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Algemeen 
 

 

POLITIE – AMBULANCE - BRANDWEER 112 
Politie en Wijkagent  Heugem/Randwyck 09008844 
Brandweer  - kantoor 0884507450 
GGD - Ambulance 0468506666 
Gemeente Maastricht - algemeen 14043 
Nationaal storingsnummer - gas en stroom 08009009 
Gasgarde-storingen 24/7 0433616262 
Medisch   

Huisartsenpraktijk Heugem 0433614646 
Tandartsen Dental Clinics Heerderein 0433614521 
Apotheek Heugem  (BENU) 0433615622 
Fysio/Manuele therapie Boyens 0433613170 
AZM 0433876543 
AZM - Huisartsenpost 0433877777 
AZM – Spoed Eisende Hulp  24/7 0433876700 
AZM - Apotheek 24/7 0433871750 
La Valence 0436316100 
Envida Service 0433690610 
Sterkliniek Dierenartsen Maastricht 0433560555 
Dierenambulance 09000245 
Onderwijs  
Kindcentrum Anne Frank 0433612916 
Basisschool de Spiegel 0433614472 
RK  
Kerkloket (do. 11.00 -11.30 uur) 0433610060 
Priesterwachtdienst 0433690670 
Services – Diensten - Divers  
Servatius Wonen & Vastgoed 0433284300 
Bewonerskrachten Heugem - vragenbkheugem@gmail.com 
Bewonerscommissie Heugem - infobcheugem@ziggo.nl 
Zonnebloem Heugem-Randwyck-de Heeg 0433613398 

 
De wekelijkse Baorebinder is ook te lezen op 

www.HeugemRandwyck.nl 
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De Beente 20  6229 AV  Heugem-Maastricht  043-3613170 
www.fysioboyens.nl 

Voor o.a.  manuele therapie, sportfysiotherapie, rug- & nekscholing, 
bekkenklachten (instabiliteit & incontinentie), hyperventilatie,  

arthrose, duizeligheid, val-angst, etalagebenen, medical taping  
revalidatie, Mc Kenzie-therapie, Mc Connelltherapie  

 
U kunt ook bij ons terecht zonder verwijzing 

 
Hub Boyens / Edith Wagner/ Cora Winkelhuyzen / Harm Boyens 
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Stichting Samen Onbeperkt 

 

15 juni 2020 
De Stichting Samen Onbeperkt start met haar activiteiten voor mensen met een 
beperking. Gemotiveerde vrijwilligers staan weer in de startblokken om tal van 
activiteiten te ondersteunen. Natuurlijk wel met wat aanpassingen zodat we 
gezond en veilig samen kunnen zijn. 

Bij het Meldpunt helpen ervaringsdeskundige vrijwilligers je verder met al je 
vragen over zorg en welzijn. Je kunt het Meldpunt bereiken op telefoonnummer 
06-83824685 of via email samenonbeperktmeldpunt@gmail.com. Op woensdag 
en donderdag kun je het Meldpunt bezoeken van 11.30 uur tot 14.30 uur op de 
Zwanenstraat 4 te Maastricht (telefonisch afspreken). 

Ook kun je weer deelnemen aan verschillende activiteiten zoals: 

- Samen tuinieren in de tuin op hoogte 
- Samen creatieve dingen maken 
- Samen sporten 
- Samen eten (nog onder voorbehoud) 
- Samen wandelen 
- Bijeenkomsten voor blinden en slechtzienden 
- Meewerken aan toegankelijkheid 
- Deelname aan werkgroepen rond thema’s  
- Themabijeenkomsten 

Kijk op onze website: samenonbeperkt.nl 

———————————————————————————————————— 

Puzzeluitslag 
Uit alle goede inzendingen is de winnaar getrokken. Winnaar is  

De heer Maurice Le Roux. 

De prijs, een tegoedbon van de Plus van € 10, kan tot 2 maanden na 
publicatie afgehaald worden op Heugemerstraat 237.   
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Parochie H. Michaël  
H.  Pastoorsstraat 15. 6229 AG Maastricht 

Kerkloket donderdag 11.00 -11.30 u.   043-3613177 
   24/7 bereikbaar via;  info@parochieheugem.nl 

Rabo NL42RABO0117502286  t.n.v. PBR H. Michaël  
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------C------------------------------------------------------- 
     
 

Zaterdag 27 juni 19.00 uur  H. Mis. 
Zondag 28 juni 13.30 uur  Doopviering Isabella Smeets 
Maandag 29 juni  09.00 uur  H. Mis. 
Zaterdag 04 juli 19.00 uur  H. Mis.   
Maandag 06 juli 09.00 uur  H. Mis. 
Zaterdag 11 juli 19.00 uur  H. Mis. 
Maandag 13 juli 09.00 uur  H. Mis. 
Zaterdag 18 juli 19.00 uur  H. Mis. 
Maandag 20 juli 09.00 uur  H. Mis. 
Zaterdag 25 juli 19.00 uur  H. Mis. 
Maandag 27 juli 09.00 uur  H. Mis. 
Zaterdag 01 augustus 19.00 uur  H. Mis. 
Maandag  03 augustus 09.00 uur  H. Mis. 
 

KERKLOKET 
misintenties  en vakantie de Baorebinder 2020 
Van11 juli t/m 23 augustus is de grote schoolvakantie. 

In deze periode zal er ook geen Baorebinder uitkomen. Misintenties 
zullen voor een langere periode opgegeven moeten worden. Op de 
donderdag van 11.00 tot 11.30 uur bij het Kerkloket of via: 

info@parocieheugem.nl dit laatste heeft onze voorkeur 
De uiterste datum voor het opgeven van misintenties die vermeld 
moeten worden in de Baorebinder,  is donderdag 2 juli 11.30 uur.  
 

In diezelfde periode van de grote schoolvakantie is het 
Kerkloket 16, 23, 30 juli,   06 en 13 augustus gesloten. 
Blijven wel 24/7 bereikbaar op info@parocieheugem.nl 

 

AANKONDIGING PBR 
Beste mensen,  
Volgende week, zaterdag 04 juli 19.00 uur, is in onze parochiekerk de 
eerste heilige mis van onze kapelaan Pawel Zelaznyl.  
Er mogen nu 100 mensen in onze kerk. Graag willen we er toch een 
feestelijke mis van maken.  
U aanwezigheid stelt Kapelaan Pawel zeer op prijs. 
Graag zien wij u in onze kerk. 

Huub Sour, Parochiële bestuursraad . 
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Stichting Samen Onbeperkt 

15 juni 2020 
 

Mensen met een beperking of ouderen hebben vaak vragen over zorg en 
welzijn. Bij het Meldpunt van de Stichting Samen Onbeperkt kunnen 
mensen terecht die problemen ervaren met zorg en welzijn of hier vragen 
over hebben. 

Bij het Meldpunt werken wij met een team van vrijwilligers. Mensen met 
eigen ervaring en specifieke deskundigheid en met veel motivatie om te 
helpen bij het vinden van antwoorden en oplossingen. Het kan 
bijvoorbeeld gaan over het Persoonsgebonden Budget, de wet Langdurige 
Zorg, Mantelzorg, de Participatiewet, Uitkeringen, Toegankelijkheid en 
nog veel meer. 

Het Meldpunt is het best te bereiken op woensdag en donderdag van 
11.30 tot 14.30 uur op telefoonnummer 06-83824685 of per email: 
samenonbeperktmeldpunt@gmail.com  
 
Het bezoekadres is Zwanenstraat 4 te Maastricht.  
 
 

Ze zijn er weer 
HEERLIJKE 
ZOETE KERSEN 
 
Ivm Corona graag gepast betalen  Mia Beckers-Dassen 
€ 5,-- per bakje     Heugemerstraat 219 
      043 – 361 34 89 

Ze zijn er weer 
HEERLIJKE 
ZOETE KERSEN 
 
Ivm Corona graag gepast betalen  Mia Beckers-Dassen 
€ 5,-- per bakje     Heugemerstraat 219 
      043 – 361 34 89 



7

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

 

   
 
HOOFDSPONSOR 

  
Wil je ook komen voetballen bij RKHSV? 
De voorbereidingen voor het nieuwe seizoen 2020-2021 zijn in volle gang, 
en de nieuwe teams zijn zo goed als gevormd. Echter, het is nog niet te laat 
mee te gaan doen komend seizoen. Meld je dan wel snel aan zodat we 
iedereen een mooie plek kunnen geven. Zie www.rkhsv.nl of mail naar 
info@rkhsv.nl.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
OF BEL MET 06-12141452 
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Zonnebloem Heugem Randwyck De Heeg 
jaarlijkse loten actie 

  

We hebben voor dit jaar 500 loten besteld maar vanwege 
de situatie rondom corona kan de gebruikelijke huis-aan-
huisverkoop van de Zonnebloemloterij HRH niet 
doorgaan Daarom hebben we als afdeling een digitale 
verkooppagina gemaakt. Zodat we straks weer volop 
activiteiten kunnen organiseren voor onze gasten! 
 

1. https://www.zonnebloem.nl/loten/p/zonnebloem-
heugem-randwyck 

 

2. Geef aan hoeveel loten u wilt bestellen 
 

3. Vul uw naam en e-mailadres in en klik op bestellen 
 

4. U betaalt de loten via iDeal en ontvangt direct de 
loten per e-mail 

 

Maak zelf indien mogelijk reclame van onze verkoop-
pagina via uw eigen familie, netwerk, mail, facebook….. 
 
Wilt u toch loten liever cash kopen, stuur dan een email 
naar zonhrh@gmail.com of bel nummer 3613398 of 
3560300. De Zonnebloem Breda heeft voor deze 
coronatijd een speciale bestel-envelop ontwikkelt die we 
dan bezorgen. 
 
Met het kopen via onze lotenpagina helpt u ons enorm. 
Dank u wel! 
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Behawwe  of  laote  verdwijne..? 
 
Wat is ter toch aon de hand. Boerum mote deginnege die wat iers geïerd 
woorte, veur dat wat ze veur de gemeinsjap hadde gedoon obbins verdwijne ?   
De gesjiedenis verdoonkeremaone .. Weggemóffeld oonder water of oonder  
de groond. Wat iers pontificaol de bove stoond maag nee mie gezeen weure. 
Ze verdwijne eveväöl oonder de oppervlakte esdat ze iers, en ouch nog  
gruuts, debove stoonte  Die luikes die nao hunnen doed mèt e standbeeld in  
eus häögenis mochte doorleve. Zie hadde, oonderwijl ze nog oonder us  
waore, get beteikend veur de sameleving. En dao zal zeker bij sommege get  
gebäörd zien wat indertied neet door de beugel kós. Indertied. Mer dat woog   
sjijns neet op tege dat wat ze hadde gedoon veur de gemeinsjap. Iech zouw 
wèlle vraoge: “Verdeep uuch iers  ‘ns in hun gesjiedenis  en oordeel daan 
rechvierdeg euver hunne levesloup. Veur zoewied dat nog meugelek is 
allewijl, en es geer de capaciteite höb um dat te doen. Goej neet alles doorein  
en blijf bij ’t punt wat geer wèlt make. Hawt in iere wat belaankriek is um aon  
eur/us kinder door te geve. En dat is hiel väöl!! En. oonmisbaar veur hun wijer  
leve! 
Este einegszins geïsoleerd  moos leve vaan de boetewereld  -ouch weer  in ’t  
belang vaan ederein-  evels ouch veur d’n directe femilie, goon d’n gedachte  
alle kante op. Gein viziet, gein sociaal kontakte, de  1/5 mtr. is  km ‘rs laank!! 
De wereld is flink aon ’t veraandere. En neet allein ’t klimaat en de  
levensumstendeghede. Ouch, en zeker eus gedrag oonderein.   
De  mies sumpele  veraandering allewijl  betröf b.v.- zeker veur de awwere  
oonder us - de naomgevinge aon  eus kleinkinder. Bij  versjèllende  naome,   
este die huurs, dinkste bij d’n eige, boe kump dee in Gaodsnaom  vaandan. 
De gebeet  vluig  nog zjus neet door de kamer, hoof, of  keuke.bij  ’t  
oetspreke.   
 Biste op zoen momint  ’t menneke of vruike, in bad aon ’t doen,  vluig ’t toch 
nog de koe in.  De  gouwekes in ’t kuupke  zien zoe leef dat ze in de plaots    
mèt de plestik eendsjes speule, op zeuk goon nao de tennekes vaan ama 
De naom euvernumme  allewijl vaan tant, noonk, Ama of Ampa? Vergeet ‘t  
‘mer. 
‘ne Naomdaag viere, is oonmeugelijk gewore! Veer kraoge naome  vaan   
Heilige. Frans(Franciscus) Ton( Antonius Ria( Maaaria) Annie (Anna). Math( 
Matheis) Eugène(Eugenius)  of  Rogér (Roches) dee lèste hiel belaankriek in 
Heugem/-Randwieck. En Michèl , neet te vergete (Michaël). 
Mooste noe koume; Finn, Maximilian, Harley, Kayden, Safouan,  Bredey en 
nog hieieiel  väöl  aandere, neet mie ‘thoe ‘  te bringe..Bijnao  lètterlek!  Zeuk 
dao mer  ‘ns  ‘ne  Heilege  bij…..! 
Geine, SERVÉ, JEU,LEWIE,  TRUUS, MIA, SJEUF, TEY, WIELY of  HUUB  
mie. Neet sjiek  genóg, ordinair,  te gewoen te??? völt zellevers mer  in. 
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Este noe  boete  kumps  huurste  wel  nog GUUS rope OSCAR, of BENNIE. 
Este daan  meins  dat dat op ‘ne mins is, sjiek  dat  geer  ‘t  mis  höb. Kump 
nege  vaan de tien kier ‘nen  hoond  kwispelend nao z’ne baas/bazin geloupe.! 
Iech zègk  uuch , bèste  en  hopelek ouch  trouw  lezers en  lezeresse  vaan  
de  alum  bekinde  BAOREBINDER;  
TIJE  VERAANDERE op alle gebeed of veer, veural veer awwere dat noe  
wèlle of neet.  ACCEPTEER  ‘T, EN  ENZEL NEET DAO-EUVER. GIEF  
RÖS! 
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Preiquiche 
 
 5 kleine, dunne preien (of 2 flinke) 
 4 eieren 
 7 plakjes roomboterbladerdeeg 
 200 gram crème fraîche 
 250 gram gerookte forel 

Zo maak je preiquiche met gerookte forel 
1. Verwarm de oven voor op 200 graden. 
2. Maak de preien grondig schoon en snijd ze in dunne, halve ringetjes. 
3. Verhit een scheutje olie of een klontje boter in een koekenpan en bak 

hierin de preireepjes gedurende 5 minuten. Breng op smaak met zout 
en peper. 

4. Laat het bladerdeeg een beetje ontdooien en bekleed er een 
springvorm mee. Prik gaatjes in de bodem. Zet de springvorm tot 
gebruik in de koelkast. 

5. Klop de eieren los met de crème fraîche. Doe de prei erbij en schep 
om. Breek de gerookte forel in stukjes en meng dit er ook door. 

6. Verdeel de vulling over de springvorm. Bak de preiquiche in 
ongeveer dertig à veertig minuten goudbruin en gaar. 

 

Voorlaatste pagina elke week vaste plaats 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Stichting Contactblad Heugem-Randwyck de Baorebinder 
      

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. 
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