
Jaargang 55              week 38                18 september 2019           Oplage 2500

 

 

 
 
 
 
 
Jaargang 55      week 37       18 september  2019         Oplage 2500 

 

Laatste zomerse dagen 

. 

Een zonnige zomer bijna voorbij. 
Traag verkorten de dagen, 
de zomerse bloei gaat vertragen. 
Droogte, gebrek aan water 
zorgen voor een vervroegd verval. 
 
Verheug me op moment, dat de natuur 
alle kleuren opnieuw weer verft 
in roodbruin geel en bruinoranje. 
De mooiste kleuring van het jaar 
zijn immers de kleuren in de herfst! 
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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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Carnavalsvereniging de Waterratte 
 

zaterdag 21 september  
ophalen oud papier  

in Heugem en Randwyck. 
 

Graag goed verpakt of gebonden buitenzetten  
(bij voorkeur) op zaterdagmorgen vóór 8.00 uur 

 

Geen houten kisten, tempex of plastic tassen. 
 

Heeft u ons gemist?  
Tot 12.00 uur staat nog een container bij de Klaekeburg. 

 

Secretariaat 0616887083           Dank voor uw medewerking. 
 

 
 

 
 
 

 

Advertentie Tom Gilissen  1/1 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

Carnavalsvereniging de Waterratte 
 

zaterdag 15 december  
ophalen oud papier  

in Heugem en Randwyck. 
 

Graag goed verpakt of gebonden buitenzetten  
(bij voorkeur) op zaterdagmorgen vóór 8.00 uur 

 

Geen houten kisten, tempex of plastic tassen. 
 

Heeft u ons gemist?  
Tot 12.00 uur staat nog een container bij de Klaekeburg. 

 

Secretariaat 0616887083           Dank voor uw medewerking. 
 

 
 

 

 

 

 
 
Tuinman biedt zich aan 0624673239 omg. Heugem/Randwijck 
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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---------------------------------------------------------------------------     

Zaterdag 21 september 19.00 uur H. Mis m.m.v. Gezinskoor. 
Intenties:  Zeswekendienst Lily Mans – Herben. 
Zondag 22 september 13.00 uur Doopviering Giana de Graaf. 
  13.45 uur Doopviering Fleur Floris. 
Maandag 23 september 09.00 uur H. Mis. 
Zondag 29 september 10.00 uur H. Mis Michëlsfeest en Vrijwilligersdag  
  m.m.v. Michaëlskoor & 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  
Zaterdag 07 december 19.00 uur H. Mis m.m.v. Michaëlskoor. 
Maandag 09 december 09.00 uur H. Mis.    
Zaterdag 14 december 19.00 uur H. Mis m.m.v.  

 Collegium Gregorianum SanctaeGertrudis. 
Maandag 16 december 09.00 uur H. Mis. 
Zaterdag 21 december 19.00 uur H. Mis m.m.v. Michaëlskoor. 
Dinsdag 24 december 16.45 uur Herdertjestocht m.m.v. 

                                Harmonie St. Michaël en Gezinskoor. 
  19.00 uur H. Mis gezinsmis m.m.v. Gezinskoor 
  21.30 uur H. Mis nachtmis m.m.v. Michaëlskoor 
Woensdag 25 december 10.00 uur H. Mis. 
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Zaterdag 28 december 19.00 uur H. Mis. m.m.v. Gezinskoor.  
Maandag 30 december 09.00 uur H. Mis. 

 

Mededeling PBR 
Op zondag 29 september wordt in onze kerk weer het feest gevierd 
van de H .Michaël. 
De Hl. Mis begint om 10 uur en wordt opgeluisterd door onze Harmonie  
St. Michael en natuurlijk het St. Michaëlskoor. 
Tevens 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 
 

Klokkenatelier
J.  Beyers

Gediplomeerd uurwerkherstelster.
Ook reparaties aan huis

Janine Beyers
Putstraat12, 6245 LE Eijsden

 043 – 409 06 50 www.beyersklokken.nl
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Uitnodiging  

 

Zaterdag 28 september 2019 Tijd: 14.30 uur  

 

Opening Tuin ‘Oonder de Buimpkes’ Boschstraatkwartier / 
Zwanenstraat 4  Maastricht 

 

Op zaterdag 28 september nodigen wij je graag uit voor de officiële 
opening van de Tuin ‘Oonder de Buimpkes’ van Stichting Samen 
Onbeperkt. Deze feestelijkheid is mede georganiseerd door de Huiskamer 
Boschstraatkwartier BBoost en maakt deel uit van een gezellige middag in 
de buurt met allerlei activiteiten in het kader van Burendag.   

Om 15.00 uur wordt de Tuin ‘Oonder de Buimpkes’ feestelijk geopend 
door Wethouder Mara de Graaf-van Haasen.  Vanaf 14.30 uur ben je van 
harte welkom. Aansluitend is er een borrel en hapje (uit eigen tuin!) op 
Zwanenstraat 4.  

Wij nodigen je van harte uit om aanwezig te zijn!  

De Tuin is deels op hoogte gemaakt zodat mensen met een beperking 
gezellig kunnen tuinieren. Ook kunnen mensen zich aanmelden voor 
deelname aan de tuin activiteiten en zoeken wij enthousiaste vrijwilligers 
om mee te helpen de tuin in stand te houden.  

Voor vragen kun je contact opnemen met Anja Custers op 
telefoonnummer 06-23192154 of per email samenonbeperkt@gmail.com  

  

Graag zien we je op 28 september !  

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

 

   
 
HOOFDSPONSOR 

 
In november 2019 bestaat RKHSV alweer 75 jaar. In het 
weekend van 6 t/m 8 september is dit groots gevierd. 
Wij danken al onze vrijwilligers, leden, buurtgenoten, 
het bestuur, ouders, familie en overige sympathisanten 
voor hun getoonde aanwezigheid en betrokkenheid: 
veer höbbe genote!!! 

 
Programma voor zaterdag 21 september 2019 
 
Thuiswedstrijden  
RKHSV JO15-1G-RKUVC JO15-1 10.45 uur 
RKHSV JO15-2G-LEONIDAS-W JO15-1 12.45 uur 
RKHSV JO12-1-SVO DVC’16 JO12-1M 10.45 uur 
RKHSV JO11-2-SVME JO11-2 10.30 uur 
RKHSV JO10-1-HASLOU JO10-1 10.30 uur 
RKHSV JO10-2-DAALHOF JO10-2 10.30 uur 
RKHSV JO9-1-KEER JO9-1 09.30 uur 
RKHSV JO8-1-SJO ESB’19 JO8-3 09.30 uur 
RKHSV JO8-2-WILLEM I JO8-1 09.30 uur 
RKHSV JO7-1/2-EIJSDEN JO7-1/2 09.30 uur 
Uitwedstrijden  
DVO JO17-1-RKHSV JO17-1 13.30 uur 
BUNDE JO17-1-RKHSV JO17-2G 15.15 uur 
RKASV/GEUSSELT SP JO17-2-RKHSV JO17-3G 13.30 uur 
RKASV JO14-1-RKHSV JO14-1 11.30 uur 
SVME JO13-1-RKHSV JO13-1 11.00 uur 
EIJSDEN JO11G-1-RKHSV JO11-1 11.00 uur 
BUNDE JO10-2-RKHSV JO10-3G 10.30 uur 
VV SCM JO10-1-RKHSV JO10-4G 10.30 uur 
FC BEMELEN G1G-RKHSV G1 11.00 uur 
 
Programma voor zondag 22 september 2019 
 
SCG 1-RKHSV 1 14.30 uur 
RVU 2-RKHSV 2 11.30 uur 
RKASV 2-RKHSV 3 14.30 uur 
SCG 3-RKHSV 4  11.00 uur 
RKVVL/POLARIS VR1-RKHSV VR1 10.30 uur 
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RKHSV – Jubileum 75 jaar 
 

 
 

Het jubileumweekend 6,7 en 8 september jl kende vele variaties, 
zoals een drukbezochte receptie voor de jubilarissen op 
vrijdagavond; een sportieve zeskamp voor jong en oud op zaterdag 
en op zondag een begin met Frühschoppen en aansluitend een 
voetbalwestrijs van oud MVV spelers tegen een selectie van 
RKHSV. 

 

Ook de bewoners van La Valence waren in grote getalen aanwezig 
en deelden in de feestvreugde. Chapeau voor deze bijzondere 
samenwerking. 
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zoals een drukbezochte receptie voor de jubilarissen op 
vrijdagavond; een sportieve zeskamp voor jong en oud op zaterdag 
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Bewoners van La Valence feliciteren RKHSV 
– 75 jarig jubileum  -- 
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8 september 2019 

 

Uitslag Stemtent: ‘Grote meerderheid voor deelname aan wietproef’  

 Afgaande op de uitkomst van de D66 Stemtent op Plein 1992 van 
afgelopen zaterdag, is een meerderheid van de Maastrichtenaren 
voor deelname aan de wietproef. Op de stelling ‘Goed dat 
Maastricht aan de wietproef meedoet’, antwoordde 85% van de 
voorbijgangers op Plein 1992 en de mensen die reageerden via 
internet bevestigend. Van de 162 deelnemers stemden 137 
personen ‘eens’ en 25 personen ‘oneens’.  

 Voorstemmers gaven aan dat het een goede zaak zou zijn als 
coffeeshops hun inkoop kunnen gaan doen bij wiettelers die legaal 
wiet mogen telen. Men verwacht minder problemen met illegale 
wietteelt te krijgen hierdoor.  

 Tegenstemmers waren van mening dat het gebruik van cannabis 
sowieso ongezond is en ontmoedigd zou moeten worden. Andere 
tegenstemmers gaven aan het coffeeshopbeleid mislukt te vinden 
en dat deze beter gesloten zouden kunnen worden.  
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Afslanken met de Benexere BodyProgress
• afslanken • vermindering van cellulites • een mooie strakke huid
• en een goede bloedsomloop

U verliest al centimeters na de eerste behandeling.

1 Behandeling voor € 18.50
5 Behandelingen voor € 87.50
10 Behandelingen voor € 170.00

Behandeling volgens afspraak:
Zeepziedersdreef 3   ☎ 043-3479341  ☎ 06-10630263

1 proefbehandeling gratis tegen inlevering van deze bon
2 maanden geldig vanaf de eerste afspraak

 
Advertentie benexere bodyprogress 1/3 
 
 
 
 
 
 
Even tussendoor 

 
Advertentie benexere bodyprogress 1/3 
 
 
 
 
 
 
Even tussendoor 



12


