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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

 

 
 
Sanitair, gas-, water- en c.v.- installaties.  

 
Termileslaan 140, 6229 VX Maastricht  

 
gsm: 06-25071787 

 
 www.Becksinstallatietechniek.nl 

 
 



4

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 03 oktober 19.00 uur H. Mis.  
  Francicusviering  

Moed 
Franciscus van Assisi heeft ooit gezegd: 
'Wij hebben een bepaalde mate van moed nodig om gelukkig te zijn.' 
 
Wie het leven van deze begenadigde mens kent 
weet dat hij de moed had om afstand te doen van alles wat hij bezat. 
 
Er is moed voor nodig om jezelf te vinden. 
En nòg meer moed om in jezelf God te vinden zoals Franciscus dat deed. 

                               Toon Hermans 
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  
Maandag 02 november 09.00 uur H. Mis. 
Zaterdag 07 november 19.00 uur H. Mis. 
Maandag 09 november 09.00 uur H. Mis. 
Zaterdag 14 november 19.00 uur H. Mis. 

               
Franciscus van Assisi 
Op 4 oktober gedenken katholieken Franciscus van Asisi.  
Dat op deze dag ook Werelddierendag valt heeft alles met hem  
te maken. Franciscus betrok in zijn leven op een bijzondere  
manier het respect voor de natuur in het algemeen en dieren in  
het bijzonder. Samen met al het geschapene wilde hij zijn  
Schepper loven. In zijn preken richtte hij zich soms zelfs tot de 
vogels en andere dieren. Hij staat dan ook als een groot 
dierenvriend bekend. Vandaar dat men op zijn gedenkdag ook 
Dierendag viert. 
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Ziekenvervoer nodig ?
Wij rijden voor ALLE ZORGVERZEKERAARS

TAXI NELISSEN
Tel. 043 - 407 13 43

Ook als U een machtiging voor taxivervoer heeft ontvangen waarop staat 
vermeld dat DVG één van de vervoerders in de regio is, kunt u rechtstreeks 

contact opnemen met Taxi Nelissen (wij zijn aangesloten bij DVG)
Bel gerust voor informatie.

Ook voor ROLSTOELVERVOER.

• IZA • IZZ • Univé • VGZ • Trias • Aevitae • FBTO
• Avéro • OHRA • Menzis • Delta Lloyd • Agis

Franciscus werd in 1182 in Assisi geboren. Zijn vader was een aanzienlijk 
koopman en daarin zou Franciscus hem opvolgen. Als een vrolijke jongeling zag 
hij voor zichzelf een carrière weggelegd als ridder. In 1202 trok hij als 
twintigjarige ten strijde tegen de stad Perugia. Hij werd gevangengenomen en 
voor een jaar in de kerker gezet. Hier kwam voor Franciscus de ommekeer in zijn 
leven. 
Franciscus stierf op 3 oktober 1226 en werd door paus Gregorius IX twee jaar 
later heilig verklaard. Zijn feestdag (naamdag) werd in de Romeinse kalender op 
4 oktober vastgesteld. 
Patroon van: Franciscanen, de armen, sociale werkers, kooplui, 
milieubewegingen, kleermakers, wevers, vlashandelaren, stoffenhandelaren, 
tapijtverkopers.  
Patroon tegen: de pest, hoofdpijn. 
 

Weerspreuk:  "Vanaf Franciscusdag, de boer zaaien mag." 
 

KERKLOKET  
   24/7 bereikbaar ►  info@parochieheugem.nl 
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    Secretariaat RKHSV 

Kapittellaan 38, 6229VP Maastricht 
 06-12141452 kantine.  043-3672213  
secretaris@rkhsv.nl           www.rkhsv.nl 

 
 

   
 
HOOFDSPONS
OR 

 
Programma voor zaterdag 3 oktober 2020 
RKHSV jeugd – thuiswedstrijden (* tijden onder voorbehoud) 
RKHSV JO19-1-BSV LIMBURGIA JO19-1 15.00 uur 
RKHSV G1-EHC/HEUTS G1G 14.45 uur 
RKHSV JO19-3-ST UOW’02/LHC JO19-3 12.45 uur 
RKHSV JO17-3-RKHSV JO17-2 12.15 uur 
RKHSV JO13-1-ROOD GROEN LVC’03 JO13-1 10.15 uur 
RKHSV JO12-1-SV MEERSSEN JO12-1 10.45 uur 
RKHSV JO11-3-SJO KRIJTLAND JO11-3 10.45 uur 
RKHSV JO9-1-SPC. JEKERDAL JO9-3 09.30 uur 
RKHSV JO9-3-LEONIDAS-W JO9-1 09.30 uur 
RKHSV JO7-1 en JO7-2 – nog niet bekend  N.t.b. 
RKHSV jeugd – uitwedstrijden 
HEER G1-RKHSV G2 10.30 uur 
BEKKERVELD JO17-2-RKHSV JO17-1 15.45 uur 
RKUVC JO15-1-RKHSV JO15-1 13.00 uur 
EIJSDEN JO15-1-RKHSV JO15-2 14.00 uur 
RKUVC JO13-1-RKHSV MO13-1 10.45 uur 
SJO KRIJTLAND JO11-1-RKHSV JO11-1 10.00 uur 
RKASV JO11-2-RKHSV JO11-2 11.00 uur 
LEONIDAS-W JO10-2-RKHSV JO10-1 10.45 uur 
KEER JO9-1--RKHSV JO9-2 09.00 uur 
 
Programma voor zondag 4 oktober 2020 
RKHSV/DBSV senioren – thuiswedstrijden 
RKHSV 1-NEERBEEK 1 - wedstrijdsponsor is Intergarde, 
balsponsor is Jordi Corstjens, waarvoor hartelijke dank! 

14.30 uur 

RKHSV VR1-RKSVB VR1 12.00 uur 
RKHSV 2-CHEVREMONT 2 11.45 uur 
RKHSV 3-RKIVV 1 10.00 uur 
RKHSV 4-SCHARN 4 09.30 uur 
RKHSV 5-GEERTRUIDSE BOYS 2 09.00 uur 
 
RKHSV/DBSV senioren – uitwedstrijden 
LEONIDAS-W 1-DBSV 1 14.30 uur 
SCHIMMERT 2-DBSV 2 12.00 uur 
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Buitengewoon Fit  
Hilde uit Heugem: “Na lange tijd niet te 
hebben gesport ben ik blij dat ik in Heugem 
terecht kon. Ik kan daar fijn sporten op mijn 
eigen tempo. Het gaat geweldig en er is 
fantastische begeleiding.” 

Geef ook een boost aan uw gezondheid 
tijdens deze gezellige wekelijkse sportlessen 
voor senioren. Onder leiding werkt u in 
groepsverband aan het verbeteren en 
behouden van uw fitheid.  

Maandag| 13.00 – 14.00 | €3,50 per keer |  
Info via: info@smile043.nl  

 
Bootcamp  
Tijdens deze gezellige lessen sport je samen 
in een groep op een leuke maar vooral 
motiverende manier in de buitenlucht. Door 
het combineren van conditie-  
en krachtoefeningen word je sterker, 
verbetert je conditie én voel je je fitter. 
Iedereen kan deelnemen aan deze lessen op 
eigen niveau. Probeer het eens uit en ervaar 
het zelf. 
 
Maandag en woensdag | 18.30 – 19.30 |  
€3,50 per keer | info via: info@smile043.nl 

 

 

Locatie: 
Sportpark 
Heugem 
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 Afdeling Heugem-Randwyck-de Heeg 

De Rabobank doet vanaf dit jaar alleen sponsoring voor verenigingen via “De 
Rabo Club Support 2020”. Vanaf 5 oktober kunnen de Rabobank leden voor de 
tijd van 3 weken hun stem uitbrengen op hun favoriete vereniging of 
stichting. Elke stem levert geld op en zorgt hiermee voor een mooie financiële 
bijdrage voor de Zonnebloem Heugem Randwyck. 

U kunt vanaf 5 oktober, 5 stemmen uitbrengen via de website:  

https://www.rabo-clubsupport.nl/zuid-limburg-west/deelnemers 

Selecteer: “De Zonnebloem Afd. Maastricht-Heugem-Rand” en breng 2, max. 
aantal, stemmen op ons uit. 

Aangezien onze Harmonie ook meedoet geef 2 stemmen aan deze vereniging 
door “Harmonie St. Michael” te selecteren. 

De laatste stem is uw vrije keuze. 

Alvast vriendelijk dank om te stemmen. 

M. Quaden-Hermans, voorzitter 

Rubriek “”WIST U DAT “” 
 
Op de aankondiging van deze rubriek in de BB van vorige kwam 
meteen een reactie van een trouwe lezer. 
De heer Ger Starmans, uit de HeugemerHof, aan de 
Heugemerstraat is mederedacteur van het blad THUIS IN 
MAASTRICHT. Een aantal jaren geleden heeft Ger een onderzoek 
gedaan naar het ontstaan of de herkomst van Heugem. Deze zeer 
interessante informatie wil hij graag met ons delen. Vanaf deze 
week publiceren wij met regelmaat. Hartelijk dank aan Ger 
Starmans.  
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Historisch Heugem met Ger 

 

Heugemer Buurtredacteur Ger Starmans zal de lezers van 
Thuis in Maastricht de komende tijd gaan verwennen met 
verhalen over de historie van Heugem. Of zoals Ger de buurt 
noemt: “Parel aan de Maas, onder de vleugels van Maastricht.” 

Hij vertelt: “De geschiedenis van Heugem gaat heel erg ver terug in 
de tijd. Nog voor het ontstaan van Maastricht. Logisch dus dat de 
grote stad dit dorp binnen haar gemeentegrenzen wilde omarmen.” 
Maar daarover zal hij later meer schrijven. “Heugem heeft haar 
dorps karakter behouden. Haar mooie oude huizen, haar idyllische 
straatjes, gezellig uitgaansleven, haar verenigingen, de hofjes, en 
nog veel meer. En wat te denken van de vele ateliers die hier hun 
plekje hebben gevonden. Een unieke locatie om te wonen. Met 
uitzicht op de St. Pietersberg en voortreffelijke verbindingen met de 
binnenstad. Binnenkort zijn mijn verhalen over de geschiedenis van 
Heugem hier terug te lezen”, aldus Ger. 

 

En vanaf deze week regelmatig publicatie in de Baorebinder 
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Harmonie St.Michaël Heugem-Maastricht. 
In 2020 nemen wij deel aan de Rabobank Clubkas Campagne. 
Bij de Rabobank Clubkas Campagne (voor ons Zuid Limburg-West)  brengen 
leden van rabobank stemmen uit op hun favoriete stichting of vereniging. 
Hoe meer stemmen de clubs krijgen, hoe groter de bijdrage is die ze ontvangen. 
 
Stemmen 
Leden kunnen stemmen op hun favoriete club in de periode van 5 tot en met 25 
oktober 2020. 
Dit jaar is het mogelijk om te stemmen via de app of als je ingelogd bent op de 
website van Rabobank. Hiervoor is geen stemcode nodig 
Je kan maximaal 5 stemmen uitbrengen willen de ze meetellen, dus naast de 
harmonie kan er uiteraard ook gestemd worden in onze wijk op de zonnebloem 
Heugem-Randwiek 
Bij het stemmen staat een duidelijke uitleg. 
In deze moeilijke tijd is het voor onze vereniging toch een manier om geld voor 
onze vereniging bijeen te sprokkelen. 
Alvast dank 

 
Drei weke oontspanne….? 
Wat ’n oontspannende spannende drei weke. Neet ederen daag, mer toch…. 
Oonderwijl iech de stekker aon ’t snoer dat  verboonde waor mèt de stöpzuiger, in 
’t stopkontak staok um ’t masjien z’n werk te laote doen, waore m’n ouge ouch 
geriech nao d’n tillevisie. De wielrenners die mètdoge aon de Tour De France 
vloge – neet ech natuurlek- euver ’t sjerm. Aon de eine kant kaome ze drop en 
aon d’n aandere kant verdwene ze weer. Zoe gauw es de commentator, helder 
en nerveuzer góng  praote stopde iech mèt zuige door mèt m’ne voot op de 
aon/oetknop te trejje”. Zo, bèste lezers(esse) noe kint geer neet mie zègke- es 
uuch gevraog weurd de hoeskamer te zuige; “iech zouw ’t gere veur d’ch wèlle 
doen sjat, mer wèt neet wie dat tingk wèrk!”.. 
In ieder jaore woord miech ouch gevraog de slaopkamers te zuige. Iech sjouwde 
dat ’ apparaat d’n trap op  , zat ‘m neve ’t bèd, boe iech zellevers op góng ligke en 
mèt m’n rechter bein oet ’t bèd zwejjend stampde iech op de aon knóp. Pakde de 
gezèt en begós te leze. Af en touw duide iech de zuiger oet om de werkelekheid 
nao te bootse mer neet oet te voere. Nao ’n haaf eurke leze góng iech mèt m’ne 
stöpvreter weer nao oonder. De controle woord door commandogeefster direk 
oetgeveurd. Bij trökkoms oonder, vloge m’ch de kompleminte um m’n oere.” ’T 
Waor in maonde neet mie zoe stöpvrij gewees op de kamers!”. Griemelend leep 
iech daan nao de gemekeleke stool veur d’n tillevisie um oetröstend nao die 
inspanningde, d’n Tour wijer te goon volge. 
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Iech had neet väöl gemis. ‘Ne kleine kopgróp en ’n hiel groet oetwejjerend 
peleton, waor al deen tied oonveraanderd gebleve. ’t Mies spannende voond iech 
altied es de ‘versnaperinge’, verpak in teskes, mèt hingsels in de loch hoonge in 
han vaan de verzörgers….. Es de renners dao langs kaome waor ‘t ’n hiel kuns 
um ’t kelbeske mèt levensbehoeftes bij de zjuste renner te kriege. De verzörgers 
doge daan  ‘ne stap riechtng ’t peleton es ze langs kaome,en  riechting  de 
oetgestoke erm en zwejjende  hand,  vaan de renner. Dee sjnapde z’ch dat teske 
,- of zjus neet-  riechde z’ch rech en begös dao-in te graaje.  Bij sommege 
renners leek ’t wel op d’n optoch mèt Vastelaovend. Zjelkes,bidons mèt 
vitaminedrenkskes, sjókkelaatrepe en nog versjèllende eetbare spölle kwakde 
oonder ’t fietse tege de groond.Noe waor d’n tied aongebroke dat de 
touwsjouwers kóste goon graaje…..op de groond weliswoer, mer es ’t veur niks 
is……..!! ’t Teske laog e stök wijerop en waor al geconfisceerd door iemes dee 
dao mesjien verzameleer in waor. Zoe wie veer ouch de plestik tuute verzamele 
um kemissies te doen. Eders kier dao e döbbeltsje veur betaole is toch al gauw 
‘ne EURO…….En de renners goeje dat zoemér weg!! 
Es ederein ( de renners) alles e pläötske heet gegeve vlege de lege bidons door 
de loch riechting de gröppel. ( d’r weurd get aofgevloge in d’Tour es g’r miech 
geluif) Jongere en awwer touwsjouwers ( raar woord veur iemes dee örgens nao 
steit of ligk te loere…) duuke de gröppels in ,soms mèt de köp tegenein, um zoen 
rillekwie te bemachtege Evels .’N RILLEKWIE ‘ is ’t zeker!. En dat is wel ’n 
hersesjödding weerd! De Tour is ouch ’n milieu-belasting, este alles ‘ns bejein 
lègks wat de dames – jeh zeker ouch de dames b.v. in de GIRO - en de hiere aon 
’t milieu touwvertrouwe.bij hun doorkomste.Mer good veer höbbe toch ouch kinne 
genete vaan de prachtege natuur. Veer, es kieker kraoge ouch d’n tied um te 
genete, achtereuver leunend in ‘ne relaxstool, e wijntsje binne handberiek en de 
zuiger wiedeweg verstoompeld.. En wat waor ’t spannend um te zien wie de 
renners ’t uuterste aon lichaamsinspanning gaove                                                                                          
Zoonder stofzuiger……. Geweldeg um te zien vaanoet m’ne RELAXSTOOL 
 
Advertentie Beautysalon Danielle 1/4 
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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
 

 

Geluk 

Geluk is geen kathedraal 
Misschien een klein kapelletje. 
              Geluk is geen zomer van smetteloos blauw 

              Maar nu en dan een zonnetje. 

Geluk dat is geen zeppelin 

’t is hooguit een ballonnetje. 

Toon Hermans 
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Wil u kans maken op de cadeaubon ter waarde van € 10, te 
besteden bij de Plus, Heugem? 

Stuur dan de oplossing van deze puzzel vóór 16 oktober 2020     
naar redactie@baorebinder.nl. 

Woordzoeker  

                                                                                         ©Puzzelstad.nl 
 

AARDLAAG 
ALLEE 
ANTICONCEPTIE 
ARTS 
BAKER 
BERIJDBAAR 
BRANDMELDER 
BULKEN 
COOKIE 
DEREN 
EINDE 

ETENTJE 
GATE 
GAVE 
GEEL 
INSPREKEN 
KANTINE 
LEERGANG 
LUXE 
ONKIES 
ONWEERLEGBAAR 
OPLAGE 

PILS 
PLAS 
PUIN 
REEP 
RUGSPIER 
RUND 
SCHRAAG 
SIRE 
TEGENSLAG 
TOGO 
VAREN 

 
Hoe werkt het? 
De woorden kunt u horizontaal, verticaal, diagonaal, van links naar 
rechts en achterstevoren wegstrepen. De letters die uiteindelijk 
overblijven, vormen een woord. Dat is de oplossing. 
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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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 Kasteel Hoogeweerth 
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