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De Baorebinder feliciteert Intratuin Maastricht 
  

 
Intratuin Maastricht aan de Molensingel heeft opnieuw uitgebreid. 

Ga het zien, ga het beleven. 
 

Een toplocatie om te shoppen, hapje te eten of 
voor een lekkere kop koffie. 

 

Marc en Paul en alle medewerkers veel succes gewenst. 
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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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Voetklachten en Podotherapie Hermanns 
 
Pijn onder de hiel of voetholte 
 
Het hielbeen is een groot, stevig bot met twee belangrijke functies; het 
dragen van het lichaamsgewicht tijdens het staan en het afwikkelen van 
de voet tijdens het lopen. Daarnaast is het een aanhechtingspunt voor een 
aantal enkelbanden en pezen in de voet.  
Aan de onderkant van de hiel zit een pees die er voor zorgt dat de 
voetholte mooi in stand blijft. Wanneer een voet is doorgezakt of juist heel 
hol is, komt er teveel trekkracht op de pees te staan en zal men 
pijnklachten ervaren onder de hiel en/of onder de voetholte. Vooral na 
lang zitten en na het slapen, ervaart men deze pijnklachten bij het staan 
en lopen. Indien er niets aan deze klachten gedaan wordt, kan de pijn 
zelfs de hele dag aanhouden.  
 
Podotherapie Hermanns heeft een protocol opgezet waardoor nagenoeg 
iedereen van deze klachten af kan komen. Bel dus voor een afspraak of 
kijk op onze website. 
 

 Maastricht Oost  Einsteinstraat 34         
(Gezondheidscentrum Heer) 

  
 Maastricht West  Brouwersdijk 100          
 (Zorgpark Scharn) 
   
 Maastricht Scharn  Vijverdalseweg 4            
 (Medisch Centrum Annadal)              

 
Tel: 085-053 00 33 
www.podotherapiehermanns.nl 
 
 
 
 
 
 
Bij de meeste verzekeraars wordt het grootste deel van de therapieën 
vergoed en podotherapie valt niet onder uw eigen risico. Podotherapie is 
vrij toegankelijk, wat wil zeggen dat u een afspraak kunt maken zonder 
verwijzing van een arts of medisch specialist! 
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Oplossing puzzel  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uit alle goede inzendingen is de winnaar getrokken. Winnaar is  

B. van den Berk-Westhoff. 

 De prijs, een tegoedbon van de Plus van € 10, kan afgehaald worden op 
Heugemerstraat 237.   

 
 
De winnares van de puzzel van week 36, mevrouw Jacey Kelly, heeft 
haar prijs nog niet opgehaald. 

 
 

 
 
Oplossing kruiswoordpuzzel: 
 

 
 
 
Oplossingswoord: 
 

 



7

website contact agenda

Beste buren,  
 
Graag informeren wij u middels deze mail over de komende evenementen in MECC 
Maastricht. De vergunningen voor deze evenementen zijn verleend door de gemeente 
Maastricht. In deze vergunningen zijn een aantal voorwaarden opgenomen, waaraan wij 
ons moeten houden met betrekking tot het maximale geluidsniveau, het voorkomen van 
openbare orde problemen en het waarborgen van de veiligheid. Wij hebben diverse 
maatregelen getroffen om deze voorschriften na te leven en wij doen er alles aan om deze 
evenementen ordelijk te laten verlopen. Dat ondanks de getroffen maatregelen deze 
evenementen enige overlast met zich mee kunnen brengen sluiten wij niet uit. Wij hopen 
dat u daarvoor begrip kunt opbrengen. Als er naar uw mening toch teveel overlast wordt 
veroorzaakt dan kunt u, tijdens deze evenementen, contact met ons opnemen via 
telefoonnummer 043 383 83 83. 

 VERWENCONCERT ENVIDA 
vrijdag 18 oktober 2019 – 12u30 tot 17u00  
De soundcheck zal op dezelfde dag overdag plaatsvinden.  

 PERSONEELSFEEST ENVIDA 
zaterdag 19 oktober 2019 – 20u00 tot 01u30  
De soundcheck zal op dezelfde dag overdag plaatsvinden.  

 90’s FOREVER  
zaterdag 2 november 2019 – 20u30 tot 05u00  
De soundchecken zullen op vrijdag 1 november van 18u00 tot 22u00 en op 
zaterdag 2 november vanaf 12u00 plaatsvinden. Voor meer informatie over de 90’s 
Forever zie 90sforever.nl/indoor.  

 DE 11e VAN DE 11e 
maandag 11 november 2019 – 09u30 deuren open, 11u11 start tot 20u00  
De soundcheck zal op maandag 11 november vanaf 07u00 plaatsvinden. Voor meer 
informatie over de 11e van de 11e zie sjengkraftkompenei.nl/de11devande11de.   

  
Eind volgende week kunnen wij u per mail nader informeren over de getroffen maatregelen 
om de overlast voor u als buren te beperken tijdens de 11e van de 11e.    

Wij danken u voor uw begrip! 
  
Met vriendelijke groet, 
MECC Maastricht B.V.  
 
Rob van de Wiel  
Algemeen Directeur  
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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 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     

Vrijdag 25 oktober 19.00 uur Taizéviering m.m.v. Gezinskoor. 
Zaterdag 26 oktober 19.00 uur H. Mis m.m.v. Michaëlskoor 
Zondag 27 oktober 13.00 uur Doopviering Dex Bakker 
  13.45 uur Doopviering Fleur Floris 
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. 
Maandag 04 november 09.00 uur H. Mis 
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. 
Zondag 24 november 13.00 uur Doopviering Kai Mortiaux. 
Maandag 25 november 09.00 uur H. Mis. 
Zaterdag 30 november 19.00 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.    
Vrijdag 13 december 19.00 uur AMBY Taizéviering (Gezinskoor) 
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. 
Maandag 23 december 09.00 uur H. Mis. 
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. 
Zaterdag 28 december 19.00 uur H. Mis. m.m.v. Gezinskoor.  
Maandag 30 december 09.00 uur H. Mis. 
 
 

Kerkloket is iedere donderdag geopend van 11.00 tot 11.30 uur  
en 24/7 via; info@parochieheugem.nl 
DIT LAATSTE HEEFT ONZE VOORKEUR!  



9

Mededeling PBR 
 

Zondag 3 november wordt het feest van 
Allerheiligen gevierd. Op deze dag wordt ook 
stilgestaan bij de overledenen. 
Iedereen kan dit doen op zijn eigen plek; in de 
kerk tijdens de viering, op het kerkhof, bij de 
urnengraven of thuis bij de foto, terugdenken 
aan zijn/haar dierbaren. 
 

 
We hebben in Heugem nu ook sinds kort een strooiveld. 
Hier kan de as van de overledene worden 
uitgestrooid, u kunt hierover contact opnemen 
met de beheerders van het kerkhof. Tevens is 
er dan ook plaats om een gedenkplaatje op 
een herdenkingssteen te plaatsen. 
Na de Allerzielenviering van 15.00 uur nemen 
wij het strooiveld officieel in gebruik. 
Dit strooiveld is mogelijk gemaakt door de inzet 
van de mensen die het hele jaar zorgen dat het kerkhof er mooi bij ligt. 

Verder kunnen we nog vertellen dat er een mooie 
Hedera-haag rond het kerkhof is geplaatst. 
Dit werd gedaan door een aantal vrijwilligers samen 
met onze vaste mensen, dank jullie wel hiervoor. 
De planten zijn gratis ter beschikking gesteld door 
Intratuin - Maastricht.  
Wij willen Mark en Paul Smeets dan ook hartelijk 
danken voor deze royale sponsoring. 

 

Parochiële bestuursraad St. Michaël 
 
 

 
 
   Harmonie “St. Michaël” Heugem 
 

 
Onze eigen harmonie heeft weer een heel mooi resultaat behaald 
op het Bondsconcours. 
 
85,08 punten 
1e prijs met promotie 
 
Wij feliciteren jullie allemaal met deze mooie uitslag. 
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Sponsor CV de Waterratte GRATIS! Ga naar iksponsor.dewaterratte.nlKoop online bij 
deze winkels en CV de Waterratte krijgen een deel van de aankoopprijs. Jij betaalt niet 
meer. 
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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 26 oktober 2019 
 
RKHSV jeugd – thuiswedstrijden 
RKHSV G2-SPORTCLUB’25 G1 14.30 uur 
RKHSV JO17-3G-SV GEULDAL JO17-1 10.45 uur 
RKHSV JO15-1G-SPC.JEKERDAL JO15-2 10.45 uur 
RKHSV JO14-1G-SCG JO14-1 12.45 uur 
RKHSV JO13-1-SPC.JEKERDAL JO13-3G 12.45 uur 
RKHSV JO12-1-SVME JO12-1 10.45 uur 
RKHSV JO11-1-BMR/SNC’14 JO11-1 10.30 uur 
RKHSV JO10-4G-HEER JO10-3 09.30 uur 
RKHSV JO9-1-WALRAM JO9-1G 09.30 uur 
RKHSV jeugd – uitwedstrijden 
EHC/HEUTS G2G-RKHSV G1 12.00 uur 
BORN JO17-2-RKHSV JO17-1 13.00 uur 
EIJSDEN JO15-2-RKHSV JO15-2G 14.30 uur 
SVME JO11-1-RKHSV JO11-2 10.30 uur 
SPC.JEKERDAL JO10-2-RKHSV JO10-1 10.15 uur 
SV HULSBERG JO10-1-RKHSV JO10-2 09.30 uur 
SPC.JEKERDAL JO10-5-RKHSV JO10-3G 10.15 uur 
CAESAR JO8-2-RKHSV JO8-1 09.30 uur 
VOERENDAAL/RKSVB JO8-2-RKHSV JO8-3 09.00 uur 
SCHARN JO7-3/4-RKHSV JO7-1/2  10.00 uur 
 
Programma voor zondag 27 oktober 2019 
 
RKHSV senioren – uitwedstrijden 
RKVVM 1-RKHSV 1 14.30 uur 
WDZ 2-RKHSV 2 11.30 uur 
GEUSSELT SPORT 2-RKHSV 3 11.00 uur 
DBSV 5-RKHSV 4 09.30 uur 
DBSV VR1-RKHSV VR1 12.00 uur 
DBSV senioren – thuiswedstrijden 
DBSV 1-WILLEM I 1 14.30 uur 
DBSV 2-BUNDE 2 12.00 uur 
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                      Contactblad Heugem-Randwyck 

 
 

 

We zijn al goed op weg! 

 
Veel van onze lezers hebben al gehoor gegeven aan onze oproep 
om een bijdrage te leveren aan het in stand houden van onze 
Baorebinder.  

We zijn natuurlijk blij en danken iedereen die al de moeite genomen 
heeft om een bedrag over te maken of in de brievenbus van de 
redactie te doen. 

Echter, we zijn er nog niet. Er is veel nodig……. 

 

U doet toch ook weer mee? 
 

 
Maak ook uw bijdrage van (min. € 5, -) over op rekening 

 

NL05RABO0117597236 tnv de Baorebinder. 

 

Draagt u liever contant bij? Dat kan bij Thea Wesselingh, 
Heugemerstraat 237. 
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Tuinzicht Lichtenberg ~ samentuin in Heugem  
 

Samentuindag 
Aanstaande zaterdag 26 oktober is weer de laatste 
gezamenlijke werkdag van het seizoen. 
~Van harte welkom tussen 10:00 - 15:00 ~ 
 
Afgelopen seizoen was een rijk seizoen, veel bloemen, 
veel insecten, maar ook een droog seizoen, we staan 
voor nieuwe uitdagingen op de tuin. Wat doen we met 
water en de woelmuizen, die ook meer lijken te worden 
met die droge periodes.  
Op die woelmuizen denken we iets te hebben 
gevonden: een ‘loerpaal’, waar roofvogels op de uitkijk 

kunnen zitten en dan hopelijk wat woelmuizen gaan vangen! 
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Op deze plaats had voor € 19,50 

 
 

Inlichtingen over prijs en adverteren bij de redactie 
 043-3610090 

redactie@baorebinder.nl 
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Denk aan de langere nachtrust van               
26 naar 27 oktober 2019. 

Klok één uur terug!! 
Welterusten! 
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