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     Wist men vroeger dus al !!! 
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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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pietersautos@ziggo.nl 
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Oplossing Woordzoeker: 
 

 
 
 
Oplossingswoord: 
NARCISSEN 
 
Uit alle goede inzendingen is de winnaar getrokken. Winnaar is  

Mevrouw Daniëlle Habets 

De prijs, een tegoedbon van de Plus van € 10, kan tot 2 maanden 
na publicatie afgehaald worden op Heugemerstraat 237.   
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     Secretariaat RKHSV 
Kapittellaan 38, 6229VP Maastricht 
 06-12141452 kantine.  043-3672213  
secretaris@rkhsv.nl           www.rkhsv.nl 

 
 

   
 
HOOFDSPONSOR 

 

 
 
De laatste weken wordt door de geldende en actuele 
coronamaatregelen bij RKHSV alleen maar getraind en zijn 
toeschouwers niet welkom. Een lastige periode voor ons 

als vereniging en al onze leden. Vandaar BEDANKT 
aan iedereen die hieraan meewerkt maar vooral aan al 
onze leden en vrijwilligers voor het geduld dat gevraagd 
wordt. We doen ons best alles binnen de regels te 
organiseren en daarnaar te handelen. 
 

STERKTE ALLEMAAL! HAW PIN!!! 
 

 
Ook gaan alle activiteiten van 

stichting SMILE tot nader order  
NIET DOOR!!! 
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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 21 november 19.00 uur H. Mis. 
Intenties: Ouders Overhof - Pieters & Ilse: Ouders Bollen - Urlings: 
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. 

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.  
 

Pastoraal schrijven 
Beste mensen, 
In deze tijden is het niet altijd makkelijk of mogelijk om onze 
missen te bezoeken, maar als u toch graag de H. Communie 
wilt ontvangen dan wil ik u graag thuis bezoeken. 
Iedere eerste donderdag van de maand, wil ik de zieken en 
ouderen van onze parochie gaan bezoeken. Wilt u dit ik u ook 
bezoek,  neem dan contact met mij op 06-27501073. 

Mvg. Kap. Slaven 
 

4/7 bereikbaar via  info@parochieheugem.nl 
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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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‘GEBRUUKE….’                                                             OPAJAM GÉNE. 
De gezèt,mie paart welke, is allewijl neet mie zoe humorvol um te leze. Noets 
gewees trouwens. Op ’n polletieke teikening- mèt of zoonder bijbehurende 
teks,nao. Of e koppel dat middels ’n stripteikening op hun meneer reageren op 
’n oonderwerp.. 
Volgend jaor ligke ze bij miech op de keuketaofel. Wel in de vörm vaan ‘ne 
kelender NEboevaan ’t de bedoeling is ederen nuie daag de boveligkende 
bladzij leus en daan diezelfde bladzij aofsjäörs oonder-wijlste de 
coronadröppels door de keuke blaos.door ’t lache. De kemissie die dao 
bijhuurt ; “GEINEN DAAG ZOONDER ‘NE LACH! Dat geldt veur ederein , mèt 
of zoonder sjäörkelender. Eder zichzellevers respecterend bedrief heet zoene 
kelender. De graasj, de verzekeringsmaotsjappij en zeker neet te vergete de 
Chinees.De quoiffeur gief m’ch eder jaor ‘ne Keersbal of ‘ne petit bougie.Bij ’t 
doen vaan de kemissies haw iech dao altied rekening mèt. ’t Is allemaol al 
deur genóg…..Zègk noe zellevers. Este de trend volgs al hielemaol. Daan 
zien Delfs blauw Keersballe zoegenaomp in, daan zèlver-en goudkleurege, 
greune , evels ouch zwarte. Gaank d’r mer aonstoon. 
D’r versjijne de koumende tied ouch zoegenaomde ‘stickercolporteurs’ in 
groete getalle aon de väördeur.Allein die verwachte ’n bijdrage veur ’t werk dat 
ze ’t gans jaor höbbe gedoon. 
De gezèt b.v. Die mote op tied in de brevebösse vaan de geabonneerde of op 
hun deurmat ligke. ‘sMörgens in alle vreugte of ’s aovends neet te laat.. 
 ’t Kump ouch al ‘ns veur dat iech get later op d’n daag de student, 
gepensioneerde en/of de jongere spaorend veur ‘ne scooter of computer , aon 
de väördeur tref..Ze belle aon winse d’ch Zaoleg Nui Jaor, en ‘ne gooje 
ROETSj EN Zaolege Keersemes en euverhandege d’ch ‘ne sticker mèt 
kalender opdrök. Ze blieve get langer stoon es dat nudeg is ….? ’t Is de 
bedoeling um de oetgestoke hand te völle mèt ’n financiëel mètvallerke.”t 
Maag , nein ’t moot get koste . Dee sticker en al die gooj winse.Krijg soms de 
neiging um henneke TUM TUMS in dat henneke te lègke of ’n appelseen. Mer 
jeh, es touwvalleg de gooje bezörger debij is in de loup vaan d’n daag, vin 
iech ’t ouch weer sjemelek. Daobij de Dreikeunege zien ouch al groetendeils 
aofgehaok..! 
Allein aon keuketaofels weurd nog meinege tand aofgebroke umdat eine vaan 
’t gezèlsjap aon taofel touwvalleg neet allein de boen oet de krentemik 
verbrijzeld mer ouch z’n gebeet. Jaomer dat dat soort culturele bezeghede die 
die daog zoe gezèlleg make laanksem aon verdwijne. Zellevers vin iech ’t neet 
allein jaomer mer ouch e gemis. De kinder zien al hiel lang de deur oet ,wie 
dat hèt.Mer hun kinder zien noe weer Pap en Mam. De bedoeling is dat de 
gebruuke ouch de minder gezèllege weure doorgegeve.  
DOOR US !...........MER JEH………… 
V’r zalle toch neet in de touwkoms  oondergronds mote goon..??!!! 
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2 november 2020 - Nieuws 

Aanpassing inwerpopening 
papier-/kartoncontainers 
Sinds vorige week zijn de inwerpopeningen van de ondergrondse 

papier-/kartoncontainers op de milieuperrons aangepast. Op deze 

verandering ontvangen we kritische reacties en veel vragen. Wij 

begrijpen dat deze nieuwe oplossing wennen is vanwege de kleinere 

opening. Het is vervelend te horen dat mensen moeite hebben met 

het kwijt raken van hun oud papier. Daarom leggen we graag nog 

eens uit waarom deze beslissing genomen is en wat de andere 

mogelijkheden zijn. 

Waarom? 
Het oud papier en karton dat in de containers op de milieuperrons 
werd ingeleverd was helaas ernstig vervuild. Door de eerdere grote 
opening werd er veel ander afval (anders dan papier) ingeworpen. 
Deze grote vervuiling zorgt voor hoge verwerkingskosten. Het 
papier kan niet goed gerecycled worden. En het is niet goed voor 
het milieu. Om deze reden is overgegaan tot een kleine opening, 
zodat er alleen nog maar papier ingegooid kan worden. 

We snappen dat het meer werk is voor inwoners om bijvoorbeeld 
dozen kleiner/platter te maken. Toch vragen we om jouw begrip en 
medewerking. 

Resultaten tot nu toe 
Sinds de aanpassing van de inwerpopening voldoet de inhoud van 
de ondergrondse papier-/kartoncontainer weer. Uit onze 
steekproeven blijkt namelijk dat de aangetroffen verontreiniging 
onder de (maximale) toegestane vervuilingsgraad van 2,5% blijft. 



11

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. 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

Carnavalsvereniging de Waterratte 
zaterdag 21 november 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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