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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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Is dit het moment
om te kopen of te verkopen?

(naast Garage van den Boorn)
Molensingel 47, Maastricht

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

Carnavalsvereniging de Waterratte 
 

zaterdag 20 september  
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. 
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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 nr 4.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De kerk in de BB van week 36 nr 3  was  
de Lutherse kerk in de Hondstraat 

 

Met dank aan iedereen die zo attent was om een reactie te geven. 
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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

 
Voor onderzoek naar het effect van een tijdefficiënte training op de 

suikerstofwisseling van de spier zoeken wij: 
Mannen en Vrouwen met een zittend bestaan 

Leeftijd 45-75 jaar 

BMI boven de 27 kg/m
2
* 

Voorafgaand aan het onderzoek zal een screening plaatsvinden waarvoor u nuchter naar de universiteit 
komt. Tijdens de screening wordt er een hartfilmpje gemaakt en meten we uw lengte, gewicht, 
lichaamssamenstelling, bloeddruk, en suikerstofwisseling. Daarnaast vult u enkele vragenlijsten in. 
Afhankelijk van de resultaten van de screening kunt u deelnemen aan de studie. 

Bij deelname zult u gedurende 12 weken 3 keer per week onder begeleiding trainen aan de Universiteit 
Maastricht. Voor, tijdens, en na deze trainingsperiode komt u in totaal 7 keer naar de universiteit voor 
diverse metingen; o.a. bloedafname, vragenlijsten, cognitieve test, conditietest, MRI scan van uw 
bovenbeen en lever, bepaling van uw insulinegevoeligheid en afname van een stukje spier. 

Bij volledige deelname aan de 12 trainingsweken ontvangt u een vergoeding van 
€ 500 en een gratis sport horloge met hartslagmeter  

Voor meer informatie kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met:  
Maaike Bergman, MSc, Capaciteitsgroep Voeding en Bewegingswetenschappen, Universiteit Maastricht  

Tel. 043-388 1441 |  Email: maaike.bergman@maastrichtuniversity.nl  
*U bepaalt uw BMI door uw gewicht (in kg) te delen door uw lengte (in m) in het kwadraat (lengte x lengte)  
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Erik Thiemann
Exclusieve bruids- en gelegenheidsauto’s met chauffeur 
Tegen vaste dagprijs

Praaglaan 40, 6229 HJ Maastricht 
Tel./Fax: 043-361.19.82 of 06-546.426.95 

www.erikthiemannbruidsautos.nl

 
 HEEFT U EEN PAAR UURTJES PER WEEK TIJD? 
 
            STICHTING OUDERENPROJECT  “GEINEN DAANK” 
  ZOEKT VRIJWILLIGERS/STERS 
 
Stichting  Ouderenproject “Geinen Daank” heeft als doel eenzame 
ouderen in Maastricht éénmaal per week te bezoeken, om zodoende de 
eenzaamheid onder ouderen enigszins te verlichten. Dit doet zij d.m.v. 
vrijwilligers. 
Een vaste en passende vrijwilliger zorgt voor een beetje gezelligheid, een 
praatje, sociaal contact etc. 
Volledige reiskosten zullen door de stichting vergoed worden. 
 
Voelt u zich door het bovenstaande aangesproken, heeft u een paar 
uurtjes per week tijd en denkt u: dit is iets voor mij, aarzel dan niet, we 
hebben u nodig  en neem contact op met 
    
             Stichting Ouderenproject “Geinen Daank” 
       Tel: 06-10513441 of tel: 043-3218989. 
 
Een briefje sturen kan ook naar: 
Stichting Ouderenproject “Geinen Daank”   
Bontwerkersdreef 14e, 6216 SH Maastricht.  
Of mailen naar:            hans@bindels.demon.nl 
 Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op. 

Zie ook onze website: www.geinendaank.nl 
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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 19 september 2020 
RKHSV jeugd – thuiswedstrijden (* tijden onder voorbehoud) 
RKHSV G1-SSA WEST UNITED G1 14.45 uur 
RKHSV JO19-1-WDZ JO19-1 15.00 uur 
RKHSV JO15-1-BSV LIMBURGIA JO15-1 12.00 uur * 
RKHSV JO15-2-KEER JO15-1 12.30 uur * 
RKHSV JO13-1-VOERENDAAL/RKSVB JO13-2 09.45 uur * 
RKHSV JO12-1-SPC.JEKERDAL JO12-2 10.45 uur 
RKHSV JO11-1-KEER JO11-1 10.45 uur 
RKHSV JO9-1-DE STER JO9-2 09.30 uur 
RKHSV JO9-2-LEONIDAS-W JO9-1 09.30 uur 
RKHSV JO9-3-HEER JO9-2 09.30 uur 
RKHSV JO7-1 – HEER JO7-1 en EIJSDEN JO7-1 
wedstrijden op locatie RKHSV  

09.30 uur 

RKHSV jeugd – uitwedstrijden 
FC LANDGRAAF JO19-2-RKHSV JO19-2 13.00 uur 
VV SCHAESBERG JO19-2-RKHSV JO19-3 15.00 uur 
SJO ESB’19 JO17-1-RKHSV JO17-1 14.30 uur 
SJO KRIJTLAND JO17-2-RKHSV JO17-2 13.30 uur 
WALRAM JO17-1-RKHSV JO17-3 11.15 uur 
SPC.JEKERDAL MO17-1-RKHSV MO17-1 15.15 uur 
SANDERBOUT JO13-1G-RKHSV MO13-1 11.00 uur 
BUNDE JO11-1-RKHSV JO11-2 12.00 uur 
DAALHOF JO11-2-RKHSV JO11-3 11.30 uur 
SCG JO10-2-RKHSV JO10-1 09.30 uur 
SV BRUNSSUM G1-RKHSV G2 13.45 uur 
 
Programma voor zondag 20 september 2020 
RKHSV/DBSV senioren – thuiswedstrijden 
RKHSV 1-SV HULSBERG 1 14.30 uur 
RKHSV VR1-RKHBS VR2 12.00 uur 
RKHSV 2-SCHARN 2 11.45 uur 
RKHSV 3-GEUSSELT SPORT 2 10.00 uur 
RKHSV 4-GEUSSELT SPORT 3 09.30 uur 
RKHSV 5-GEUSSELT SPORT 5 09.45 uur 
 
RKHSV/DBSV senioren – uitwedstrijden 
SCHIMMERT 1-DBSV 1 14.30 uur 
BUNDE VR1-DBSV VR1 12.30 uur 
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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. 
 
Afsluitingen 
A2 tussen oprit (44) St. Joost en afrit (46) Roosteren richting Maastricht  
- Oprit (44) St. Joost van de A2 richting Maastricht  
- Op- en afrit (45) Echt van de A2 richting Maastricht 
- Afrit (46) Roosteren van de A2 richting Maastricht 
+ Vrijdag 18 september 21.00 uur tot zaterdag 19 september 09.00 uur 
A73 tussen oprit (22) Maasbracht en knooppunt Het Vonderen richting 
Maastricht  
- Oprit (22) Maasbracht van de A2 richting Maastricht 
- A73/A2 verbindingsweg ter hoogte van knooppunt Het Vonderen in de 
richting van Maastricht  
+ Vrijdag 18 september 21.00 uur tot zaterdag 19 september 09.00 uur.  
Omleidingsroutes 
Gele borden geven ter plaatse informatie over de werkzaamheden en 
verkeersmaatregelen. 
Weersgevoelige werkzaamheden 
Onderhoudswerkzaamheden zijn weersgevoelig. Bij slecht weer kunnen de 
werkzaamheden mogelijk geen doorgang vinden en worden ze opnieuw 
ingepland. 
Regulier onderhoud 
Deze onderhoudswerkzaamheden vallen onder het Groot Variabel 
Onderhoudscontract 2020 dat Rijkswaterstaat laat uitvoeren. Het betreft 
regulier onderhoud dat wegennet, viaducten, bruggen en tunnels periodiek 
nodig hebben, zoals asfaltering, vervangen van voegovergangen en onderhoud 
aan de vangrail. Met als doel een vlotte en veilige doorstroming voor de 
weggebruiker. 
 
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). 
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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 19 september 19.00 uur H. mis. 
Maandag 21 september 09.00 uur H. Mis. 
Zondag  27 september 10.00 uur H. Michaëlfeest (vrijwilligers dag) 
m.m.v. klein ensemble  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. 
Zaterdag 24 oktober 19.00 uur H. Mis. 
Maandag 26 oktober 09.00 uur H. Mis. 
Zondag 01 november 10.00 uur H. Mis. 
  15.00 uur Allerzielen Lof  

Werkgroep EHC. 
Op zondag 6 september jl. deden ‘dan eindelijk’ 12 
kinderen in Heugem hun Eerste Heilige Communie. 
Wij kijken terug op een hele mooie en bijzondere dag, 
ook al verliep die anders dan andere jaren. 

Er zijn veel mensen die ervoor gezorgd hebben dat deze dag zo 
geslaagd was. Een speciaal woord van dank aan Kapelaan Slaven 
en mevrouw Annemie Stheins voor het begeleiden van de kinderen. 
De PBR, het Michaëls gilde en de kosters voor hun ondersteuning 
en het versieren en verzorgen van de kerk. De drumband, blazers 
en Harmonie St. Michaël voor hun feestelijke muzikale bijdrage. En 
aan alle andere mensen die hun steentje hebben bijgedragen om 
deze zonnige zondag tot een feest te maken! 

Daank uuch allemaol, ‘t waor hiel sjoen! 
Namens alle communicantjes en hun ouders. 

   

KERKLOKET 

   24/7  bereikbaar ►  info@parochieheugem.nl 
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Boe zal iech ’t noe ‘ns  euver  höbbe….. 
 
Umtot iech ouch wel ‘ns ‘nen daag zoonder nuits euver  dee batraof dee 
d’n hiele wereld in rep en reur heet gebrach, höb iech de gezèt nog neet 
geleze. De moos get deveur euver höbbe neet woer.. 
De slogan datste dat bedrök pepier neet kins misse, gaon  iech oetdage. 
Weet absoluut nog neet of dat ouch geit lökke. Lees altied alles….! 
Gezèt  weggelag,tillevisie  aon. D’r  is jummers mie daan… daan wat ? 
geleutege  Excuus, bin de naom  noe al  kwiet!  Good  teike!  Vèlt  m’ch  
astrein wel weer  in… Indirek zien ze op d’n T.V., al  vreug  in de mörge 
ouch oetgbreid bezeg mèt  de lèste  resultaote vaan deen  oonduig..! 
Vaan opnames in ’t  hospitaol en op de  IC,  tot en mèt de euverlijes. Kaw 
ciefers die väöl  zègke mer zeker neet alles.!!    Iech wach dao neet op, 
hup, zappe  nao ‘nen aandere zender! Dat had iech m’ch  zellevers  
jummers  belaof. Zal neet woer zien… , Krijg iech ’n grafiek veurgesjoteld, 
evels  zoonder sjotel. Dat wel!  Die léste höbbe ze jummers nuudeg in al 
die kookprogramma’s, die ze es tiedverdrief veur de kieker prissentere. 
Ouch zoe get. Die kookprogramma’s vlege allewijl de pan oet’. Bijnao  
lètterlek. Es door dat gekooks dee kleine vlegel – wie hèt ‘r ouch al weer 
..uh, kom nog neet drop.- verdreve waor  ,hadde  v’r gaaroets gein las 
vaan ‘m gehad   En al hiele-maol gei bezwoer dat heer/zie waor  
opgehoepeld.! 
Eder  z’chzelf  respecterende en NEET  z’chzellevers  respecterende 
umroop,  heet  ‘ne  kookexpert in deens  Kok in de volksmoond. Zie 
vertèlle  us alles   euver de soms mies vreempsoortege  werm of kaw 
gerechte . De ingrediënte  daoveur zien nauweleks te vinde in de  
supermerte .En de naome zien  hielemaol  neet oet te spreke.  Dao brikste 
d’n tong op. Oonderwijlste nog moos ete……!! En   al zeker neet door 
zoen kook-möts wie iech. Zaajt,  peper en  sókker  is neet  zoe  lesteg mer 
al dat aander gedoons. Iech zouw neet wete oonder welke gróp ze  
thoeshuure. Dus, es iech kemissies daon  - miestal  deit m’n superdochter 
die -  zeuk iech bij de krissie. is altied get eur miech debij. Liech gezaajte 
of zeute… maag gei perbleem zien. Is ’t  ouch neet huur… 
Wortelerats is m’n speciaolitei es ’t euver koke  geit. Neet bij naodinke mer 
gewoen doen. Evels, es dee ‘rats’ daan nao väöl  “ vijfe en zèsse “en 
zevene  “- op m’ne teleur is beland is ’t genete gebloze. Wat de 
oetrdökking beteikend dat wete v’r allemaol wel, mer boe kump ’t 
vaandan? .; Lek vinger lek dom! Pa zaoleger,   maakde altied mèt de 
sajslepel e kuilke in de midde vaan de ‘rats  en kieperde dao de sajs in  
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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. 
 

Iech noe dus ouch !  Daonao  maakde v’r  götsjes boedoor de sajs kós 
oontsnappe. Joonk  gelierd, aajd  gedoon!  Vaan pa kraoge veer indertied 
daan de de repimande : ‘”ETE  IS  NEET  UM  MÉT  TE SPEULE “ De 
gehakbal deneve  gedrappeerd, dreef wijer in de sajs euver d’n teleur…!!. 
Sjiek  voonte veer dat. Weer trök nao ’t noe. Nao ’t koke, ete en  
aofwasse, dröpke op de  bijzèttaofel en e teske koffie, d ’n  tiilevisie aon. 
.Alvas nippend aon  m’n ‘niesteke’, Um d’n aovend door te koume eint 
vaan de talrieke praotprogramma’s gezeuk in d’n hoop dat ze get 
interessants te melle  höbbe. Jaomer jaomer.  Stök veur  stök goon ze 
euver….uh, euver, och geer wèt  wel... Noe kin iech toch  hielemaol  neet  
mie  op de naom  vaan  dat  oongesiever koume:           GELÖKKEG…!!    
HAWT   UUCH  GOOD en PIN   Opajam. 
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