
Jaargang 57                 week 7                   17 februari 2021             Oplage 2500

 

 
 
Ein vaan de veul verseerde roete in Heugem-Randwieck. 

Chapeau. 
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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 
<info@parochieheugem.nl>; 
0433610060 
Priesterwachtdienst 0433690670 
Services – Diensten - Divers  
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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Woordzoeker  

                                                                                         ©Puzzelstad.nl 
 

ACCU 
ATOL 
BIEDER 
CONTRAST 
CRIN 
ESTLAND 
FITTEN 
FLAPHOED 
GARDEROBE 
GORT 

HOOFDKUSSEN 
HORROR 
HUIG 
KNOEST 
KRANTENPAPIER 
NEGUS 
NERO 
NIHIL 
PLAG 
PRIEM 

PRIMITIVITEIT 
ROYALISTISCH 
SAMENVOEGEN 
SPRINT 
STAVEN 
STEK 
STEUN 
VESPER 
VETO 
VIRTUEEL 

 
 
 
Hoe werkt het? 
De woorden kunt u horizontaal, verticaal, diagonaal, van links naar 
rechts en achterstevoren wegstrepen. De letters die uiteindelijk 
overblijven, vormen een woord. Dat is de oplossing. 
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Carnavalsvereniging de Waterratte 
zaterdag 20 februari 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.

 

 
 
Sleutel gevonden op wandelpad achterkant brandweerkazerne 
richting Kubbesweg. Informatie bij redactie@baorebinder.nl of 
Mathieu Henssen 0628947016. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oplossing kruiswoordpuzzel van week 03.2021 was 
 

A R M B A N D 
 

De PLUS tegoedbon gaat naar Ronan Koetsier. Proficiat. 
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Parochie H.  Michaël  
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 20 februari 19.00 uur  H. Mis. Kap Slaven Brajkovic. 
Zaterdag 27 februari 19.00 uur  H. Mis. 
Zondag 28 februari 13.30 uur.  Doopviering Jason van der Steen. 
Zaterdag 06 maart 19.00 uur H. Mis. 
Zaterdag 13 maart 19.00 uur H. Mis. Presentatieviering EHC. 

MEDEDELINGEN  PBR 
Tarieven Misstipendia en Gestichte diensten 2021 

Eenvoudige dienst door de week (leesmis)   €  12,50. 
Eucharistieviering op zaterdag of zondag   €  27,50. 
Jubileumdiensten die niet tijdens de reguliere zaterdag- of zondagmissen 
worden gehouden     € 300,00.  
Begrafenismis (rouwgeld)   € 475,00.           
Huwelijksmis (trouwgeld)    € 475,00.  
Bijdrage voor begeleiding naar crematorium, dan wel een andere begraafplaats 
na een voorafgaande kerkdienst   €   75,00. 
Bijdrage voor de begeleiding van een parochiepriester/diaken in crematorium 
zonder voorafgaande kerkdienst                                €  475,00. 
Bijdrage voor een avondwake zonder navolgende uitvaartdienst in de 
parochiekerk (extra dienst)                €  475,00. 

Gestichte dienstent (looptijd minimaal 5 jaar - maximaal 20 jaar): 
Eenvoudige dienst door de week(leesmis)                                            
5 jaar   € 62,50.  10 jaar € 125,00.  20 jaar € 250,00. 
Eucharistieviering op zaterdag of zondag      
5 jaar € 137,50.  10 jaar € 275,00.  20 jaar € 550,00. 
De reeds bestaande afspraken <Gestichte diensten> blijven ongewijzigd 

Bovenstaande tarieven zijn overeenkomstig de richtlijn die door het 
Bisdom zijn vastgesteld.  
 

Kerkbijdrage 
De minimum kerkbijdrage is vastgesteld op: € 115,00     
De bijdrage voor rouw- en trouwdiensten en de aanwezigheid in het 
crematorium zonder voorafgaande kerkdienst en de avondwake zonder 
navolgende uitvaartdienst in de parochiekerk (extra dienst), wordt niet 
gevraagd aan parochianen die in de vier jaren voorafgaand aan de dag 
van de betreffende kerkdienst of crematoriumaanwezigheid kerkbijdrage 
hebben betaald (aan de eigen parochie of aan de parochie van waaruit zij 
naar de huidige parochie zijn verhuisd). Zij moeten dan per jaar wel 
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tenminste het gemiddelde van de in deze jaren geldende minimum 
kerkbijdrage hebben betaald. Deze minimum kerkbijdrage is vastgesteld 
op € 115,00 voor 2021. Zoals hierboven omschreven overweegt het 
bisdom deze koppeling in de toekomst af te bouwen. 
Het richtsnoer voor deelname aan de kerkbijdrage (Actie Kerkbalans) blijft 
1% van het netto inkomen van een economische eenheid. 

 

PASTORAAL SCHRIJVEN 
Carnaval was dit jaar helemaal anders. Sommigen hoopten nog dat de 
situatie rond de coronapandemie onder controle zou zijn, zodat iedereen 
het feest zou kunnen vieren. Maar zo ver zijn wij helaas nog niet... Toch 
zouden we de essentie van het feest ook nu kunnen beleven: door het met 
humor relativeren van moeilijke situaties die je niet kunt veranderen. Door 
er een andere draai en zin aan te geven. Maar dan met een nog diepere 
humor dan normaal met carnaval. Een voorbeeld voor mij is nog altijd de 
film La vita è bella (1997), met 3 Oscars beloond, waarbij een vader zijn 
zoon de ernst van de wereld als een reality-game laat zien. 
De Corona-tijd brengt ons weer met beide benen op de grond. Zo doet ook 
een heel bijzondere tijd in de katholieke Kerk, die op 17 februari begint met 
het askruisje: de veertigdagentijd. Ze laat ons de betrekkelijkheid van deze 
wereld zien. Het is een spannende tijd van voorbereiding op het 
belangrijkste feest van alle christenen! Pasen! Op 4 april vieren we dat 
Christus uit de dood is opgestaan, dat Hij is verrezen! Ook een 
gamechanger! Waardoor ons leven in een nieuw licht komt te staan. De 
dood is niet het einde! Daarom beginnen wij vanaf Aswoensdag deze 
veertigdagentijd (of vastentijd) om ons goed op de ontmoeting met De 
verrezen Christus met Pasen voor te bereiden. 
Wat kunnen wij tijdens die periode doen? Daarover zult u in de komende 
tijd in onze parochie nog zeker veel horen. Een tipje van de sluier kunnen 
we al oplichten: men kan natuurlijk meer tijd aan gebed besteden. Velen 
van ons zijn gewend om een kaarsje aan te steken. Men kan ook thuis met 
de kinderen een kort gebedje bidden. Er zijn veel gebeden, maar de 
mooiste zijn die welke direct uit ons hart komen. Probeer maar met God te 
praten zoals u het met uw man, vrouw, kinderen, ouders of beste vriend 
doet. God kent u en Hij weet wat u nodig hebt, vooral in deze 
bizarre tijd. Het is ook een tijd om iets voor een goed doel te kunnen doen.  
De veertigdagentijd is ook een kans om de liefde van God persoonlijk te 
ervaren. Deze liefde en blijdschap kan men in de eucharistieviering 
beleven, maar ook door het sacrament van verzoening. In dit sacrament 
ervaren we dat God er is en als een goede Vader ons alles vergeeft en 
altijd van ons houdt. Als u dit sacrament wilt ontvangen, kunt u ons altijd 
bellen 

Mvg  Kap. Pawel Zelazny 
Kerkloket 24/7 bereikbaar via  info@parochieheugem.nl 
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Voor onderzoek naar het effect van warmte op lever insuline 
gevoeligheid en substraat metabolisme, zijn we op zoek naar: 
 

Mannen en vrouwen met overgewicht  
BMI tussen 27 en 35 kg/m2, 45-65 jaar 
Uw BMI bepaalt u door uw gewicht (in kg) te delen door uw lengte (in m) in het 
kwadraat (lengte x lengte). 
 

Het onderzoek bestaat uit 1 screenings-dag en 2 studiedagen.  
Voorafgaand aan het onderzoek zal er een screening plaats vinden, 
waarbij wij onder andere bloed afnemen. Op beide studiedagen 
zullen we uw insulinegevoeligheid meten, zal er bloed afgenomen 
worden en zal uw lichaamssamenstelling bepaald worden.  
 

− Als u meedoet aan het gehele onderzoek (1 screeningsbezoek en 2 
studiedagen) ontvangt u een vergoeding van €250 + reiskosten. 

 

− Als u op basis van het screeningsonderzoek niet kan meedoen 
ontvangt uw een vergoeding van 10€ voor het screenings-
onderzoek. 

 

Op de universiteit zijn maatregelen genomen om verspreiding van 
COVID-19 te voorkomen en te zorgen dat er veilig gewerkt wordt 
gedurende het onderzoek.  
 

Bent u geïnteresseerd en/of wilt u meer informatie neem dan 
contact op met: 
Hannah Pallubinsky, PhD; Afdeling Voeding- en Bewegingswetenschappen 
Email: h.pallubinsky@maastrichtuniversity.nl 
Tel: +31 43 3884260 -- Mob. Tel.: +31 6 82011881 
www.maastrichtuniversity.nl 
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d     Secretariaat RKHSV 
Kapittellaan 38, 6229VP Maastricht 
 06-12141452 kantine.  043-3672213  
secretaris@rkhsv.nl           www.rkhsv.nl 

 
 

   
 
HOOFDSPONSOR 

 
Vanaf zaterdag 23 januari geldt in 
Nederland een avondklok, wat 
betekent dat vanaf 21 uur 
iedereen thuis en binnen moet 
zijn. Daarnaast is het echter ook 
belangrijk dat de jeugd door kan 
gaan met sporten. Wij passen 
onze trainingstijden dan ook 
hierop aan zodat iedereen kan 
trainen en op tijd thuis is.  

 
De laatste tijd is er strenge vorst 
geweest met sneeuwval. Goed om te 
weten is dat dit een van de weinige 
redenen is dat we niet op de 
kunstgrasvelden mogen komen. 
Graag hier aandacht voor, ook voor 
(eigen) activiteiten overdag! 
 
Verder wordt de laatste weken bij RKHSV alleen maar 
getraind en zijn toeschouwers niet welkom. Een lastige 
periode voor ons als vereniging en voor al onze leden. 
Vandaar een enorme BEDANKT aan iedereen die hieraan 
meewerkt maar vooral aan al onze leden en vrijwilligers 
voor het geduld dat gevraagd wordt.  

STERKTE ALLEMAAL! 
HAW PIN!!! 

 
Alle activiteiten van stichting SMILE 

gaan tot nader order helaas 
NIET DOOR!!! 
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Tombola oetslaag alternatieve 55+ 

Geer höb ut misjiens al gezeen op TV Mestreech. Zoe neet dan 
heijoonder d'n oetslaag van de Tombola. 

Geer kint de oetzending nog unne kier bekieke op: 

http://dewaterratte.nl/81-de-55-video 

Greun 357 Bierpakket Grosch 

Wit 376 Zeeppakket zwart 

Oranje 80 Handzeep wit 

Groen 779 Vaas 

Wit 811 Choco pakket 

Licht Oranje 659 Koffiepakket 

Groen 346 Apfelkorn 

Roze 23 Bon bakkerij Voncken 

Oranje 97 Champagne en kadobon Beauty by Sandra 

Roze 746 Bloemstuk LiliVerde 

Wit 345 Bierpakket Hertog Jan 

Wit 367 Zeeppakket zwart 

Wit 340 USB laadpakket 

Perficia met eure pries. Ze zien aof te hoole bie Roell Brouns op de 
Heugemerpastoorstraat 14. 

Langs dizze weeg nog unne groete merci veur de sponsoring van 
Plus Starren bie de Tuute aktie van 30 jannewarie. 

Tot vollegend jaor, hopelek weer gewoen in de Klaekeburg. 
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 CV de Kikkers   
CV de Waterratte. 

Bedaank veur eure inzet, 
eure steun, eur sjariteit in 
deese tied. Veer hubbe 

vaan uuch genote.  
Hopelik kinne v’r in ’t jaor 
2000+2x11 dit allemaol live 

met uuch euver doen. 
 

CHAPEAU, ALAAF, CHAPEAU,  

 
  
  

  

  

   

Redactie BB 
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