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Kencica gevestigd aan de Vogelzang, onderdeel van Nekami, verwerkte 
mergel voor toepassing in de landbouw. Het bedrijf is eind jaren 80 
gesloopt. 
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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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6 19

Voor al uw tuinonderhoud:
• Snoeien en/of opschonen van uw tuin
• Beplantingen

�Bloemisterij SourBloemisterij Sour

Vogelzang 12, 6229 VM Maastricht - Heugem
043-3619421 / 06-30196600
www.hoveniersbedrijfsour.nl / info@hoveniersbedrijfsour.nl

Hoveniersbedrijf Sour

Ruime sortering tuinplanten, eenjarige, 
vaste, kruiden en groente planten, violen,
heide, chrysanten, heesters, bomen. 
Plantschalen, potgrond, meststof, graszaad.

Tuinplanten Sour
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Info Gemeente Maastricht 
  
Graag informeren wij u met dit bericht over werkzaamheden die binnenkort in de 
omgeving van Randwyck plaatsvinden. 
Omwonenden en bedrijven zijn vorige week per brief geïnformeerd. 
  
De wegwerkzaamheden worden door aannemer BLM in opdracht van gemeente 
Maastricht op de locatie kruising Randwycksingel – Itersondomein uitgevoerd.  
De kruising wordt aangepast om de veiligheid voor met name het fietsverkeer te 
verbeteren.  
De werkzaamheden starten op 5 september en duren naar verwachting tot en met 2 
oktober 2020. 
  
Fase 1: 5-6 september / afsluiting Itersondomein 
In het weekend van 5 en 6 september tussen 07.00 uur op 5 september en 22.00 uur 
op 6 september is het Itersondomein tussen de aansluiting op de Randwycksingel en 
het Jac Thijssendomein afgesloten. U kunt uw woning bereiken met de auto via de 
Leuvenlaan. Fietsers en voetgangers kunnen wel gewoon gebruik maken van het 
Itersondomein. Uitrijden via het Jac. Thijssendomein is gewaarborgd via de Johan 
Willem Beyenlaan en Joseph Bechlaan (rechtsaf slaan). 
  
We werken aan het opbreken van het linker voorsorteervak en aan het vervangen 
van het asfalt door straatstenen met rondom een betonband; 
  
Fase 1: 5-6 september / gewijzigde busroute  
In het weekend van 5 en 6 september zullen gedurende de hele dag (vanaf start 
dienstregeling tot einde dienstregeling) de buslijnen 1, 5, 10 en 57 een aangepaste 
route rijden. Halte MECC Forum wordt hierbij verplaatst naar de zij-ingang van het 
MUMC (Beide zijden halte lijn 7) voor de lijnen 1, 5, 57 en voor lijn 10 is dit halte 
Randwyck Station. De oorspronkelijke halte MECC Forum zal tijdelijk komen te 
vervallen. 
Arriva informeert de reizigers via schermen in de bus en op de haltepaal. Kijk voor 
meer informatie over busroutes en werkzaamheden op www.arriva.nl/omleidingen. 
  
Vanaf 7 september kunt u weer gebruik maken van het Itersondomein met uw auto 
en is ook de bushalte weer in gebruik. 
  
Fase 2: 7-10 september / werkzaamheden Randwycksingel en bocht 
Itersondomein 
We verplaatsen de middengeleider in de Randwycksingel en verbreden de zuidelijke 
bushalte incl. aanleg van geleidelijntegels, het aanpassen van de bocht 
Itersondomein en het vervangen van de gehele asfaltverharding. 



5

  
Fase 3: 21-30 september / werkzaamheden Randwycksingel 
We werken aan het verbreden van het trottoir aan de noordelijke helft van de 
Randwycksingel en 
het verplaatsen van de noordelijke bushalte incl. aanleg van geleidelijntegels; 
  
Fase 4: 1-2 oktober / avond- en nachtwerkzaamheden Randwycksingel 
In de avond- en nachturen frezen van de bestaande deklaag aan de noordelijke 
weghelft Randwycksingel (vanaf 19:00 uur) en vervolgens aanbrengen van 
asfaltdeklaag + markeringen over het gehele werkvak Randwycksingel. Deze 
werkzaamheden –met name de freeswerkzaamheden aan het begin van de avond- 
gaan gepaard met enige geluidsoverlast, wij vragen hiervoor uw begrip. 
  
De werkzaamheden van fase 1 t/m 4 nemen ca. 4 weken in beslag. 
Omleidingsroutes 
Om verkeersdrukte zoveel mogelijk te beperken zullen wij tevens gedurende het 
gehele werk voor het gemotoriseerde verkeer een hoofdomleidingsroute plaatsen. 
De hoofdomleidingsroute leidt verkeer komende vanuit de richting Limburglaan en 
met bestemming MECC / AZM UMC via de Oeslingerbaan naar de Universiteitssingel 
en vice versa. 
  
Bestemmingsverkeer zal per fase middels bebording worden gewezen op de tijdens 
elke fase van toepassing zijnde verkeerssituatie en lokale omleidingen/afzettingen. 
Omleiding van het fietsverkeer zal zo beperkt mogelijk worden gehouden en 
uitsluitend zeer lokaal plaatsvinden, dit is mogelijk omdat er nagenoeg geen 
werkzaamheden aan de fietspaden worden uitgevoerd, met uitzondering van de 
fietsoversteekplaats Randwycksingel. 
Vragen aan BLM?  
In geval van vragen kunt u contact opnemen met uitvoerder Patrick Gielen (tel. 06 – 
13179096), hij staat u graag persoonlijk te woord. 
In verband met corona gebruiken wij bij voorkeur de beschikbare digitale middelen 
om u van juiste informatie te voorzien. Indien u naar aanleiding van bovenstaande 
informatie echter alsnog graag aanvullend persoonlijke toelichting behoeft, neem 
dan gerust contact met ons op. 
  
   
Milou van Merwijk 
www.gemeentemaastricht.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  
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------C------------------------------------------------------- 
     
 

Zaterdag 12 september 19.00 uur H. mis m.m.v. Michaëlskoor. 
Intenties: Jrd. Louis Janssen; Jrd. Lins & Jeanne v.d. Boorn-Pieters:  
Jrd. John Baan, Ouders Dohmen – Habets, zoon Noël en dochter Margriet; 
Maandag 14 september 09.00 uur H. Mis. 
Zaterdag 19 september 19.00 uur H. mis m.m.v. Michaëlskoor. 
Maandag 21 september 09.00 uur H. Mis. 
Zondag  27 september 10.00 uur H. Michaëlsfeest (vrijwilligers dag)  

                m.m.v. Harmonie St. Michaël. 
  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 Francicusviering  
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. 

 

KERKLOKET 
Op vrijdag 28 augustus jl. overleed, in de leeftijd van 84 jaar, Hamidah 
Atya. Op donderdag daaropvolgend hebben wij, in een plechtige 
uitvaartdienst, opgeluisterd door de mooie zang en het orgelspel van 
Edward Berden, in onze kerk afscheid van haar genomen. Wij hebben haar 
te ruste gelegd op ons kerkhof te Heugem. In de preek gaf Kap. Slaven 
goed weer de vele tegenslagen die Hamidah in haar leven te verwerken 
kreeg. Haar diep geloof in de Heer en de grote liefde voor Moeder Maria 
waren haar tot steun en heeft zij zich blijvend ingezet voor de ander. Zo 
heeft zij aan haar leven onder ons, een mooie en diepe betekenis gegeven. 
Als een sympathiek mens zal Hamidah nu voor altijd voortleven in de 
harten van velen. Laat dit een troost zijn voor haar naasten die Hamidah nu 
intens zullen missen. Mag zij, samen met haar overleden echtgenoot Jopie 
Folkeringa en de overleden familieleden, voor altijd delen in de Vreugde 
van de Heer. Wij bidden voor haar zielenrust. 
 
 
 

KERKLOKET  
   24/7 te bereiken ►  info@parochieheugem.nl 
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Persbericht Rijkswaterstaat 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 
A2/A73: Nachtafsluiting ter hoogte van knooppunt 
Het Vonderen (richting Maastricht); 18-19 sept    
 
Rijkswaterstaat voert onderhoudswerkzaamheden uit aan de A2 
ter hoogte van knooppunt Het Vonderen. Hierdoor is de A2 tussen 
oprit (44) St. Joost en afrit (46) Roosteren richting Maastricht 
van vrijdag 18 september 21.00 uur tot zaterdag 19 september 
09.00 uur afgesloten voor al het verkeer. Tegelijkertijd is de A73 
tussen oprit (22) Maasbracht en knooppunt Het Vonderen 
richting Maastricht afgesloten.  
Weggebruikers dienen door omleidingen rekening te houden met 
extra reistijd die kan oplopen tot 30 minuten. 
 
A2: Weekendafsluiting tussen knooppunt Kruisdonk 
en knooppunt Kerensheide (richting Eindhoven);    
18-21 sept   
 
Rijkswaterstaat voert onderhoudswerkzaamheden uit aan de A2 
tussen knooppunt Kruisdonk en knooppunt Kerensheide in de 
richting van Eindhoven.  
Hierdoor is van vrijdag 18 september 21.00 uur tot maandag 21 
september 05.00 uur de A2 tussen knooppunt Kruisdonk en 
knooppunt Kerensheide afgesloten voor het doorgaande verkeer. 
Tijdens de werkzaamheden is ook de verbindingsweg A76/A2 ter 
hoogte van knooppunt Kerensheide komende vanuit België 
richting Eindhoven én Maastricht dicht voor al het verkeer. 
Weggebruikers dienen door omleidingen rekening te houden met 
extra reistijd die kan oplopen tot 15 minuten. 
 
Meer informatie? 
Heeft u vragen of opmerkingen over de werkzaamheden? Kijk op de 
pagina van de geplande werkzaamheden: 
www.rijkswaterstaat.nl/werkzaamheden  
U kunt ook bellen met de Landelijke Informatielijn van Rijkswaterstaat: 
0800-8002 (gratis). 

Volgende week oud papier 
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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 12 september 2020 
RKHSV jeugd – thuiswedstrijden - BEKER 
RKHSV JO19-2-SITTARD JO19-2 12.45 uur 
RKHSV JO17-1-BUNDE JO17-1 15.00 uur 
RKHSV MO17-1-VV SCHAESBERG MO17-1 12.15 uur 
RKHSV JO15-1-VV HELLAS JO15-1G 10.00 uur 
RKHSV MO13-1-SCHIMMERT/GSV’28 JO13-2 10.15 uur 
RKHSV JO12-1-RKASV JO12-2 10.45 uur 
RKHSV JO11-3-SCHARN JO11-4 10.45 uur 
RKHSV JO10-1cSJO KRIJTLAND JO10-3 09.30 uur 
RKHSV JO9-2-RKHSV JO9-3 09.30 uur 
RKHSV jeugd – uitwedstrijden - BEKER 
RKVVL/POLARIS JO19-1-RKHSV JO19-1 15.00 uur 
SCG JO19-1-RKHSV JO19-3 15.00 uur 
FC KERKRADE-WEST G1-RKHSV G1 13.00 uur 
GROENE STER JO17-3-RKHSV JO17-2 13.15 uur 
HEER JO15-2-RKHSV JO15-2 12.00 uur 
SANDERBOUT JO13-1G-RKHSV JO13-1 11.00 uur 
HEER JO11-1-RKHSV JO11-1 12.00 uur 
SJO KRIJTLAND JO11-2-RKHSV JO11-2 10.15 uur 
HASLOU JO9-2G-RKHSV JO9-1 09.00 uur 
RKHSV JO7-2 – wedstrijden op locatie VV SCHARN 10.20 uur 
 
Programma voor zondag 13 september 2020 
RKHSV/DBSV senioren – thuiswedstrijden - BEKER 
RKHSV 1-SPC.JEKERDAL 1 14.30 uur 
RKHSV VR1-SV ARGO VR1 12.00 uur 
RKHSV 3-SSA WEST UNITED 4 10.00 uur 
RKHSV 5-LEONIDAS-W 5  09.45 uur 
DBSV VR1-SITTARD VR1 12.00 uur 
 
RKHSV/DBSV senioren – uitwedstrijden - BEKER 
BUNDE 2-RKHSV 2 12.00 uur 
RKHBS 3-RKHSV 4 11.00 uur 
RKHBS 1-DBSV 1 14.30 uur 
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Spreekuur voor vragen over arbeidsongeschiktheid en uitkering  
 
U kunt weer terecht op onze spreekuren.  
Als u vragen heeft over arbeidsongeschiktheid en uitkering denken 
onze vrijwillige spreekuurhouders graag met u mee. 
 
U kunt vooralsnog niet vrij inlopen. De voorwaarden zijn: 
- U maakt een afspraak – voor Maastricht via tel. 043-7630030.  
- U komt alleen, tenzij aanwezigheid van een begeleider 

noodzakelijk is. 
- U komt kort voor de afgesproken tijd binnen en meldt zich dan 

eerst bij de receptie. 
- Als u verkouden bent of in contact bent geweest met mensen. van 

wie bekend is dat ze corona hebben, blijft u thuis. 
 

De spreekuren zijn als vanouds op de volgende adressen en dagen: 
WijkServicePunt Wijckerpoort/ Witte Vrouwenveld,  
Voltastraat 50, 6224 SW Maastricht  
Iedere dinsdagmiddag van 14.00 tot 15.30 uur  
 
WijkServicePunt Manjefiek Malberg, 
Malbergsingel 70, 6218 AV Maastricht  
Iedere donderdagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur  
 
Buurtcentrum Mariaberg 
Anjelierenstraat 35, 6214 SW Maastricht 
Iedere donderdagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur  
 
Gemeentehuis Gulpen 
Willem Vliegenstraat 12, 6271 DA Gulpen - afspreken: 043-4072579 
iedere dinsdagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur  
 
Het kan gaan over vragen met betrekking tot  
− WAO of (toekomstige) WIA- uitkering;  
− rechten en plichten in de “wachttijd”-periode van 2 jaar bij langdurig 

ziek-zijn.  
− Wajong-uitkering en werk; participatiewet 
− WW-uitkering en ziek zijn tijdens de WW 
 
U kunt ons vinden op www.waowiamaastrichtheuvelland.nl  
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WIELRENNE of STUDERE, De DUPE zien Door ’t LINT GOON e.z,w.? 
Oonderwijl de wielrenners zich op weeg begaove nao Paries, sommege 
zittend op hunne racefiets mer ouch hiel väöl sjievenlentere de neve, betrokke 
de ierste studente hun verblief in de ex kentoergebouwe aon ’t Bassin. 
Die gebouwe zien maondelaangk verbouwd. De parkeerplaotse woorte bezat 
door böskes vaan allerlei bedrieve boevaan de mètwèrkers dat höbbe klaor 
gespäöld. Takelbedrieve zörgde deveur dat alle benudegde materiaole  op de 
zjuste verdeping woorte geplacceerd.  Obbins waor d’r ’n bedrievegheid vaan  
“höb iech diech dao!”. Neet bepaold  sturend dat gedoe. E bitsje bedrieveg-
heid in de normaal zoen stèlle naoventrint bringk lètterlek get leve in de 
brouwerij. Soms dach iech, wie iech de luikes mèt doeze en meubelstökke 
dao oonder op de begaone groond, bezeg zaog ,zouwe dao ouch ‘ieuwege 
studente koume woene. Luikes mèt gries köp of hielemaol niks mie drop,al get 
veureuver laopend en mèt de kleinste spölle sleipend, lepe vaan otokofferbak, 
soms ouch nog struukelend, nao d’n ingaank vaan ’t gebouw.  Wie iech eve 
naodach waore dat natuurlek Pa en/of Ampa. De eigeleke bewoeners waor 
bezeg mèt plaotsbepaoling vaan ein en aander.Wie iech weer trök m’n eige 
appaartemint in leep en weer nao de ierste etap vaan de Tour de France góng 
loere vroog iech m’’ ch aof,wee gelökker zouw zien: de verhuizende student- 
veural die veur de ierste kier hun werm nès bij de awwers gónge verlaote en 
‘astrein’ mesjien ’n gooj  baon kraoge - of de sjievelende renners neve hun 
fietske. De käös is gauw gemaak dach iech zoe.Die renners höbbe gei dispuut 
boe ze lid vaan kinne weure. Daodoor gein fieste of door die ‘club’ georga-
niseerde sporteveneminte of aanderszins.Stök veur stök zaoge ze oet es of ze 
door ‘ne tsumanie waore euvervalle. Blooiende èllebaoge, gesjäörde t-shirts, 
kneeje oontvelt en soms ouch nog e sleutelbein gebroke. Euver de renner dee 
door ‘ne aandere renner in de dranghèkke waor gewèrk wie dee biinedoor 
wouw passere mer neet te spreke.Trouwens boerum zeukde heer zjus dao de 
weeg nao de finish? Aon d’n aandere kant waor plaots genóg! Risico vaan ’t 
vak zal iech mer zègke ,boe ze ALLEBEI de dupe vaan waore….!! 
Weer zoeget; DE DUPE vaan waore. Wat is toch eigelek DE DUPE? Boe zit 
dat, boe ligk dat? Kinste dat ete , wat is ’t erge daovaan? Este örgens de 
DUPE vaan bis, deit dat pijn? Iech bin -zjus wie ederein - nogal ‘ns örges de 
dupe vaan gewees of gewore…in m’n leve.De dupe gewore ?…Mooste daan 
nao d’n dokter.?  Gaon ’t oetzeuke. ‘ne Mins maag toch wel wete wat heer/zie 
mankeert es heer wèt dat heer de DUPE is gewore örges vaan, es ‘m dat 
gezag weurt….. 
Ouch zoe get: ‘Door ’t lint goon!’ Door wat veur lint ? Es dat zouws weite, 
kinsten ’t mesjien vaan te veure doorknippe…’Mèt de deur in hoes valle’, dat 
deit toch geine mins! Gewoen die deur ope doen. Dat kin toch ouch!!! Minder 
koste en gei gedonder in hoes.; ‘excuis dat iech mèt de deur in hoes val”  
“Welke deur? De väördeur natuurlek! Dao kump toch ederein door nao binne”. 
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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. 
 

Geen MondriaanRun en Allemaal Anders in 2020 
  
 Heerlen,31 augustus – Na intensief intern en extern beraad is 
besloten om de MondriaanRun (zondag 4 oktober) en het kunst- en 
cultuurproject Allemaal Anders (november 2020) te annuleren. 
  

Het besluit om de MondriaanRun te annuleren is in goed overleg met 
onder andere de gemeente Heerlen en de Veiligheidsregio Zuid 
Limburg genomen. De coronacrisis maakt de organisatie van een 
veilige MondriaanRun voor bezoekers, deelnemers, vrijwilligers en 
medewerkers helaas onmogelijk. Dezelfde motieven gelden voor het 
publieksevenement Allemaal Anders. Ook hiervoor geldt: veiligheid 
voor álle betrokkenen vóór alles!  
  
Wij hopen beide evenementen in 2021 weer te kunnen organiseren. 
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