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Oplage 2400

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
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
Zonnebloem Heugem-Randwyck-de Heeg
0616356133
De Baorebinder is ook te lezen op www.HeugemRandwyck.nl
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Een klein dorpje in Randwyck - Deel 2
In Randwyck ligt een kleine ‘dorpje’: de 80 huurwoningen van
Vernieuwend Wonen Maastricht. Ze liggen als een hoefijzer tegen de
vrijeschool aan de Leuvenlaan. Ze zijn door dezelfde architect ‘organisch’
gebouwd. Dat ‘organische’ komt tot uiting in bijvoorbeeld de indeling van
de woningen: werkelijk elke woning is anders. En (bijna) elke woning bevat
één schuine muur die niet haaks op de andere muur staat. Typisch zijn ook
de inspringende en schuine raamkozijnen. Let er maar eens op, als u er
langs loopt, dan begrijpt u wat ik bedoel.
De eerste publicaties in de jaren ’80 van de initiatiefgroep van
Vernieuwend Wonen Maastricht getuigen van een typische tijdsgeest. Het
streven was in eigen beheer zonder winstoogmerk te bouwen. Men wilde
tot een andere, nieuwe manier van samenleven komen. Veelzeggend is
een artikeltje van een initiatiefneemster over haar dromen daarover.
In september 1984 schrijft ze haar ‘Blik in de toekomst: 1988’. In haar
denkbeeldige dagboek noteert ze: ‘Zondagochtend, augustus 1988: Veel
bewoners treffen elkaar in de gemeenschappelijke ontmoetingsruimte, een
plek die onmisbaar is voor informele kontakten. Ook de andere dagen van
de week hebben een ander verloop dan in mijn vorige woonsituatie. Nu
kan ik er voor KIEZEN een klus samen met een huisgenoot op te knappen of
inderdaad met de kinderen bij mezelf te zijn. Doordat er goede
kinderopvang geregeld is, hebben moeders (en sommige vaders) meer
mogelijkheden om dingen te ondernemen die buiten de sfeer van het
(ver)zorgen liggen. We wonen eigenlijk in één groot huis, waar elke
bewoner een eigen kamer heeft. Dit heeft het voordeel dat je zelfstandig
kunt wonen en KIEZEN voor gemeenschappelijke activiteiten! Er is een
gemeenschappelijke woonkamer, keuken, wasinrichting, hobby- en
spelruimte en een (moes)tuin. Een vast punt is de warme maaltijd, om zes
uur. Er wordt niet altijd gezamenlijk gegeten: ontbijt en lunch regelt ieder
naar behoefte.’
Tot zover deze droom van een initiatiefneemster van bouwproject
Vernieuwend Wonen Maastricht. Een volgende keer meer over de
hedendaagse situatie van dit ‘dorpje’ in Randwyck.
Sander Bisscheroux
Een bewoner van Vernieuwend Wonen Maastricht
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Het roer moet om
De afgelopen jaren is door de lokale PvdA fractie
keihard gewerkt aan verschillende lokale thema’s.
De PvdA stelde keer op keer vragen over zorgcowboys en zorgdossiers. Het resulteerde erin dat
het stadsbestuur bij de komende aanbesteding
beter let op wie men in huis haalt en waarom. We
trokken aan de bel voor wonen in Limmel en dienden een motie in waardoor alle juridische middelen uit de kast mogen worden gehaald om de
megaloods te voorkomen. De PvdA ging de strijd
aan om de leefbaarheid in de stad
vergroten of
op te
06-21131847
door de verkamering aan banden te leggen en een
woonplicht in te voeren. Ook zette de PvdA recent
de participatie prominent op de agenda door te
pleiten voor een nieuwe vorm van buurtgericht
werken. Weinig mensen in de stad hebben immers
nog het gevoel dat het stadsbestuur naar hen
luistert. Hoogste tijd om dat tij te keren.
Het waren de afgelopen jaren roerige tijden in
de politiek in Maastricht. Voornamelijk dieptepunten wisselden elkaar af: de spionage-affaire, de
miljoenentekorten in het sociaal domein waarna
een forse bezuiniging op de stad volgde, de forse
bezuinigingen op de speeltoestellen, een interim
manager sociaal domein die voor een half jaar 3
ton mag bijgeschrijven, een tram die allang is
ontspoord, maar waar koste wat kost aan wordt
vastgehouden. Kortom menigmaal was er reden
genoeg om de wenkbrauwen fors te fronzen over
de prestaties van het huidige stadsbestuur. Wat de
PvdA betreft moet het roer dan ook om.
Met hart voor de stad zet de lokale PvdA zich in
voor alle inwoners van Maastricht. Wij zijn trots op
de rijke cultuur en geschiedenis. Wij zijn trots op
de buurten, de verenigingen en vrijwilligers in de
stad. Wij genieten van het bruisende leven in de
stad, van Vastelaovend tot de Toneelgroep Maastricht. Wij zijn trots op het mbo, de hogeschool en
de universiteit. Dit alles maakt Maastricht de stad
boe veer gruuts op zien.
In Maastricht moet iedereen zich thuis kunnen
voelen. Daarvoor zijn niet alleen betaalbare
woningen, een veilige omgeving en voldoende

voorzieningen in de buurt nodig. Dat betekent ook
dat wanneer mensen de gemeente nodig hebben,
zij op de gemeente moeten kunnen rekenen. De
PvdA wil vertrouwen in en van de overheid. Een
stad waar iedereen zich thuis voelt, is ook een
veilige stad. Én een stad waar je simpelweg jezelf
kunt zijn.
De wereld begint niet bij de stadsgrenzen én
houdt daar niet op. Veel mensen wonen in Maastricht en werken in de (Eu)regio of andersom.
Alleen als wij de samenwerking zoeken in die
(Eu)regio dan kunnen we resultaten boeken en
een krachtige (Eu)regio creëren, met betere
ov-verbindingen, meer economische kansen,
bestrijding van hoogwater en meer, of nóg beter
onderwijs. Tot nu toe wordt er vooral veel gepraat
over samenwerking. Wat ons betreft is het nu tijd
om vooral iets te doen. Geit neet besteit neet.
Gerbrand is opgegroeid in De Heeg en woont tegenwoordig in Heugemerveld. Als burgerlid voor de PvdA
Maastricht zet hij zich in voor us sjoen Mestreech.
Wil je reageren? Mail dan gerbrand.van.den.eeckhout
@gemeenteraadmaastricht.nl

De coronajaren zijn voor veel mensen moeilijk:
mensen worden ziek, de eenzaamheid van
mensen is voelbaar, de stad ligt er vaak verlaten
bij, de mensen in de zorg lopen nog altijd op hun
tenen, veel mensen verloren hun baan. Ook komt
de solidariteit door corona steeds meer onder druk
te staan. We zien ook dat de ongelijkheid door de
crisis groter is geworden. Nu én na corona moeten
wij zorgen dat iedereen gelijke kansen krijgt voor
een eerlijke toekomst. We moeten samen de
schouders zetten onder onze stad. Een eerlijke
toekomst voor iedereen betekent een Maastricht
dat ook voor toekomstige generaties een fijne stad
is waar je goed kunt wonen. Een stad ook die de
keuze maakt om deze stad door te geven aan
volgende generaties. Samen maken we Maastricht! Doet u met ons mee?
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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

Voor actuele informatie over tijdstippen vieringen
volg ons op facebook:
(parochie st.michaël) en website
(www.parochieheugem.nl).
Zaterdag 22 januari
??.?? uur H. Mis.
Zaterdag 29 januari
??.?? uur H. Mis.
Intenties: Zeswekendienst Lily Kruiniger – Malherbe: Jrd.Anneke Pieters:
Jrd. Ouders Lins & Jeanne v.d. Boorn – Pieters.

In februari iedere maandag 09.00 uur `n ochtend mis

Zaterdag
Zaterdag
Zaterdag
Zaterdag
Zondag

05 februari
12 februari
19 februari
26 februari
27 februari

H. Mia
H. Mis
H. Mis
H. Mis
12.30 uur Doopviering Lola Palacios Aguilar.

Kerkloket 24/7 bereikbaar via info@parochieheugem.nl

OUD PAPIER in week 7,
dat is op zaterdag 19 februari
Gelukkig en gezond 2022
Robert Claessens
Violabeemd 30
6229 ZB Maastricht
Lijst 1, nummer 7

SAMEN
VOOR HEUGEM - RANDWYCK
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Opslagruimte te huur ± 10 m² in Heugem.
Tel 06-13523432
pietersautos@ziggo.nl
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Zijn in het najaar neveldagen,
dan zal de winter ons met sneeuw gaan plagen
Zijn in het najaar neveldagen,
dan zal de winter ons met sneeuw gaan plagen
We zouden elkaar moeten gunnen,

We zouden elkaar moeten gunnen,
te beweren de waarheid te bezitten.
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Secretariaat RKHSV
Kapittellaan 38, 6229VP Maastricht
 06-12141452 kantine.  043-3672213
secretaris@rkhsv.nl
www.rkhsv.nl

HOOFDSPONSOR

Recent zijn nagenoeg
alle jeugdteams weer
begonnen met trainen.
Laten we hopen dat de
komende periode ons
nog meer mogelijkheden
gaan bieden zodat we
weer wedstrijden kunnen
gaan spelen tegen andere
clubs. HAW PIN!!!
Lid worden van RKHSV (als speler of als vrijwilliger)
De voorbereidingen voor het voorjaarseizoen 2022 zijn op dit
moment in volle gang, en de meeste teams zijn alweer aan het
trainen. Maar…aansluiten kan in principe altijd nog. Dus…bent u of
is uw zoon of uw dochter geïnteresseerd in het voetbalspel en
lidmaatschap bij RKHSV? Neem dan contact op met 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 de
komende periode als vrijwilliger aan
de slag te gaan (als jeugdleider, of
helpen in de sportkantine, of als
gastheer), neem dan vrijblijvend
contact op met RKHSV via
info@rkhsv.nl.
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Het Informatiepunt Digitale Overheid in Centre
Céramique biedt hulp bij belastingaangifte
Kun je wel wat hulp gebruiken bij je belastingaangifte via de computer? Een
expert die met je meekijkt? Of heb je een vraag? Dan kun je op 18 januari of
8 februari (16.00 - 20.00 uur) terecht bij het Informatiepunt Digitale Overheid
in Centre Céramique. Stichting First Fiscale Rechtshulp biedt een gratis
belastingspreekuur ter ondersteuning van de digitale aangifte voor 2017, 2018,
2019, 2020 of 2021. Ook vragen over toeslagen of hulp bij het aanvragen
hiervan worden dan behandeld.
De hulp bij aangifte is gratis en voor iedereen, ook als je geen lid van de
bibliotheek bent. Aanmelden is verplicht bij de Klantenservice van Centre
Céramique via klantenservice@maastricht.nl of 043 350 5600.
Vereisten voor deelname:
-

Je gezinsinkomen is lager dan € €40.024 - Je hebt geen onderneming

Wat neem je mee?
-

DigiD inloggegevens en Identiteitsbewijs
Alle jaaropgaven van het jaar waarover aangifte wordt gedaan
Overzicht van bijzondere kosten zoals ziektekosten
Overzicht van betaalde of ontvangen alimentatie
Overzicht van je bezittingen en schulden.

Wil je beter leren omgaan met de computer, internet en sites van de overheid?
Volg dan de cursus ‘Klik & Tik’ of ‘DigiD, wat kun je ermee?’. Vraag naar de
mogelijkheden bij de klantenservice van Centre Céramique. Kijk op onze site voor
het programma: www.centreceramique.nl.
Corona
Bekijk voor je bezoek aan Centre Céramique de corona-maatregelen op onze site.
Samenwerking Koninklijke Bibliotheek en Belastingdienst
De samenwerking tussen de Belastingdienst en Koninklijke Bibliotheek (KB)
bestaat sinds 2016. Bijna alle bibliotheken in Nederland bieden dankzij die
samenwerking gratis digivaardigheidscursussen aan voor mensen die moeite
hebben met de digitale overheid. Bovendien organiseren ze - in samenwerking
met lokale maatschappelijke organisaties - hulp bij het invullen van de online
belastingaangifte, bijvoorbeeld via belastingspreekuren. De samenwerking is in
januari 2019 voor vier jaar verlengd. Dit maakt blijvend hulp bij belastingaangifte
in bibliotheken mogelijk.
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NIEUW BIJ SMILE – Schaakcursus voor beginners –
NIEUW BIJ SMILE – Schaakcursus voor beginners –
januari
of begin februari
2022–, mits de
vanaf eind
NIEUW
BIJjanuari
SMILE
– Schaakcursus
voor beginners
vanaf
eind
of mogelijk
begin februari
2022, mits
de
coronamaatregelen
dit
maken.
vanaf eind januari
of begin
februari 2022, mits de
coronamaatregelen
dit mogelijk
maken.
coronamaatregelen
mogelijk
maken.
Heeft u altijd al willen dit
leren
schaken?
Dat kan dan nu want SMILE
Heeft
u altijd alspeciaal
willen leren
schaken?
Dat kan dan nu
want
SMILE
organiseert
hiervoor
een schaakcursus
voor
beginners.
Heeft
u altijd
al willen
lerendoor
schaken?
DatMon,
kan voor
dan
nu
want
SMILE
organiseert
speciaal
hiervoor
een
schaakcursus
beginners.
De cursus
wordt
gegeven
Gino
de
bekend
en erkend
speciaal
hiervoor
een
schaakcursus
voor
beginners.
Deorganiseert
cursus
wordt
gegeven
door
Gino
de
Mon,
bekend
en
erkend
docent bij o.a. Schaakvereniging Maastricht en diverse scholen in
DeDe
cursus
gegeven
Gino
Mon,
bekend
en
erkend
docent
bij
o.a.wordt
Schaakvereniging
Maastricht
envanaf
diverse
scholen
inof
Maastricht en omstreken.
cursus
bestaat
uit 10door
lessen
en de
wordt
eind
januari
docent
bij
o.a.
Schaakvereniging
Maastricht
en
diverse
scholen
in
Maastricht
en
omstreken.
De
cursus
bestaat
uit
10
lessen
en
wordt
vanaf
eind
januari
of
begin februari 2022 (mits passend binnen de geldende coronamaatregelen) iedere
Maastricht
en
omstreken.
De cursus
uit 10
lessen
en wordt
vanaf eind
januari of
begin
februarigegeven
2022
(mits
binnen
de geldende
coronamaatregelen)
iedere
woensdag
vanpassend
15.30
uur
totbestaat
17.00
uur
in de
kantine
van RKHSV
op sportpark
begin februari
2022
(mits
passend
binnen
de geldende
coronamaatregelen)
iedere meldt
woensdag
gegeven
van
15.30
uur
17.00bedragen
uur
in de kantine
van
RKHSV
sportpark
Heugem.
De kosten
voor
de
heletotcursus
slechts
€
75,-.
Heeft op
u interesse,
woensdag
gegeven
van
15.30
uur
tot
17.00
uur
in
de
kantine
van
RKHSV
op
sportpark
Heugem.
De
kosten
voor
de
hele
cursus
bedragen
slechts
€
75,-.
Heeft
u
interesse,
meldt
u dan nu al aan via een mail naar info@smile043.nl.
Heugem.
De
kosten
voor
de
hele
cursus
bedragen
slechts
€
75,-.
Heeft
u
interesse,
u dan
nu
al
aan
via
een
mail
naar
info@smile043.nl.
Exacte datum voor de eerste schaakles wordt op korte termijn bekendgemaakt!meldt
u dandatum
nu al aan
viade
een
mail schaakles
naar info@smile043.nl.
Exacte
voor
eerste
wordt op korte termijn bekendgemaakt!
Exacte datum voor de eerste schaakles wordt op korte termijn bekendgemaakt!

________________________________________________________
________________________________________________________
Lopende SMILE activiteiten – meer info via info@smile043.nl
________________________________________________________
Lopende
SMILE activiteiten
– meer info via info@smile043.nl
Kennismakingslessen
zijn gratis!!!

Lopende SMILE activiteiten
– meer info via info@smile043.nl
Kennismakingslessen
zijn gratis!!!
Kennismakingslessen zijn gratis!!!
LET OP onze website en social media in verband met eventuele (verdere) gevolgen
LET
OPaanleiding
onze website
media
in verband met en
eventuele
(verdere) gevolgen
naar
van en
de social
actuele
coronamaatregelen
ontwikkelingen!!!
LET
OP onzevan
website
en social
media in verbanden
met
eventuele (verdere) gevolgen
naar
aanleiding
de actuele
coronamaatregelen
ontwikkelingen!!!
naar aanleiding van de actuele coronamaatregelen en ontwikkelingen!!!
1) Hoeskamer Ut groete Gelök op maandag 13.00-16.00 uur, vrije inloop, gratis kopje
1) Hoeskamer
Ut groete
Gelök op maandag 13.00-16.00 uur, vrije inloop, gratis kopje
koffie of thee
=>
1) koffie
Hoeskamer
of thee =>Ut groete Gelök op maandag 13.00-16.00 uur, vrije inloop, gratis kopje
koffie of thee =>
Vooralsnog geannuleerd n.a.v.
Vooralsnog
geannuleerd n.a.v.
geldende coronamaatregelen
Vooralsnog
geannuleerd n.a.v.
geldende
coronamaatregelen
geldende coronamaatregelen

2)
3)

2)
2)
3)

3)
4)
4) 5)
5) 4)
6)
6) 5)
7)
7) 6)
7)
8)
8)
8)

Buitengewoon Fit (bootcamp voor ouderen) op maandag 13.00-14.00 uur à €3,50
Buitengewoon
per deelnameFit (bootcamp voor ouderen) op maandag 13.00-14.00 uur à €3,50
Fit (bootcamp
voor ouderen)
op maandag
13.00-14.00
uur
à €3,50
perBuitengewoon
deelname op maandag
Bootcamp
en woensdag
18.30-19.30
uur en op
donderdag
19.00-20.00
per
deelname
Bootcamp
op
maandag
en
woensdag
18.30-19.30
uur
en
op
donderdag
19.00-20.00
uur, €3,50 per deelname
Bootcamp
op
maandag
enop
woensdag
18.30-19.30
uuruur
en à
op€ donderdag
19.00-20.00
uur,
€3,50 per voor
deelname
Bootcamp
jongeren
donderdag
17.45-18.45
3,50
uur,
€3,50voor
peropdeelname
Bootcamp
jongeren
op donderdag
17.45-18.45
uur 17.00
à € 3,50
Schaakcafé
dinsdagmiddag
van 15.00
tot ongeveer
uur à €3
Bootcamp
voor
jongeren
opvan
donderdag
uur
€€2,50
3,50
Schaakcafé
op
dinsdagmiddag
15.00
tot17.45-18.45
ongeveer
17.00
à €3
Walking Football
op vrijdagavond
van 19.00
tot 20.00
uurààuur
Schaakcafé
dinsdagmiddag
van
15.00
ongeveer
17.00
uur
à €3
Walking
op vrijdagavond
van
19.00
tot
20.00
uuren
à van
€2,50
Tai chiFootball
op deop
dinsdagochtend
van
10.00
tottot
11.00
uur,
11.30
tot 12.30 uur. €6
Football
op
vrijdagavond
van
19.00
tot
20.00
uur
à
€2,50
TaiWalking
chi
op
de
dinsdagochtend
van
10.00
tot
11.00
uur,
en
van
11.30
totthee
12.30
per deelname of €50 voor een 10-rittenkaart, inclusief kopje koffie of
(touur.
go)€6
chi
op
de
dinsdagochtend
van
10.00
tot
11.00
uur,
en
van
11.30
tot
12.30
uur.
€6
perTai
deelname
of
€50
voor
een
10-rittenkaart,
inclusief
kopje
koffie
of
thee
(to
go)
Yoga op de donderdagmiddag van 16.00 tot 17.00 uur. €6 per deelname of €50
voor
per
deelname
of
€50
voor
een
10-rittenkaart,
inclusief
kopje
koffie
of
thee
(to
go)
Yoga
op
de
donderdagmiddag
van
16.00
tot
17.00
uur.
€6
per
deelname
of
€50
voor
een 10-rittenkaart, inclusief kopje koffie of thee (to go)
Yoga
op de donderdagmiddag
16.00
tot (to
17.00
een
10-rittenkaart,
inclusief kopje van
koffie
of thee
go)uur. €6 per deelname of €50 voor
een 10-rittenkaart, inclusief kopje koffie of thee (to go)
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Kruiswoordpuzzel
Kruiswoordpuzzel

Horizontaal
bestek 9.
9. Wintersportartikel
Wintersportartikel11.
11.CowCowHorizontaal1.
1.Tweetal
Tweetal 3.
3. Gebouw
Gebouw 6.
6. Deel
Deel van
van bestek
boyfeest 13. Plaats in Frankrijk 16. Deel van vuurwapen 18. Tropische houtsoort 20.
boyfeest 13. Plaats in Frankrijk 16. Deel van vuurwapen 18. Tropische houtsoort 20.
Rustteken 21. Slaaf van Cicero 22. Echo 25. Dorp op Ameland 26. Broekklep 28. RusRustteken
21. Academische
Slaaf van Cicero
22.30.
Echo
25. Dorp
op Ameland
26. Broekklep
Rustend
(afk.) 29.
titel
Omhoog
hijsen
32. De oudere
(afk.) 33.28.
Dwarstend 34.
(afk.)
29. Academische
titel 30. en
Omhoog
hijsen 32. De oudere36.
(afk.)
33.en
Dwarsmast
Sportploeg
35. Informatiecommunicatietechnologie
Lang
mager
persoon
Houding 35.
41. InformatieKapitein 42.en
Loop
van een paard 45. Deel36.
van
kozijn
Rusmast 34.39.
Sportploeg
communicatietechnologie
Lang
en 47.
mager
sische
munteenheid
vermageringsdieet
volgen
50.45.
Engels
persoon
39. Houding48.
41.Een
Kapitein
42. Loop van een
paard
Deel telwoord
van kozijn51.
47.EnRusgelse universiteitsstad 52. Afgelopen 53. Knoop

sische munteenheid 48. Een vermageringsdieet volgen 50. Engels telwoord 51. Engelse universiteitsstad 52. Afgelopen 53. Knoop
Verticaal 1. Vloek 2. Egyptische godheid 3. Automatisch muziekinstrument 4. Num-

mer 5. Daarop volgend (afk.) 6. Rafelen 7. Jong schaap 8. Wagen 10. Oude taaie man
12.
Computerschijf
Doopgetuige
15. Rang
in leger (afk.)
17. Streepjescode
(afk.)
Verticaal
1. Vloek 2.14.
Egyptische
godheid
3. Automatisch
muziekinstrument
4. Num19.
binnen
kleine
groep 23.
Deel schaap
van kachel
24. Beknopt
25.taaie
Nihilman
27.
merVoortplanting
5. Daarop volgend
(afk.)
6. Rafelen
7. Jong
8. Wagen
10. Oude
Bedrijf
van
een
toneelstuk
30.
Lichamelijk
ongemak
31.
Bezigheid
32.
Tafereel
33.
12. Computerschijf 14. Doopgetuige 15. Rang in leger (afk.) 17. Streepjescode (afk.)
Plaats in Gelderland 35. Meisjesnaam 37. Bos 38. Ontkenning 40. Gezichtsorgaan 43.
19. Voortplanting binnen kleine groep 23. Deel van kachel 24. Beknopt 25. Nihil 27.
Daar 44. Drinkgerei 45. Bevel 46. Durf 49. Nikkel (afk.)

Bedrijf van een toneelstuk 30. Lichamelijk ongemak 31. Bezigheid 32. Tafereel 33.
Plaats in Gelderland 35. Meisjesnaam 37. Bos 38. Ontkenning 40. Gezichtsorgaan 43.
Daar 44. Drinkgerei 45. Bevel 46. Durf 49. Nikkel (afk.)

Maak kans op een cadeaubon ter waarde van € 10, te besteden bij
PLUS Franssen te Heugem. Stuur dan de oplossing van deze puzzel
vóór 28 januari a.s. naar redactie@baorebinder.nl
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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
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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Een klein dorpje in Randwyck - Deel 3 en slot
In Randwyck ligt een kleine ‘dorpje’: de 80 huurwoningen van
Vernieuwend Wonen Maastricht. Ze vormen een zelfstandige
woningvereniging met een hoge mate van zelfwerkzaamheid. Met
andere woorden: van de ongeveer 90 volwassen bewoners wordt
verwacht dat ze hun handen uit mouwen steken. Werk wordt verzet in
werkgroepen voor onder meer administratie, financiën en tuinbeheer.
Om dat zelfbeheer mogelijk te maken, wordt er natuurlijk veel
vergaderd. De afkorting ‘VWM’ staat, zo gaat het grapje, daarom niet
alleen voor Vernieuwend Wonen Maastricht, maar ook voor
Vergaderend Wonen Maastricht. Desondanks heeft de vereniging niks
te klagen over interesse van kandidaten. De map met
inschrijfformulieren is goed gevuld. Telkens wanneer er een woning vrij
komt, bepalen de direct omwonenden van de woning wie er mag
komen wonen. Wat opvalt, is dat momenteel veel jonge, relatief
kapitaalkrachtige tweeverdieners zich bij VWM inschrijven als
woningzoekende. Nu koopwoningen onbetaalbaar zijn voor starters,
zijn ook zij op zoek naar een andere, betaalbare manier van
samenwonen. Sommigen van hen dromen er van ooit zelf een
woongemeenschap te starten. Door die interesse van ook jongeren in
Vernieuwend Wonen Maastricht, blijft er een gezonde mix behouden
met de oudere bewoners (onder wie nog een klein aantal van het
eerste uur). Precies dat hadden de initiatiefnemers in de jaren ’80 voor
ogen: een woongemeenschap met een mix van leeftijden, maar ook
van financieel meer en minder bemiddeld. Het is wel zo dat het werken
in werkgroepen in deze tijd van individualisme niet meer
vanzelfsprekend is. Dat is een probleem waar heel veel verenigingen
tegenwoordig last van hebben. Maar Vernieuwend Wonen Maastricht
bestaat na 30 jaar pionieren nog steeds en is financieel gezond. Wat de
toekomst zal brengen? Het ligt voor de hand dat de ecologische
toestand van de wereld de woonvereniging zal dwingen een nieuwe
invulling te geven aan het woord ‘vernieuwend’. Het aandeel
zonnepanelen kan bijvoorbeeld uitgebreid worden en misschien kunnen
er gemeenschappelijke elektrische auto’s worden aangeschaft. Wilt u
meer informatie over VWM? Kijk dan eens op de website
www.vernieuwendwonen.nl.
Sander Bisscheroux
Een bewoner van Vernieuwend Wonen Maastricht
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www.hierezitting.nl
Hiere, lede vaan de Stichting Hierezitting Heugem,

Weer tegeslaag!!!!
Opnuij is 't weer nuudig um us Hierezitting aof te lasse. Zoe es geer
allemaol weet zien de maotregels nog altied 1.5 meter aofstand,
allemaol zitte, beij verplaotsing mondkepke op, enz,enz.
Dus onmeugelik um de zitting door te laote goon.
Veer hope op eur begrip en gere tot 29 Januari 2023
Haw pin en blief gezoond
Mèt vrunteleke compleminte,
Bestuur Stiechting Hierezitting Heugem.

Uit de collectie van Vicky Beckers
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/plusfranssen

15

/plusfranssen
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