Jaargang 57

week 25

Jaargang 57

week 25

23 juni 2021

24 juni 2021

Oplage 2450

Oplage 2450

Adieu …….. maar niet uit het oog en uit het hart!

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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In ons RESTAURANT kunt u weer reserveren.
Graag even bellen, maar mailen kan ook.
Probeer ook eens onze specialiteiten:
TAJINES en COUSCOUS,
zie de website/onze kaarten
In de FRITUUR kunt u nog steeds AFHALEN,
o.a. SCHOTELS met konijn, zuurvlees, goulash,
schnitzel of saté voor €12,50
Alle schotels met verse salade en frites.
Restaurant en frituur zijn geopend:
op maandag en woensdag t/m zondag van 16:00 tot 22:00 u.
op dinsdag gesloten.
Vanaf 1 juli de hele week geopend.

PERSONEEL GEVRAAGD
VOOR HET RESTAURANT EN DE FRITUUR
Houdt u aan de corona-maatregelen zoals die
door de overheid zijn bepaald.
Catharinastraat 23
6245 LB Oost-Maarland (Eijsden)
Tel. 043-4090400 of gsm: 06-23826221
www.restaurant-lamarmite.nl
info@restaurant-lamarmite.nl
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Bloemisterij Sour.
Woensdag 30 juni sluiten wij voorgoed de deuren van onze
bloemenzaak “Bloemisterij Sour” en kunnen wij terugkijken op een
mooie tijd die wij samen met u mochten hebben.
Dank aan alle bedrijven en instellingen waar we al die jaren
leverancier voor mochten zijn. Dank je wel aan al onze klanten in
de winkel, aan de telefoon of via mail voor al die mooie jaren samen,
de mooie momenten van een lach, maar zeker ook die momenten
met een traan.
Het is een mooi gevoel, dat we meer waren dan de bloemist en
samen met u betekenis hebben mogen en kunnen geven aan al
die speciale momenten in uw leven.
Wij gaan u missen, maar verheugen ons ook op de volgende fase in
ons leven.
Al die jaren hebben wij ook mogen bouwen op en samenwerken met
fijne medewerkers zoals nu de laatste jaren samen met Nicole en
Daisy. In deze speciale periode waren zij onze steun en toeverlaat,
net zoals Jan die de laatste jaren een deel van de bezorgtaak voor
zijn rekening nam en zorgde dat de bloemen op hun plek kwamen.
tot ziens.......
Huub en Marij
Adieu ………………. niet uit het oog en niet uit het hart!
Vanaf de eerste Baorebinder in 1963 is bloemsiterij Sour een vaste
adverteerder geweest in de Baorebinder. Dank daarvoor, maar
vooral dank voor brede steun voor de hele gemeenschap HeugemRandwyck in vele opzichten, maatschappelijke betrokkenheid door
jarenlang lid te zijn van diverse verengingen, hun sponsoring bij alle
activiteiten en festiviteiten die in Heugem-Randwyck hebben
plaatsgevonden. Chapeau, chapeau, dank je wel. (redactie MH)
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P ar oc hi 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
Zaterdag
Zaterdag
Zaterdag
Zaterdag
Zaterdag
Zaterdag
Zaterdag
Zaterdag
Zaterdag
Zaterdag

26 juni
03 juli
10 juli
17 juli
24 juli
31 juli
07 augustus
14 augustus
21 augustus
28 augustus
04 september

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

Presentatie EHC. Kap. Slaven
H. Mis. samenzang.
H. Mis.
H. Mis. samenzang.
H. Mis.
H. Mis. samenzang
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
`n langere periode opgegeven worden
Bij het kerkloket: 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
MEDEDELING PBR

Na meer dan een jaar zijn vanaf 5 juni de corona-maatregelen in de
R.K.-kerk versoepeld. Het is nu weer toegestaan voor zangkoren om
te zingen, voorlopig met maximaal 4 zangers.
In overleg met kapelaan Slaven en met goedkeuring van de
pastoor mag het koor weer een begin maken met opluisteren
van de H. Missen.
Het St. Michaëls koor zal op de navolgende data de diensten
opluisteren met volkszang:
Zaterdag 03 juli St. Michaëls koor met volkszang.
zaterdag 17 juli St. Michaëls koor met volkszang.
zaterdag 31 juli St. Michaëls koor met volkszang.
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PLUS STARREN ZOMER TENNISTOERNOOI
Ook dit jaar wordt er op 8-9-10 en 11 juli a.s. op ons
tennispark weer het jaarlijks Plus Starren Zomer Toernooi
georganiseerd.
Aan dit toernooi mag iedereen van LTV Heugem meedoen.
Mocht de KNLTB de richtlijnen versoepelen tot een
totaal Open toernooi dan is inschrijving van buitenaf
last minut mogelijk tot 4 juli.
Dit evenement is inmiddels niet meer weg te denken
in de Maastrichtse tenniswereld.
Het altijd gezellige toernooi wordt verzorgd
met lekkere hapjes en drankjes.
Tijdens de uitreiking van de finale prijzen wordt er
tussendoor nog een Tombola gepresenteerd.
Dit jaar wordt het toernooi voor 25e jaar gehouden,
een jubileum toernooi dus met extra glans.
Je kunt je in de volgende categorieën inschrijven:
DD – HD – MD in speelsterkte van 6-7- 8.
Doe je ook mee?
Wij zien je graag op ons tennispark, Just do it.
Inschrijven kan tot 4 juli via www.ltv-heugem.nl
of op de site van www.toernooi.nl
Dit toernooi werd mede mogelijk gemaakt door:
Hoofdsponsor Plus Starren.
Co-sponsoren: H.Kuijpers administratie en belastingen –
Garage van den Boorn - Sportshop Relax –
Boileau Brandbeveiliging en opleidingenTechnisch Buro Hermans – 043 WEBsites
en Multi Electra Lejeune.
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Secretariaat RKHSV
Kapittellaan 38, 6229VP Maastricht
 06-12141452 kantine.  043-3672213
secretaris@rkhsv.nl
www.rkhsv.nl

HOOFDSPONSOR

Sinds zaterdag 5 juni is zowel ons
dakterras als sportkantine weer onder
bepaalde restricties open tijdens onze
activiteiten, helaas wel alleen voor
leden en aanwezige sporters, en
volgens dezelfde richtlijnen als de
reguliere horeca. Wees welkom.
Daarnaast zullen diverse jeugdteams
ook weer zaterdag 26 juni weer actief wedstrijden spelen tegen
andere verenigingen uit de regio. Hier zijn we erg blij mee. Volg
onze website en social media voor de exacte planning. LET WEL
OP: de ouders van onze jeugdleden mogen voorlopig NIET
aanwezig zijn 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.
P.S. tijdens de persconferentie van vrijdag 18 juni kan het zijn dat
deze regel verruimd wordt. Houdt onze website en social media in
de gaten!
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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In juni te veel regen in de nok, dat schaadt de bij
en de bonenstok.
Een wei die in juni niets geeft, is niet waard dat ze leeft.
In juni dondergevaar, betekent een vruchtbaar jaar.
Gaat juni goed voorbij, dan is men in juli nog blij.

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
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.
11

12

