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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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Mindful Run Maastricht 
https://www.mindfulrun.nl/maastricht/ 
geeft in de maand augustus  Mindful Run en 
Mindful Walk Clinics cadeau aan 
zorgmedewerkers en mantelzorgers, die zich 
tijdens de coronatijd hebben ingezet. 
Zorgmedewerkers en mantelzorgers hadden het 
heel erg druk. En ondanks het verhoogde risico om 
zelf besmet te raken door het Corona-virus, 
zorgden zij voor onze zieken. Hoog tijd om deze 
zorghelden te bedanken.  
 

 
 Mindful Run cursussen in bizarre tijden 
Mindful Run instructeur Chantal Smeets  uit Maastricht ondervond aan den lijve 
hoeveel impact Corona heeft. “Veel mensen zaten thuis en konden geen kant op. 
Terwijl de andere helft zich een slag in de rondte werkte en juist voor die groep 
zijn deze Mindful Run en Mindful Walk Clinics bedoeld. Nu kunnen we (met aantal 
collega’s in het Zuiden van Limburg) eindelijk iets terug doen.”  
 
Meer dan alleen applaus 
Chantal Smeets vindt dan ook dat ‘onze’ zorghelden veel meer verdienen dan 
alleen een applaus of de vlag uit. Zij wil hen graag op een passende manier 
bedanken. “Tijdens een Mindful Run of Mindful Walk clinic doen we mindfulness-
oefeningen en focussen we op de ademhaling en zintuigen. Het resultaat is 
minder stress en meer energie. Precies datgene wat onze zorghelden nodig 
hebben na een hectische periode vol onzekerheid en werkdruk. Even stilstaan en 
tot jezelf komen en genieten van het moment en de omgeving. Dat is de 
boodschap die we willen geven namens de algehele Mindful Run Nederland 
organisatie.”  
  
Landelijke bezetting 
Het Mindful Run concept is ontwikkeld door Martijn Mensink, eigenaar Mindful 
Run Nederland. In Nederland zijn ca. 220 instructeurs actief die de 5-weekse 
cursussen verzorgen met hardlopen (Mindful Run cursus), wandelen (Mindful 
Walk cursus) en een cursus voor zwangere of net bevallen vrouw (Mindful 
Run/Walk & Zwanger). Chantal Smeets geeft Mindful Run en Mindful Walk 
Clinics/ cursussen  in Maastricht. Aanmelden voor een clinic kan via Chantal 
Smeets chantal@jelevenopkoers.nl . Zij reikt je vervolgens data en meer info aan. 
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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 29 augustus 19.00 uur H. Mis. 
Intenties Bèr en Anna van den Boorn–Frijns + Math Smeets. 
Maandag 31 augustus 09.00 uur H. Mis. 
Zaterdag 05 september 19.00 uur H. Mis 
Zondag 06 september 11.00 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. 
Maandag 21 september 09.00 uur H. Mis. 
Zondag  27 september 10.00 uur H. Michaël feest (vrijwilligers dag)  
  13.30 uur Doopviering Charlie Niesten 
  14.15 uur   Doopviering Amy Jaron 
Maandag 28 september 09.00 uur H. Mis. 
Zaterdag 03 oktober 19.00 uur H. Mis. (Franciscusviering)   
Maandag 05 oktober 09.00 uur H. Mis. 
Zaterdag 10 oktober 19.00 uur H. Mis.  
Maandag 12 oktober 09.00 uur H. Mis. 
Zaterdag 17 oktober 19.00 uur H. Mis. 
Maandag 19 oktober 09.00 uur H. Mis. 
Zaterdag 24 oktober 19.00 uur H. Mis. 
Maandag 26 oktober 09.00 uur H. Mis. 

PBR 
Op zondag 6 september vieren onze communicantjes 
hun 1ste Heilige Communie. 
Normaal vindt dit in mei plaats, maar door de corona dit 
jaar nu pas op zondag 6 september De dienst is om 11 
uur, maar het aantal zitplaatsen is door de maatregelen 
nog altijd beperkt. Dus jammer genoeg is de mis alleen 
voor genodigden met uitnodigingskaarten.  

Hier moeten wij ons strikt aan houden. 
We willen er voor de kinderen en hun ouders toch een feestelijke dag van 
maken. We versieren dan ook de kerk en het kerkplein. 
Aan u vragen we of u de vlag wilt uithangen zodat het dorp er feestelijk 
uitziet.                                                                                                        
Voor onze andere parochianen is er zaterdagavond om 19.00 uur de 
reguliere mis. 
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PRACHTEG WIT HUMME. 
Modebewus bin iech absoluut neet. Noets gewees ouch.Kleier mote 
zuuver zien en gans. Gein vlekke vaan sajsreste of sop op d’n krevat ,of 
sjäöre of loker. Boe knuipsgate zitte aon eine kant, huure aon d’n aandere 
kant knuip te zitte. Nouw tot zoewied bin iech geïnteresseerd in kleier. 
Door de  corona- dao höbsten ’t weer- loer iech väöl tillevisie. Wee neet..? 
Wat m’ch is opgevalle aon de kleier vaan de kerels moot iech hei eve 
kwiet. 
De hiere drage allewijl op dat dingk naogenóg bijnao allemaol witte 
hummes. 
Euverhummes dus. Niks appaarts zalt geer zègke. Dat is jummers vaan 
alle tije. Klop. Iech draag ze ouch es iech órgens ‘op sjiek’ nao touw 
moot… 
Mer mèt  de witte hummes vaan allewijl is toch get appaarts  aon de hand 
vergeleke mèt dat vaan miech in miern kleierkas. 
Ze höbbe n.l. ‘ne hoege kraag en stoon  tot bijnao op de hiere hunne 
navel, ope. Bij ‘ne inkele kump ‘ne stroevel boorshaore de tössedoor 
piepe. De res vaan de dragers perbere mèt väöl meujte ouch ‘ein ‘te 
veursjijn te touvere. Zjeloes kiekend nao z’ne naober op oonderhave 
meter aofstand , dee ’n bössel vaan ‘heb ik jouw daar’  bijnao op z’ne sjoet 
heet ligke….!  Boerum trek dat m’ne aondach? Zal iech uuch opsjrieve. 
Zoe gauw in dizzen tied iemes geit deit wat op ’t momint neet regulier is 
weurd ’t direk gecopieërd. Of me dao noe mèt veur joker löp of neet, ze 
trekken ’t gewoen aon. ’t Drage vaan ‘nen hood is ouch zoen modegril. 
Plotseloos koume ze wie pieringe oet de groond ,op de köp vaan de hiere 
terech. 
D’r  zien ‘rs bij die, es ze dat apparaat op de kop zètte op datzelfde 
momint niks mie zien of huure. Mer dat boeit neet,. ‘Ederein’ dreug ’t ,dus  
boerum heer neet. Zoeget wie de dames die ’n flinke lok haor veur ein oug 
höbbe haange en zjus doen of ’t neet hindert.  Eve de kop sjeif; perbleem 
opgelos.En dat geld veur väöl grille. Aonpasse! 
In ’t geval vaan de euverhummes , bin iech ‘euver stag gegaange’, zoe 
wie dat hèt. Ein perbleem doog ziech veur . Wie iech ’t aon had, de 
bovenste knuipkes los en de bovekant wied ope getrokke, zjus wie die 
gaste op tillevisie, waor allein e  strak wit vel te zien…. Gein ein haor op 
m’n boorskas te vinde. Evels ouch neet wie iech alle knuip los doog. Wit 
vel nog neet ‘ns e bitsje broen, dat waor ‘t…… 
Toen bedach iech m’ch. Es iech ‘ns m’ne baard leet stoon. Dat zouw wel e 
paar maond goon dore veur dee good op lengte zouw zien, um daan es 
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Zonnebloem Heugem-Randwyck-De Heeg 

Beste buurtbewoner, 

Vanwege de situatie rondom corona kan de gebruikelijke huis-aan-
huisverkoop van de Zonnebloemloterij Heugem-Randwyck-De Heeg niet 
doorgaan. Daarom hebben we als afdeling een digitale verkooppagina 
gemaakt. Zodat we straks weer volop activiteiten kunnen organiseren voor 
mensen met een lichamelijke beperking.  

1. Ga naar 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 

 
 

boorshaore te kinne goon dene….mer daan had iech wel get um mèt te 
proonke..!! 
Noe had iech nog ’n häögenis vaan toen iech indertied Hare Majesteit bin 
goon helpe um ’t land te verdedige. Versjèllende bemanningslede op de 
H.M.Karel Doorman vleegkampsjeep lete hunne baard stoon. Dat wèlt 
zègke, poginge daotouw. Edere maond moosdeste dee laote controlere 
door de offeceer vaan de wach of  die haore op hun geziech de naom 
baard wierdeg waor. Wee stoond dao tösse ? Jao huur, IECHE. Umdat 
nao twie maond bij miech op m’n geziech ouch mer get zaot wat op ‘ne 
baard liekende, kós iech: “Ingerukt mars” trök nao de slaopzaol en ’t 
bitteke  haore dat nog ziechbaar waor, oonmiddelek goon perbere in m’n 
electrikke sjeerapparaat te krie-ge. Die häögenis heet m’ch doen beslete 
um dat GEWELDEG wit humme met ziechbaar boorskas es ultiem 
modeversjijnsel oet te doen en netjes opgevajd mer weer trök te lègke in 
de lievendskas. ’N ILLUSIE ERMER EN ’N NEET TE GEBRUUKE WIT 
HUMME RIEKER! 
 
Opajam Gène 
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     Secretariaat RKHSV 
Kapittellaan 38, 6229VP Maastricht 
 06-12141452 kantine.  043-3672213  
secretaris@rkhsv.nl           www.rkhsv.nl 

 
 

   
 
HOOFDSPONSOR 

 
Programma voor donderdag 27 augustus 2020 
RKHSV thuiswedstrijd 
RKHSV VR1 - KEER VR2 (OEFENWEDSTRIJD) 19.30 uur 
 
Programma voor vrijdag 28 augustus 2020 
RKHSV thuiswedstrijd  
RKHSV 3 – VV SCHARN 3 (OEFENWEDSTRIJD) 20.00 uur 
 
Programma voor zaterdag 29 augustus 2020 
RKHSV jeugd – thuiswedstrijden - BEKER 
RKHSV JO19-2 - RKVVL/POLARIS JO19-2 12.45 uur 
RKHSV JO17-1 - MBC'13 JO17-1 15.00 uur 
RKHSV JO17-2 - DVO JO17-2G 14.30 uur 
RKHSV JO15-2 - ST VOERENDAAL/RKSVB JO15-2 12.15 uur 
RKHSV JO13-1 - SPORTCLUB JEKERDAL JO13-3G 10.15 uur 
RKHSV MO17-1 - ST LHC/UOW'02 MO17-2 11.00 uur 
RKHSV JO12-1 – VV EIJSDEN JO12-1 
(OEFENWEDSTRIJD) 

10.00 uur 

RKHSV jeugd – uitwedstrijden - BEKER 
BEKKERVELD JO19-2 - RKHSV JO19-1 15.30 uur 
BORN JO19-1 - RKHSV JO19-3 15.30 uur 
KEER JO17-1 - RKHSV JO17-3 13.00 uur 
SCG JO15-1 - RKHSV JO15-1 14.00 uur 
RKVV NEERBEEK JO13-1G - RKHSV MO13-1 12.00 uur 
 
Programma voor zondag 30 augustus 2020 
RKHSV/DBSV senioren – thuiswedstrijden - BEKER 
RKHSV 1 - EIKENDERVELD 1 14.30 uur 
RKHSV 3 - CAESAR 3 10.00 uur 
RKHSV 4 - BMR 3 10.30 uur 
DBSV VR1 – SHH VR1 12.00 uur 
 
RKHSV/DBSV senioren – uitwedstrijden - BEKER 
CAESAR 2 - RKHSV 2 11.00 uur 
IASON 1 - RKHSV 5 11.00 uur 
ST CAESAR/IVS VR1 - RKHSV VR1 10.30 uur 
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Leer bridgen in Heugem 

 

Wilt u uw hersens in topconditie 
houden? Dan is bridge wellicht iets voor 
u. Stichting SMILE organiseert in 
samenwerking met de Nederlandse 
Bridge Bond een beginnerscursus 
bridge. U krijgt de mogelijkheid om 
kennis te maken met deze uitdagende 
denksport. Het gaat tijdens deze cursus 
niet alleen om het onder de knie krijgen 
van het bridgespel. Minstens zo 
belangrijk is dat u leeftijdsgenoten kunt 
ontmoeten en actief met elkaar bezig 
bent.  
 

Wanneer 
Vanaf 8 oktober elke donderdag 
13.00 – 15.30 
Locatie 
Kantine Sportpark Heugem, 
Gronsvelderweg 
Kosten 
€65 voor 8-10 lessen van 2,5 uur  
Meer informatie 
www.smile043.nl 
Aanmelden via 
info@smile043.nl 

Vanaf  
8 Oktober   
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Helaas is de mooie boom nu ook weg!                   Foto’s HistoHeura. 
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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. 
 

Rochusconcert in Coronatijd 
 

 
 

Harmonie St. Michael verzorgde zondag jl een aangenaam 
Rochusconcert nabij de Klaekeburg. Een groot aantal bezoekers, 
bewoners van La Valence en bewoners van Residentie Swaenhof 
hebben ervan kunnen genieten. Een fijn initiatief van onze 
harmonie. Chapeau. 
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