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De molen aan de Rijksweg van Heer naar Gronsveld

Oplage 2500

Foto: BB

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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Kerken, gebedshuizen, kloosters in Maastricht

Wat isKerken,
de naamgebedshuizen,
van deze kerk en/of
in welkein
parochie
staat /
kloosters
Maastricht
stond deze kerk? Het antwoord kan worden gestuurd naar
Wat is de naam van deze kerk en/of in welke parochie staat /
redactie@baorebinder.nl Vermeld daarbij het fotonummer.
stond deze kerk? Het antwoord kan worden gestuurd naar
Na 2 weken geven wij het juiste antwoord in de Baorebinder.
redactie@baorebinder.nl Vermeld daarbij het fotonummer.
Foto nr 10.
Na 2 weken geven wij het juiste antwoord in de Baorebinder.
Foto nr 10.

Foto nr 9 was
H. Hart van Jezus te Oud-Caberg
Foto nr 9 was
Met dank aan iedereen
attent
was om een reactie te geven.
H. Hartdie
vanzoJezus
te Oud-Caberg
Met dank aan iedereen die zo attent
was om een reactie te geven.
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Wij zoeken op korte termijn een medewerker
voor aanvulling van het redactieteam bij de
Baorebinder. (BB)
Wij zoeken een flexibel en creatief persoon met enige redactionele
vaardigheid. Kennis van het programma Word van Office is
noodzakelijk. 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
werkzaamheden. De werkzaamheden kunnen naar eigen inzicht
worden verdeeld over elke dag van de week. Samen met de redacteur
de eindopmaak verzorgen op vrijdagavond 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

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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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
Zondag
Zaterdag
Zaterdag
Zaterdag
Zaterdag
Zondag
Dinsdag
Donderdag

27 februari
28 februari
06 maart
13 maart
20 maart
27 maart
28 maart
30 maart
01 april

19.00 uur
13.30 uur.
19.00 uur
19.00 uur
19.00 uur
19.00 uur
10.00 uur
18.00 uur
19.00 uur

H. Mis. Kap. Pawel Zelazny
Doopviering Jason van der Steen.
H. Mis.
H. Mis. Presentatieviering EHC.
H. Mis.
H. Mis.
H. Mis Palmzondag.
Boeteviering.
H. Mis Witte Donderdag.

II

De actie waar wij ons deze vasten op willen richten is
de actie voor “straatkinderen in de Indiase stad Bangalore”. Kinderen zoals
de 10 jarige Vikas Mithun.
Vikas is op weg naar Bangalore om een betere toekomst te hebben. Hij reist
per trein 2100 km. Omdat de treinen overvol zijn, wordt er niet of nauwelijks
gecontroleerd en is het dus een fluitje van een cent voor kinderen om
onopgemerkt grote afstanden af te leggen. En mocht er onverhoopt toch
controle zijn, dan glippen ze door het raam en klimmen op het dak van de
rijdende trein. En dat gaat natuurlijk niet altijd goed…
Bangalore is de hoofdstad van de Indiase staat Karnataka. De stad telt acht
en een half miljoen inwoners en is de op twee na grootste stad in India.
Bangalore lijkt in niets op de rest van de staat en is op allerlei vlakken het
meest westerse stedelijke centrum van India. Door de opmars van de
informatietechnologie met name is de stad een hypermoderne, snelle
zakenstad geworden. Iedere dag komen honderden kinderen zoals Vikas
aan op het station in Bangalore, gelokt door dromen van een beter leven in
deze mondaine metropool. Maar hoe doe je dat…..? De werkelijkheid van
deze “Droomstad” is allesbehalve sprookjesachtig: naast de chique,
afgesloten wijken zijn er reusachtige sloppenwijken, waar armoede, geweld
en drugs regeren. Plekken waar overleven alles behalve gemakkelijk is.
Om kinderen als Vikas te laten overleven vragen wij u om een bijdrage.
Vanaf zaterdag 20 februari liggen achter in de kerk de bekende
vastenactiezakjes.
Wees zo goed en geef een bijdrage. U kan het zakje in de brievenbus
stoppen bij een lid van het Vastenactie comité Heugem-Randwyck.
Monique Voncken Tijmweerd 10
Huub Sour de Beente 62C
Reinier Kreutzkamp Oosterweg 47
Kerkloket 24/7 bereikbaar via info@parochieheugem.nl
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WIST U DAT ??
1982 (BB 2/6) Jan Hoen en Jean van Hooren zijn gekozen in de
Gemeenteraad.
1982 (2/11) Beide Heren zijn zeer begaan met het wel en wee van het
nieuwe gemeenschapshuis. Zij zijn dan ook geen voorstander voor een
krediet voor de uitbreiding van de “Maastrichtse Vrije School”
Heugemer Pastoorstraat 12. Onderstaand de tekst genomen uit de
raadsbesluiten met betrekking tot deze zaak: De Heer van Hooren:
“mijnheer de Voorzitter. Voor de 3e maal sinds ik zitting nam in de
raad komt de vrije school aan de orde. Het is voor mij en de
verenigingen in Heugem onbegrijpelijk, dat juist op deze plaats een
uitbreiding van de school wordt voorgesteld terwijl in het verleden
concreet is toegezegd, dat de vestiging op die plaats een tijdelijke
oplossing was. In Randwyck is plaats voor deze school gereserveerd en
de vraag is dus nu waarom juist bij de huidige vestigingsplaats die
investering moet worden gedaan. Het gemeenschapshuis in Heugem is
te klein. Het is onvoldoende toegankelijk voor bejaarden en vele
verenigingen zitten zonder accommodatie. Dit geldt b.v. ook voor de
ongeorganiseerde jeugd. Eerder werd toegezegd dat hier een oplossing
voor zou worden gezocht ook al zou dit in een particuliere woning zijn.
Nu staat in Heugem het klooster leeg en ik zou in overweging willen
geven om, als op deze plaats de school wordt gehandhaafd het
klooster aan te kopen voor huisvesting van verenigingen en
dergelijke.” Wethouder Hoen:” Ik kan mij de wijze waarop dhr. v.
Hooren op dit voorstel reageert goed voostellen, aangezien de
ruimteproblematiek van Heugem al vaker in de raad aan de orde is
geweest. De uitbreiding die nu wordt voorgesteld veroorzaakt
vraagtekens bij de tijdelijkheid, doch wij kunnen het aantal leerlingen
niet bepalen en moeten daarbij onze medewerking verlenen. Ik zeg
echter toe dat ik die kwestie opnieuw zal bekijken om te bezien of
binnen de genoemde ruimten mogelijkheden voorhanden zijn.”
1987(25/11) Op 27 november wordt in Randwyck de 5e openbare
basisschool van Maastricht officieel geopend. Ze luistert naar de naam
“de Spiegel”.
Tekst uit boekje 40jr BB en dank aan HistoHeura.
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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.
Verder wordt de laatste weken door de geldende en
actuele coronamaatregelen 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. We doen ons best
alles binnen de regels te organiseren en daarnaar te
handelen.

STERKTE ALLEMAAL!

HAW PIN!!!

Alle activiteiten van stichting SMILE
gaan tot nader order helaas
NIET DOOR!!!
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Een unieke koffietafelruimte
die past bij het moment.
In deze roerige tijd gaat het afscheid
nemen anders dan wij allemaal willen.
Samen kijken we naar dat wat wél kan,
want ook nu kan een afscheid een
mooie invulling hebben.
In de koffietafelruimte van Walpot in
Eijsden kunnen mooie herinneringen
worden gedeeld. In een ruimte die
voelt als een warme deken, waar rust
en licht samenkomen om kracht bij te
zetten aan een sfeervol afscheid.
Een ruimte, vol audiovisuele opties,
op loopafstand van het crematorium
en geschikt voor groepen tot 50
personen. Met oog voor detail en de
huidige COVID maatregelen zorgen wij
voor een mooi en persoonlijk afscheid.

La Mémoire

Pisartlaan 8, 6245 SK Eijsden | T 043 409 1244 | www.walpot.net

Uitvaartzorg | Crematorium | Uw laatste wens | Uitvaartverzekering | Rustbed
Laatste verzorging | Begeleiding | Ceremonie | Bloemen | Rouwvervoer | Drukwerk
Herinnering | Koffietafel | Asbestemming | Buitenlocatie
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Wandeling…
De omgevallen bomen liggen plat in het bos
en even blijf ik staan en pak m’n pen
gretig schrijf ik al die omgevallen bomen op
ik voel dat ik ook zelf wat omgevallen ben
morgen heb ’k weer aandacht voor die andere
die rechtop in het volle zonlicht staan
dan zie ‘k aan de gevallen bomen
hier en daar een blaadje komen
en fluitend zal ik naar de lente gaan.
Uit: ontbijten met jou van Toon Hermans

Zoek je naar publiciteit voor je bedrijf?
Dat kan eenvoudig en goedkoop via
de baorebinder.
plaats een advertentie.
Vraag naar de mogelijkheden via
redactie@baorebinder.nl
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Ziekenvervoer nodig ?
Wij rijden voor ALLE ZORGVERZEKERAARS

TAXI NELISSEN

Tel. 043 - 407 13 43
Ook als U een machtiging voor taxivervoer heeft ontvangen waarop staat
vermeld dat DVG één van de vervoerders in de regio is, kunt u rechtstreeks
contact opnemen met Taxi Nelissen (wij zijn aangesloten bij DVG)
Bel gerust voor informatie.
Ook voor ROLSTOELVERVOER.

• IZA • IZZ • Univé • VGZ • Trias • Aevitae • FBTO
• Avéro • OHRA • Menzis • Delta Lloyd • Agis
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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