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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

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

Stuur dan de oplossing van deze puzzel vóór naar 13 november 
2020 naar: redactie@baorebinder.nl. 

Woordzoeker  

                                                                                         ©Puzzelstad.nl 
 

AANEENSLUITEN 
ALDAAR 
BEZAKT 
BIPS 
BROEI 
CENTIMETER 
DROOG 
DUWEN 
ELLEN 
HAARKLOVER 
HOAX 
 

IEME 
KANS 
KRIEL 
KRUIN 
LAVEMENT 
MEST 
NADAGEN 
ONAARDIG 
ONBEDUIDEND 
ORKA 
PLEIN 

PUREE 
RAAK 
RATO 
SLOPERSBEDRIJF 
SPAARZAAMHEID 
STRIJDBIJL 
TOON 
TREK 
VERING 
VERVEN 
VLAANDEREN 

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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Op zaterdag 10 oktober hebben we John / pap / opa naar zijn laatste rustplaats 
gebracht op het kerkhof te Heugem. We hebben er enkele herinneringen op de 
steen gelegd om er een mooie ceremonie van te maken. En dat was het ook. Het 
was dan ook de bedoeling om de volgende dag deze herinneringen weer eraf te 
halen om thuis te bewaren. Echter kwamen we de volgende dag na een bezoek 
aan het grafje achter dat de spullen ontvreemd waren.  

Hoe is het mogelijk dat deze al gestolen waren. Het was gewoon niet te bevatten 
dat men niet van andermans spullen kan afblijven. 

Langs deze weg willen we een ieder die het kerkhof bezoekt om hun dierbaren te 
bezoeken, waarschuwen en alert te zijn. Dit wil je zelf niet meemaken. 

Dank jullie wel. 

Familie Lambrechts 
Kinderen 
Kleinkinderen 
 

 

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

 
Termileslaan 140, 6229 VX Maastricht  

 
gsm: 06-25071787 

 
 www.Becksinstallatietechniek.nl 
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De rol van de bewoners van Heugem in Maastricht in 
1300 
 
Zoals in het vorige verhaal reeds aangegeven gaan wij deze keer een stap 
verder en belichten we onder andere de rol die Heugem heeft gespeeld in 
Maastricht na het “vertrek” van de Romeinen. 
 
Of Heugem ooit een of andere vorm van zelfstandigheid heeft gekend is 
onduidelijk. Dat het deel heeft uitgemaakt van de Hoge Heerlijkheid 
Gronsveld is wel duidelijk. 
 
Na het vertrek van de Romeinen hebben de bewoners van Heugem een 
niet onbelangrijke rol gespeeld in de verdere ontwikkeling van Maastricht. 
Zo is bekend dat tussen 1321 en 1350 een lid van de Familie Van Heugem 
als zogenaamd “buitenburger” 5 maal optrad als schepen (wethouder) in 
het betrekkelijk veilige Maastricht. En hij is niet de enige. Zo komt de 
naam van Johan Schepens van Heugem voorbij. Zo ook Johan Smid van 
Wyck, Claes inden Roedenschilde en Tilman opten Putte. Maar deze 
laatste 3 waren weer mensen van binnen de muren van de stad die zich 
waarschijnlijk in Heugem hadden gevestigd en om die reden schepenen 
van Heugem werden genoemd. 
 
Het dient nog te worden opgemerkt dat men zich het vertrek van de 
Romeinen niet moet voorstellen dat zij alles op een wagen hebben 
geladen en weer terug zijn gereisd naar het huidige Italië. Neen. Het 
Romeins bestuur is geleidelijk overgegaan op een bestuur van de 
plaatselijke burgerij. De ambachten en bestuurskennis zijn achtergebleven 
en in een later stadium onder Napoleon nog verder uitgewerkt en 
verfijnd. 
 
Bij de aanleg van de eerste stadsmuur van Maastricht in 1315 bestond 
aan de zuidzijde een poort richting Heugem. De Heugemerpoort. Bij latere 
versterkingen is deze komen te vervallen omdat men aan deze zijde 
regelmatig geplaagd werd door hoog water en derhalve onbruikbaar was. 
Uiteindelijk hebben zich alle wegen naar het zuiden, oosten en noorden 
moeten bedienen van de Duitse poort. Rond 1870 was de Heugemerweg 
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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

de enige toegang vanuit het zuiden. Deze splitste zich ter hoogte van 
Heugem in een westelijke weg naar Oost, Eijsden en Visé (Maasweg). De 
andere ook via Heugem naar Gronsveld (Heugemerstraat). Daarna 
ontstonden tussen deze twee straten de Heugemerkerkstraat, Heugemer 
Molenstraat en de Oude Maasstraat. 
 
Volgende keer: “Kanongebulder over de hoofden van de Heugemer 
bevolking heen”. 
                                                                                Ger Starmans TiM 
 

 
Advertentie klokkenatelier Beijers ¼ 
 
 
Advertentie Jo Augustin ¼ 
 
 
 
Advertentie Beautysalon Danielle 1/4 
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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 31 oktober 19.00 uur H. Mis. 
Zondag 01 november 10.00 uur H. Mis. 
                           Intenties:     Jrd. Ouders Custers-Lardenoye;  
                                              Jrd.Paul & Nettie Cortenraede-Habets 
                                              Jrd. Lowie & Greta Koolen- Van Glabbeeck;  
                                                     Bèr & Jeannette Spronck-Pleumeekers;  
                                                     Antoinette Reneerkens - Pieters, 
                                              15.00 uur Allerzielen Lof  
Zaterdag 07 november 19.00 uur H. Mis. 
Zaterdag 14 november 19.00 uur H. Mis. 
Zaterdag 21 november 19.00 uur H. Mis. 
Zaterdag 28 november 19.00 uur H. Mis 1e advent weekend. 
Zaterdag 05 december 19.00 uur H. Mis 2e advent weekend. 
Zaterdag 12 december 19.00 uur H. Mis 3e advent weekend. 
Zaterdag 19 december 19.00 uur H. Mis 4e advent weekend. 
 

 
Hallo! 
 

Mijn naam is Clemens van Lier, en ik ben in september begonnen als stagiair in 
de parochiefederatie Maastricht-Oost. Mogelijk heeft u me al wel eens in de kerk 
in Heugem gezien. Ik zal me even voorstellen.  
Ik ben 27 jaar oud, en ik studeer aan het Grootseminarie Rolduc om priester te 
worden voor bisdom Roermond. Ik ben opgegroeid in Roggel, een plaatsje in de 
buurt van Roermond. Toen ik veertien jaar oud was zijn we naar Weert verhuisd. 
Dat is een eind hier vandaan, maar wel nog net Limburg dus. 
Dit halfjaar, tot eind januari, zal ik de kapelaans Slaven en Pawel en pastoor de 
Jong helpen in het pastoraat, in de catechese en in de andere activiteiten in de 
parochie. In Heugem mag ik bijvoorbeeld helpen bij de catecheses voor de 
communicantjes van het komende jaar. Ook heb ik in de andere parochies van de 
parochiefederatie al geholpen met verschillende activiteiten. Zo zijn we deze 
weken begonnen met een reeks avonden waarop we mensen kennis willen laten 
maken met het katholieke geloof. Zo'n reeks avonden noemen we de Alpha 
cursus. We komen dan één keer per week met een groepje bij elkaar (volgens de 
corona maatregelen natuurlijk), eten dan samen, volgen een klein praatje over 
een onderwerp, en gaan daarna daarover met elkaar in gesprek. Ik vind het erg 
mooi de verschillende mensen te ontmoeten en ze te leren kennen. 
In deze stagetijd woon ik bij Slaven en Pawel op de kapelanie in Amby. 
Ik hoop met deze stage ervaring op te doen en te kunnen meemaken hoe het is 
om in de parochie actief te zijn. Ook hoop ik u met de activiteiten eens te 
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ontmoeten, en als u me ziet lopen of als u nog vragen heeft kunt u me gerust 
eens aanspreken. 
Met hartelijke groet en Gods zegen, 
 

Clemens 
MEDEDELING PBR 

Het mag duidelijk zijn dat de nieuwe maatregelen van de regering 
consequenties heeft voor de viering van Allerheiligen en Allerzielen in 
onze parochie, 
Zaterdag 31 oktober om 19.00 uur is er een extra mis ook hier gelden 
het maximum van 30 mensen per mis. Graag zien wij in deze mis onze 
reguliere kerkgangers tegemoet. 
Zondag 01 november 10.00 uur is de Allerheiligen Mis die we het liefst 
bezocht zien worden door de mensen die een misintentie hebben besteld, 
Ook hier geldt kom met zo weinig mogelijk mensen, ook hier is de 
restrictie 30 personen. 
Dit geldt ook voor het middag lof van 15.00 uur.  Hiervoor krijgen 
familieleden van de overledenen van afgelopen jaar een uitnodiging, ook 
hier: kom met zo weinig mogelijk familieleden. Deze dienst is dan ook 
alleen voor de mensen met `n uitnodiging. 
Het bezoek aan het kerkhof: natuurlijk kunnen wij niet in een gezamenlijke 
processie met de harmonie naar het kerkhof, jammer maar het is niet 
anders. Bij bezoek aan de graven: vermijdt drukte.  
 

 
OOK  HIER  ►      ►► 1 ½  mtr. ◄◄ 

  
 

Als er te veel mensen op het kerkhof aanwezig zijn, kom op ‘n ander 
moment of dag terug. Veiligheid geldt voor alles en iedereen.  
De Pastoor zegent de graven maar doet dit op een rustig moment zodat 
dit ook niet tot drukte kan leiden. We hopen u hiermee genoeg 
geïnformeerd te hebben. Zijn er nieuwe ontwikkelingen dan maken we u 
hier op attent via de Baorebinder, FB:  parochie st. Michael Heugem, onze 
website www.parochieheugem.nl of via info@parochieheugem.nl  ook 
kunt u informatie krijgen bij Huub Sour 043-3613335. 

 
 

KERKLOKET  
   24/7 bereikbaar ►  info@parochieheugem.nl 

 
Van de redactie, 
Mocht door het kabinet een algehele lockdown worden ingevoerd, dan 
verschijnt in de week daarop volgend (voorlopig) geen Baorebinder. 

Ik hoop met deze stage ervaring op te doen en te kunnen meemaken hoe 
het is om in de parochie actief te zijn. Ook hoop ik u met de activiteiten 
eens te ontmoeten, en als u me ziet lopen of als u nog vragen heeft kunt u 
me gerust eens aanspreken. 
Met hartelijke groet en Gods zegen, 
 

Clemens 
MEDEDELING PBR 

Het mag duidelijk zijn dat de nieuwe maatregelen van de regering 
consequenties heeft voor de viering van Allerheiligen en Allerzielen 
in onze parochie, 
Zaterdag 31 oktober om 19.00 uur is er een extra mis ook hier 
gelden het maximum van 30 mensen per mis. Graag zien wij in deze 
mis onze reguliere kerkgangers tegemoet. 
Zondag 01 november 10.00 uur is de Allerheiligen Mis die we het 
liefst bezocht zien worden door de mensen die een misintentie 
hebben besteld, Ook hier geldt kom met zo weinig mogelijk mensen, 
ook hier is de restrictie 30 personen. 
Dit geldt ook voor het middag lof van 15.00 uur.  Hiervoor krijgen 
familieleden van de overledenen van afgelopen jaar een uitnodiging, 
ook hier: kom met zo weinig mogelijk familieleden. Deze dienst is 
dan ook alleen voor de mensen met `n uitnodiging. 
Het bezoek aan het kerkhof: natuurlijk kunnen wij niet in een 
gezamenlijke processie met de harmonie naar het kerkhof, jammer 
maar het is niet anders. Bij bezoek aan de graven: vermijdt drukte.  
 

 
OOK  HIER  ►      ►► 1 ½  mtr. ◄◄ 

  
 

Als er te veel mensen op het kerkhof aanwezig zijn, kom op ‘n ander 
moment of dag terug. Veiligheid geldt voor alles en iedereen.  
De Pastoor zegent de graven maar doet dit op een rustig moment 
zodat dit ook niet tot drukte kan leiden. We hopen u hiermee genoeg 
geïnformeerd te hebben. Zijn er nieuwe ontwikkelingen dan maken 
we u hier op attent via de Baorebinder, FB:  parochie st. Michael 
Heugem, onze website www.parochieheugem.nl of via 
info@parochieheugem.nl  ook kunt u informatie krijgen bij Huub 
Sour 043-3613335. 

 
 

KERKLOKET  
   24/7 bereikbaar ►  info@parochieheugem.nl 

ontmoeten, en als u me ziet lopen of als u nog vragen heeft kunt u me gerust 
eens aanspreken. 
Met hartelijke groet en Gods zegen, 
 

Clemens 
MEDEDELING PBR 

Het mag duidelijk zijn dat de nieuwe maatregelen van de regering 
consequenties heeft voor de viering van Allerheiligen en Allerzielen in 
onze parochie, 
Zaterdag 31 oktober om 19.00 uur is er een extra mis ook hier gelden 
het maximum van 30 mensen per mis. Graag zien wij in deze mis onze 
reguliere kerkgangers tegemoet. 
Zondag 01 november 10.00 uur is de Allerheiligen Mis die we het liefst 
bezocht zien worden door de mensen die een misintentie hebben besteld, 
Ook hier geldt kom met zo weinig mogelijk mensen, ook hier is de 
restrictie 30 personen. 
Dit geldt ook voor het middag lof van 15.00 uur.  Hiervoor krijgen 
familieleden van de overledenen van afgelopen jaar een uitnodiging, ook 
hier: kom met zo weinig mogelijk familieleden. Deze dienst is dan ook 
alleen voor de mensen met `n uitnodiging. 
Het bezoek aan het kerkhof: natuurlijk kunnen wij niet in een gezamenlijke 
processie met de harmonie naar het kerkhof, jammer maar het is niet 
anders. Bij bezoek aan de graven: vermijdt drukte.  
 

 
OOK  HIER  ►      ►► 1 ½  mtr. ◄◄ 

  
 

Als er te veel mensen op het kerkhof aanwezig zijn, kom op ‘n ander 
moment of dag terug. Veiligheid geldt voor alles en iedereen.  
De Pastoor zegent de graven maar doet dit op een rustig moment zodat 
dit ook niet tot drukte kan leiden. We hopen u hiermee genoeg 
geïnformeerd te hebben. Zijn er nieuwe ontwikkelingen dan maken we u 
hier op attent via de Baorebinder, FB:  parochie st. Michael Heugem, onze 
website www.parochieheugem.nl of via info@parochieheugem.nl  ook 
kunt u informatie krijgen bij Huub Sour 043-3613335. 

 
 

KERKLOKET  
   24/7 bereikbaar ►  info@parochieheugem.nl 

 
Van de redactie, 
Mocht door het kabinet een algehele lockdown worden ingevoerd, dan 
verschijnt in de week daarop volgend (voorlopig) geen Baorebinder. 
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Wat gaan we wel doen? Onze “Sjariteit” gaat altijd door! We gaan 

 
 
www.dewaterratte.nl 
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Met vriendelijke groet, 
Roell Brouns 
 
Sponsor CV de Waterratte GRATIS! Ga naar iksponsor.dewaterratte.nl 
Koop online bij deze winkels en CV de Waterratte krijgen een deel van de aankoopprijs. Jij 
betaalt niet meer. 
 

Wist u dat (nog)?? 
 
Op zondag 4 september 1988 deed de Heer van Hoghem zijn herintrede in 
het land van Heugem. Het werd een geweldig feest waaraan de hele 
gemeenschap uitbundig deelnam. Het Limburgs Dagblad wijdde er het 
volgende artikel aan: 
“” Wie die zondagmorgen het Heugemse kerkplein betrad geloofde zijn 
eigen ogen niet. Er waarden bedelaars, heksen en speelluiden rond. Het 
boerenvolk had blatende schapen, mekkerende geiten en kakelende kippen 
bij zich en edelen, hofdames en soldaten genoten van de zomerzon. Het leek 
wel een schilderij van Breugel”” 
De heer van Hoghem (Math Custers) arriveerde even later met zijn adellijke 
dame (Ike Custers). Ook de Prins-bisschop van Luik was present, Heugem 
behoorde immers tot zijn gebied. Pastoor Engels droeg  de H. Mis op. Deze 
werd opgeluisterd door het gregoriaans koor, deze keer gestoken in speciale 
kloosterlijke habijten. Na de dienst werd op het kerkplein een charge 
uitgevoerd en trok het middeleeuwse gezelschap naar de boerderij van 
Houben aan de Vogelzang voor een grootse koffietafel.  
Een prachtig gezicht op de binnenplaats van deze monumentale eeuwenoude 
boerderij. Heugemenaren hadden van tevoren kunnen inschrijven voor deze 
gezellige ontmoeting. Zelfs de stadsreus van Maastricht kwam met zijn gilde 
zijn opwachting maken en sloot de feeststoet. Mede door de tomeloze inzet 
van Harrie Beckers, lid van de Stichting, werd dit alles een groot succes. Deze 
intocht en feestelijkheid vormden de opening van een grootscheepse actie 
om Heugem aan een nieuw gemeenschapshuis te helpen. 
 

 

Redactie: Informatie afkomstig uit Jubileumboekje 40 jaar 
Baorebinder.  Dank ook aan HistoHeura. 

 

 
Met vriendelijke groet, 
Roell Brouns 
 
Sponsor CV de Waterratte GRATIS! Ga naar iksponsor.dewaterratte.nl 
Koop online bij deze winkels en CV de Waterratte krijgen een deel van de aankoopprijs. Jij 
betaalt niet meer. 
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WAOR  ‘T  ECH  ZOENE   GOOJEN 
AWWEN   TIED ?? 

 
Boe zien die sjoen koitse gebleve, 

Die door ‘ne sjieke kojtseer en peerd door de straote woorte gedreve 
De oto’s, rijend op benzien, diesel en gaas blieke allewijl oongesjik… 

Ze verdwijne en goon z’ch verplaotse op waterstof of èllentrik 
De Stoomtrein, boe is dee  nao touw gegaange 

Dee is al ieder  door d’n elektrikke en diesel vervaange. 
Peerd en kaar is veur d’n oto mote wieke, 

Is noe statessymbool veur de rieke! 
De boer moot ‘gedwonge’oet zien boerderij, 

Stadsluikes stoon dao veur in de rij! 
Veur Ama’s kleier weurd in de Kringloup good betaold, 

En es bruudsjes oet die winkels gehaold! 
TIP: Ampa’s en Ama’s hajd eur posteurkes good vas, 
Veur dat geer ’t wèt stoon ze bij eur kinder op de kas! 

Rommel- en antiekmerte, ze zien hiel erg in. 
Meinegein vindt dao altied wel get nao de zin. 

Boe vreuger-de noe ajdsjes-aon waore verknoch, 
Weurd allewijl allemaol es antiek verkoch…..! ? 

De kinderkojts vaan vreuger,rammelde ’t kinneke gans doorein 
Allewijl ligk ‘t tevreie in ’n luxe kinderwagel,daspasfijn…. 

 De hoezer goon ouch vaan ’t eerdgaas-veurheen mijngaas-aof 
Dat höbbe ‘’ze” de bewoeners vaan de provincie Groninge belaof. 

Bevinge,in dat landsdeil door de gaaswinning, oet de eerd 
Höbbe väöl hoezer en aander bouwsels, verinneweerd. 

’t Winne vaan eerdgaas heet hiel väöl centekes in de Staotskas gebrach 
Mer dat dao bevinge vaan zouwe koume dat had niemes verwach 

Alles verdwijnt wat door moderne ontwikkelinge is achterhaold 
Wat waore de luikes toen blij daomèt en alles kós weure betaold 

 
Daan corona,dat heet eus doen en veural eus laote,doen aonpasse! 
’t Sociale leve,de hygiëne, eus totale gedrag,obbenuits mote inlasse 

MOTE, d’r zit jummers niks aanders op… 
Wèlle veer dat de invlood vaan ’t virus op eus gezoondheid stop!! 

 
Veraanderinge zien euver ’t algemein genome, neet altied verbeteringe!  

De opsomming heibove euverzeend…… 
DIZZE KIER IS NEET VÄÖL MIE TEGE TE HAWWE !!!!! 

OPAJAM Gène. 
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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. 
 

COLLECTE WEEK   09 t/m 14 november   NSGK 
 

Een samenleving waarin mensen met en zonder 
handicap vanzelfsprekend samen leven en 
kinderen met en zonder handicap 
vanzelfsprekend samen spelen – dat is waar het 
gehandicapte kind zich voor inzet. Zij doen dat 
voor kinderen en jongeren tot 30 jaar met een 
lichamelijke, verstandelijke, zintuiglijke of 

meervoudige handicap. Jaarlijks steunt onze stichting honderden 
projecten: van aangepaste speelplaatsen tot kleinschalige woonvormen, 
van speciale vakanties tot en met cultuurprojecten en van voorlichting tot 
stageplaatsen: als het maar bijdraagt aan de ontwikkeling van kinderen en 
jongeren met een handicap. Steun de jaarlijkse collecte voor het 
gehandicapte kind. Deze zal plaats vinden van 9 t/m 14 november in 
Heugem -Randwyck. Laat onze collectanten NIET in de kou staan! 
De NSGK dankt u bij voorbaat voor uw gulle bijdragen!  
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