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Kruiswoordpuzzel

Horizontaal:
1. Met de vuisten vechten 8. Sportvrouw 9. Parade 10. Leermeester 12. Water in
Friesland 13. Meisjesnaam 16. Treffend 17. Een der Molukken 18. Niemand uitgezonderd 19. Deel van de hals 21. De zesde maand 24. Vroeger 27. Mijns inziens 28. Ellende 29. Lucht inzuigen en weer uitblazen 30. Deel van een tekst 32. Vervoering
Verticaal:
2. Keukengerei 3. Plantengeslacht 4. IJverig 5. Motorraces 6. Zoogdier 7. Verachtelijk
8. Wier 11. Kleur 14. Wielschaatser 15. Iemand die gestolen goederen koopt 19.
Scherpe kruiderij 20. Roodachtig 22. Dringend 23. Want, namelijk 25. Echtgenoot 26.
Gek persoon 31. Voegwoord
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PLUS STARREN OPEN ZOMER TENNISTOERNOOI
Extra berichtgeving!!!!!!! Door versoepelingen wordt en is dit toernooi

open

KNLTB tennis toernooi. Iedereen mag
nu alsnog een officieel
nu meedoen zowel van binnen als van buiten de club.
Dit jaar wordt er op 8-9-10 en 11 juli a.s. op ons tennispark weer het
jaarlijks Plus Starren Zomer Toernooi georganiseerd. 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 à 5 euro p.p. kan tot 4 juli via 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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Hoeskamer post-corona heropening – maandag 13 september
Vanaf maandag 13 september zal wekelijks op de maandag de hoeskamer
Ut groete gelök wederom plaatsvinden in de sportkantine te Heugem van 13
tot 16 uur. Deze eerste hoeskamer van 13 september zal middels een sjiek
feestprogramma geopend worden. Wees allemaal weer welkom.

Verder, blijven diverse sportieve
activiteiten ook in de zomer
doorgaan 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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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

========================================================-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zaterdag
Intenties:

03 juli

Zaterdag
Zaterdag
Zaterdag
Zaterdag
Zaterdag
Zaterdag

10 juli
17 juli
24 juli
31 juli
07 augustus
14 augustus

19.00 uur H. Mis. Samenzang. Past. de Jong
Jrd. Louis & Cecilia Beckers;

In de maand juli iedere maandag 09.00 uur `n ochtend mis
19.00 uur H. Mis.
19.00 uur H. Mis. Samenzang.
19.00 uur H. Mis.
19.00 uur H. Mis. Samenzang.
19.00 uur H. Mis.
19.00 uur H. Mis.

KERKLOKET
Misintenties in schoolvakantie
Van 24 juli t/m 05 september 2021 is de grote schoolvakantie.
Zoals gebruikelijk moet voor de deze periode de misintenties tijdig 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.
PASTORAAL TEAM
In de laatste weken hebben wij echt van het mooie weer genoten! Het was
bloedheet. Maar het verhinderde ons niet om lekker op de terrasjes te
zitten! Velen van ons hebben zeker de wedstrijden van het Nederlands
elftal gevolgd. Af en toe was het echt spannend! Sommigen zijn al met hun
vakantie vertrokken om uiteindelijk uit te rusten en zich te ontspannen.
Anderen echter moeten door de omstandigheden dit jaar nog thuisblijven
en voelen zich eenzaam en verlaten. Maar wij zijn nooit alleen! Er is
Iemand, die altijd met ons is en ons nooit in de steek zal laten: het is Jezus!
Hij zei tot zijn leerlingen, maar Hij zegt het ook tot ons: "Ziet, Ik ben met u
alle dagen tot aan de voleinding der wereld.”(Mt 28,20).
En zelfs als wij moe of ziek zijn en wij geen kracht meer hebben om verder
te gaan, dan zegt Jezus tot ons: "Komt allen tot Mij die uitgeput zijt en
onder lasten gebukt, en Ik zal u rust en verlichting schenken. Neemt mijn
juk op uw schouders en leert van Mij: Ik ben zachtmoedig en nederig van
hart; en gij zult rust vinden voor uw zielen, want mijn juk is zacht en mijn
last is licht.” (Mt 11, 28-30).
Men kan dus ook het mooiste vakantie hebben en de rust vinden als men
de kracht vanuit de liefde van Christus put. Omdat Hij van ons houdt, zoals
wij zijn
Kap. Paweł Zelazny

Kerkloket 24/7 bereikbaar via info@parochieheugem.nl
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Inzendingstermijn puzzel week 26 sluit
op zaterdag 19 juli a.s.

Oplossing kruiswoordpuzzel van week 21.2021 was
D I

N

E

R

E

N

De PLUS tegoedbon gaat naar Jos Gijsen. Proficiat.

Deze week geen colofon op pagina 2.
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Van welke van den Boorn bis diech.
Van welke van den Boorn bis diech. Na 32 jaar woon ik weer in
Heugem en dan krijg je die vraag. Want er zijn er nog al wat in
Heugem. Vroeger zeiden ze tegen mij het keend van Jef van Neske van
de oosterweg. Je weet wel die mensen waar die man zo jong van
gestorven is. Opa hebben we nooit gekend. Alles wat rest, zijn enkele
stille getuigen. Een oude foto van een man die altijd jong is gebleven,
het boek van de timmerman en het geldkistje dat hij vroeger maakte.
Oma kreeg de sleutel toen ze getrouwd waren.

Lambertus Hubertus van den
Boorn werd op 20 december
1906 geboren in Heugem als
het jongste kind van Lambertus
Hubertus van den Boorn
(spoorwegarbeider en ploegbaas)
en Catharina Soudant.
Hij heeft gewoond aan het Heugemer Molenstraatje 9.
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In een rij van 9 kinderen was hij de jongste; Francus Hubertus, Simon
In een rij van
9 kinderen
hijJosephina,
de jongste;Anna
Francus
Hubertus,
Simon
Hubertus,
Anna,
Joseph, was
Maria
Catharina,
Henricus
Hubertus, Catharina
Anna, Joseph,
Mariaen
Josephina,
Anna
Catharina,
Henricus
Hubertus,
Mathilda
Lambertus
Hubertus
(Opa).
Hubertus, Catharina Mathilda en Lambertus Hubertus (Opa).
In 1930 trouwde hij met Agnes Hendrikx en kregen zij twee kinderen.
In 1930 trouwde hij met Agnes Hendrikx en kregen zij twee kinderen.
Ber en Jef. Ze woonden aan de Oosterweg. Ome Ber werd in 1932
Ber en Jef. Ze woonden aan de Oosterweg. Ome Ber werd in 1932
geboren en pap ( Jef ) in 1934. Opa overleed na een longziekte op 20
geboren en pap ( Jef ) in 1934. Opa overleed na een longziekte op 20
mei 1935. Na een huwelijk van 5 jaar, 3 dagen voor de eerste
mei 1935. Na een huwelijk van 5 jaar, 3 dagen voor de eerste
verjaardag van mijn vader. Pas 28 jaar oud. Oma vertelde nog wel eens
verjaardag van mijn vader. Pas 28 jaar oud. Oma vertelde nog wel eens
dat hij liep van het Molenstraatje door het pad naar de Oude
dat hij liep van het Molenstraatje door het pad naar de Oude
Maasstraat dan ben je snel aan de oosterweg. Hij zag er goed uit met
Maasstraat dan ben je snel aan de oosterweg. Hij zag er goed uit met
zijn lange regenjas. Veel wilde ze er niet over kwijt. Ze was liever bezig
zijn lange regenjas. Veel wilde ze er niet over kwijt. Ze was liever bezig
dan dat ze grote verhalen vertelde.
dan dat ze grote verhalen vertelde.
Ik zat graag bij haar, samen brood kneden en bakken. Dat was lekker
Ik zat graag bij haar, samen brood kneden en bakken. Dat was lekker
met boter uit Aubel en stroop. Het vleesmolentje werd op tafel
met boter uit Aubel en stroop. Het vleesmolentje werd op tafel
geschroefd en ik mocht draaien en er werd huidvlees gemaakt. In de
geschroefd en ik mocht draaien en er werd huidvlees gemaakt. In de
tuin werken en er werd gewekt. Ooit heeft ze nog eieren verkocht.
tuin werken en er werd gewekt. Ooit heeft ze nog eieren verkocht.
Haar vader heeft nog bij haar gewoond.
Haar vader heeft nog bij haar gewoond.
Als u zelf ook wil zoeken naar uw familiegeschiedenis, kunt u eens een
Als u zelf ook wil zoeken naar uw familiegeschiedenis, kunt u eens een
kijkje nemen op www.wiewaswie.nl , www.openarchieven.nl,
kijkje nemen op www.wiewaswie.nl , www.openarchieven.nl,
www.allelimburgers.nl, www.genealogieonline.nl. Houd er wel
www.allelimburgers.nl, www.genealogieonline.nl. Houd er wel
rekening
mee dat de jongste geschiedenis nog gesloten is. U heeft de
rekening mee dat de jongste geschiedenis nog gesloten is. U heeft de
naam
100 jaar
jaar geleden
geleden is
is geboren.
geboren.
naam nodig
nodig van
van iemand
iemand die
die meer
meer dan
dan 100
Meer
Meer dan
dan 50
50 jaar
jaar geleden
geleden isis
Meer dan
dan 75
75 jaar
jaar geleden
geleden is
is getrouwd.
getrouwd. Meer
overleden.
overleden. Veel
Veel plezier.
plezier.
Nicole
Nicole Velraads-van
Velraads-van den
den Boorn.
Boorn.

(Met dank aan Nicole van den Boorn voor het inzenden van dit interessante verhaal.
(Met dank aan Nicole van den Boorn voor het inzenden van dit interessante verhaal.
Redactie)
Redactie)

Heeft
straatverhaal
Heeft uu ook
ook zo
zo een
een aardig
aardig familieverhaal,
familieverhaal, straatverhaal
of
anekdote.
of andere
andere interessante
interessante anekdote.
Laat
Laat het
het ons
ons weten.
weten. redactie@baorebinder.nl
redactie@baorebinder.nl
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Secretariaat RKHSV
Kapittellaan 38, 6229VP Maastricht
 06-12141452 kantine.  043-3672213
secretaris@rkhsv.nl
www.rkhsv.nl

HOOFDSPONSOR

Dakterras en sportkantine weer open
Vanaf zaterdag 26 juni is zowel ons dakterras als sportkantine weer
open voor iedereen, uiteraard alleen bij sportactiviteiten. Wees
welkom maar houdt wel de 1,5 meter afstand in ere.
Het seizoen 2020-2021 wordt in de onderbouw (O9 t/m O13 teams)
op zaterdag 10 juli afgesloten middels een traditioneel ouder-kind
toernooi, inclusief een BBQ. Geef je op via de leider en doe mee.
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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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