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Proficiat voor iedereen met een nieuw diploma.
Het is geen gemakkelijke periode die achter jullie ligt.
Ook in moeilijke tijden wordt inzet beloond.
Veel succes in de toekomst.

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
2

3

d

Secretariaat RKHSV
Kapittellaan 38, 6229VP Maastricht
 06-12141452 kantine.  043-3672213
secretaris@rkhsv.nl
www.rkhsv.nl

HOOFDSPONSOR

Ons dakterras en sportkantine zijn weer
als vanouds geopend, helaas is wel het
seizoen zo goed als afgelopen. Wees
desondanks welkom in de laatste
dagen voor de zomerstop (zondag
11 juli is de laatste dag dat we deels
geopend zullen zijn).
Verder zullen diverse leden met ouders zaterdag 10 juli vanaf
14 uur actief zijn tijdens het jaarlijks ouder-kind toernooi.
Wees welkom om de sportievelingen aan te moedigen.
Opzeggen lidmaatschap
Indien men het lidmaatschap bij RKHSV wil opzeggen kan dit
ALLEEN schriftelijk (per brief/per e-mail) bij de ledenadministratie.
Opzeggen bij alleen de leider van het team is niet voldoende!
Mail naar ledenadministratie@rkhsv.nl of ga naar
www.rkhsv.nl/afmelden-als-lid.
Lid worden van RKHSV (als speler of als vrijwilliger)
De voorbereidingen voor het seizoen 2021-2022 zijn op dit moment
in volle gang, en de meeste teams zijn al ingevuld. Dat betekent ook
dat dit het moment is om kenbaar te maken dat uzelf, uw zoon of uw
dochter geïnteresseerd bent/is in het voetbalspel en eventueel lid wil
worden van RKHSV. Voor nadere informatie kunt u terecht bij onze
hoofdjeugdleider Lou Beckers via hoofdjeugdleider@rkhsv.nl of
download het aanmeldingsformulier via de
website www.rkhsv.nl (optie Algemeen; downloads) of meld uw kind
digitaal aan (https://www.rkhsv.nl/aanmelden-lid).
Ook als u interesse heeft om komend
seizoen als vrijwilliger aan de slag te
gaan (als jeugdleider, of helpen in
sportkantine, of als dagcoördinator),
neem dan vrijblijvend contact op met
Ralph Mak via secretaris@rkhsv.nl.
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VOLGENDE WEEK OUD PAPIER
Wist U dat nog ……?????
1982 (12/2) Marie en Michel Geel Frijns vieren zaterdag 12 februari ’82
hun diamanten bruiloft. Geel heeft zijn hele leven lang bij het spoor
gewerkt, eerst als rangeerder, later als seinhuiswachter. In zijn vrije tijd
heeft hij zich helemaal toegelegd op het fokken van kanaries. Zijn
vrouw Marie heeft zich helemaal gestort op haar huishouden. Het
echtpaar heeft vijf kinderen gekregen, een en twintig kleinkinderen en
veertien achterkleinkinderen, zodat de diamanten bruid haar handen
altijd vol heeft gehad aan haar “gezinnetje.”

1982 (25/8) Mathieu Lahaye 100 jaar. Hij werd geboren in Gronsveld,
ging er naar school, was lid van de plaatselijke harmonie en ging iedere
dag te voet naar zijn werk op de Céramique in Maastricht. Rond de
eeuwwisseling kreeg hij een fiets. Dit maakte de weg van huis naar zijn
werk een stuk korter, maar het bleef toch een heel eind. Na zijn
huwelijk in 1914 verhuisde hij naar Heugem. In 1959 na het overlijden
van zijn vrouw, trok Mathieu in bij zijn oudste dochter Netteke
Widdershoven- Lahaye.” Ik heb het goed gehad bij mijn dochter”,
vertelt hij aan de vooravond van zijn 100ste verjaardag, “maar het kan
niet eeuwig duren”
(bron Jubileumboekje BB 40 jr 2004) Dank aan HistoHeura.
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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
Intenties;
Zaterdag
Zaterdag
Zaterdag
Zaterdag
Zaterdag
Zaterdag
Zaterdag
Zaterdag

10 juli

19.00 uur H. Mis. kap. Pawel Zelazny
Jrd. Bèr & Jeannette Spronck - Pleumeekers:
17 juli
19.00 uur H. Mis. samenzang.
24 juli
19.00 uur H. Mis.
31 juli
19.00 uur H. Mis.
07 augustus
19.00 uur H. Mis.
14 augustus
19.00 uur H. Mis.
21 augustus
19.00 uur H. Mis.
28 augustus
19.00 uur H. Mis.
04 september 19.00 uur 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
Digitaal is de uiterste datum woensdag 14 juli via: info@parocieheugem.nl.
Wist u…
* Dat de huidige samenstelling van de PBR bestaat uit, Past. de Jong,
de heren Huub Sour, Reinier Kreutzkamp, Jean Pierre Bollen, Huub Vos
en Guido Haenen?
* Dat Past. de Jong Huub Sour en Reinier Kreutzkamp ook zitting hebben
In het federatiebestuur?
* Dat u met al uw vragen 24/7 terecht kunt bij info@parochieheugem.nl?
* Dat het bezoekadres van het kerkloket Heugemer Pastoorsstraat 15,

6229 AG Maastricht is en iedere 1e donderdag v/d maand tussen 11.00
En 11.30 uur geopend is?
* dat het kerkloklet 24/7 bereikbaar is via info@parochieheugem.nl?

Is juli heet en droog, dan houdt de winter kwaad betoog.
Is juli regenachtig, dan is augustus twijfelachtig.
Juli louter zonneschijn, dan krijgen we zeker gouden wijn.
Juli helder en klaar, heet altijd een goed jaar
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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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Naar de brugklas in Maastricht / Heuvelland:
Leuk? Spannend!

Zomertraining Plezier op School 2021, voor de
aanstaande brugklassers

Al ruim 10 jaar biedt de afdeling preventie van Mondriaan de
zomertraining Plezier op School aan. Deze tweedaagse training is er
voor kinderen die naar de brugklas gaan. Zij leren hoe ze contact
kunnen maken met leeftijdgenoten en ervoor kunnen zorgen dat ze
erbij horen op een prettige en gezonde manier.
Niet iedereen is het gegeven om gemakkelijk met anderen om te gaan.
Ook kinderen vinden het contact met anderen soms behoorlijk
spannend. Als ouder wil je graag dat ze weten hoe ze hiermee moeten
omgaan, zich niet teveel laten beïnvloeden en de juiste keuzes maken.
En vooral dat hun schooltijd goed en prettig verloopt. We weten
allemaal hoe belangrijk dit is. In de zomertraining Plezier op School komt
precies dit aan bod.
Omdat de deelnemers twee dagen van hun laatste zomervakantieweek

opgeven, komen ze doorgaans met frisse tegenzin naar de
zomertraining. Maar dat verandert snel. De aanstaande brugklassers
leren vaardigheden en ze oefenen die in rollenspellen. Omdat zij met
hun eigen ingebrachte situaties aan de slag gaan, levert het hen veel op.
Na twee dagen zijn de brugklassers positief: zij staan steviger in hun
schoenen, weten hoe ze positieve contacten met anderen kunnen
krijgen en houden, maar óók dat ze ‘nee’ mogen zeggen. De deelnemers
weten hoe ze respectvol kunnen zijn en dat ze respect van anderen
mogen verwachten. Ieder jaar weer worden de trainers verrast door
hun reacties: ze geven allemaal aan dat ze echt iets geleerd hebben en
blij zijn dat ze zijn gekomen. De kracht van Plezier op School is dat de
week na de zomertraining de scholen beginnen en de deelnemers het
geleerde meteen kunnen toepassen.
De tweedaagse training wordt gegeven in de laatste week van de
zomervakantie. Dat is de week van 30 augustus tot 3 september.
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Ieder kind dat naar de brugklas gaat mag meedoen.
Wij zijn er na al die jaren van overtuigd dat dit een te gekke én zinvolle
training is. Deelname is kosteloos.
Plezier op School wordt dit jaar onder andere georganiseerd in de regio
Maastricht- Heuvelland .
U kunt uw kind aanmelden vóór 19 juli 2021 bij
preventie@mondriaan.eu.
Wij nemen contact met u op voor een kennismaking en een verdere
toelichting. Voor de zomervakantie hoort u dan wanneer en waar uw
kind gaat deelnemen aan Plezier op School.

Sanitair, gas-, water- en c.v.- installaties.
Termileslaan 140, 6229 VX Maastricht
gsm: 06-25071787
www.Becksinstallatietechniek.nl
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Kerken, gebedshuizen, kloosters in Maastricht

Wat is de naam van deze kerk en/of in welke parochie staat /
stond deze kerk? Het antwoord kan worden gestuurd naar
redactie@baorebinder.nl Vermeld daarbij het fotonummer.
Het juiste antwoord in een van de volgende uitgave van de BB.
Foto nr 14

Foto nr 13
H. Walburga te Amby.
Met dank aan iedereen die zo attent was om een reactie te geven.
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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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