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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

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. 
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Duizenden jaren terug in de 
Heugemer tijd 

 
Dat Heugem kan terugkijken op een zeer bewogen geschiedenis moge 
duidelijk zijn. Uit diverse onderzoeken en tekeningen wordt dit duidelijk. 

Uit archeologisch onderzoek is gebleken dat in het Lochterveld, 
Vogelzang en het Aubeldomein sporen van bewoning van de eerste 
nederzetting van Nederland zijn teruggevonden van de zogenaamde 
Rössencultuur en de Michelsbergcultuur. De geschiedenis gaat dan terug 
naar, schrik niet, 6000 jaar geleden. Tastbare vondsten zoals een zeer 
grote Germaanse pot met een doorsnede van 1.95 meter dateren uit de 
tijd van 600 tot 500 voor Christus. Vondsten uit de IJzertijd, tussen 1000 
en 0 voor Christus, zijn te bewonderen op de originele vindplaats, namelijk 
in de serrehal van het Academisch Ziekenhuis Maastricht. Ook zijn er 
voorwerpen teruggevonden uit het begin van de Romeinse tijd. Bewoning 
ter hoogte van Heugem dateert dan ook van ver voor de Romeinse tijd. 
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Doordat jaarlijks kleilagen werden afgezet op de grindlagen kwamen er 
spoedig gebieden hoog genoeg boven het water te liggen waardoor zij 
voor bewoning aantrekkelijk werden. Door de bevolkingsaanwas in de 
middeleeuwen waren de mensen genoodzaakt zich ook te vestigen in die 
gebieden die minder veilig waren voor hoog water. Bij hoog water was 
men genoodzaakt zich terug te trekken tot de hoger gelegen gebieden van 
Heer en Gronsveld of de hellingen daaromheen. De Romeinen vestigden 
zich ten noorden van Heugem aan beide zijden van de Maas. Hier lag een 
doorwaadbare plaats in de Maas. Het is niet uitgesloten dat deze reeds 
door de lokale bevolking werd gebruikt. Samen met de plaatselijke 
bevolking hebben de Romeinen eerst het rivierdal en later ook het 
omliggende hoog terras in cultuur gebracht. 

 

Gezocht..Gezocht..Gezocht..Gezocht..Gezocht 
 
Vrijwilligers voor het verzorgen van de vogeltjes in onze 
volière binnen en buiten bij verpleeghuis La Valence in 
Heugem. 
 

Voor meer informatie:   
Neem contact op met Petra Jeukens 
Petra.jeukens@envida.nl  -- Tel.nr. 06-55866628 
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Opening Bakkerij Voncken in het winkelcentrum  
de Beente Heugem Randwyck. 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na een korte inleiding door Frans Voncken (eigenaar) werd de 
nieuwe bakkerijwinkel geopend door gouverneur Theo Bovens. In 
een feestelijk toespraak memoreerde de gouverneur aan de 
jarenlange traditie van de familie Voncken in de regio Zuid-
Limburg en nu dus ook in Maastricht (Heugem-Randwyck). 
Winkelcentrum de Beente mag trots zijn dat alle lokaties weer 
gevuld zijn een met hoge kwaliteit en een grote diversiteit.        
Chapeau en veel succes aan alle ondernemers. 
Redactie Baorebinder. 
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Harmonie  ,,St. Michaël”  Heugem     
 
Rabo ClubSupport!   Stem op onze vereniging ………. 
 
Tot en met 25 oktober kunnen de leden/rekeninghouders van de Rabobank 
Zuid-Limburg-West hun stem uitbrengen op hun favoriete vereniging of 
stichting. Elke stem levert geld op en zorgt hiermee voor een mooie 
financiële bijdrage voor de Harmonie St. Michaël. 
U kunt 5 stemmen uitbrengen, waarvan maximaal 2 op onze vereniging. 
Met de overige stemmen kunt u andere verenigingen in onze wijk steunen 
o.a De Zonnebloem Afd. Maastricht-Heugem-Randwyck. Ga naar de 
website: https://www.rabo-clubsupport.nl/zuid-limburg-
west/deelnemers 
Selecteer: “Harmonie St. Michaël” en breng uw stem(men) op ons uit. 
Alvast vriendelijk dank voor uw support. 
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9

Zeg JA tegen mediation 
  

Bij mediation draait het niet om winnen of verliezen of om de vraag wie er 
gelijk heeft. Integendeel, we gaan juist samen op zoek naar een oplossing die 
standhoudt. Mijn naam is Jo Augustin en ik ben mediator in Maastricht. U 
mag van mij verwachten dat ik vragen en onzekerheden tijdens uw conflict/ 
echtscheiding bespreekbaar maak en u begeleid richting uw eigen 
oplossingen. Op die manier help ik u om een goede basis te leggen voor een 
nieuwe toekomst. Zegt u ook ‘ja’ tegen mediation? Neem dan contact op 
voor een gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek. 
 

Ik beschouw mijzelf als een bruggenbouwer. Gedurende mijn werkzame leven 
ben ik langzaam veranderd van iemand die altijd wilde winnen en anderen 
wilde overtuigen, in iemand die luistert, analyseert en via een goed gesprek 
probeert om tot een optimale oplossing te komen. Ik ben er heilig van over-
tuigd geraakt dat een goede dialoog geen deuren sluit, maar deuren opent. 
 

Het Zuid-Limburgse landschap staat voor mij symbool voor wat ik doe. Net als 
het heuvellandschap kent een relatie toppen en dalen. En net als de Maas is 
een relatie soms rustig en soms grillig en turbulent. Maar net als het 
landschap en de rivier, is ieder mens hoe dan ook bijzonder en puur. Die top 
en het dal en de beide kanten van de rivier kunnen zorgen voor een breuk en 
verdeling, maar ook juist uitnodigen tot verbinding. Als faciliterende mediator 
help ik om bruggen te bouwen en de communicatie weer op gang te brengen. 
 
 

 

 
 

Voor een geslaagde mediation is het belangrijk dat 
beide partijen beseffen dat ze zelf het conflict moeten 
duiden en weergeven. Ook is het noodzakelijk dat ze 
er alles aan willen doen om er samen tijdens de 
mediation uit te komen. Ik bewaak dat proces. Ik stuur 
het gesprek zodanig dat alle belangrijke feiten, 
meningen en perspectieven op tafel komen. Aan de 
hand daarvan kan een oplossing gekneed en gevormd 
worden, die voor beide partijen optimaal is.  

Emoties gaan we tijdens de gesprekken niet uit de weg. 
Beide partijen hebben immers altijd hun eigen waarheid en gevoelens en 
daarvoor hoeft niemand zich te schamen. 
Stop met vechten en ga samen met mij het gesprek aan. 
 

info@augustin-mediation.nl; https://www.augustin-mediation.nl 

0651881934 
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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 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. 
Maandag 16 november 09.00 uur H. Mis. 
Zaterdag 21 november 19.00 uur H. Mis. 
Maandag 23 november 09.00 uur H. Mis. 
Zaterdag 28 november 19.00 uur H. Mis 1e advent weekend. 
Maandag 30 november 09.00 uur H. Mis. 
Zaterdag 05 december 19.00 uur H. Mis 2e advent weekend. 
Maandag 07 december 09.00 uur H. Mis. 
Zaterdag 12 december 19.00 uur H. Mis 3e advent weekend. 
Maandag 14 december 09.00 uur H. Mis. 
Zaterdag 19 december 19.00 uur H. Mis 4e advent weekend. 
Maandag 21 december 09.00 uur H. Mis. 
Donderdag 24 december 19.00 uur Gezinsmis. 
  21.30 uur Nachtmis. 
Vrijdag 25 december 10.00 uur H. Mis 
Maandag 28 december 09.00 uur H. Mis. 
 

KERKLOKET  
   24/7 bereikbaar ►  info@parochieheugem.nl 
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logo Jo Augustin 
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PRAOTE HÖLP…,MER NEET ALTIED. 
Der maotregele die weure genome vlege d’ch allewijl um d’n oere.De maot 
weurd daomèt geregeld.’t Woord zeet ’t al.. Ouch  bij ’t meziek make . Dao 
zörg ‘ne diriesjent wel veur. En wie…! Iers mèt ’t dirisjeerstekske op z’ne 
pepiter houwe ,en  daan de muzikante die väöraon en links en rechs vaan 
‘m/häör zitte , geconcentreerd aonkieke..en veurzwejje euver ’t gans 
meziekgezèlsjap Instruminte goon riechting munnekes - boe dat mèt kin 
netuurlek…..Slaagwerk en de pianis mage hun instruminte laote stoon. 
Väölste zwoer zoe-wiezoe.en oonderhave meter aofstand gief te wieneg 
ruimte daoveur…. Daonao maag ederein doen boeveur ze lid zien gewore 
vaan ’t meziekgezèlsjap , n’l meziek make.….? DE naobers vaan de  
trompötiste en de bombardaos, zien allang blij mèt deen aofstand. Sjeelt weer 
get decibelle op hun aambeelde in hun oere…..Oeteindelek wèlle ze tot in 
lengte vaan daog hun hobby blieve oetoefene!. 
Boerum sjrief iech dat op, oonderwijl geer bovestaond zellevers kint zien, en 
huure . B.v bij e konzèr vaan o.a. EUR hermenie St. Michaël vaan Heugem. 
Iech sjreef al ;de maotregele vlege d’ch allewijl um d’n oere. Allein zien dat 
neet bepaold maotregele die meziekmake altied in de weeg stoon. Inventiveit 
bij organi-satore kump bekans oet hun tiene.Corona is de dweersligker 
daobij…. 
Meh noe de jäög…  De mieste vaan de maotregele die genome weure um ’t 
virus weg te kriege, begrip de jáög neet mie. . Moondneuskepke op of aof? 
Oonderhave meter wel of neet aof stand hawwe en boe.. Neet mie es vief lui 
bij d’n apthieker nao binne. Haange euver ‘ne vakkevöller in de Supermert um 
d’n kemissie vaan e rèk aof te pakke,’t maag neet  .Èllebaoge tegenein stoete 
um goojen daag te winse moot wel.. Maagste ’t kepke aofzètte um d’n neus te 
sjnoufe? Wie dèks mooste d’ne jas, trui of humme wasse.? Nao drei kier ,veer 
kier of ….zègk  ’t mer, neeste en hooste in d’ne èllebaog.? Iech rappeleer 
m’ch nog , es iech in vreuger jaore m’ne mouw vaanaof m’ne pols tot m’ne 
èllebaog, langs m’n neus sjroefelde umdat ze ‘leep’, kósten ’t sjödde. En noe 
moot ‘t !! De neus löp en de veu ruuke….? Begriepelek dat e gedeilte vaan de 
jäög reep; “WIJ DOEN NIET MEER MEE!!” aon die zwijneriei! 
E praotprogramma vaan de tillevisie ( eint vaan de ,Slievenhier wèt wieväöl ) 
nuudegde de ‘muiters’ en de specialiste oet. De ‘muiters waore 
vertegewoordeg door studente, en aander volgers vaan hun standpunte. 
Allemaol op initiatief  vaan ‘ne Specialis. 
Dee waor zelfs nao de kapper gewees um get jeugdeger euver te 
koume..Persoenlek voond iech ’t e super idee. Zoe raakde eder de aander  
mèt hun standpunte in ’t hart. 
’t Taolgebruuk moosde duudeleker en eigelek waor ’n ‘advies’ mer get slapjes. 
“ ‘t MOOT “  en euveral.!.voond de jäög ’t zjuste! .Bij ‘n advies – daan lieste 
de lui zellevers keze wat te doen.’Volg iech ’t advies op, of “loer iech wel” 
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of iech dat opvolg?” NEET GOOD. Es Pa of Ma aon hun kinder vraoge; 
“Zègk zouwe v’r neet ‘ns nao bèd goon? , daan giefste ze ’n 
käösmeugelekheid, en die is daan gauw ge-maak….door de kinder!! In hun 
veurdeil!!.’t Sejt twiefel en neet allein  bij de jäög, en verwarring, voonte ze . 
De specialiste besefde dat! D’r woorte links en rechts verbeteringe belaof en 
evt. aonpassinge.Eine specialis , dee mèt de geknipte haore- mèt alle respek- 
nuudegde ’n zangeres  vaan ’t jäöggezèlsjap oet um ‘nen daag mèt häöm mèt 
te loupe um de praktijk ouch te toetse aon de theorie. ’t WOORT E 
GEWELDEG SUCCES VEUR BEIDS KANTE.CONCLUSIE: PRAOTE 
HÖLP… en  ze leefde nog lang en gelökkeg.!! Hoop iech.                                                  
Opajam 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

Carnavalsvereniging de Waterratte 
zaterdag 17 oktober a.s. 

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? 
 

Plaats dozen of gebonden papier tot         
uiterlijk  11 uur achter de Klaekeburg                               

op de aangewezen plek. 
Wij halen deze dozen of bundels                        

op met de perswagen. 
 

Niet later want dan blijft het papier staan! 
 

 Er staat dus GEEN groene container meer                      
bij de Klaekeburg. 

 

Sponsor ons gratis en bestel via 
iksponsor.dewaterratte.nl. 

 
 

Info 0611911806.  
Dank voor ieders begrip en medewerking. 
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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

 

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

 
 

   
 
HOOFDSPONSOR 

 
LET OP: als gevolg van de recente coronamaatregelen zijn 
GEEN supporters welkom, bij geen enkele wedstrijd!  
 
Programma voor zaterdag 17 oktober 2020 
RKHSV jeugd – thuiswedstrijden (* tijden onder voorbehoud) 
RKHSV JO15-1-HEER JO15-1 11.00 uur 
RKHSV JO13-1-SPC LEEUWEN JO13-1 10.15 uur 
RKHSV MO13-RKSVN MO13-1 10.15 uur 
RKHSV jeugd – uitwedstrijden 
FC KERKRADE-WEST G1-RKHSV G1 13.00 uur 
SV BRUNSSUM G1-RKHSV G2 13.45 uur 
 
Programma voor zondag 18 oktober 2020 
RKHSV/DBSV senioren – thuiswedstrijden (* tijden onder voorbehoud) 
RKHSV 1-DBSV 1 14.30 uur 
RKHSV VR1-SV BRUNSSUM VR1  12.15 uur * 
RKHSV/DBSV senioren – uitwedstrijden 
KEER 2-RKHSV 3 11.00 uur 
SCG 2-RKHSV 4 11.00 uur 

 

Tot en met 25 oktober mogen leden/rekeninghouders van de Rabobank Zuid-
Limburg West bepalen welke verenigingen/stichtingen een financiële 
ondersteuning ontvangen. Ook RKHSV doet mee met de Rabo ClubSupport. Deze 
financiële ondersteuning willen we gebruiken om de sportmaterialen verder op 
orde te maken, evenals verdere coronaklappen op te vangen.  

Iedereen vanaf 12 jaar en ouder, die een rekening heeft bij de Rabobank Zuid-
Limburg West kan zijn of haar stem uitbrengen. Vraag iedereen in je familie, 
vrienden en kennissen om op ons te stemmen! Je kunt 5 stemmen uitbrengen, 
waarvan maximaal 2 op RKHSV. Stemmen kan via 
https://www.rabobank.nl/particulieren/leden/clubsupport/ of via de Rabobank app. 
Dank alvast voor het stemmen, dat wordt gewaardeerd! 
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Wist u dat (nog)?? 
 

- Heugem in de jaren 1940/1950 uit negen straatjes bestond, waarvan 
de meeste nog steeds dezelfde namen hebben. Voor 1920 kende men 
alleen huisnummers en geen straatnamen. 
 

- in de jaren zestig SOHV (Samenwerkend Orgaan Heugemse 
Verenigingen en de huidige SSOH (R) Stichting Sociaal Opbouwwerk 
Heugem (Randwyck) begrippen waren die voor zichzelf spraken. 
Heugems zat in die tijd vol met actiegroepen”, neen geen 
protestgroepen, maar bewoners die elkaar zochten in diverse 
clubverbanden. 
 

- deze clubs en verenigingen ( 24 stuks) zochten naar een geschikte 
ruimte. De oude school op de hoek Heugemerstraat/ Pastoorstraat 
kwam beschikbaar, daar werd in 1967 “ONS HUIS” geopend door drie 
echte Häöfdabbers, de gebroeders Custers. Bij die gelegenheid werd 
ook het beeldje van de “Haofdabber gepresenteerd. 
 

-Ons Huis werd de plek voor vele verenigingen, de bibliotheek en de 
kinderen en ook jeugdclubs konden hun lol niet op in de nieuwe 
gymzaal (begane grond) 
 

- in 1966 waren er 3000 inwoners. Er kwamen nieuwe gezinnen bij dat 
betekende meer kinderen, de schoolgebouwen raakten weer vol. De 
meisjesschool Anne Frank werd gepland. Het duurde wel even voordat 
de toenmalige bouwkosten fl 600.000,00 gefinancierd waren. In 1967 
werd de Anne Frankschool feestelijk geopend. 
 

- de Nieuwe Limburger schreef op 24.08.1966. ‘Inrichting kleuterschool 
plus verbouwing oude meisjesschool (lees huidige onderbouw aan de 
Heugemerstraat naast het vroegere klooster) stuit eveneens op 
problemen. De kleuters worden thans bezig gehouden in de huiskamer 
van de Eerwaarde Zusters van het Heilig Sacrament en Liefde in 
Heugem” Maar ook in hetzelfde artikel: “Na jaren van verwaarlozing 
telt Heugem thans mee in de Maastrichtse gemeenschap”.  

 

Redactie: Informatie afkomstig uit Jubileumboekje 35 jaar 
Baorebinder en 10 jaar Klaekeburg. Dank ook aan HistoHeura. 
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