Jaargang 58

week 5

02.02.2022

Oplage 2400

Fraaie gevelhoeksteen voormalige St Michaëlschool. Heugemerpastoorstraat. ( foto BB)

Peersberiech CV de Kikkers aon ut vollek vaan Heugem en Randwyck
Zoe wie eeder jaor zien veer, CV de Kikkers, druk bezig met de veurbereiinge
veur ut oetrope vaan us (5x11 zjubilei) prinsepaar. Veureg jaor seizoen 2021 is
neet door kinne goon door de pandemie en de toen geldende maotregele.
Nao lang wikke en weege, wachte op versoepelliinge, vaol euverlèk oonderling
en mét't jaog SMV höbbe ver tog moote besjlete gein prinsekoppel oet te
rope. 'T Is helaas neeijt meugelik um nog langer te wachte ivm de
veurbereijinge. Daoneve höbbe n aontal jaogvereinige aongegeve gein
activiteite te zulle organisere.
Dit beteikent dat us zjubileijaor verplaots weurt nao 't volgend seizoen 2023
Officieel blieve prins Rafael en prinses Sem os huidige Prinsepaar.
Wat is wel meugelek.....
Vastelaovend zit in die blood en deit diech zeker oug ins goot..... en kint
niemes diech aofnumme. Verseerd eur hoezer, raome en gevels öm dit te
laote blieke. Veer höbbe kikkervlage laote make en dees zien te koup bij de
veurzitter Jean Herben veur 15 euro p.st. 'T zow sjiek zien es eederein de vlag
aonsjaf en oethink.
Ger höb meugelik geleze op de sociale media tot de Tempeleers wel 'ne prins
oetrope mits de maotregele dat towstoon. Moch dit zoe zien daan zalle de
Kikkers hei wel aon deilnumme, dat geldt ouch veur d'n optoch.
Hopende op eur begrip, weense veer uuch alvas, oondaanks de pandemie, 'n
hiel gezoond en 'ne (aongepasde) sjieke vastelaovend 2022 tow.
Naomes ut Bestuur cv de kikkers
haw uuch gezoond

OUD PAPIER in week 7,
dat is op zaterdag 19 februari
Deze week geen colofon
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Waterratte komen weer
naar de 55+ers thuis.
Wie had dat gedacht? Dit jaar weer geen 55+ middag!
Dat is jammer maar zoals jullie van CV de Waterratte gewend zijn
zitten we niet bij de pakken neer. Zeker niet voor onze 55+ers.
Ook dit jaar komen we weer naar jullie toe.
Wanneer? Zaterdag 26 februari tussen 14:00 en 16:00 uur.
Zorg dat er iemand thuis is.
We willen wel weten waar we naartoe moeten dus vul onderstaand
strookje in en lever dit in bij een van de leden van de Waterratte of
in de Heugemer Pastoorstraat 14 in Heugem.
Doe dit uiterlijk zondag 20 februari want we moeten inkopen doen
en willen graag op tijd weten hoeveel.
Naam:___________________________________________
Adres:___________________________________________
email adres:_______________________________________

Geer kint neet nao us,
daan kaome veer nao uuch!
CV de Waterratte
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partij veilig

maastricht

Alain Garnier
nr. 4
Loyaal
Betrokken
Betrouwbaar
www.alainop4.nl

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

========================================================-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zaterdag
Intenties:

05 februari 19.00 uur

Zaterdag
Zaterdag
Zaterdag
Zondag
Woensdag
Zaterdag
Zaterdag
Zaterdag
Zaterdag

12 februari
19 februari
26 februari
27 februari
02 maart
05 maart
12 maart
19 maart
26 maart

H. Mis Kap. Slaven Brajkovic.

familie Nelissen-Lacroix.

In februari iedere maandag 09.00 uur `n ochtend mis
19.00 uur
19.00 uur
19.00 uur
12.30 uur
19.00 uur
19.00 uur
19.00 uur
19.00 uur
19.00 uur

H. Mis Past. Everard deJong.
H. Mis.
H. Mis.
Doopviering Lola Palacios Aguilar.
H. Mis.
H. Mis.
H. Mis.
H. Mis.
H. Mis.

Kerkloket 24/7 bereikbaar via info@parochieheugem.nl

Persbericht

Veer kieke neit óm, veer blieve neit sjtaon,
veer zaen klaor óm wiejer te gaon…

En dat doen we op zaterdag 2 juli 2022. Want op deze dag zal Nieuwstadt
het middelpunt zijn van de euregio. Meer dan 140 zangers, muzikanten,
acteurs en vrijwilligers staan die dag op hèt culturele podium van dit jaar:

’t PASSIE verhaol – 2022

Met zoveel talent van eigen bodem (lees Midden-Limburg, Seflkant en
Maaseik) moet dat zeker gaan lukken.
Wat niet veranderd is de inzet van iedereen en de datum van de ticket
verkoop.
Tickets voor het evenement en de bijzondere Proloog zijn vanaf 1 februari te
bestellen via www.ticketcrew.nl/tickets
Met PASSIEvolle groet,
Edith en Bas

't PASSIE verhaol - 2022
Stichting Tiba - Nieuwstadt
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Secretariaat RKHSV
Kapittellaan 38, 6229VP Maastricht
 06-12141452 kantine.  043-3672213
secretaris@rkhsv.nl
www.rkhsv.nl

HOOFDSPONSOR

Programma voor zaterdag 5 februari 2022
RKHSV jeugd – thuiswedstrijden
RKHSV JO17-1-EVV/RIOS’31 JO17-1
RKHSV JO17-2-SJO BMR/SNC’14 JO17-1
RKHSV MO15-1-SJO KRIJTLAND MO15-1
RKHSV JO13-1-SPC JEKERDAL JO13-2
RKHSV JO12-1-SJO UBC JO12-1JM
RKHSV JO11-1-SCHARN JO11-3
RKHSV JO10-3-BUNDE/IBC’03 JO10-2
RKHSV JO9-2-SJO KRIJTLAND JO9-3
RKHSV JO8-1-DAALHOF JO8-1
RKHSV JO8-2-BERG’28 J08-2JM

13.00 uur
13.30 uur
11.00 uur
11.00 uur
10.00 uur
09.30 uur
09.30 uur
09.30 uur
09.30 uur
09.30 uur

RKHSV jeugd/senioren – uitwedstrijden
SPORTING HEERLEN JO19-1-RKHSV JO19-1
RKASV JO19-2-RKHSV JO19-2
OVCS JO19-3-RKHSV JO19-3
SVO DVC’16 MO19-1-RKHSV MO19-1
WALRAM JO14-1-RKHSV JO14-1
DAALHOF JO13-2-RKHSV JO13-2
SVO DVC’16 MO13-1-RKHSV MO13-1
SCG JO10-1-RKHSV JO10-1
SJP BMR/SNC’14 JO10-1-RKHSV JO10-2
LEONIDAS JO9-1-RKHSV JO9-1
EIJSDEN 2-RKHSV 2

15.00 uur
14.30 uur
14.30 uur
14.15 uur
11.15 uur
10.00 uur
09.30 uur
11.00 uur
09.30 uur
09.15 uur
19.00 uur

Programma voor zondag 6 februari 2022
RKHSV en DBSV seniorenteams
RKVV NEERBEEK 1-RKHSV 1
SNA VR1-RKHSV VR1
RKVV NEERBEEK 2-RKHSV 3
RKTSV 2-RKHSV 4
BMR 4-RKHSV 5
GEUSSELT SPORT 5-RKHSV 6
GEUSSELT SPORT 6-RKHSV 7
DBSV 1-LEONIDAS-W 1

14.30 uur
10.00 uur
11.45 uur
11.00 uur
11.00 uur
12.30 uur
11.30 uur
14.30 uur
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Secretariaat RKHSV
Kapittellaan 38, 6229VP Maastricht
 06-12141452 kantine.  043-3672213
secretaris@rkhsv.nl
www.rkhsv.nl

HOOFDSPONSOR

Programma voor zaterdag 12 februari 2022
RKHSV jeugd – thuiswedstrijden

RKHSV JO19-1-OVCS JO19-1
RKHSV MO19-1-SPARTA’18 WITTENHORST MO19-1
RKHSV JO19-2-SCHARN JO19-3
RKHSV JO19-3-MBC’13 JO19-2JM
RKHSV JO14-1-EIJSDEN JO14-1JM
RKHSV JO13-1-SJO KRIJTLAND JO13-1
RKHSV MO13-1-SITTARD MO13-2
RKHSV JO10-3-SPC JEKERDL JO10-5JM
RKHSV JO9-2-VV MAASTRICHT-WEST JO9-3
RKHSV JO8-2-SV MEERSSEN JO8-2

RKHSV jeugd – uitwedstrijden

FC LANDGRAAF JO17-1-RKHSV JO17-1
MINOR/WIJNANDIA JO17-1-RKHSV JO17-2
RKUVC MO15-1-RKHSV MO15-1
HASLOU JO13-2-RKHSV JO13-2
SJO KRIJTLAND JO12-2-RKHSV JO12-1
SV GEULDAL JO11-1JM-RKHSV JO11-1
HEER JO10-2-RKHSV JO10-1
SJO KRIJTLAND JO10-3-RKHSV JO10-2
EIJSDEN JO9-2JM-RKHSV JO9-1
VV MAASTRICHT WEST JO8-1-RKHSV JO8-1

15.15 uur
15.15 uur
13.00 uur
13.00 uur
11.00 uur
11.00 uur
09.30 uur
09.30 uur
09.30 uur
09.30 uur
13.00 uur
15.15 uur
10.45 uur
12.15 uur
11.30 uur
10.00 uur
10.00 uur
10.15 uur
09.30 uur
09.00 uur

Programma voor zondag 13 februari 2022
RKHSV en DBSV 1 seniorenteams

14.30 uur
11.45 uur
12.00 uur
09.30 uur
09.30 uur
10.00 uur
14.00 uur
14.00 uur
14.30 uur

RKHSV 1-BUNDE 1
RKHSV 2-SCHARN 2
RKHSV VR1-SV ARGO VR1
RKHSV 3-KEER 2
RKHSV 4-FC KERKRADE-WEST 2
RKHSV 5-RKIVV 2
RKHSV 6-SIBBE 1
RKHSV 7-HEER 6
SCHIMMERT 1-DBSV 1

8

Zoek je naar publiciteit voor je bedrijf?
Dat kan eenvoudig en goedkoop via
de baorebinder.
plaats een advertentie.
Bv ¼ A5 - kosten € 20,00
Vraag naar de mogelijkheden via
redactie@baorebinder.nl
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Terug kijken op bloemrijk leven met Marij en Huub Sour (deel 1 van 3)
Zijn er in Heugem of Randwyck mensen die de bloemenwinkel van Huub en
Marij Sour in de Heugemerstraat niet bezocht hebben ? Midden in de
coronacrisis sloot de laatste echte bloemisterij in onze wijk de deuren. Wie
op zoek is naar een beter boeket, een kleurrijke bloemenkrans of een mooie
roos moet voortaan elders gaan zoeken. Wie zijn de mensen van
bloemisterij Sour en hoe gaat het nu met hen ? Het antwoord op die vragen
leest u in de Baorebinder. Vandaag gaat het over de familie, in het volgende
nummer vooral over de bloemisterij en tenslotte over het belang van
verbondenheid in de wijk.
Stel je voor: een dancing in Cadier en Keer op zaterdag 18 maart 1973. Een
meisje van zestien uit Amby en een paar jaar oudere jonge man uit Heugem
treffen elkaar voor het eerst. Als snel geeft hij zijn portemonnee in bewaring
aan het meisje, dat hij aardig vind. “Ja, de beurs zat me in de weg. Ik had een
te strakke broek aan,” verontschuldigt Huub zich bijna vijftig jaar later. “Mijn
vader kwam me ophalen en ik heb niet meer aan de beurs gedacht”, zegt
Marij. “Daags daarna zijn we naar Heugem gereden om de portemonnee te
brengen. Huub’s moeder en mijn moeder kenden elkaar van Oost Maarland.
Dat heeft goed geholpen. Ik heb een speciale band met mijn schoonvader
Jean. Hij is de enige van de vier ouders die nog leeft. Hij is 91 jaar nu. Drie
jaar geleden stierf zijn vrouw. Hij weet het allemaal niet meer zo goed en
woont in de Lenculenhof. Wij hebben drie jaar geleden hun appartement in
De Beente kunnen overnemen.”
Toen Huub op 20 mei 1955 geboren werd, hadden zijn ouders Jean Sour en
Jeanny Wolfs een hoveniersbedrijf, waar ook bloemen verkocht werden. In
1964 werd de winkel in de Heugemerstraat geopend. Huub ging naar de
MULO van de broeders, het Carolus Baromeus bij de Geusselt en begon in
1971 aan zijn opleiding voor het vak van bloemist. “Ik ben geboren in de
Molenstraat, verhuisd naar de Heugemerstraat, vijftig meter verderop, waar
onze kinderen geboren zijn. In 1982 verhuisden we naar de Heugemer
Kerkstraat, weer vijftig meter verderop, en daarna naar de Heugemerstraat
naar een woning recht tegenover de winkel. En nu wonen we hier, honderd
meter verder, in De Beente, op de tweede verdieping met prachtig uitzicht
op de kerk en de oude straatjes van Heugem. Ik ben een echte jongen van
het dorp, eerst misdienaar en lid van het kinderkoortje. Op woensdagmiddag
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speelden we tafelvoetbal en andere spelletjes in Ons Huis en op zaterdag
was er een instuif. Toen ik naar de middelbare school ging, kwam ik voor het
eerst buiten het dorp. ”
Marij werd op 26 mei 1957 geboren als vijfde in een gezin met zes kinderen.
Zij volgde de middelbare school op de Hunnenweg, meisjesschool Maria
Immaculata. Marij: “Ik zat in de klas met alleen meisjes. We zaten nooit
samen met jongens in de klas. Een meisje met verkering gaat niet verder
leren. Met zeventien jaar hielp ik met de administratie in de winkel van mijn
schoonvader en ik ben daar steeds verder ingegroeid. Ik deed nog steeds de
administratie naast het werk in de winkel en de zorg voor de kinderen en het
huishouden. Later wel met behulp van een accountant. Een jaar later op 24
januari 1976 zijn we getrouwd, ik was 18 en Huub 21 jaar. Dat is misschien
wat jong, maar het is een goed besluit gebleken. Huub hoefde niet in dienst,
omdat hij onmisbaar was in het bedrijf. Hij is later wel actief geweest bij de
BB, de bescherming burgerbevolking. In september 1978 is Rob geboren en
een paar jaar later, in 1981, onze dochter Marja. Rob woont nu met zijn
vrouw Christel en hun twee kinderen, Sanne van 16 en Youri van 14 jaar, in
het pand van de winkel aan de Heugemerstraat, zijn droomhuis. Hij is nog
bezig met het verbouwen en Huub helpt daar mee, als het kan. Onze dochter
Marja is een twee jaar geleden met haar man John verhuisd naar Frankrijk,
aan de zuidkant van de Champagnestreek. In een klein dorp met 280
inwoners hebben ze een mooie B&B geopend, waar je ’s avonds ook kunt
eten. Ze hebben het moeilijk wel vanwege corona-beperkingen, maar de
loco-burgemeester van het dorp en anderen helpen hen spontaan, als er
problemen zijn. Jammer, dat we hen tijdens de lockdown niet konden
bezoeken. Daar heb ik wel om moeten huilen”.
Martin Jansen
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Waterratte gaan weer loten verkopen.
Na 1 jaar overgeslagen te hebben gaan we dit jaar
weer loten verkopen want de schatkist moet weer
een beetje gevuld worden.
Dan kunnen we komend jaar weer leuke evenementen organiseren
zoals een Aw Wieverbal, 55+ middag of het uitleveren van de
fruitschotels bij de zieke mensen.
Ziet u dus een Waterratte muts voor de deur staan, doe hem open
en steun onze vereniging met een bijdrage in de vorm van een of
meer loten á €1 per stuk.
U kunt er een paar mooie prijzen mee winnen waaronder:
● een fiets twv € 750 mede mogelijk gemaakt door Fietsen de
Beente
● een tegoedbon twv € 500 mede mogelijk gemaakt door Intratuin
Maastricht.
● Daarnaast nog een aantal prijzen.
Heeft u geen contant geld op zak? Geen probleem, betalen met de
smartphone kan ook.
Alvast bedankt voor uw bijdrage en wij gaan er voor zorgen dat uw
giften goed worden besteed.
CV de Waterratte

Veer goon door.
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HOESKAMER “UT GROETE GELÖK”
WEER OPEN VANAF MAANDAG 7 FEBRUARI
Vanaf maandag 7 februari zal
wekelijks op de maandag de
hoeskamer Ut groete gelök
wederom plaatsvinden in de
sportkantine te Heugem van 13
tot 16 uur. Wees allemaal weer
welkom!!!
_______________________________________________________
Lopende SMILE activiteiten – meer info via info@smile043.nl
Eerste kennismakingsles is gratis!!!

Hoeskamer Ut groete Gelök op maandag 13.00-16.00 uur, vrije inloop, gratis kopje
koffie of thee
2) Helpdesk voor internetgebruikers op maandag 11.00-12.00 uur, vragenuurtje
3) Buitengewoon Fit (bootcamp voor ouderen) op maandag 13.00-14.00 uur à €3,50
per deelname
4) Bootcamp op maandag en woensdag 18.30-19.30 uur en op donderdag 19.00-20.00
uur, €3,50 per deelname
5) Tai chi op de dinsdagochtend van 10.00 tot 11.00 uur, en van 11.30 tot 12.30 uur. €6
per deelname of €50 voor een 10-rittenkaart, inclusief kopje koffie of thee
6) Schaakcafé op dinsdagmiddag van 14.30 tot ongeveer 17.00 uur à €3, inclusief
koffie of thee
7) Wandelgroep op de woensdagochtend van 10.15 tot 12.00 uur à €2, inclusief een
consumptie
8) 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
9) Bootcamp voor jongeren op donderdag 17.45-18.45 uur à € 3,50
10) Walking Football op vrijdagavond van 19.00 tot 20.00 uur à €2,50
1)

LET OP onze website en social media in verband met eventuele (verdere) gevolgen naar
aanleiding van de actuele coronamaatregelen en ontwikkelingen!!! Maar vooralsnog mag
vanaf woensdag 26 januari 2022 alles weer doorgaan, dus wees welkom!!!
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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 de
week van 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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/plusfranssen
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