Jaargang 58

week 25

22.06.2022

Oplage 2400

We zien gelukkig weer veel vlaggen met schooltassen erbij.
Aan alle geslaagden: van harte proficiat!!

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
AniCura 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
0616356133
De Baorebinder is ook te lezen op www.HeugemRandwyck.nl
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HOESKAMER “HEUGEM”
ELKE MAANDAG van 13 tot 16 uur
Ook in de zomer vindt wekelijks op de maandag
de hoeskamer Heugem plaats in de sportkantine
van het sportpark Heugem van 13 tot 16 uur.
Wees welkom om een potje te komen kaarten,
darten, schaken, sjoelbakken, een praatje
maken, socializen, of om een drankje te doen:
IEDEREEN IS WELKOM

EETKAMER “HEUGEM”
Naast de wekelijkse HOESKAMER “HEUGEM” op maandagmiddag gaat
SMILE maandelijks op elke laatste woensdag van de maand van 12.00 tot
15.00 uur de EETKAMER “HEUGEM” houden voor 55-plussers. De eerste
editie van woensdag 25 mei was een groot succes met ruim meer dan 20
deelnemers, de reacties waren erg positief: dank daarvoor!
De eerstvolgende editie is

WOENSDAG 29 JUNI

In het kader van voorlichting over gezond eten en gezellig samenzijn kunt hier
genieten van een kwaliteits- en gezond 3-gangen menu verzorgd door de chefkoks van Pombella. Deze keer bestaat het men uit:
Voorgerecht: romige preisoep geserveerd met frisse Aiolie en brood
Hoofdgerecht: rijkelijk gevuld Eiertaartje met bladspinazie, crème van
doperwten en beurre blanc van citroengras
Nagerecht: mousse van Boerenyoghurt met compote van zomers fruit en
chocolade munt
U krijgt van de chef-koks uitleg over de geserveerde gerechten en er is
gelegenheid tot vragen stellen. Na afloop is het napraten bij koffie/thee met wat
lekkers want genieten en gezelligheid staat bij SMILE altijd voorop.
We vragen voor deze middag een eigen bijdrage van € 10,- per deelnemer en
aanmelden is gezien het beperkt aantal plaatsen vereist. U kunt dit doen
tijdens de activiteiten van SMILE in de kantine van het sportpark Heugem, u
kunt dan gelijk ook uw bijdrage betalen.
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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 de
week van plaatsing. De redactie bepaalt
19 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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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

Zondag
Zaterdag
Intenties:
Vrijdag
Zaterdag
Zaterdag
Intenties:
Zaterdag
Intenties:
Zaterdag
Intenties:
Zaterdag
Intenties;
Zaterdag
Intenties;
Zaterdag
Zaterdag
Zaterdag
Intenties:
Zaterdag
Intenties:

26 juni
02 juli

09.30 uur
H. Mis + Processie Kap. Slaven.
19.00 uur
H. Mis
Zeswekendienst Tiny Heuts – Habets;
Jrd. Cecilia & Louis Beckers; Truus Vanderbooren – Merken
08 juli
19.00 uur
Taizé viering.
09 juli
19.00 uur
H. Mis MK.
16 juli
19.00 uur
H. Mis GK.
Jrd. Bèr & Jeannette Spronck – Pleumeekers.
23 juli
19.00 uur
H. Mis
Wil Quaaden (vanwege verjaardag)
30 juli
19.00 uur
H. Mis
Ouders Overhof - Pieters & Ilse; Ouders Bollen - Urlings;
06 augustus 19.00 uur H. Mis.
Jrd. Marie Dassen; Jrd. Ouders Hendrix – Beckers;
Truus Vanderbooren- Merken;
13 augustus 19.00 uur H. Mis.
Bèr & Jeannette Spronck – Pleumeekers:
20 augustus 19.00 uur H. Mis GK.
27 augustus 19.00 uur H. Mis.
03 september 19.00 uur H. Mis.
Truus Vanderbooren – Merken;
10 september 19.00 uur H. Mis.
Jrd. Lins & Jeanne v.d. Boorn – Pieters;

Rectificatie – KERKLOKET – week 23
Omringd door allen die haar lief waren ging, op zaterdag 21 mei heen, in de
leeftijd van 87 jaar, Tiny Heuts-Habets. Op woensdag 25 mei hebben wij,
samen met de familie, goede vrienden en bekenden, in onze H. Michaëlkerk
afscheid van haar genomen. Kapelaan Slaven Brajkovic memoreerde in zijn
preek hoe Tiny, diep geroerd door Gods liefde, deze liefde heeft door
gegeven aan haar echtgenoot, haar gezin, familie en vele anderen. De
uitvaartdienst werd opgeluisterd door de mooie zang van Edward Berden.
Een vrouw met een eindeloze liefde, voor velen een voorbeeld. Als een
mens, vol levenslust, wilskracht en zorg zal zij voortleven in de harten van
velen. Laat dit een troost zijn voor hen die haar nu het meest zullen missen.
Mag Tiny, als een gelovige vrouw, samen met haar echtgenoot Sjeng en
haar zoon Leon, nu voor altijd delen in de eeuwige Vreugde van de Heer.
Wij bidden voor haar zielenrust.

Donderdag 04 augustus is het Kerkloket gesloten
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Misintenties tijdens de grote schoolvakantie 2022
Van 23 juli t/m 04 september 2022 is de grote schoolvakantie.
Misintenties die vermeld moeten worden in de Baorebinder zullen voor een langere
periode opgegeven moeten gaan worden.
Het gaat hier over de misintenties in de periode van 23 juli t/m 11 september 2022
De uiterste datum voor het opgeven van misintenties die vermeld moeten
worden in de Baorebinder:
* Fysiek is de laatste mogelijkheid uiterlijk donderdag 07 juli
tussen 11.00 tot 11.30 uur bij het Kerkloket
* via info@parocieheugem.nl uiterlijk donderdag 14 juli

SACRAMENTSPROCESSIE 26 JUNI 2022
Zondag 26 juni zal, na de Eucharistieviering van
09.30 uur bij goede weersomstandigheden, de
processie door onze wijk trekken.
Buiten de gebruikelijke deelname vanuit de
gemeenschap Heugem/Randwyck zoals CV. de
Waterratte, CV. De Kikkers en de EHC kinderen
zullen ook het Dragers gilde H. Walburga uit
Amby en het dragers gilde van de H. Antonius
van Padua uit Scharn hun opwachting maken.
Harmonie St. Michaël zal voor de muzikale
klanken zorgen.
◄◄processie met Rochusbeeld, 1947.
Foto John Custers

Aan de bewoners van de route een vriendelijk verzoek om tijdens de
processie de weg autovrij te houden, versieringen aan te brengen als ook
door het uithangen van de vlaggen!

Processieroute: Kerk – Heugemer Pastoorsstraat – Heugemerstraat – Heugemer
Kerkstraat – St. Michaëlsweg – Heugemer Molenstraat – Heugemerstraat (kruising
Heugemerstraats / Oude Maasstraat rustaltaar) -Termileslaan – Lochterstraat –
Heugemerstraat–Heugemer Pastoorsstraat – met `n korte afsluiting in de kerk.

Tijdens de processie zijn de bushaltes, Heugemerstraat,
Termileslaan en Wardehofplein buiten gebruik.
Huub Sour, Vz.
Taizé viering 8 juli 19.00 uur
De stilte, de klanken, de teksten, de kaarsjes, ze nodigen uit tot
bezinning. Veel zingen, dat kenmerkt een Taizéviering.
Meerstemmige meditatieve muziek, met vooral veel herhalingen,
waardoor er ruimte in jezelf ontstaat om God te ontmoeten. Doe je mee? We
zijn als Gezinskoor heel blij dat we de Taizévieringen weer kunnen
opstarten, na de onderbreking vanwege corona. We zingen de meditatieve
gezangen uit Taizé en nodigen je uit voor deze viering en, als je wilt, ook
aan te sluiten in de samenzang. Wees van harte welkom op vrijdag 8 juli a.s. in
de kerk van de H. Michael, Heugem. Aanvang 19.00 u, na afloop is er koffie/thee.
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Secretariaat RKHSV
Kapittellaan 38, 6229VP Maastricht
 06-12141452 kantine.  043-3672213
secretaris@rkhsv.nl
www.rkhsv.nl

HOOFDSPONSOR

Voor wie het gemist heeft: RKHSV 1 heeft de finale van de
nacompetitie gehaald dit seizoen, met als inzet promotie naar de 3e
klasse. Ten tijde van dit schrijven is niet bekend of deze promotie is
behaald. Desalniettemin dank wij alvast alle sponsoren voor het
ondersteunen van en vertrouwen in onze vereniging. Wij wensen
iedereen een fijne zomervakantie toe, en op naar seizoen 2022-2023!
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Secretariaat RKHSV
Kapittellaan 38, 6229VP Maastricht
 06-12141452 kantine.  043-3672213
secretaris@rkhsv.nl
www.rkhsv.nl

HOOFDSPONSOR

Voor wie het gemist heeft: RKHSV 2 heeft de finale van de
nacompetitie gehaald dit seizoen, met als inzet promotie naar de 1e
klasse. Ten tijde van dit schrijven is niet bekend of deze promotie is
behaald, wel is de eerste wedstrijd gewonnen met 6-1 bij Schaesberg
2. Desalniettemin dank wij alvast alle sponsoren voor het
ondersteunen van en vertrouwen in onze vereniging.
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Vitala+ opent haar deuren / Open dag bij Vitala+
Op de Gronsvelderweg 140, waar tot voor kort woonzorgcentrum
La Valence was gevestigd, is op 1 juni Vitala+ geopend. Vitala+ is een
expertisecentrum kortdurende ouderenzorg, waar mensen onder
andere komen om na een operatie, hersenbloeding, chemokuur of
ongeluk te revalideren.
Met de nieuwste apparatuur, interactieve therapieën, mooie kamers,
een beweegtuin, enthousiast en kundig zorgpersoneel en specialisten
in allerlei disciplines, kunnen revalidanten bij Vitala+ naar hartenlust
aan hun herstel werken.
Op 2 juli houdt Vitala+ open dag. Van 11 tot 14:00 is iedereen welkom
om zelf een kijkje te komen nemen. De kennis en ervaring die Vitala+
(voorheen Maastricht UMC+|Herstelzorg) de afgelopen jaren rondom
geriatrische revalidatiezorg heeft opgebouwd, vormen de basis van het
nieuwe expertisecentrum. Die ervaring wordt aangevuld met de
expertise van het Maastricht UMC+ en Envida. Met deze partijen en
huisartsen wordt intensief samengewerkt.
De belangrijkste reden om expertisecentrum Vitala+ in het leven te
roepen, is om ouderen de juiste zorg op de juiste plek te kunnen
bieden. Hiermee wordt voorkomen dat zij te lang moeten wachten op
benodigde zorg of onnodig lang in het ziekenhuis verblijven.
Naast enthousiast zorgpersoneel beschikt Vitala+ ook over een klein
team vrijwilligers, die zich belangeloos inzetten om de revalidanten bij
activiteiten te ondersteunen. Lieve mensen die zorgen voor leuke
afleiding. Extra vrijwilligers zijn bij Vitala+ meer dan welkom. Dus vindt
u het leuk om een steentje bij te dragen, neem dan alstublieft contact
op met de vrijwilligerscoördinator van Vitala+, Marlie ramakers, via
043 601 9400 of m.ramakers@vitalaplus.nl.
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Deze week weer verwacht
verwacht

Deze
week
weer
Deze week
weer
verwacht

Deze week weer verwacht
HEERLIJKE
HEERLIJKE
HEERLIJKE
HEERLIJKE
ZOETE ZOETE
KERSEN
KERSEN
ZOETE
KERSEN

ZOETE KERSEN

verkoop
het uithangbord
verkoop zodra
hetzodra
uithangbord
buiten hangt
buiten hangt
€ 5,50 per bakje
verkoop
zodra
€ 5,50 per
bakje
verkoop
zodra het
het uithangbord
uithangbord

buiten
buiten hangt
hangt
€ 5,50 per bakje
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Mia
MiaBeckers-Dassen
Beckers-Dassen
Heugemerstraat
219 219
Heugemerstraat
043 – 361 30 41

043 – 361 30 41
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pietersautos@ziggo.nl

OUD PAPIER in week 28,
dat is op zaterdag 16 juli
Oplossing kruiswoordpuzzel van week 21 - 2022 was
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De PLUS Franssen tegoedbon gaat naar mw. Linda Hofman.
Proficiat.
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Woordzoeker
Woordzoeker

©Puzzelstad.nl

ADEN
ADRESBOEK
ADEN
AFWEZIGE
ADRESBOEK
ALBE
AFWEZIGE
CHEYENNE
ALBE
CYCLUS
CHEYENNE
DEERNIS
CYCLUS
ECHT
DEERNIS
ELIS
ECHT
GEHEID
ELIS
GEMAAL
GEHEID
GEMAAL

GOLVEN
HEEK
GOLVEN
HOEZO
HEEK
HOTEL
HOEZO
KLAUW
HOTEL
LOKET
KLAUW
LUTTEL
LOKET
MADE
LUTTEL
MULTIPLICATIE
MADE
NAAM
MULTIPLICATIE
NEPOTISME
NAAM
NEPOTISME

©Puzzelstad.nl

PEES
PIEPZAK
PEES
ROSKAM
PIEPZAK
SCHOOLBANK
ROSKAM
SORES
SCHOOLBANK
STELT
SORES
TRAM
STELT
TWAALFHONDERD
TRAM
UITSTORTEN
TWAALFHONDERD
ULTRA
UITSTORTEN
ZAND
ULTRA
ZAND

Hoe werkt het?
Hoe werkt het?

Maak kans op een cadeaubon ter waarde van € 10,00 te besteden
bij de PLUS Franssen te Heugem. Stuur dan de oplossing van deze
puzzel vóór 08 juli a.s. naar redactie@baorebinder.nl
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