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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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WILL LARDENOIJE  geboren en getogen in Heugem neemt na, bijna 25 
jaar, afscheid als voorzitter van het Hospice Maastricht. Uit handen van 
burgemeester mw. Annemarie Penn-te Strake ontving Will daarvoor 
vorige week de Trichter, de Maastrichtse onderscheiding voor mensen die 
buitengewoon veel betekend hebben voor de stad. 
Wij in Heugem-Randwyck kennen Will ook al, meer dan 65 jaar, als super 
actieve vrijwilliger en bestuurder in het verenigingsleven in Heugem-
Randwyck. Zijn kunde, zijn kennis, zijn inspiratie en zijn wil om iets 
“goeds”  te doen voor jong en oud voor de hele gemeenschap Heugem-
Randwyck vraagt om een hele dikke  
DANK JE WEL, WILL. 
 

Redactie Baorebinder. 

 
 
 
Beste lezers,  
 
“Kun je nog zingen zing dan mee”, een oud gezegde maar nog steeds 
actueel hoewel in deze Coranatijd op gepaste afstand. Sinds kort 
repeteert het Enci-mannenkoor in de Klaekeburg op maandag van 18.30 
uur tot 20.00 uur. De Enci is gesloten, de pijp rookt niet meer maar het 
Encikoor blijft bestaan! 
Een ander gezegde is: “muziek maakt slim”. Kortom indien u interesse 
heeft om ons koor te komen versterken dan bent u van harte uitgenodigd 
om eens een repetitie bij te wonen op maandag in de grote zaal van de 
Klaekeburg. Het repertoire bestaat uit operette, musical, internationaal 
bekende lederen maar ook Limburgse en Maastrichtse toppers. Daarnaast 
is vriendschap en gezelligheid een belangrijk fundament van ons koor. Op 
onze website https://epvweb.jimdofree.com/enci-koor kunt u nog meer 
informatie vinden.   
 
Het adres van de Klaekeburg is: 
Gronsvelderweg 142 
Maastricht 
 
Per openbaar vervoer bereikbaar met lijn 4. 
 
Muzikale groeten, bestuur en leden van het Enci-mannenkoor 
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Te koop. 
Eikenhouten bruin 
klassiek bureau, 
afm. 150x75 cm. 
Zes lades, in goede 
staat, geen houtrot. 
Bureau is al 
gedemonteerd.  
Afhaalprijs € 75,-. 
Info bij Mathieu 
Henssen 
0628947016 

 
 

 

 
 
 

Stemmen
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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 26 september 2020 
RKHSV jeugd – thuiswedstrijden (* tijden onder voorbehoud) 
RKHSV G2-FC ODA G2G 14.45 uur 
RKHSV JO19-2-SCHARN JO19-3 12.45 uur 
RKHSV JO17-1-HEER JO17-1 15.00 uur 
RKHSV JO17-2-WALRAM JO17-1 14.30 uur 
RKHSV JO17-3-RKASV JO17-1 12.15 uur 
RKHSV MO17-1-KEER MO17-1 10.00 uur 
RKHSV MO13-1-SCIMMERT/GSV’28 JO13-2 10.15 uur 

* 
RKHSV JO11-2-SV MEERSSEN/RVU JO11-1 10.45 uur 
RKHSV JO11-3-SCHARN JO11-4 10.45 uur 
RKHSV JO10-1-BUNDE JO10-1G 09.30 uur 
RKHSV JO7-2 – HEER JO7-4 en VV SCHARN JO7-1 
wedstrijden op locatie RKHSV  

09.30 uur 

RKHSV jeugd – uitwedstrijden 
SV HEYTHUYSEN G1-RKHSV G1 14.00 uur 
FC MAASGOUW JO19-1-RKHSV JO19-1 15.00 uur 
WALRAM JO15-1-RKHSV JO15-1 13.00 uur 
HEER JO15-2-RKHSV JO15-2 13.00 uur 
SVME JO12-1-RKHSV JO12-1 11.00 uur 
VV HELLAS JO11-1-RKHSV JO11-1 10.15 uur 
FC GELEEN-ZUID JO9-2-RKHSV JO9-1 08.45 uur 
SPC.JEKERDAL JO9-4--RKHSV JO9-2 08.45 uur 
RKVVL/POLARIS JO9-2-RKHSV JO9-3 10.00 uur 
RKHSV JO7-1 – HEER JO7-1 en EIJSDEN JO7-1 
wedstrijden op locatie HEER 

09.20 uur 

 
Programma voor zondag 27 september 2020 
RKHSV/DBSV senioren – thuiswedstrijden 
DBSV 1-KEER 1 14.30 uur 
DBSV 2-SCHARN 3 12.00 uur 
 
RKHSV/DBSV senioren – uitwedstrijden 
BERG’28 1-RKHSV 1 14.30 uur 
RKHSV VR1 VRIJ 
LANGEBERG 2-RKHSV 2 11.45 uur 
BMR 2-RKHSV 3 11.30 uur 
BUNDE 3-RKHSV 4 10.00 uur 
RKHSV 5 VRIJ 
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Leer bridgen in Heugem 

 

Wegens grote belangstelling organiseert 
Stichting SMILE een tweede Bridge 
cursus, namelijk op donderdagochtend. 
De donderdagmiddag zit inmiddels vol.  
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. Meld u 
snel aan, want vol is nu echt vol!  
 

Wanneer 
Vanaf 8 oktober elke donderdag 
10.00 – 12.30 
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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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------------------------------------------------------- 
     
 

Zondag 27 september    10.00 uur H. Mis Michaëlfeest (vrijwilligers dag) 
 m.m.v. ensemble Harmonie St Michaël  

Intenties:  Leden en overleden leden van  St. Michaëlkoor, Michaëlsgilde en 
Harmonie St. Michaël; Ouders Frans & José Costongs-Bessems; 
familie Nelissen-Lacroix. Jrd. Lucien Habets & Ouders Henssen-Vranken; 
Pierre en Mia  Smeets – Hanssen; Jrd. Jeu & Fiena Pieters - Beckers; 
Jrd. Pie & Marie Custers – Quaden; Ouders Overhof-Pieters & Ilse Ouders 
Bollen-Urlings; Antoinette Reneerkens – Pieters;  Désiree & Mientje Van 
Hooren-Smeets en Oma Smeets;      
    13.30 uur  Doopviering Charlie Niesten 
                            14.15 uur  Doopviering Amy Jaron 
Maandag 28 september 09.00 uur H. Mis. 

PBR 
Op zondag 27 september a.s. viert onze parochie het feest van St. Michaël, de 
patroonheilige van onze parochie. Dit is ook de dag waarop wij de vrijwilligers van 
onze parochie in het zonnetje willen zetten om hen te bedanken voor hun inzet 
voor de parochie in het afgelopen, toch wat vreemde jaar. 
Want corona heeft ons leven behoorlijk op zijn kop gezet, ook het leven in onze 
parochie. In het begin moesten de kerken hun deuren sluiten, gelukkig was dit van 
tijdelijke aard. Nu is het weer mogelijk voor parochianen om de kerkdiensten te 
bezoeken. Dit gebeurt met heel veel aanpassingen en binnen wettelijke kaders, 
om op die manier te zorgen voor de veiligheid van de kerkgangers.    
In deze vreemde tijden beseffen we de behoefte van mensen om samen mens te 
zijn en contact te hebben met elkaar. Samen geven we vorm aan onze parochie, 
beleven we ons geloof en brengen we verbinding binnen Heugem-Randwyck. 
De vrijwilligers zijn ook in deze moeilijke tijd, ieder op zijn eigen wijze, invulling 
blijven geven aan hun vrijwilligerswerk voor onze parochie. Daar zijn we blij en 
dankbaar voor! U bleef er toch voor zorgen dat de kerk gepoetst was of het 
kerkhof onderhouden werd. De misdienaars, kosters, lectoren, het kerkloket en 
alle andere werkgroepen en vrijwilligers bleven op hun post.  
Natuurlijk zijn er ook mensen die door gezondheidsproblemen of leeftijd niet 
durven of kunnen komen, daarvoor hebben we alle begrip. 
We willen graag iedereen die de parochie het afgelopen jaar heeft geholpen door 
zijn vrijwilligerswerk bedanken. Normaal gesproken hebben we na de St. 
Michaels-viering koffie met iets lekkers. Dit samenzijn na de Mis kan jammer 
genoeg dit jaar niet doorgaan. 
We hopen toch veel van onze vrijwilligers te mogen ontmoeten en toch te vieren 
dat we samen kerk en samen sterk zijn, zeker nu! 
 

De Parochiële Bestuursraad wil u dan ook persoonlijk uitnodigen om zondag 27 
september 10:00 uur samen met ons de H. Mis te komen vieren.  
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29 september St. Michaël 
Sint Michaël is een christelijk herfstfeest dat tegenwoordig steeds meer als een 
oogstfeest gezien mag worden. Het Concilie van Mainz heeft in 813 besloten dat 
29 september een feestdag is voor de aartsengel Michaël en alle andere 
engelen.Sint Michaël valt op 29 september. Voor deze datum is gekozen omdat er 
op deze dag een basiliek in Rome gewijd werd aan de aartsengel Michaël. Hij was 
enkele maanden tevoren op deze plek verschenen. 
Michaël was de aanvoerder van de hemelse engelen tegen de duivel en andere 
duistere figuren. Hij versloeg de duivel die veranderd was in een draak (Sint Joris 
heeft dit eeuwen later overgenomen). 
Hij begeleide de zielen van de overledenen in het hiernamaals, hij stortte de 
zondaars hierbij in het vagevuur terwijl de anderen naar de hemel gingen. Tevens 
kondigde hij de dood van de Heilige Maagd aan en vocht met de duivel om het 
lichaam van de overleden Mozes. 
Men viert tegenwoordig met Sint Michaël het oogstfeest, deze dag is de laatste 
dag dat men appelen plukken kan. Men dankt Sint Michaël voor de goede oogst 
zodat men de dorre en doodse wintermaanden door kan komen. Speciaal op dit 
feest wordt het Michaëlsbrood gebakken. Tevens is het een feest dat oproept tot 
innerlijke moed waarbij men gevaren zoals eenzaamheid bestrijden moet. En 
eenzaamheid is een van de verleidingen die in de winter periode toe kunnen 
slaan. 

Sint Michaëls brood 
  500 gram Lemairemeel, bloem of een mengsel van volkorenmeel en bloem (ca 

1:3) 
  2 1/2 dl lauwwarme melk       1/2 eetlepel gist               
  50 gram harde boter                       2 eetlepels honing 
  krap 1/2 eetlepel zout                     1 ei 

 

Bereidingswijze: Meng het meel. Los de gist op in de melk en de honing. Meng het 
melkmengsel met het meel tot deeg. Snijd de boter in dunne plakjes en leg deze 
op het deeg. Strooi het zout op de boter. Laat dit ongeveer een kwartiertje staan 
tot zich blaasjes hebben gevormd. Voeg een gedeelte van het (met een eetlepel 
water) los geklopte ei toe. Roer nu alles met een vork van het midden uit tot een 
stevig, maar nog kleverig deeg. 
Bestuif je werkblad. Kneed alles tot een elastisch deeg. Doe de deegbal terug in 
de kom, stop het geheel in een plastic zak en laat het deeg op kamertemperatuur 
tot tweemaal het volume rijzen. Houd van het gerezen deeg ca 150 gram apart. 
Maak van de rest van het deeg een ronde bal en druk die plat. Rol de platte bol op 
een met meel bestrooid aanrecht uit tot een ronde schijf van ca 25 cm doorsnee 
en leg deze deegschijf op een bakplaat. Modelleer de deegschijf zodanig, dat het 
binnenste dunner en de rand dikker wordt. 
 

Verdeel het achtergehouden deeg in drie porties en rol ze tot slangen, die aan het 
ene uiteinde dubbel zo dik zijn als aan het andere. Vlecht deze deegslangen tot 
een zwaard. Bestrijk het brood met de rest van het ei, leg het deegzwaard erop en 
bestrijk dit met ei. Laat het brood nog ff. rijzen en bestrijk het nog een keer met ei. 
Bakken: 15 minuten bij 250 graden, daarna nog ca. 10 minuten bij 200 graden. 
 

KERKLOKET  
   24/7 te bereiken ►  info@parochieheugem.nl 
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Een nieuwe rubriek “” WIST U DAT? ”” 
 

Het wijkblad de Baorebinder (BB) bestaat al meer dan 65 jaar. De 
start was in 1964, Heugem telde toen ongeveer 2300 inwoners op 
ongeveer 580 gezinnen. Heugem telde in die tijd bijna 25 
verenigingen. In Heugem Zuid en de Oostzijde (volbouwen van de 
Termileslaan en de Kapittellaan) waren op dat moment 604 nieuwe 
woningen geprojecteerd. Heugem bleef uitbreiden en daar was niet 
iedereen het mee eens. In de BB van mei 1980:                                   
“” Heugem het is vijf voor twaalf: Provinciehuis, RUL, MECC, 
Maasveld staan er aan te komen Hoe kunnen we dit overleven? ””           
De gemeenteraad had daar minder problemen mee en keurde in juli 
het bestemmingsplan Randwyck goed; alle Heugemse bezwaren 
werden zonder meer afgewezen. 
 

Alle nieuws over bouwplannen, programma’s en activiteiten van al 
deze verenigingen, het wekelijkse bericht van de Anne Frankschool, 
een dubbele pagina met kerknieuws en een groeiend aantal 
advertenties vulden de BB. Vaak meer dan 28 pagina’s.  
 

Het bovenstaande is een korte inleiding van de nieuwe rubriek        
“” WIST U DAT?  “” 
 

De laatste jaren kampt de Baorebinder met een gebrek aan teksten/ 
verhalen en aan verenigingsnieuws. Ook een aantal adverteerders 
heeft de digitale weg al lang gevonden. En daardoor ook minder 
inkomsten. Op dit moment is het aantal pagina’s beperkt tot 12. 
 
Uit jubileumboekjes van bv 35 jaar bestaan BB in 1999 en 40 jaar 
bestaan in 2004 halen wij nu informatie en herinneringen naar 
boven over Heugem vanaf begin vorige eeuw. De volgorde is 
willekeurig. Ook met dank aan HistoHeuRa. 
Wij noemen dit “bladvulling”. Op deze manier willen wij het blad 
voor de komende jaren meer leesbaar houden. Helaas levert deze 
bladvulling geen geld op. Maar wij rekenen weer op steun van vele 
trouwe lezers bij onze financiële actie in het najaar. 
 

Bestuur, redactie en de vele bezorgers van de Baorebinder. 
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Uit alle goede inzendingen is de winnaar getrokken. Winnaar is  

mevrouw  Katja Zambib-Otten  
 
De prijs, een tegoedbon van de Plus van € 10, kan tot 2 maanden na 
publicatie afgehaald worden op Heugemerstraat 237.   

 

 
 
Oplossing kruiswoordpuzzel: 
 

 
 
 
Oplossingswoord: 
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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 5.  
 

 
 
 

De kerk in de BB nr 4 was  
de Waalse kerk in de St. Pieterstraat. 

 

Met dank aan iedereen die zo attent was om een reactie te geven. 
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CHAUVINIS – SOMS - 

TILLEVISIE  kieke….?  De GEZÉT leze ?  euver’t algemein genome 
geit ‘t allein mer euver steekincidente, proteste,demonstraties, en hiere 
in sjieke pakke mèt kleurrieke krevatte en/of sjeun die ‘get’ perbere 
dao-aon te doen. U 
 dat fenomeen oet de wereld te kriege De nuitslezers en lezeresse 
vertèlle us dat allemaol mèt e staole – soms e pepèrre- geziech. De 
gelaotsoetdrökking heet te make mèt dat wat ze us mote mètdeile. Dao 
leuste de erns vaan ’t te leze nuits aon aof. Avventouw is hun geziech 
oonderwijl ze leze , zoe laangk dat ze bekans drop trejje. Daan 
wandele ze eve neet wijer euver ’t sjerm mer blieve bij e táöfelke mèt e 
glaas water drop, stoon…Zich verslikke is jummers op zoen momint 
neet oetgeslote…Aanders gezag, hun geziech is dèkser vaan 
‘staol’daan vaan pepier.!  
Es awwere mins behuur iech,  mèt m’n bejaorde ‘lotgenote’ tot de 
‘goolgroep’, boe ’t coronavirus zich ’t liefste in nèstelt. Dat is veur us 
dus oppasse gebloze. M’n han zien nog noets zoe zuuver gewees. En 
iech höb nog noets zoe lang euver ’t wasse devaan gedoon. In principe 
is alles en ederein verdach wat dat virus betröf. ‘Alles’ wat ‘ne mins in 
dees tied aonraak  is daonao verpliech de henekes te wasse.. Op 
sjaole waor al väöl ieder in gesjrif en beelde bekind gemaak , in geng 
en op toilètte :  “Na het plassen, handjes wassen!”De dörfs nog neet 
‘ns ‘ne mins aon te loere. Stèl d’ch veur dat ze nog neet höbbe oontdèk 
datste ouch via ougkontak besmet kins weure of via èllebouge. ’t 
Zoegenaomde “Lee Towers movement…!”  Iech sjrief ’t mer in ’t 
INGELS umdat ederein meint dat te mote doen um ‘statements’ te 
make.……! In ’t ABN of Mestreechs maakste allewijl geine indrök 
mie.’Nen Hollender,oppe  Mert, vroog aon miech: “meneer” – jeh zeker, 
“meneer”-;”wat staat daar op dat bord”? Iech Loerde boe heer nao 
touw wees. Iech antwoordde häöm ‘hiel’ gevat; “Hoe had u het gegad 
wille hebbe, in ’t mooie Mestreechs dialekt of in ’t Engels?” “Doe maar 
in ’t Engels!”… Ech woer. Iech sjrók.en zag; “Meneer 
“Op het Dominicanerplein, ’n stökje verderop, is een magneprachtege  
bookhandel, daar höbbe ze beslis een wäördbook, NEDERLANDS – 
ENGELS en omgekierd!” “Iech bin ‘ne Mestreechter ‘jong’en woen hei 
al hieieiel lang,  en spreek m’n taole , behalve Betaole, boe-oonder ’t 
Mestreechs dialek. Want nogmaols, iech woen in dees prachtege stad. 
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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. 
 

 
 
 
pietersautos@ziggo.nl 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
  
 
  
 

 
 
 

 

 
 
 
 

EN UMDAT DIALEK HOEG TE HAWWE, SPREEK IECH ES IECH IN 
MIEN  STAD BIN,  ALLEIN DIALEK!  
 
In ROME,LONDE,PARIES,BERLIEN,LISSABON, pas iech m’ch 
aon……door e beukske aon te sjaffe mèt vertaolinge. Want ouch 
de be-woeners vaan die stede spreke hun moojerstaol!!Oets ‘ne 
kaffee “ ’T WAWWELWATER” in Istaboel gezeen…..?Nouw daan!!! 
“ Heer zag get in ’t ABN tege zien vrouw.. Iech verstoond ‘m wel 
degelek…Kin jummers m’n taole !  .Zal ’t mer neet herhole!......                                        
OPAJAM 
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