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

 
 

   
 
HOOFDSPONSOR 

 
Alle wedstrijden zijn voor de komende periode door de 
KNVB AFGELAST. Dit als gevolg van (de ontwikkeling 
van) het coronavirus. Wel gaan diverse trainingen van de 
jeugdteams en enkele seniorenteams in aangepaste vorm 
door. Via de gebruikelijke whatsapp groepen wordt de 
planning bekendgemaakt. 
 

TOESCHOUWERS ZIJN NIET WELKOM! 
 
Welke gevolgen het coronavirus verder heeft voor ons 
sportcomplex is te volgen via onze website www.rkhsv.nl 
en via diverse social media kanalen. 

 

  
 
Wij wensen iedereen veel sterkte toe in deze onzekere en 
onwerkelijke periode. We kunnen niks anders doen dan 
ons vasthouden aan de richtlijnen van de experts van het 
RIVM en de regering, en hopen dat we de piekbesmetting 
van dit virus snel achter ons kunnen laten.  

 
STERKTE ALLEMAAL! HAW PIN!!! 

 
 

Ook gaan alle activiteiten van 
stichting SMILE tot nader order  

NIET DOOR!!! 
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Kanongebulder 
over de 
hoofden van 
de Heugemer 
bevolking. 
 

 
 
Zoals ik de laatste keer al heb aangegeven ga ik het in dit stukje 
hebben over de oorlogen die hier zijn uitgevochten. Het moge 
duidelijk zijn dat het leven van de bewoners van Heugem niet 
gemakkelijk is geweest. In diverse oorlogen is Heugem helemaal 
verwoest. De bijgaande foto heb ik ontdekt in het Städtischen 
Museum Saarlouis in Duitsland. Hierop is duidelijk te zien hoe de 
legeropstelling was in 1673. Pal aan de rand van Heugem. 
 
Koning Lodewijk XIV wilde Maastricht persoonlijk innemen. Niet 
minder dan Vauban kreeg de opdracht als meester strateeg om de 
aanval op Maastricht te leiden. Het beleg duurde slechts 13 dagen 
en de verliezen aan Franse zijde waren gering. 
Om die reden werd Vauban door Lodewijk rijkelijk beloond. Van de 
som geld kocht hij een kasteel in het Franse Bazoches (zie voorblad) 
nabij Avallon en Vézelay. 
 
Naast diverse oorlogen hebben ook de diverse overstromingen van 
de Maas de bevolking moeten doen vluchten. Door moed en 
vastberadenheid is het steeds opnieuw weer opgebouwd en is het 
wat het nu is. Sinds 1920 onderdeel van de stad Maastricht. 
 
Ger Starmans – TIM 



5



6

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 07 november 19.00 uur H. Mis. 
Intenties:     Jrd. Margriet Gorissen–van der Weijden; 
 
Zaterdag 14 november 19.00 uur H. Mis. 
Zaterdag 21 november 19.00 uur H. Mis. 
Zaterdag 28 november 19.00 uur 1e advent weekend. 
Zaterdag 05 december 19.00 uur 2e advent weekend. 
Zaterdag 12 december 19.00 uur 3e advent weekend. 
Zaterdag 19 december 19.00 uur 4e advent weekend. 
Donderdag 24 december 19.00 uur Gezinsmis. 
  21.30 uur Nachtmis. 
Vrijdag 25 december 10.00 uur H. Mis 

 
2021 

Zaterdag      02 januari 19.oo uur H. Mis. 
Zaterdag      09 januari 19.oo uur H. Mis. 
Zaterdag      16 januari 19.oo uur H. Mis. 
Zaterdag      23 januari 19.oo uur H. Mis. 
Zaterdag 30 januari 19.00 uur H. Mis.  
 

Kerkloket 24/7 bereikbaar  ►►  info@parochieheugem.nl 
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JAORLEKSE  ALGEMEINE LEDEVERGADERING 
2021GEIT NEED DOOR 

 

  
Hiere, lede vaan de Stiechting Hierezitting Heugem, 
  

Koumend jaor 24 januarie 2021 is d’r gein algemeine 
jaorvergadering  dus gein Hierezitting in Heugem  
 
Dit heet alles te make mèt de oontwikkelinge roontelum  
‘t coronavirus. Mèt pijn in ‘t hart, meh mèt alle bezej veur de 
umstandeghede, höbbe veer “bestuur vaan  Stiechting 
Hierezitting Heugem” dit besluut mote numme. 
  
De discussie euver Vastelaovend 2021 waors zo es geer wet al 
`n  tiedsje bezeg. Daorum höbbe veer, op basis vaan de 
oontwikkelinge vaan ’t virus de knoup doorgehak.  
 

Oet respec veur alle getroffe lui, kraanke, naobestaonde, lui in de 
zörg, getroffe bedrieve en organisaties, is ‘t neet passend um us 
evenemint in t komend Vastelaovends-sezoen te organisere. 
 
Veur riechte us noe op 2022 en goon d’r alvas vaan out dat veer 
euze 16e ALGEMEINE LEDEVERGADERING op 06 fibberwarie 
2022 kinne ransjere. Lègk geer dee daotum al vas in eure 
callepin? 
 
Veur noe en de koumende tied “Haw Pin en blief gezond”! 
 
Mèt vrunteleke compleminte en V`r zien us,  
Bestuur Stiechting Hierezitting Heugem 
 
 
 ALLE PADDESTEUL DIE GEER IN DE NATUUR TEGEKOMP ZIEN EETBAAR!  ALLEIN 

SOMMEGE MER EINE  KIER !!!  
 
OPAJAM. GÉNE  
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DE MOONDNEUSKEPKES…. 
Toch heet dat moondneuskepke get. Ederein dee zoen verknip oonder-
humme tot kepke heet inein gefisternöld kin niks mie gebäöre ( dinke ze) 
’.D’ch  zellevers besmette daomèt es moondkepke is oetgeslote.( dinke ze) 
’n Extra bijkomstegheid is datste neet gauw weurs herkins esten ’t dreugs 
Soms gemekelek mer soms ouch vervelend… In de bös zag m’ch iemes 
vruntelek goojendaag bij ’t oetstappe. Wie iech häör stum hoort , bleek ‘t 
m’n sjoenzuster te zien.Dat waor eve vervelend.Kin gebäöre.. 
Veur de zoeväölste kier euver de Mert laopend, veel m’ch op dat eus 
Mooswijfke- veur de ABN sprekende – het Moeswijfje - en häöre 
standbeeldcompagnon – de weledel dèks besjreve en bezoonge Hiernoonk 
en oetvinder,Jan Pieter Minckelers nog noets e moondneuskepke op 
höbbe gehad. ’t Zouw kinne zien dat ze gei oonderhumme höbbe 
aofgedaank veur zoen dingk te make. Vaan häör ‘oonderhummeke’,zouw 
ze ’ne körf vol moondkepkes kinne make! Gezeen häör posteur. Es ze de 
aander helf vaan ’t stèl ouch nog höbbe zouw höbbe  , kós ze ze ouch nog 
mèt kant aofwèrke…. Nao Vastelaovend es ze zoe wie zoe zuuver 
oondergood aon deit zouw ze de resaofval ouch nog per lepke stof kinne 
verkoupe. Zoonder de oonderhelf….. netuurlek! Te oonhygiënisch. Wie 
iech Minckelers passeerde en nao bove loerde en z’ne zwarte toog zaog 
lag iech häöm m’n idee veur ’n extra bijverdeenste veur. 
Iech vertèlden ‘m debij dat ZWARTE neusmoondkepkes erg in trek waore. 
“Jéh”, zag heer “dat höb iech inderdaod gezeen. Op vriedag , es ’t 
mertdaag is in Mestreech , is ’t zjus of de luikes die euver de Mert flanere 
rechstreeks vaan ’n begraofplaots hei de Mert oploupe. Wit zuut toch ech 
wel get vrun-teleker oet. Vindt geer ( heer zeet nog altied GEER tege m’ch) 
dat noe ouch neet? “. Iech kraog haos ‘ne nekhernia vaan dat nao bove 
loere um Jan Pieter te blieve aonkieke. Dat is fetsojnlek tijdens e gesprek. 
Iech kós ‘m neet de oplossing die iech ’t Mooswijfke had gegeve ouch 
häöm veurstèlle. Dat zouw weer óónfetsojnlek zien, bedach iech m’ch.Eve 
m’n nekspiere oontspannend en , z’ne sókkel beloerend boe-op zien veu 
ziechbaor waore ….’eureka’…. Netuurlek, dat iech dao neet aon gedach 
höb….!!  
“Höb geer gein witte sokke in eur kleierkaslaoj die geer gebruuk bij 
speciaole gelegen-hede?”.Heer bedach z’ch eve. “Mer, die höb iech zeker. 
Gistere höb iech ze nog aon-gehad!!”, “Paorse,witte ,zwarte, 
goudkleurege,blauw\gele”, wit/gele, num mer op, mer die zien inderdaod 
veur speciaol gelegenhede. Mer wat moot iech toch  mèt die sok-ke.? Iech 
begriep ’t neet.!” 
“Nouw, oonder us gezag en gezwege,“ spraok iech stèllekes, zoedat heer 
dat nog zjus kós huure; “Daan gebruuk geer die toch, um mèt e bitsje 
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aonpassinge te verkoupe…! Éllestikske zien zoe gevoonde. Twie per 
kepke is genóg. Veur eder oer eint.”. 
M’ne aonraojer veur hun evt, bijverdeenste waor aongeslage Op ‘ne goojen 
daag laoge op de mörkes roontelum de ‘vijver’ oonder de sókkel vaan ‘t 
Mooswijfke , sjoen gesor-teerd in kleine en groete,de kepkes.De kuipers 
moosden hun cent in ’n keukskestrom-mel doen die, vasgemaak op de 
mörkes stoond. En dèksel touw.!!! gere.D’r löp vaan alles roond.hei oppe 
Mert. 
En Jan Pieter had dee ouch z’n evt.bijverdeenste oetgestald?. Jéh zeker 
en wie.De lao jvaan zien kleierkas mèt dao-in zien sokke waor bekans 
leech. Z’n presentatie waor gewoen professioneel. ‘ne Echte handelsmaan. 
Wie heer klaor waor en ’t lèste kepke had neergelag , waor de res al 
‘oonder zien han’ verkoch…De opbrings kaom ten faveure vaan zien 
vlam… 
Kump m’ch dao obbins ’n jong vrouw aongerend: “Menier keplaon (wis zie 
väöl) menier keplaon, verkoup geer ouch eau de cologne””? “Uhh nein 
mevrouw dee höb iech neet!” “Ech neet?” vreug ’t vruike weer?””ech neet. 
leef vruike”. “Mer es iech vraoge maag  veurwat höb geer dee eigelek 
nudeg, wat is gebäörd?”. “Zal iech uuch vertèlle!”.Greinentere doog ze häör 
verhaol: 
“Mam heet zjus ’t bij uuch gekochte neusmoondkepke opgedoon 
en..noe…,noe..is..ze…..flauwgevalle…………!!!!!!!!!! 
OPAJAM. 
 
 

Advertentie Hoveniersbedrijf Sour ½ 
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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. 
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