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Meeuwenfeest bij de “Hoegbrögk”

Oplage 2500

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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Baorebinder: wij zoeken op korte termijn een
nieuwe redacteur voor aanvulling van het
redactieteam bij de Baorebinder. (BB)
Wij zoeken een flexibel en creatief persoon met enige redactionele
vaardigheid. Er is volop vrijheid in opvattingen en inzicht. De BB
wordt wekelijks opgemaakt in een Word bestand op A5. Het digitaal
opmaken en samenvoegen van ingezonden berichten/foto’s en
advertenties tot een overzichtelijk geheel zijn de hoofdwerkzaamheden. Verder contacten onderhouden met adverteerders en
verenigingen. De werkzaamheden kunnen verdeeld worden over
elke dag van de week. Eindopmaak en verzending naar de drukkerij
op vrijdagavond of zaterdag voorafgaande aan de week waarop de
BB verschijnt.
Je kunt rekenen op een royale inwerkperiode.
In de benodigde digitale apparatuur wordt voorzien en gemaakte
onkosten worden vergoed.
Bij de BB zijn ongeveer 50 vrijwilligers wekelijks bezig met opmaak
van het blad, met bezorging en met bestuurlijke zaken.
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

Volgende week oud papier
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Sanitair, gas-, water- en c.v.- installaties.
Termileslaan 140, 6229 VX Maastricht
gsm: 06-25071787
www.Becksinstallatietechniek.nl

Harmonie ,,St. Michaël” Heugem

Tussen kerst en nieuwjaar werden door de leerlingen en leden van
de harmonie de bekende Heugemse wafels verkocht. Meer dan
2000 wafels werden gebakken en verkocht tot ver buiten Heugem.
Wij danken iedereen voor de bestellingen en spontane afname.
De opbrengst van de wafelaktie komt geheel ten goede aan de
opleiding en aanschaf van instrumenten voor de leerlingen en
leerlingenorkest.
Deze aktie werd volledig gesponsord en mogelijk gemaakt door
PLUS Starren, Bakkerij Paulissen en De Klaekeburg, waarvoor onze
hartelijk dank.
Leerlingenorkest Harmonie “St. Michaël” Heugem.
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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

16 januari

19.00 uur H. Mis. Kap. Slaven Brajkovic

KERSTSTALTEKENING 2020

De winnaars zijn: Lot Janssen 3 j. Caspar
Bollen 10 j. Iris Bollen 8 j. Julienne van
Seggelen 4 j. Guido van Seggelen 6 j.
Proficiat allemaal. De winnaars hebben hun
prijs inmiddels ontvangen.
De kerstengel bij ut kribbekes kieke heeft
157 keer mogen knikken voor een gift van de
bezoekers.

.(5675$$09(56,(5,1*

De winnaars.(5675$$09(56,(5,1* zijn Bo en Bas Maussen
Tijmweerd) en Marlies Schrijnemaekers – Passau (Papaverweerd) Zij
ontvangen van ons een leuke attentie aangeboden door Bloemisterij
Sour. Proficiat allemaal.



Verder zijn er nog eervolle vermeldingen voor ramen van bewoners in de
Heugemer Straat, De Beente, De Distele, Heugemer Molenstraat, Aan de
Dom en zelfs uit de wijk Heer.

6

Pastoraal Team

Gezegend Nieuwjaar 2021!
Een nieuw jaar, de nieuwe verwachtingen en de nieuwe voornemens. Wij
wachten op een nieuw begin! Wij hopen dat dit jaar wat meer voorspelbaar
en rustiger zal zijn dan het vorig jaar.
Tegelijkertijd zijn wij ook aan God dankbaar voor het jaar 2020, voor alle
momenten waar wij Zijn aanwezigheid, goedheid en liefde konden ervaren.
In deze bizarre, bijzondere tijd hadden wij zeker meer kans om met God te
praten. Wij konden dat doen in onze goede dagen, maar vooral op de
moeilijke momenten, zoals de ziekte of het overlijden van iemand, die voor
ons zo dierbaar was...
Het Pasen en de Kerstmis van dit jaar waren wat anders dan in de laatste
decennia ‘s. Toch zijn wij ontzettend dankbaar voor de inzet van onze
parochianen en vrijwilligers, die altijd met raad en daad bij ons stonden!
Hartelijk dank!
Dit jaar is het ook mogelijk om uw huis in te zegenen. Daarmee roepen wij
Gods hulp aan, zodat uw families door Gods liefde beschermd mogen zijn.
Uw kunt altijd contact met iemand van de pastorale team of met het
parochie bureau opnemen!
Moge God ons, onze parochie en onze families zegenen in dit nieuwjaar 2021
Pawel Zelazny, Pastorale team

Klokkenatelier
J. Beyers
Gediplomeerd uurwerkherstelster.
Ook reparaties aan huis
Janine Beyers
Putstraat12, 6245 LE Eijsden
043 – 409 06 50 www.beyersklokken.nl

pietersautos@ziggo.nl
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55+ middag CV De Waterratte.
Door Corona zal er dit jaar geen 55+ middag worden georganiseerd. Dat is
natuurlijk heel jammer want dat is voor velen van jullie en ook voor ons zelf
een mooi hoogtepunt van de carnaval elk jaar. Het is fantastisch om te zien
hoe jullie genieten van die middag die we jullie elk jaar weer voorschotelen.
We hebben echter de komende tijd het motto "Veer dinke aon uuch".
Wat houdt dat in?
We gaan jullie weer, maar nu anders verrassen. Hoe? Ja, dat gaan we
natuurlijk nog niet verklappen, dan zou het geen verrassing meer zijn :-)
Wanneer? Op zaterdag 30 januari tussen 14 en 18 uur.
We komen naar jullie toe en nemen iets mee! Maar wat????
Daarvoor hebben we wel jullie adres nodig anders weten we niet waar we
naar toe moeten. Vul onderstaand strookje in en lever het uiterlijk 22
januari bij Roell Brouns op de Heugemerpastoorstraat 14.
Aantal personen 1 / 2 (omcirkelen)
Naam:____________________________________________________
Adres:____________________________________________________
email:_____________________________________________________
Zorg natuurlijk ook ervoor dat jullie thuis zijn tussen 14 en 18 uur
want het zou jammer zijn wanneer we voor een gesloten deur staan.
Tot zaterdag 30 januari.
CV de Waterratte (iedereen die naar de 55+ zou komen mag dit invullen)
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Vlag en versier je huis
Carnaval zal in 2021 net zoals de afgelopen tijd anders zijn dan anders. Er
zal geen prinsuitroeping, prinse receptie, aw wieverbal, 55+ middag en vele
andere evenementen zijn.
We willen echter de sfeer van carnaval niet geheel uit het straatbeeld laten
verdwijnen. Ondanks dat carnaval nog een tijdje weg is willen we jullie echter
nu al vragen om mee te helpen de carnavalssfeer te handhaven, zoniet een
extra impuls te geven omdat het allemaal anders zal zijn.
Hoe kun jij meedoen?
Door een paar weken voor carnaval de vlag uit te hangen. Als Waterratte
hebben we onze eigen vlag in de kleuren geel/blauw. Heb je die? Laat dan
zien dat ook jij een fan van de Waterratte bent.
Heb je er nog geen?
Bestel er dan een voor €15 per vlag (formaat 100x150cm) door uiterlijk 20
januari een mail te sturen naar vlag@dewaterratte.nl of onderstaand strookje
in te leveren bij Astrid Bronckers op de Heugemerstraat 265.
Naam:______________________________________________________
Telefoon:____________________________________________________
email:_______________________________________________________
Versier je huis of straat.
Naast de vlag is het natuurlijk hartstikke leuk wanneer een paar weken voor
carnaval de huizen en straten in carnavalssfeer worden gebracht. Laat je
fantasie de vrije loop en je kunt het zo gek niet bedenken. Zo kunnen we in
Heugem en Randwyck toch genieten van de sfeer rondom carnaval.
De mooiste straat/huis kan een mooie prijs tegemoet zien.
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Secretariaat RKHSV
Kapittellaan 38, 6229VP Maastricht
 06-12141452 kantine.  043-3672213
secretaris@rkhsv.nl
www.rkhsv.nl

HOOFDSPONSOR

De laatste weken wordt door de geldende en actuele
coronamaatregelen bij RKHSV alleen maar getraind en zijn
toeschouwers niet welkom. Een lastige periode voor ons

BEDANKT

als vereniging en al onze leden. Vandaar
aan iedereen die hieraan meewerkt maar vooral aan al
onze leden en vrijwilligers voor het geduld dat gevraagd
wordt. We doen ons best alles binnen de regels te
organiseren en daarnaar te handelen.

STERKTE ALLEMAAL! HAW PIN!!!
Ook gaan alle activiteiten van
stichting SMILE tot nader order
NIET DOOR!!!
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Was weer een groot succes!

U doet toch ook weer mee??

Het streven was een bedrag op te halen van € 2.000,00.
Het is € 1.875,00 geworden.
En ook daar zijn we erg blij mee en vooral dankbaar.
Het geeft vertrouwen, dat we nog altijd op de goede weg zijn.
Ook in het nieuwe jaar blijven bijdragen van harte welkom.
NL05RABO0117597236 tnv Contactblad de Baorebinder

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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