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Wijziging bij de Baorebinder. 
 

Een noodzakelijke wijziging bij de 
Baorebinder. 

De eerste uitgave van de Baorebinder 
NA de zomervakantie, komt uit in 

week 35 (01.09) en daarna vervolgens  
nog 2x per maand. 

Zie de verdere toelichting  
hierop op pagina 2. 
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Wijziging bij de Baorebinder. 
 
Een noodzakelijke wijziging bij de Baorebinder. 
De eerste uitgave van de Baorebinder NA de zomer-
vakantie, komt uit in week 35 (01.09)  en daarna 
vervolgens nog 2x per maand. Elke oneven week. 
 
De reden van deze wijziging en dit besluit van het     
bestuur is als volgt. 
 - wij ontvangen te weinig kopy om het blad (12x A5) 
wekelijks te kunnen vullen; dat heeft ook met Corona  
en dus met verenigingsnieuws te maken. 
- de wekelijkse druk op de 1 persoonsredactie is te groot. 
Helaas is voor dit vrijwilligerswerk geen hulp of 
vervanging te krijgen. 
- de vele pagina’s met bladvulling leveren niets op.  
Deze langdurige situatie is negatief voor onze financiële 
positie. 
 

Wij hopen vooral onze trouwe lezers hierdoor toch nog het 
door hun vertrouwde nieuws uit Heugem-Randwyck thuis 
te kunnen brengen. Ook de vaste adverteerders blijven ons 
hierbij steunen. Wij zeggen dank hiervoor en rekenen op 
alle en ieders begrip. 
 
Het bestuur van de BB 
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Hoog water in Heugem en Randwyck. 
 
Vorige week plaatsen wij een bericht uit 2006 en hadden 
daarbij geen enkele verwachting dat deze situatie weer zo 
snel actueel kon worden. 
 
Wij gaan hierover geen foto’s 2021 plaatsen, deze zijn in 
veelvoud te vinden in sociale media. De wijk Heugem-
Randwyck is aan een waterramp ontsnapt. In de nabij 
gelegen campings is de schade evenwel enorm. 
 
De vele TV en krantenberichten hebben verschrikkelijke 
beelden laten zien, waarbij veel schade is ontstaan niet 
alleen in materiele zin. Vooral de persoonlijke tragedies 
blijven weer voorlopig op ons netvlies hangen.  
Wij wensen allen veel sterkte toe. 
 
Ook kunnen waarnemen, dat saamhorigheid nog bestaat, 
dat velen onderlinge hulp bieden en ondersteuning geven 
bij evacuatie van instellingen.  
 
En nog steeds is er geen garantie te geven dat wij hier ooit 
van verlost zijn. Laten we wel hopen dat dit in de toekomst 
aan ons voorbij gaat (waar ook ter wereld? 

 

Als vliegende vliegen vliegen achter vliegende vliegen, vliegen vliegende 
vliegen vliegensvlug. 
 
Ping en Pong waren aan het pingpongen. Ping pingpongde de pingpongbal 
naar Pong en Pong pingpongde de pingpongbal naar Ping. 
 
-tongbrekers-  
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Hoeskamer post-corona heropening maandag 13 september 

Vanaf maandag 13 september zal wekelijks op de maandag de 
hoeskamer Ut groete gelök 
wederom plaatsvinden in de 
sportkantine te Heugem van 13 
tot 16 uur. Deze eerste 
hoeskamer van 13 september 
zal middels een sjiek 
feestprogramma geopend 
worden. Wees allemaal weer 
welkom. 

Verder zal alleen de wandelgroep van de 
woensdagochtend (10.15-11.45 uur) in de 
zomer doorgaan op of vanaf sportpark 
Heugem. Wil je meedoen of ken je iemand 
die wilt meedoen? Wil je een vriend of 
vriendin meenemen? Alles kan: geef je op 
via info@smile043.nl, ook voor het 
opvragen van meer informatie. 

Tot slot alvast een aankondiging voor enkele nieuwe activiteiten na de 
zomer, noteer het alvast in uw agenda: 

1) Sportief Wandelen o.l.v. Jo schoonbroodt – dinsdag 13.00-14.00 
uur – wekelijks vanaf half september 

2) Tai Chi o.l.v. Barbara Schenk – dinsdagochtend – 10 weken lang 
vanaf half september 

3) Beginnerscursus bridgen – donderdagochtend of -middag – 
wekelijks vanaf begin oktober 

4) Vrije inloop schaakcafé – dagdeel nader te bepalen – wekelijks 
vanaf half september 

5) Beginnerscursus schaken – dagdeel nader te bepalen – 
wekelijks vanaf half januari 2022 
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Parochie H.  Michaël  
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 24 juli 19.00 uur H. Mis. kap. Pawel Zelazny 
Zaterdag 31 juli 19.00 uur H. Mis. samenzang Pawel Zelazny 
In de maandaugustus iedere maandag 09.00 uur `n ochtend mis 
Zaterdag 07 augustus 19.00 uur  H. Mis. Kap.Slaven Brajkovic 
Intenties: Jrd. Marie Dassen; Jrd. Ouders Hendrix - Beckers 
Zaterdag 14 augustus 19.00 uur  H. Mis. Kap. Slaven Brajkovic 
Intenties: Ouders Bollen – Urlings; Ouders Overhof Pieters & Ilse; 
 Bèr & Jeannette Spronck – Pleumeekers: 
Zaterdag 21 augustus 19.00 uur  H. Mis. Kap. Slaven Brajkovic 
Zaterdag 28 augustus 19.00 uur  H. Mis. Past. Everard de Jong 
Zaterdag 04 september  19.00 uur  H. Mis. 

In de maand september iedere maandag 09.00 uur `n ochtend mis 
Zaterdag 11 september  19.00 uur  H. Mis. 
  Jrd. Lins & Jeanne v.d. BoornPieters 
Zaterdag 18 september  19.00 uur  H. Mis. 
Zondag 19 september 10.00 uur  H. Mis. EHC. 
Zaterdag 25 september  19.00 uur  H. Mis. 
Zondag 26 september 10.00 uur  H. Mis  St. Michaëlfees/Vrijwilligersdag  
  13.00 uur  Doopviering Elise Kers. 
Op dinsdag 13 jul overleed, in leeftijd van 84 jaar, Nellie van Buuren-Laurant, 
weduwe van Jan van Buuren. Op 17 juli hebben wij, omringd door haar 
naasten, in een mooie dienst , afscheid van Nellie genomen en haar te rusten 
gelegd op ons kerkhof in Heugem. Liefdevol werd zij de laatste tijd verzorgd in 
het hospice Martines in Mechelen. Velen kenden haar als een vrouw van 
levenslust, wilskracht en zorg. Ook door haar grote inzet voor het verenigings- 
leven, zoals haar bijdrage bij het schoonhouden van onze kerk, als zangers bij 
het kerkelijk zangkoor en de inzet voor de damesvereniging, genoot zij alom 
bekendheid. Zo zal zij voortleven in de harten van velen. Laat dit een troost zijn 
voor haar kinderen, klein en achterkleinkinderen. Mag zij, als een diep gelovige 
vrouw, samen met haar overleden echtgenoot Jan en haar dochter Anita, nu 
delen in de Eeuwige Vreugde van de Heer. Wij bidden voor haar 
zielenrust. 
 

 

wensen 
     u 
  allen 
    een 



7

Oplossing kruiswoordpuzzel van week 26.2021 was 
 

A R M B A N D 
 

De PLUS tegoedbon gaat naar  mw. Marieke Bex-Hoogenboom. 
Proficiat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kerken, gebedshuizen, kloosters in Maastricht 

 

 

Foto nr 14  
Grauwzusterskapel (Natuurhistorisch Museum) 

 

Met dank aan iedereen die zo attent was om een reactie te geven. 
 
 Zomervakantie voor de Baorebinder. 

 

De laatste BB voor de zomervakantie verschijnt      
op 28 juli, dat is week 30.                                              

De eerste BB na de zomervakantie valt weer            
op de mat op woensdag 01.09; week 35. 
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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

 

Deze week geen colofon op pagina 2. 
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OUD PAPIER                     
tijdens zomervakantie. 

 

Op zaterdag 21 augustus 
wordt weer oud papier 

opgehaald. 
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D     Secretariaat RKHSV 
Kapittellaan 38, 6229VP Maastricht 
 06-12141452 kantine.  043-3672213  
secretaris@rkhsv.nl           www.rkhsv.nl 

 
 

   
 
HOOFDSPONSOR 

 

ZOMERSTOP – VELDEN GESLOTEN 
 

  
 
Vanaf maandag 12 juli zijn onze velden gesloten in verband met de 
zomerstop. Wij wensen iedereen een fijne zomervakantie, en we 
zien ons weer vanaf maandag 16 augustus. 
 
Lid worden van RKHSV (als speler of als vrijwilliger) 
De voorbereidingen voor het seizoen 2021-2022 zijn op dit moment 
in volle gang, en de meeste teams zijn al ingevuld. Dat betekent ook 
dat dit het moment is om kenbaar te maken dat uzelf, uw zoon of uw 
dochter geïnteresseerd bent/is in het voetbalspel en eventueel lid wil 
worden van RKHSV. Voor nadere informatie kunt u terecht bij 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 komend 
seizoen als vrijwilliger aan de slag te 
gaan (als jeugdleider, of helpen in 
sportkantine, of als dagcoördinator), 
neem dan vrijblijvend contact op met 
RKHSV via info@rkhsv.nl.  
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RKHSV via info@rkhsv.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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