Jaargang 57

week 28

14 juli 2021

Oplage 2450

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: Boekje 40 jr Baorebinder 2004)

Zandzakken: Stille getuigen van het hoge water. Veel hebben wij de afgelopen
weken kunnen horen en zien van wat de Maas aan overlast heeft veroorzaakt.
Ook onze wijk is niet gespaard gebleven. Vooral de Distele, St. Michaëlsweg, de
Beente en de Kapittellaan hebben zwaar te verduren gehad. Bij veel mensen
bleek de schade beperkt tot het vol- of bijna vollopen van de kelder, water in de
garage, in de tuin, in de kruipruimte en/ of problemen met de riolering. Maar in
bovengenoemde straten kwam in een aantal huizen het water 20 tot 40 cm
hoog in de WC, keuken en woonkamer te staan, met alle gevolgen vandien. Op
veel plaatsen was men eveneens verstoken van elektriciteit, er was geen
telefoon, geen verwarming. Sommigen zagen hun convectorput gevuld met
water. In de artsenpraktijk aan de Beente viel de telefoon uit. Een
noodverbinding werd aangelegd naar de overburen de Fam. Smeets- Hansen.
Een gedeelte van de bewoners uit de Distele en de Beente werden geëvacueerd
; de meeste naar familie, sommige naar de sporthal “ de Dousberg” en
Maastrichtse militairen zorgden voor vervoer, daar waar nodig. Op diverse
plaatsen werden zakken met zand gevuld. Ook s ’nachts was men op de been
om o.a. van de waterstand op, de hoogte te blijven. Er was veel onderlinge
samenwerking in deze bange dagen. Vooral het gedeelte van de Kapittellaan,
gelegen langs het voetbalveld heeft veel wateroverlast gehad. Veel hulp heeft
men ondervonden van buren, familie of vrienden. Een bewoner:” Wij wonen
hier pas een jaar, maar de hulp en het medeleven die wij hebben ondervonden
is ongelooflijk. Wij hebben veel schade, maar wat vooral de buren voor ons
hebben gedaan, zullen wij nooit vergeten. Ondanks hun eigen zorgen was hun
niets teveel! Aanzienlijke schade werd ook aangericht bij Europatuin van de
Fam. Smeets aan de St. Michaëlsweg. De prachtige grote serres stonden tot 30
cm hoog onder water. Met man en macht is er gewerkt om de schade te
beperken, want er was veel voorraad opgebouwd in verband met de
kerstdagen. Leo Smeets:” Vanuit de buurt en van vrienden hebben wij heel veel
hulp gehad. Niets was hun teveel; er werd niet naar uren gekeken. Ook het
personeel is bijna dag en nacht in de weer geweest. Het was één grote familie.”
Huize Maasveld had problemen met de riolering. Noodvoorzieningen hebben
uitkomst gebracht “Moeilijker was de afvoer van het badwater en het water
van de wasmachine. Vuile was is door personeel en familie van bewoners naar
huis meegenomen. Ook zijn er kinderen naar huis gegaan. Dank zij de inzet van
het personeel en familie, hebben zich gelukkig geen grote problemen
voorgedaan,” aldus de directeur van Maasveld. In diverse straten van Heugem
staan 10 dagen na 22 december 1993 nog zandzakken op de stoep of in de tuin.
De stille getuigen van het hoge water, dat voor veel ongemak en ellende
verantwoordelijk was.
Vervolg p 5.
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-- Na de overstromingen van 1993 en 1995 zijn er in Heugem diverse bassins
aangelegd. De vele regen in de jaren daarna en vooral van de laatste weken,
juni 2021, heeft voor geen/minder overlast gezorgd. – Redactie.

(de bovenstaande noot te plaatsen op p 5.1)
5.2. ½ p Zonnebloem

Geeft Margriet geen zonneschijn, het hooi zal licht bedorven zijn.
In juli veel zonnebrand, wenst een ieder op het land.
In juli moet gebraden, wat in september moet geladen.
In juli zonnebrand, wenst ieder op het land.
Ook een warmtefront, maakt het wel eens te bont.
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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

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

H. Mis. samenzang Past. De Jong
H. Mis.
H. Mis.
H. Mis.
H. Mis.
H. Mis.
H. Mis.
H. Mis.

Pastoraal Team

Straks start in het zuiden van het land de vakantieperiode. Vakantie komt van
het Latijnse woord ‘vacare’ en betekent zoveel als vrij gekomen, leeg
geworden. Denk aan een baan die vacant is. En dat er een vacature is. Boven
de zijpoort van de Benedictijnenabdij in Egmond-Binnen staat: “Deo vacare”:
‘voor God vrij zijn’. Zo willen de monniken leven; niet zomaar vrij van alles en
iedereen. Vrij van het vele dat een mens bezet. Zij worden leeg om vrij te zijn
vóor de Ene: vrij te zijn voor God. In hun dagelijks bidden en werken zijn de
monniken altijd thúis op vakantie: bezig leeg te worden om voor God vrij te zijn.
Soms kun je dat op je vakantie meemaken: dat je door de eenvoud van een
vakantiehuisje, door de gezellige sfeer in een dorp, de hartelijkheid van
mensen, door de stilte van een bos of het zien van de zee, echt tot jezelf komt.
Of als je een kerk of een kapel binnenloopt en een kaarsje opsteekt.
Eigenlijk kent onze kerk geen vakantietijd. Het kerkelijk jaar gaat gewoon
verder, zoals de dagen en weken van het jaar. We blijven vieren en
samenkomen rond de Eucharistie en Gods Woord. In de augustusmaand lezen
we – ondanks dat het in de liturgie het Marcus-jaar is – uit het zesde hoofdstuk
van het Johannesevangelie. Het is precies het midden van het evangelie waar
Johannes de kern van de goede boodschap verwoordt: “Ik ben het Brood des
Levens”. Misschien wel heel toepasselijk in deze vakantieperiode: tenslotte
gaan velen in deze rustige tijd op zoek naar herbronning: even afstand nemen
om na de vakantie weer enthousiast aan de slag te gaan, even uit de
dagelijkse dingen om je opnieuw te laten raken door het kleine en onbekende...
Misschien mag in deze periode het evangelie ons blijven raken. Of het nu in
onze eigen kerken of kerkgeledenheden is, of ergens anders in binnen- of
buitenland. Laten we genieten van deze vakantieperiode en ons laten raken en
inspireren: nieuwe kracht op doen voor een nieuwe werkjaar. Dat de warmte
van Gods liefde ons mag verwarmen! Ik wens u een goede vakantieperiode.

Slaven Brajkovic

Kerkloket 24/7 bereikbaar via info@parochieheugem.nl
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D

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

HOOFDSPONSOR

ZOMERSTOP – VELDEN GESLOTEN

Vanaf maandag 12 juli zijn onze velden gesloten in verband met de
zomerstop. Wij wensen iedereen een fijne zomervakantie, en we
zien ons weer vanaf maandag 16 augustus.
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
RKHSV via info@rkhsv.nl.
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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 wil meedoen? Wil je een vriend
of vriendin meenemen? Alles kan: geef je
op via info@smile043.nl, ook voor het opvragen van meer informatie.
Tot slot alvast een aankondiging voor enkele nieuwe activiteiten na de
zomer, noteer het alvast in uw agenda:
1) Sportief Wandelen o.l.v. Jo Schoonbroodt – dinsdag 13.00-14.00
uur – wekelijks vanaf begin september
2) Tai Chi o.l.v. Barbara Schenk – dinsdagochtend – 10 weken lang
vanaf eerste helft september
3) Beginnerscursus bridgen – donderdagochtend of -middag –
wekelijks vanaf begin oktober
4) Vrije inloop schaakcafé – dagdeel nader te bepalen – wekelijks
vanaf half september
5) Beginnerscursus schaken – dagdeel nader te bepalen –
wekelijks vanaf half januari 2022
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Carnavalsvereniging de Waterratte
zaterdag 17 juli a.s.
ophalen oud papier in Heugem en Randwyck.
Graag goed verpakt of gebonden buitenzetten
(bij voorkeur) op zaterdagmorgen vóór 8.00 uur

Geen houten kisten, tempex of plastic tassen.
Heeft u ons gemist?

Plaats dozen of gebonden papier tot
uiterlijk 11 uur achter de Klaekeburg
op de aangewezen plek.
Wij halen deze dozen of bundels
op met de perswagen.
Niet later want dan blijft het papier staan!
Er staat dus GEEN groene container meer
bij de Klaekeburg.
Sponsor ons gratis en bestel via
iksponsor.dewaterratte.nl.
Info 0611911806.
Dank voor ieders begrip en medewerking.

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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Bericht in de Baorebinder van 6 juni 2006.

Jeugdvereniging Heugem-Randwyck
en het Heugems Mannenkoor
Spellenmiddag op zondag 11 juni bij de Eurobraderie /
rommelmarkt 2006 op het Beemdenplein vanaf 11 tot
15.00 uur.
Spelkaarten te koop voor slechts € 0,50, waarvoor je
aan 3 spellen kunt meedoen.

Sjoelbakken-Spiraal-Blikgooien
Elke prijswinnaar kan in de grabbelton een greep doen
naar een leuk prijsje.
Komt dus zondag 11 juni naar het winkelcentrum de
Beente; breng ook je vriendjes en ouders mee. Er is van
alles te koop 1000 en 1 ding; lekkere wafels, lekkere
dranken ,
Je komt toch zeker ook !!!!!!!!!!!!!!!!! - ????????????

En uitgedost in onze eigen oranje kleur.

Maak er dus ook wat moois van??
De goede oude tijd !!!!!!!!!
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Meldpunt SAMEN ONBEPERKT

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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