
Jaargang 55              week 39                25 september 2019           Oplage 2500

 

 

Jaargang 55       week 39       25 september  2019        Oplage 2500 

 

Lezen is heerlijk 

het kan heerlijk wezen 
om een boek te lezen: 
boom-roos-vis-vuur 

en een boek is heus niet duur. 
 

hier op bladzijde tachtig 
is mijn boek zo prachtig, 

want daar gaat een wit konijn 
naar zijn oma met de trein. 

 
en op bladzijde honderd: 

pispot omgedonderd 
ha, wat moet ik lachen, 

man. krijg er bijna buikpijn van. 
 

maar bij bladzijde zeven 
huil ik altijd even, 

want daar gaat een kikker 
dood ergens in een boerensloot 
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 Algemeen    

Stichting Contactblad 
Heugem-Randwyck   

     
Redactie, aanlevering digitale kopij, 

bezorgklachten: 
redactie@baorebinder.nl 
        Heugemerstraat 237, 

 6229 AP  Maastricht 
 0638225550 

 
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.” 

Politie - Brandweer - Ambulance 112 
Politie en Wijkagent  
Heugem/Randwyck 

09008844 

Brandweer  - kantoor                  0884507450 
GGD - Ambulance           0468506666 
Gem. M`tricht - algemeen   14043 
Ziggo – Storing- TV / Internet    09001884 
Enexis - Storingen (Elektra/Gas) 08009009 
Enexis - Klantenservice 09007808700 
Gasgarde-storingen 24/7 3616262 
Drugsoverlast / meldpunt 3505111 
Milieuklachtenlijn Provincie      3617070 
Medisch   

Huisartsenpraktijk Heugem 3614646 
Tandartsen  Heugem  Kies 22A                        3618111 
Apotheek Heugem  (BENU) 3615622 
Fysio/Manuele therapie Boyens  3613170 
AZM                           3876543 
AZM - Huisartsenpost  3877777 
AZM - SEH  24/7 3876700 
AZM - Apotheek 24/7    3871750 
La Valence                      6316100 
Envida Service 3690610 
Envida 09002233440 
Dierenkliniek Kusters Heugem 3560555 
Dierenambulance                             09000245 
AA (anonieme alcoholisten)        0851045390 
Onderwijs  
Kindcentrum Anne Frank                  3612916 
Basisschool de Spiegel 3614472 
RK  
Kerkloket (do. 111011.30 u( 3613177 
Priesterwachtdienst     0433690670  
Services en Diensten  Vervolg Services en Diensten 
Servatius Wonen & Vastgoed               3284300 Servaassleutel Huurdersver. -       3261663 
Riolering verstoppingen (RRS) 
Glasschade (Felix) -------------------                                

0475311311 
3430886 

Bewonerskrachten Heugem - 
vragenbkheugem@gmail.com 

Maasvallei woningcorporatie 
Woonpunt woningbouwver.                                                       

3683737 
088050607 

Bewoners Commissie Heugem - 
infobcheugem@ziggo.nl 

Buurtbeheerbedrijf Maastricht 3633470 Storing CV - installatie 24/7 -  0888455000 
Spoed reparatie NA werktijd 3284545  Zonnebloem Heugem-Rw  --  3613398 

 

De wekelijkse Baorebinder is nu ook te lezen op www.HeugemRandwyck.nl 
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Parochie H.  Michaël  
Kerkloket:  H. Pastoorsstraat 15. 6229 AG (Sacristie- ingang kerk)  
Geopend: donderdag 11.00 -11.30 u.  043-3613177     
info@parochieheugem.nl   www.parochieheugem.nl    
Priester wachtdienst  043-3690670.  
Rabo: NL42RABO0117502286    SNS: NL88SNSB0858029146  

t.n.v. H. Michaël Maastricht 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------C---------------------------------------------------------------------------    
  

    
 

Zondag 29 september 10.00 uur H. Mis Michëlsfeest en Vrijwilligersdag  
  m.m.v. Michaëlskoor & Harmonie St. Michaël. 
Intenties  Jrd. Louis Janssen; Jrd. René en Nettie Wijnands – Habets 
 Jrd. Tom van Amerongen; Jrd. Elvira Vermeulen;  
 Jef & Annie Soudant-van Engelshoven; 
Frans & José Costongs-Bessems; Fam Nelissen-Lacroix en grootouders 
Nelissen – Hermkens voor de vrijwilligers van onze Parochie:  
Leden en overleden leden van St. Michaëlskoor en Harmonie St. Michaël; 
Zaterdag 05 oktober 19.00 uur Franciscusmis m.m.v. Gezinskoor. 
                  m.m.v. Gezinskoor.     Koffie/Thee. 
Maandag 07 oktober 09.00 uur H. Mis. 
Zaterdag 12 oktober 19.00 uur H. Mis m.m.v. Michaëlskoor. 
Maandag 14 oktober 09.00 uur H. Mis 
Zaterdag 19 oktober 19.00 uur H. Mis m.m.v. Michaëlskoor 
Maandag 21 oktober 09.00 uur H. Mis 
Zaterdag 26 oktober 19.00 uur H. Mis m.m.v. Michaëlskoor 
Zondag 27 oktober 13.00 uur Doopviering Dex Bakker 
Maandag 28 oktober 09.00 uur H. Mis 
Zondag 03 november 10.00 uur Allerheilige mis m.m.v. Michaëlskoor 
  15.00 uur Allerzielenviering m.m.v. Gezinskoor 
  Grafzegening m.m.v. Harmonie St. Michaël. 
Zaterdag 09 november 19.00 uur H. Mis m.m.v. Michaëlskoor. 
Maandag 11 november 09.00 uur H. Mis. 
Zaterdag 16 november 19.00 uur H. Mis m.m.v. Michaëlskoor. 
Maandag 18 november 09.00 uur H. Mis. 
Zaterdag 23 november 19.00 uur H. Mis m.m.v. Michaëlskoor. 
Maandag 25 november 09.00 uur H. Mis. 
Zondag 01 december 10.00 uur 1e Advent mis m.m.v. Gezinskoor  
                  Gezinsmis   Koffie / Thee  
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DE NIEUWE KAPELAAN 
Wij hebben op een indrukwekkende wijze afscheid genomen van kapelaan 
(pastoor) Anu. In plaats daarvan heeft de bisschop ons een nieuwe 
kapelaan gegeven. In enkele woorden wil hij zichzelf voorstellen: 

Ik ben Pawel, ik kom uit Polen, ik ben 28 jaar 
oud, ik heb twee broers en twee zussen en ik 
kom uit de stad Gdansk (het ligt in het 
noorden van Polen bij de zee). Vroeger 
kwamen daar vele Nederlandse kooplieden, 
die in deze stad handeldreven en daarbij 
hebben ze mooie en typische Nederlandse 
gebouwen opgericht.    
Ik woon in Nederland vanaf september 2010. 
Ik woonde in Cadier en Keer, in het huis 
Blankenberg. Het is een diocesaan, missionair 
seminarie waar priesterstudenten uit 
verschillende landen wonen, om in de 

toekomst priesters van het bisdom Roermond te worden. Ik heb mijn studie 
van de priesteropleiding op Rolduc afgerond. Vanaf 26 oktober 2019 zal ik 
als diaken in onze parochies werken. Ik ben natuurlijk zeer blij met deze 
benoeming. Daarbij deel ik U mede dat ik door handoplegging en gebed 
van de Bisschop van Roermond, Mgr. Harrie Smeets tot diaken gewijd zal 
worden. De wijdingsplechtigheid zal plaatsvinden tijdens de pontificale 
Eucharistieviering op zaterdag 26 oktober 2019 om 10.30 uur in de Sint 
Christoffelkathedraal te Roermond. Van harte nodig ik u uit om deze 
plechtigheid mee te vieren. Aansluitend is er gelegenheid tot feliciteren. In 
deze tijd van voorbereiding wil ik u vragen om voor mij te bidden. Tot ziens 
in onze parochies!      Paweł 

Mededeling PBR 
Komende zondag wordt weer het feest gevierd van H. Michaël. 
De H. Mis van10.00 uur en wordt opgeluisterd door Harmonie St. Michael 
en het kerkelijk St. Michaëlskoor. 
Eveneens gebruiken we deze dag om onze vrijwilligers in het zonnetje te 
zetten. Alle mensen die zich inzetten voor onze parochie en kerk, zingend, 
poetsend, collecterend, de mis dienend, kosters noem ze maar allemaal 
op. Gelukkig hebben we nog altijd mensen die het mooi en zinvol vinden 
om onze geloofsgemeenschap levend te houden. 
Na de mis bij een kopje koffie en wat lekkers kunnen we fijn even van 
gedachten wisselen en blij zijn met de band die ons samen bindt. 
We hopen dat we veel vrijwilligers maar ook parochianen op deze dag 
mogen begroeten. 

Alle leden van de Parochiële BestuursRaad 
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Oplossing Woordzoeker: 
 

 
 
 
Oplossingswoord: 
HERFSTSTORM 
 

Puzzel oplossing 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Als uiterste inzenddatum is per abuis 28 september genoemd, dat moest 
zijn 18 september. Waarvoor onze excuses! 

Uit alle goede inzendingen is de winnaar getrokken. Winnaar is mevrouw : 
Jaycey Kelly . 

De prijs, een tegoedbon van de Plus van € 10, kan afgehaald worden op 
Heugemerstraat 237.  
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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 28 september 2019 
 
Thuiswedstrijden  
RKHSV JO17-1-SCHARN JO17-2 15.00 uur 
RKHSV JO17-2G-RKVVL/POLARIS JO17-1 10.45 uur 
RKHSV JO14-1-RKVV NEERBEEK JO14-1G 12.45 uur 
RKHSV JO13-1-GROENE STER JO13-1 12.45 uur 
RKHSV JO11-1-BUNDE JO11-1 10.30 uur 
RKHSV JO10-3G-VV SCM JO10-1 09.30 uur 
RKHSV JO10-4G-SJO KRIJTLAND JO10-3 09.30 uur 
RKHSV G1-FORTUNA SITTARD G1 14.30 uur 
Uitwedstrijden  
SCG JO15-1-RKHSV JO15-1G 14.00 uur 
DAALHOF JO14-1-RKHSV JO15-2G 12.30 uur 
SPC.JEKERDAL JO12-3-RKHSV JO12-1 10.15 uur 
HEER JO10-1-RKHSV JO10-1 10.00 uur 
SV MEERSSEN JO10-1-RKHSV JO10-2 09.00 uur 
IBC’03/RKVCL JO9-1-RKHSV JO9-1 10.00 uur 
FC GELEEN-ZUID JO8-2-RKHSV JO8-1 08.45 uur 
SV MEERSSEN JO8-1-RKHSV JO8-2 09.00 uur 
EIJSDEN JO7-3/4-RKHSV JO7-1/2  09.30 uur 
RKSV MINOR G1G-RKHSV G2 14.00 uur 
 
Programma voor zondag 29 september 2019 
 
RKHSV 1-LEONIDAS-W 1 14.30 uur 
RKHSV 2-WELTANIA 2 11.30 uur 
SCG 2- RKHSV 3 11.00 uur 
RKHSV 4-SVME 4 09.30 uur 
RKHSV VR1-WELTANIA VR1 (waarschijnlijk 
verplaatst) 

12.00 uur 

 
ROOD GROEN LVC’01 1-DBSV 1 14.30 uur 
HASLOU 3-DBSV 2 12.15 uur 
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Rare Patat 

Ontdaan van zijn schil 

Stapte de aardappel in bad 

Is dit wat ik wil? 

Dacht die 

rare patat 

 

Of maak ik 

een fout 

Want voor je 

weet.. 

Nu is het 

nog koud 

Maar straks 

wordt het 

heet 

 

En na deze 

pan? 

Ach ik zit er niet mee 

waar ik eindigen kan 

Ik zat toch al in de puree 

Nog één moment 
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Kennen we deze nog? 

Jong dat löp! Zó, dat gaat! 

Mestreechs kerteerke. Maastrichts kwartiertje. 

Ich zèt ut in miene callepin. Ik zet het in mijn agenda. 

Dat waor ech sjiek! Dat was echt leuk! 

Ich gaon kemissies daon. Ik ga boodschappen doen. 

Sjinaos! Opdonder. 

Ich höb unne bougie. Ik heb een kaars. 

De sjevraoje loupe euver mien rögk. De rillingen lopen over mijn rug. 

Ich höb sjevraoje. Ik heb de rillingen. 

Zoe veerdig wie e communieklèdsje Zo klaar als het maar kan! 

Höb se 'nne kengkee? Heb je een olielamp? 

Dich bis 'nne batteraof! Je bent een kwajongen! 

Batsegeziech. Onnozel persoon. 

Tot astrein! Tot straks! 

 Zalle veer get pikke?Zullen we een hapje eten? 

Ich kin miech rappelere. Ik kan me herinneren. 

Gebruuk de zeibaor! Gebruik het vergiet! 

Ich höb dit mit belump gesjreve. Ik heb dit met beleid geschreven 
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Mosterdsoep 

Ingrediënten 

 1 prei 
 250 gr aardappel (geschild) 
 25 gr boter 
 2 eetlepels grove mosterd (of meer) 
 1 blokje kippenbouillon 
 100 ml slagroom of kookroom 
 1 liter water 

Bereiding 
Hak de prei in ringetjes. Snijd de aardappels in stukken van 3 
cm. Verhit de boter in een (soep)pan. Voeg de aardappel en 
prei toe en roerbak een paar minuutjes. Roer de mosterd 
erdoor en voeg dan het water toe en breng aan de kook. Laat 
het bouillonblokje in de soep oplossen en kook alles 15 
minuutjes. 

Pureer als de aardappel gaar zijn alles fijn met een 
staafmixer. Giet de room erbij en roer nogmaals goed door. 
Proef of de soep goed op smaak is en misschien nog een 
snufje peper, zout of een beetje mosterd mist. Garneer de 
soep eventueel met een beetje extra room of wat ringetjes 
prei. 
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