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               Naar buiten, wandelen en genieten. 
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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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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 7. 

 

 
 

De foto in de BB nr 6 was  
de Gereformeerde Kerk aan het Sterrenplein. 

 

Met dank aan iedereen die zo attent was om een reactie te geven. 
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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 
==================================================== 
 

Zaterdag 14 november 19.00 uur H. Mis. 
Zaterdag 21 november 19.00 uur H. Mis 
Zondag              22 november 13.00 uur Doopviering Mila Pourchez 
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. 
 

MEDEDELING KERKLOKET 
Beste bezoekers van de wekelijkse  MAANDAGOCHTEND mis! 
Deze wekelijks dienst zal NIET meer vermeld gaan worden in de 
kerkagenda van de Baorebinder <behoudens uitzonderingen die 
wel vermeld zullen gaan worden in de kerkagenda>  
Dus iedere maandag 09.00 uur H. Mis mits anders vermeld! 
 

PBR 
Het was een vreemde Allerheiligen- en Allerzielenviering dit jaar. 
De kerk bij het Allerheiligenlof leeg, alleen aanwezig de genodigden. 
Geen mooie klanken van de harmonie, in processie naar het kerkhof. 
De pastoor die op zondagmorgen alle graven zegende en niet na het middaglof. 

  

                                               
Toch had het ook wat moois door de serene stilte en de rust op het kerkhof. Het 
viel des te meer op hoe verzorgd het kerkhof erbij ligt. 
Dank een iedereen die daarvoor zorgt. Het zijn toch mensen met het hart op de 
goede plaats die met hun administratieve taken of met hun handen hiervoor 
zorgdragen. Ook deze vrijwilligers zijn wij dankbaar. 
We hopen dat het volgend jaar de toestand weer normaal is en weer `n 
Allerheiligen-/Allerzielenviering is zoals alle voorgaande jaren. 
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CORONA, CORONA het raakt ons allemaal.  
 

Dat horen en lezen we helaas elke dag. Hiervan is niemand 
uitgezonderd, dat is in de persoonlijke omgeving, de gezins -, de werk -, 
de bedrijven -, en in alle andere omgevingen en sectoren.  
Dus ook bij de Baorebinder. 
 

Ja, het raakt ook de Baorebinder. 
 

Onze vrijwilligers gaan nog elke week hun rondje maken en 
leggen de Baorebinder bij u op de mat. Hartelijk dank 
daarvoor. Het bestuur en redactie blijven elke week bezig 
om het wijkblad tijdig te vullen met teksten en advertenties. 
Onze adverteerders blijven ons steunen, waarvoor ook 
hartelijk dank. 
 
Ondanks al deze steun en inzet gaan we dit jaar (2020) financieel flink in 
de min uitkomen. Jaarlijks doen wij in de laatste maanden van het jaar 
een beroep op onze lezers. En daar beginnen we vandaag mee. 
 
Laten we samen de Baorebinder nog enkele jaren overeind houden.               
Het blad is en blijft een bijna onmisbare informatieschakel tussen 
verenigingen en de inwoners van Heugem-Randwyck. 
 
Een geldelijke bijdrage van minimaal € 5,00  is wat wij vragen. 
Voorgaande jaren  leverde dat een bedrag op van méér dan € 2.000,00. 
 

Maak dus ook uw bijdrage van (min. € 5, -) over op rekening 
 

NL05RABO0117597236 
 

Contante bijdrage via Thea Wesselingh, Heugemerstraat 237 te Heugem.  
 
Hartelijk dank. 
Het bestuur 
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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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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. 
 

 Volgende week oud papier 
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WIST U DAT (nog)? ”” 
 
 

 
 
1966.   
Jazz Mis wordt 
omgedoopt tot 
jeugdmis . 

 

 
 
Op 23.07  vond in Heugem de eerste Eucharistieviering door en voor de 
jeugd plaats. Dat betekende zomaar ineens een hele verandering. De 
Baorebinder vat het als volgt samen: “Als een schok ervoer je de eerste 
akkoorden. Maar al heel spoedig namen de tekst, de melodieën  en het 
rythme je mee.  “Oh Herr, wir rufen alle zu Dir”. Niet iedereen zal over dit 
experiment opgetogen zijn, maar velen zal het toch aanspreken. Dit frisse 
jonge geluid in de kerk is toe te juichen. Voor de kerk is het nog nieuw, 
voor de tegenwoordige tijd heel gewoon. Je ervaart hiermee dat de kerk 
iets van deze tijd is, en niet iets uit een oude wereld. De manier waarop 
deze mis werd gebracht verdient bewondering. De vrij korte tijd in 
aanmerking genomen waarin dit alles werd geleerd, kunnen wij de 
koorleider dhr. Cees van Kooten en de jongeren alleen maar van harte 
gelukwensen met hun prestaties. Het is de vurige wens van velen dat 
deze jongeren nog dikwijls hun “jazz missen” mogen brengen”. 

  
 
 
 
 
 

  
 

Klokkenatelier
J.  Beyers

Gediplomeerd uurwerkherstelster.
Ook reparaties aan huis

Janine Beyers
Putstraat12, 6245 LE Eijsden

 043 – 409 06 50 www.beyersklokken.nl
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Vroeger in Heugem 
 
Het voormalige dorp Heugem maakte van oudsher deel uit van de Heerlijkheid 
Gronsveld. Bijzonder is dat Heugem al in de 15e eeuw een eigen schepen- of rechtbank 
had, genaamd de Courdelle Warde. 
Daarnaast vormde het een afzonderlijke parochie met een eigen kerk. Ondanks het feit 
dat Heugem in 1920 door annexatie bij Maastricht werd gevoegd is het tot laat in de 
jaren tachtig een typisch dorp gebleven met een sterk agrarisch karakter en een oude 
dorpskern die nog deels intact is. De weilanden zijn inmiddels grotendeels verdwenen en 
hebben plaatsgemaakt voor stadsuitbreiding. De dorpse uitstraling komt naar voren in 
het rijke verenigingsleven dat Heugem heeft zoals de harmonie Sint Michaël en een 
voetbalvereniging. 
Tot ver in de vorige eeuw stonden de akkers en weilanden in en rond Heugem bij hoog 
water elk jaar blank. Bij een hoge waterstand van de Maas, stroomde een deel van het 
water af. Dat leidde tot wateroverlast in Heugem en Wyck. Heugem kent een aantal 
bezienswaardigheden, waaronder Huis Hoogenweerth, een landhuis gelegen ten zuiden 
van de buurt. Dit in geel en grijs geschilderde gebouw heeft een aantal neorenaissance 
en neoclassicistische elementen. 

Tot zover de bijdrage (2016) van Ger Starmans, auteur van o.a. Thuis in Maastricht. 

Namens alle lezers hartelijk dank voor deze bijzondere uitleg over Heugem in 
voorgaande eeuwen. 
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