Jaargang 58

week 8

23.02.2022

Oplage 2400

Extra Carnavals Baorebinder

Blief dit jaor NEET thoes en meh verseer toch eur Hoes met de
vlag Blauw, Geel vaan CV de Waterratte,
de nuije vlag van CV de Kikkers
en de algemeine vlag Roed, Geel en Greun

Deze week een extra Baorebinder in verband met
Carnaval in samenwerking met CV de Kikkers
en CV de Waterratte.

Roed

Geel

Greun

Dank aan alle vaste adverteerders voor het
vertrouwen in moeilijke tijden. Om die reden
plaatsen wij alle advertenties in deze BB gratis.
Redactie@baorebinder.nl

Carnevalsmaondag zienzien
Carnevalsmaondag
veer ope vaanaof 13.11 oor.
eer ope vaanaof 13.11 oo
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Oproer en vreigel.

In elke vereiniging is wel ‘ns vreigel, Bei de Waterratte uut zich dat met
het goeije met de mutsen. Miestal kumpt dat wel weer good.
1971 waor ouch zo ein vreigeljaor. ‘t Had met d’n optoch te make.
Rumoer in ’t dorpke aon de Maos.
Veuraof aon de optoch hubbe de 3 gebroeders van Hooren de
Heugemerstraot vrijgemaak van obstakels en protestmeekers.
Met peerd, schild en waopenstok veurop. Van links nao rechts: Cor,
Marconi en Rudy van Hooren. (foto hook Heugemerstraat en de Beente.
Dank aan de familie van Hooren)

Ook in 1988 had zich rond de Prins van dat jaar een groep oudere
hangjonggeren verenigd. De vergevordere plannen waren om een coupe
te plegen op de Redactie van de Baorebinder. Tijdens de optocht
werden pamfletten verspreid, zie de volgende pagina’s.
Gelukkig is het er niet van gekomen.
De BB is dit jaar bezig met zijn 58 ste Jaargang.
Chapeau (voor ons zelf)
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Helaas geine optoch!
Wie gere veer ouch gewèld hadde mer ut
is neet meugelek um dit jaor unne optoch
in Heugem te ransjere.

Veur 2023 goon veer same mèt de Heugemse vereiniginge kieke
wie veer weer unne sjieken optoch kinne ransjere.
Höb geer ideeje euver d'n optoch in Heugem daan kint geer die
sjikke nao kretser@dewaterratte.nl. Veer numme dan kontak mèt
uuch op um ins euver die ideeje te praote.
Trèkking loterij op zaoterdag 26 miert in d'n awwe
Herremeniezaol
Höb geer loote gekoch en zeet benuijd of geer deej sjieke fiets
van Fietsen de Beente of sjoene tegoedbon van Intratuin, of ein
van die ander prijs höb gewonne?
Kom dan op zaoterdag 26 miert vaanaof 20:30 nao d'n Awwe
Herremeniezaol want dao zal de trèkking plaots vinde,
teijdes ut haaf vastebal.
D'n oetslaag zal later in de Baorebinder, op us website of social
bekind weure gemaak.
Ut is netuurlek väöl leuker um live de debie te zien.
CV de Waterratte
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Bèste sponsoren, vrun vaan de kikkers, inwoeners vaan
Heugem en Randwiek.
Via dit beriech wèlle veer vaan CV de Kikkers uuch bedaanke veur de
sponsoring vaan eus vereniging. Met eur beidrage es sponsor en/of
“vrun vaan de kikkers” hellep geer us vereineging hiel väöl.
Daankzei eur steun kinne veer dees vereniging drejjende hawwe.
In us 5x11 zjubilei jaor höbbe veer kikkerveendels laote make en dees
zien te koup bij de veurzitter Jean Herben (Doesweien 28 tel
0615063069) veur €15 p.st..'T zow sjiek zien es Heugem en Randwiek
greun zow kleure mèt de veendel vaan de kikkers. Ouch höbbe veer
veur us zjubilei un speciaol knöpke laote make wat geer kint koupe veur
€2,50 p.st. beij Han Olivier Heugemerstraat 239A.

Zjubilei knuipke €2.50

Zjubilei Kikkerveendel € 15.00

Welt geer “vrun vaan de kikkers” weure/blieve daan kin dat veur 11
euro per seizoen. Daan kreig geer un speciaol veur uch gemaak
naomsjèld mit de vastelaovend. Zekers maag geer us ouch steune mit
un financiële beidrage. Geer kint ut bedraag euvermaake op naam van
cv de kikkers bankrekeningnr. NL29RABO0159141419 oonder
vermelding vaan vrun vaan de kikkers “ en eure naom” 2022 of allein eure

naom 2022.
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RKHSV Prins Jordy 2004 , alaaf
Had ouch zoe mer de nuije Prins van de Waterratte 2022 kinne zien!!

Sanitair, gas-, water- en c.v.- installaties.
Termileslaan 140, 6229 VX Maastricht
gsm: 06-25071787
www.Becksinstallatietechniek.nl
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Ziekenvervoer nodig ?
Wij rijden voor ALLE ZORGVERZEKERAARS

TAXI NELISSEN

Tel. 043 - 407 13 43
19

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
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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 nog niemand gezien of u was niet thuis en wil toch zeker
onze vereniging steunen met een lot?
Koop het online via www.dewaterratte.nl of kom even langs op
de Heugemerpastoorstraat 14 in Heugem.
Alvast bedankt voor uw bijdrage en wij gaan er voor zorgen dat
uw giften goed worden besteed.
CV de Waterratte
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pietersautos@ziggo.nl

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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Volkslied van Heugem met pentekening van Cees van Kooten
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Parochie St. Michaёl had een nieuw pijporgel nodig in 1980.
Het Heugems Mannenkoor maakte het model op een carnavalswagen.
(Met dank aan Staalbouw Frijns BV)
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NIEUW!

Verbouwing van ons kassapark,
we krijgen ‘selfpay en scan&go’!

Wij gaan ons kassapark aanpassen, we gaan namelijk ‘selfpay
en scan&go’ toevoegen. Dit houdt in dat onze zelfscankassa’s
en enkele lijnkassa’s gaan verdwijnen. Hier voor in de plaats
komen 8 afrekenpunten om zelf uw zelfscan boodschappen
af te rekenen, of om zelf uw producten te scannen en af te
rekenen. U kunt er natuurlijk ook nog altijd voor kiezen om uw
boodschappen af te rekenen aan 1 van onze lijnkassa’s. Voor
ieder wat wils dus! Tevens gaan we onze servicebalie aanpassen
en verplaatsen.
Vanwege deze interne verbouwing zijn wij woensdag 2 maart
de hele dag gesloten. We gaan die dag met zijn allen benutten
om onze winkel verder te optimaliseren. Donderdag 3 maart
staan wij vanaf 8.00 uur gewoon weer voor u klaar!
Vind u het spannend om gebruik te maken van onze ‘selfpay
en scan&go’ kassa’s? Geen probleem! Ook hier staan onze
caissières klaar om u te helpen en uit te leggen hoe het zelf
afrekenen in zijn werk gaat.

LET OP: woensdag 2 maart is onze winkel gesloten i.v.m. de verbouwing!

De Beente 86 6229 AV | Maastricht | 043 361 2090
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/plusfranssen

/plusfranssen
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