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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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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  
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
     

 
Zaterdag  04 juli 19.00 uur  H. Mis m.m.v. 
NEOMIST Kapelaan  Paweł Żełazny 

Intenties   1e Jrd. Jeanny Sour – Wolfs; Jrd Cecilia & Louis 
Beckers;; Jrd. Ouders van Koot – Boskamp; Jrd. Ouders 
Overhof-Pieters & Ilse; Ouders Bollen -Urlings; Bèr & 
Jeannette Spronck-Pleumeekers; Mattie Quaden. 
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. 
Zaterdag 08 augustus 19.00 uur  H. Mis.  
Maandag  10 augustus 09.00 uur  H. Mis. 
Zaterdag 15 augustus 19.00 uur  H. Mis Maria Hemelvaart.  
Maandag  17 augustus 09.00 uur  H. Mis. 
Zaterdag 22 augustus 19.00 uur  H. Mis.  
Zaterdag 29 augustus 19.00 uur  H. Mis. 
Maandag 31 augustus 09.00 uur  H. Mis. 
Zondag        06 september   10.00  uur  H. Mis Communiezondag. 
Maandag 07 september 09.00 uur  H. Mis. 
Zaterdag 12 september 19.00 uur  H. Mis. 
Maandag 14 september 09.00 uur  H. Mis. 
Zaterdag 19 september 19.00 uur  H. Mis. 
 

PBR 
Beste mensen,  
Komende zaterdag, 04 juli 19.00 uur, is in onze parochiekerk de eerste 
heilige mis van onze neomist kapelaan Pawel Zelaznyl.  
Met in achtneming van de 1 ½ meter maatregel mogen we vanaf 1 juli 
meer mensen in onze kerk ontvangen. Wij gaan er `n feestelijke mis van 
maken. Uw aanwezigheid stelt Kapelaan Pawel zeer op prijs.  
Graag tot ziens in onze kerk. 

Huub Sour, Parochiële Bestuursraad. 
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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 morgen, donderdag 02 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 

 
 

Berichtje voor al onze lezers :  
De Baorebinder komt de laatste keer voor de vakantie op 8 
juli 2020, dat is week 28. Na de vakantie beginnen we weer 
in week 34, dat is 19 augustus 2020 

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 morgen, donderdag 02 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 
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Kerken, gebedshuizen, kloosters in Maastricht 
 

Wat is de naam van deze kerk en/of in welke parochie staat /stond 
deze kerk? Het antwoord kan naar redactie@baorebinder.nl  
worden gestuurd. Vermeld daarbij het fotonummer. Na 2 weken 
geven wij het juiste antwoord in de Baorebinder. 
 

Foto rubriek kerken nr 2. 
 

 
 

De kerk in de BB week 25 was de (voorheen) Dominicanenkerk. 
 

Met dank aan iedereen die zo attent was om een antwoord 
in te zenden. 
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     Secretariaat RKHSV 
Kapittellaan 38, 6229VP Maastricht 
 06-12141452 kantine.  043-3672213  
secretaris@rkhsv.nl           www.rkhsv.nl 

 

   
 
HOOFDSPONSOR 

  

 
 
ING nieuwe sponsor meiden-/vrouwenvoetbal bij RKHSV 
Dinsdagavond 23 juni werd voetbalclub RKHSV tijdens een online 
bijeenkomst met andere voetbalclubs verrast door Sarina Wiegman. De 
bondscoach van de OranjeLeeuwinnen, en sinds 14 februari 2020 
ambassadeur meiden- en vrouwenvoetbal, kondigde samen met ING 
aan dat de voetbalclub een driejarig sponsorcontract krijgt van ING. RKHSV 
krijgt dit contract, omdat zij net als bijna 200 clubs, dit voorjaar een plan 
heeft ingediend om het meiden- en vrouwenvoetbal verder te 
ontwikkelen binnen hun vereniging. Op basis van dit voorstel is RKHSV 
door de jury geselecteerd als één van de 60 clubs waar ING een 
sponsorcontract mee aangaat. ING en de KNVB willen zo samen met de 
clubs het meiden- en vrouwenvoetbal verder professionaliseren en 
ontwikkelen.  
 
#VEERZIENGRUUTS 
#VEERDRAGETWIEKLEURE 
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RETRAITE ???? 
 
Alweer Zoondag. Doordat alle daog ’t zelfde zien krijg iech - en bliekbaar  
iech neet allein - de neiging um nao de ierste sanitaire stopnao  t opstoon 
, op de kalender te goon  kieke  wat  veur ‘nen daag of ’t is. 
De daog  heite neet allemaol ’t zelfde mer de indeiling vaan ‘nen daag  
wiek neet väöl ao vaan de veuregen daag. Evels  aon ’t begin devaan  
steit op de badkamer alles sjoen op ’n rij veur gebruuk. Zeip um d’ch te  
wasse, d’n protese indoen en de  tennekes die nao a die  jaore vaan  
knawwele en biete nog euver zien - pótse, diech aonkleie en botremkes 
smere.Um dat gehiel compleet make, water veur thee opzètte. 
Zo, e geweldeg begin vaan d’n daag….. neet  woer. ’t Versjèl kin hoegoet  
zien, dat geer koffie zèt. Dao is eigelek neet zoeväöl aon veraanderd. Mer  
daan. Sinds iech nog get extra’s aon me lief  höb touwbedeild gekrege is  
m’ch geadviseerd de kleinkinder neet te bezeuke en oet de buurt vaan  
vrouwe in verwachting  te blieve Dat  lèste is hei in mien woenumgeving    
good te doen! Mer d  wèts ’t mer noets, allewijl is  alles meugelek…….  
Iech zaog op tillevisie, altied gere gedoon tillevisie  kieke, dat in  verband  
mèt de coronacrisis (jao huur dao höbsten ‘m weer!) örgens op de wereld   
50 baby’s laoge te wachte op de awwers die ze bij hundraagmojer veur  
de crisis hadde  BESTÉLD…..  neet waore  koume  aofhole! Toen iech  
dat zaog en hoort sjaomde iech miech in de plaots vaan de luikes die  
zoeget  aongoon. Plaotsvervaangende sjaomte hèt dat.’t Is of ze bij de  
plaotseleke chinees ete höbbe  BESTÉLD endat  kinne goon aofhole.Mer   
gein meugelekheid zaoge um op dat mement hun verpliechtinge nao te  
koume. Mer dit geit euver nui minseleves. De geluifs neet wat d’n oere  
huure en d’n ouge zien. 
Ouch daotege weurd geprotesteerd. Mer geit toch door. Eve zwiege  
dreuver  en zelfs oonder  dee zwiegtied  geit ’t al weer wijer. Zoe-es zoe-
väöl op dees  wereld. En neet allein roontelum us. 
Kiek en dat geit allemaol door dat köpke op ‘nen daag.  Ech, oontspanne  
zoonder  geboondenheid  aon allerlei regelkes is gein oontspanning.   
Voetballe loere, op bezeuk  goon en ‘t ‘ns  euver get aanders  höbbe, 
wandelingske door de stad make, vrij-oet kemissies doen e.z.w.  ( En   
Zoe  Wijer) euveral mooste bij naodinke. Ter vaveure vaan d’n eige  ge-
zoondheid en die vaan aandere. Veer  môtte ’t de veur euver höbbe!  En   
terech !!! 
Bij de kapper  is  e  gesprek haos neet meugelijk door ‘t moondkepke, 
door d’n tandarts geholpe weure oonderwijl mèt  kepke veur d’ne  moond  
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is oetgeslote, tuut  friete ete, mèt majo oetgeslote, Zègkste goojendaag  
tege iemes kump soms get  gebrabbel oonder dat tink  vendan. En daan  
mer devaan oetgoon dat ’t alles bejein ouch ‘ne goojendaag waor. 
Wie  zouw  Van GOGH mèt de bevestiging  vaan dat  kepke zien umge-
gaange  en de nog  mer  pas euverlije  bekinde  otocoureur? Ouch zoen  
euverdinking die eigelek neet  kin…… 
Laot  ’t  mer  gauw  veurbij  goon  die  euverdingkingssperi-
ood….Moch  iech  toch  behoefte  dao-aon  höbbe   gaon  iech  wel  
op  retraite…..MER  BOE??? 
 

Foto bospad algemeen xphre
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Algemeen 
 
Verlengen rijbewijs. 
 
Ook het schrikbeeld dat je ineens niet meer de weg op mag?         
De bolide voor deur moet blijven staan omdat je ouder bent dan 
75 jaar? Kom dan in actie. Want de ambtelijke molens bij het CBR 
werken onverminderd traag en de regels zijn streng. 
 

Het aantal 75-plussres dat zijn rijbewijs verlengt is de afgelopen 
jaren zo fors toegenomen, dat de overheid heeft besloten 75-
plussers, die een nieuw rijbewijs nodig hebben tijdelijk een 
administratieve verlenging te verstrekken. Daar gelden wel 
bepaalde regels voor. De belangrijkste: de gezondheidsverklaring – 
verplicht voor elke 75-plussrs die wil blijven autorijden – moet 
voor de verloopdatum van het oude rijbewijs zijn aangevraagd.  
 

 
 

Lukt dat niet dan heb je pech en mag je niet meer achter het stuur 
tot je nieuwe rijbewijs is verstrekt. Em dat kan maanden duren 
gezien de grote achterstand bij het Centraal Bureau 
Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) en het tekort aan keuringsartsen. 
Het advies is dan ook minstens vier maanden voordat het rijbewijs 
verloopt alle gegevens in te dienen bij het CBR. 
 
Meer informatie bij: www.ikwoonleefzorg.nl 
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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. 
 

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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