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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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Advertentie Tom Gilissen ½ 
 

 
 
 
 

 
Advertentie Benexere Bodyprogress 1/3 
 
 
 

 
 
 
 
 
Nette vrouw, biedt zich aan bij ouder echtpaar of oudere dame, voor 
boodschappen doen en/of wandelen. En eventueel lichte huishoudelijke 
karweitjes, omgeving Heugem/Randwijck. 

Tel.: 06 46987031 
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Klokkenatelier
J.  Beyers

Gediplomeerd uurwerkherstelster.
Ook reparaties aan huis

Janine Beyers
Putstraat12, 6245 LE Eijsden

 043 – 409 06 50 www.beyersklokken.nl

Samen Zingen op Zondag!! 
  
Omdat zingen goed is voor je humeur, je conditie, je longen… gaan we 
‘Samen Zingen op Zondag’. 
Liedjes uit de oude doos, nieuwe liedjes, alles komt aan bod. Onder de 
muzikale begeleiding van pianist Edward Berden. 
 
Kom Samen zingen! Iedereen is welkom op 24 november van 14:00 tot 
16:00! 
Meedoen is GRATIS en Trajekt zorgt voor een kopje koffie of thee. 
Je hoeft niet te kunnen zingen om mee te doen, het gaat vooral om de 
gezelligheid! 
  
Waar:                 Buurtcentrum De Boeckel, de Heeg 
Wanneer:          Zondag 24 november van 14:00 tot 16:00 uur 
  
Wil je meer weten dat kunt u contact opnemen met Buurtcentrum De 
Boeckel, T 043 – 763 00 20. 
 
Advertentie Klokkenatelier Beijers ¼ 
 
 
 

 
Advertentie Erik Thiemann ¼ 
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Maastricht, 3 november 2019 

 

Uitslag Stemtent: ‘Meerderheid voorstander van enkel een 
gemeentelijk vuurwerkevenement tijdens Oud en Nieuw’ 

Afgaande op de uitkomst van de D66 Stemtent op Plein 1992 van 

afgelopen zaterdag, is een grote meerderheid van de Maastrichtenaren 

voor het stoppen met particulier vuurwerk en het in plaats daarvan 

organiseren van een gemeentelijk vuurwerkevenement. Op de stelling 

‘Tijdens Oud en Nieuw alleen gemeentelijk vuurwerkevenement’, 

antwoordde 90% van de voorbijgangers op Plein 1992 en de mensen die 

reageerden via internet bevestigend. Van de 50 deelnemers stemden 45 

personen ‘eens’ en 5 personen ‘oneens’. 

Voorstemmers gaven aan dat het goed zou zijn als er gestopt zou worden 

met particulier vuurwerk. Dit zou beter zijn voor de veiligheid, het milieu en 

de rust voor mens en dier. Sommige voorstanders zagen zelfs liever 

helemaal geen vuurwerk meer, dus ook niet in de vorm van een 

gemeentelijk evenement. 

 

Tegenstemmers waren van mening dat het afsteken van particulier 

vuurwerk er gewoon bij hoort tijdens Oud en Nieuw.  
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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 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     

Zaterdag 16 november 19.00 uur H. Mis m.m.v. Michaëlskoor. 
Intenties: Ouders Overhof – Pieters; Ouders Bollen – Urlings; 
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.  Michaëlskoor 
                  Gezinsmis   Koffie / Thee 
Maandag 02 december 09.00 uur H. Mis.    
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. 

PBR 
KERSTBOMEN 

              De werkgroep St. Michaëelsgilde is op zoek naar sparren voor de 
              versiering en aankleding van de Kerststal.  
              Wie heeft nog één of meerdere sparren van minimaal 5 meter in 
zijn tuin staan en is van plan deze, de komende tijd, te gaan rooien? 
Wij zouden het zeer op prijs stellen als u dan contact opneemt met:  
John Baan    06-42357878 of per e-mail:  j.baan@ziggo.nl 
U zult begrijpen dat zij ALLEEN zagen en afvoeren en GEEN wortels rooien. 

 

KERKLOKET 
  24/7 bereikbaar via; info@parochieheugem.nl 

Reactie binnen 24 uur! 
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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 16 november 2019 
 
RKHSV jeugd – thuiswedstrijden 
RKHSV G2-RKSV MINOR G1G 14.30 uur 
RKHSV JO15-1G-SCHARN JO15-2 10.45 uur 
RKHSV JO15-2G-BMR/SNC’14 JO15-1 12.45 uur 
RKHSV JO14-1G-SV HULSBERG JO14-1 12.45 uur 
RKHSV JO12-1-EIJSDEN JO12-1G 10.45 uur 
RKHSV JO11-2-SV GEULDAL JO11-1 10.30 uur 
RKHSV JO10-2-LEONIDAS-W JO10-2 09.30 uur 
RKHSV JO9-1-EIJSDEN JO9-2G 09.30 uur 
RKHSV JO8-1-SPC.JEKERDAL JO8-2 09.30 uur 
RKHSV jeugd – uitwedstrijden 
VV SCHAESBERG JO17-1-RKHSV JO17-1 14.00 uur 
RKASV/GEUSSELT SPJO17-1-RKHSV JO17-2G 11.30 uur 
RKVVL/POLARIS JO17-2-RKHSV JO17-3G  14.30 uur 
RKSV MINOR/WIJNANDIA JO13-2-RKHSV JO13-1 09.30 uur 
LEONIDAS-W JO11-1-RKHSV JO11-1 11.00 uur 
DAALHOF JO10-1-RKHSV JO10-1  10.30 uur 
HEER JO10-3-RKHSV JO10-3G 10.30 uur 
KEER JO10-1-RKHSV JO10-4G 10.00 uur 
SJO KRIJTLAND JO8-2-RKHSV JO8-3 09.00 uur 
FORTUNA SITTARD G1-RKHSV G1 15.00 uur 
 
Programma voor zondag 17 november 2019 
 
RKHSV senioren – uitwedstrijden 
SV ZWART-WIT ’19 1-RKHSV 1 14.30 uur 
VV SCM 2-RKHSV 2 11.00 uur 
RKHSV 3 VRIJ  
VV SCM 6-RKHSV 4 11.00 uur 
SVO DVC’16 VR1-RKHSV VR1 12.00 uur 
DBSV senioren – thuiswedstrijden 
DBSV 1 VRIJ 14.30 uur 
DBSV 2-RKVVM 2 12.00 uur 
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Uniek concert in Limburg: Boo Boo Davis (VS) vrijdag 15 november 
in Maastricht 

 Vrijdag 15 november 20.00 uur komt de levende (blues)legende Boo Boo Davis 
naar Maastricht voor een exclusief concert in Limburg. Het voorprogramma in de 
Sterzaal (vh de Berchmans, Bredestraat 19). Het voorprogramma wordt verzorgd 
door niemand minder dan de Heerlense delta blues/folk/americana 
zanger/gitarist Robbert Duijf, onlangs winnaar van de  Dutch Blues Challenge. 

 De Amerkiaan Boo Boo Davis is een fenomeen en een overlever die behoort tot 
de laatste generatie van muzikanten die hun muziek nog direct baseren op een 
hard leven in de Mississippi Delta. Sinds 2008 heeft Boo Boo Davis met zijn 
huidige gitarist Jan Mittendorp en drummer John Gerritse zeven platen 
uitgebracht en bijna 500 concerten gedaan in meer dan twintig verschillende 
Europese landen.  

  

 

Guiding Spirit 

Ondanks het feit dat hij analfabeet is heeft hij, samen met zijn ‘guiding spirit’ 
Dave, toch een manier gevonden om zich staande te houden in de moderne 
wereld: “The blues helps me to keep my spirit high and survive day-to-day life. It 
deals with all the basic raw elements of life; good and bad, plain and simple.” 

Voorprogramma Robbert Duijf (Heerlen) 

Uniek concert in Limburg: Boo Boo Davis (VS) vrijdag 15 november 
in Maastricht 

 Vrijdag 15 november 20.00 uur komt de levende (blues)legende Boo Boo Davis 
naar Maastricht voor een exclusief concert in Limburg. Het voorprogramma in de 
Sterzaal (vh de Berchmans, Bredestraat 19). Het voorprogramma wordt verzorgd 
door niemand minder dan de Heerlense delta blues/folk/americana 
zanger/gitarist Robbert Duijf, onlangs winnaar van de  Dutch Blues Challenge. 

 De Amerkiaan Boo Boo Davis is een fenomeen en een overlever die behoort tot 
de laatste generatie van muzikanten die hun muziek nog direct baseren op een 
hard leven in de Mississippi Delta. Sinds 2008 heeft Boo Boo Davis met zijn 
huidige gitarist Jan Mittendorp en drummer John Gerritse zeven platen 
uitgebracht en bijna 500 concerten gedaan in meer dan twintig verschillende 
Europese landen.  

  

 

Guiding Spirit 

Ondanks het feit dat hij analfabeet is heeft hij, samen met zijn ‘guiding spirit’ 
Dave, toch een manier gevonden om zich staande te houden in de moderne 
wereld: “The blues helps me to keep my spirit high and survive day-to-day life. It 
deals with all the basic raw elements of life; good and bad, plain and simple.” 

Voorprogramma Robbert Duijf (Heerlen) 
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Carnavalsvereniging de Waterratte 
 

zaterdag 16 november  
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. 
 

 
 

 
 
 

 

 
Robbert Duijf 
 
Singer-songwriter, gitarist Robbert Duijf, is een passievol muzikant die puur, 
oprecht en vol overgave zijn muziek presenteert. Als je Robbert live aan het werk 
ziet, zingt en vertelt hij zijn verhalen met overgave. Het gitaarspel is toegewijd en 
het best te omschrijven als early fingerpicking blues aangevuld met veel slide 
werk. Zijn stijl is een mix van delta-blues, americana en folk. Onlangs verscheen 
zijn zeer goed ontvangen debuut-EP Going Home. Een groot talent waar we nog 
veel van gaan horen en die meer en meer gevraagd wordt. 
  
Tickets: Tickets (à 15 euro) en meer info: www.rootsunlimited.nl 
 

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. 
 



11

De zak van Sinterklaas 

De zak van Sinterklaas, Sinterklaas, Sinterklaas. 
De zak van Sinterklaas, 
oh jongens, jongens, ‘t is zo’n baas! 

Daar stopt hij, daar stopt hij, 
daar stopt hij blij van zin. 
De hele, de hele, de hele wereld in! 

De zak van Sinterklaas, Sinterklaas, Sinterklaas. 
De zak van Sinterklaas, 
oh jongens, jongens ‘t is zo’n baas! 

Hij is voor groot en klein, groot en klein, groot en klein. 
Hij is voor groot en klein, 
voorzien, voorzien van marsepein. 

En bergen, en bergen, en bergen suikergoed. 
Zo lekker, zo lekker, 
zo lekker en zo zoet. 

Hij is voor groot en klein, groot en klein, groot en klein. 
Hij is voor groot en klein, 
voorzien, voorzien van marsepein. 

Maar onder in die zak, in die zak, in die zak. 
Maar onder in die zak, 
daar ligt het hele grote pak. 

Voor ’t lieve, voor ’t zoete, voor ’t lieve, zoete kind. 
Zeg was jij, zeg was jij, 
dit jaar gehoorzaam vrind? 

Maar onder in die zak, in die zak, in die zak. 
Maar onder in die zak, 
daar ligt het hele grote pak  
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