse in deze functie, wil je meer weten over de inhoud
van de werkzaamheden en wil je actief als vrijwilliger bezig zijn meld
je dan bij Mathieu Henssen, voorzitter@baorebinder.nl

Hallo!
Wij zoeken een hulp die ons 3-4 uur per week kan uithelpen
op een maandag of dinsdag. Wij wonen in Heugem en zijn
een net gezin zonder huisdieren. Wij zoeken een zelfstandig
iemand voor poetsen, dweilen en de was (zonder strijk).
Tariefprijs is nader overeen te komen. Voor meer informatie
graag even bellen naar: 06 14 74 12 09.

Zomervakantie voor de Baorebinder.
De laatste BB voor de zomervakantie verschijnt
op 28 juli, dat is week 30.
De eerste BB na de zomervakantie valt weer
op de mat op woensdag 01.09, week 35.
Zoek je naar publiciteit voor je bedrijf?
Dat kan eenvoudig en goedkoop via
de baorebinder.
plaats een advertentie.
Vraag naar de mogelijkheden via
redactie@baorebinder.nl
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Vrijdag 29.05. jl was op ons
dakterras de presentatie van
Eigenwij(k)s Maastricht, een
mooi project opgezet door
studenten van de Hogeschool
Zuyd als stage in de
Coronatijd en geheel gericht
op het ontdekken van de
buitenwijken van onze stad.
Dit project is mede
gefaciliteerd door Stichting
SMILE en RKHSV, vandaar ook
de eerste pilot(fase) in
Heugem. Onze collega
amateurvoetbalverenigingen
uit de stad waren deels
aanwezig en zeer
geïnteresseerd wat dit kan
betekenen voor hun wijk en
indirect voor hun vereniging.
Wordt vervolgd, voor nu zie
www.eigenwijksmaastricht.nl.
Ook dit is RKHSV, naast alle reguliere trainingen en diverse
wedstrijden en sportieve bezigheden op en rond ons sportpark.

“natte” weerspreuken 2
- als het dondert in mei, valt er vaak regen bij
- als het regent op Sint Filippus (3 mei), is de oogst gezegend
- hoe meer onweer in mei, zoveel minder in de herfst
- het onweer in de schone mei, doet het koren bloeien op de hei
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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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