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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 



3

Is dit het moment
om te kopen of te verkopen?

(naast Garage van den Boorn)
Molensingel 47, Maastricht

 

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

 
Termileslaan 140, 6229 VX Maastricht  

 
gsm: 06-25071787 

 
 www.Becksinstallatietechniek.nl 
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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 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      16 januari 19.oo uur H. Mis. 
Zaterdag      23 januari 19.oo uur H. Mis. 
Zaterdag 30 januari 19.00 uur H. Mis.  
 

Kerken over de hele wereld rood verlicht voor godsdienstvrijheid 
 

Vandaag woensdag 25 november is rood de kleur van het licht. 
Waarin zo’n veertig kerken in Nederland hun gebouw in rood laten 
zetten. Zo willen ze aandacht vragen voor godsdienstvrijheid.  

De verlichting is onderdeel van Rode 
Woensdag, een initiatief van de rooms-
katholieke organisatie Kerk in Nood, die 
opkomt voor vervolgde christenen. Rood 
is de kleur van martelaren, vandaar. 
 

Imposante kerken, kathedralen en 
basilieken doen mee: de Sacre Coeur in 
Parijs, de Sagrada Familia in Barcelona 
en de Sint-Jan in Den Bosch. Maar ook 
een eenvoudige kerk als St. Michaël in 
Heugem kleurt rood.  

 
Kerkloket 24/7 bereikbaar via  

info@parochieheugem.nl 
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WIJZIGING OPENINGSTIJDEN KERKLOKET   
Beste lezers  
Met ingang van 01 januari 2021 zal het kerkloket voor 
persoonlijk bezoek alleen geopend zijn iedere 1e donderdag 
v/d maand van 11.00 tot 11.30 uur. 
Wel blijven zij 24/7 bereikbaar op info@parochieheugem.nl  
U zult ongetwijfeld begrijpen dat dit laatste onze voorkeur 
heeft.  
 

PBR 
KERSTBOMEN 

           Over enkele weken staat ondanks alle coronaperikelen, de  
           Kersttijd weer voor de deur.  
De werkgroep St. Michaëls gilde is daarom op zoek naar sparren 
voor de versiering en aankleding van de Kerststal.  
Wie heeft nog één of meerdere sparren van +/- 5 meter in zijn tuin 
staan en is van plan deze, de komende tijd, te gaan rooien? 
Wij zouden het zeer op prijs stellen als u dan contact opneemt met:  
John Baan    06-42357878 of per e-mail:  j.baan@ziggo.nl 
U zult begrijpen dat zij ALLEEN zagen en afvoeren en GEEN 
wortels rooien. 

WIJZIGING OPENINGSTIJDEN KERKLOKET   
Beste lezers  
Met ingang van 01 januari 2021 zal het kerkloket voor 
persoonlijk bezoek alleen geopend zijn iedere 1e donderdag 
v/d maand van 11.00 tot 11.30 uur. 
Wel blijven zij 24/7 bereikbaar op info@parochieheugem.nl  
U zult ongetwijfeld begrijpen dat dit laatste onze voorkeur 
heeft.  
 

PBR 
KERSTBOMEN 

           Over enkele weken staat ondanks alle coronaperikelen, de  
           Kersttijd weer voor de deur.  
De werkgroep St. Michaëls gilde is daarom op zoek naar sparren 
voor de versiering en aankleding van de Kerststal.  
Wie heeft nog één of meerdere sparren van +/- 5 meter in zijn tuin 
staan en is van plan deze, de komende tijd, te gaan rooien? 
Wij zouden het zeer op prijs stellen als u dan contact opneemt met:  
John Baan    06-42357878 of per e-mail:  j.baan@ziggo.nl 
U zult begrijpen dat zij ALLEEN zagen en afvoeren en GEEN 
wortels rooien. 
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Woordzoeker  

                                                                                         ©Puzzelstad.nl 
 

ABRI 
AVOCADO 
BABBELZIEK 
BAZIN 
BEHA 
BEZWERINGEN 
BLANCO 
BROS 
CHIC 
DOOS 
EPOXY 

GINDS 
GLEUF 
HUPS 
KARTEN 
KEMPEN 
KETCHUP 
KNEKELHUIS 
LASER 
MONSTERPROCES 
ONEVEN 
ONTDUIKEN 

POEDEL 
RISEE 
ROOMS 
SMET 
TEGENSPELER 
TERUGZIEN 
VERF 
VIES 
VIJAND 
ZODE 
ZWAARTEPUNT 

 
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. 

 
Wilt u, voor de laatste maal dit jaar, kans maken op de cadeaubon 
ter waarde van € 10, te besteden bij de Plus, Heugem? 

Stuur dan de oplossing van deze puzzel vóór 11 december 2020 
naar redactie@baorebinder.nl. 
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Wist u dat (nog)?? 
 

Bericht in de Baorebinder van 05 juli  1990 
 
 “Adieu “Ons Huis" - Bienvenue “Klaekeburg” Vorige week vrijdag heeft 
het Heugems Mannenkoor, samen met de dames van de koorleden, met 
een aangepaste repetitie afscheid genomen van 22 jaar Ons Huis.  
Het koor was zo met het gebouw vergroeid dat met recht van “Ons Huis” 
gesproken kon worden. Niet alleen door de eigen activiteiten maar ook 
door de goede samenwerking met de Stichting Sociaal Opbouwwerk 
Heugem en de dames Angèle Leenders en Liza de Waal. 
We hebben er behoefte aan om langs deze weg zowel de stichting als de 
beide dames hartelijk dank te zeggen voor de jarenlange ondervonden 
medewerking. Enkele regels uit een speciaal voor die vrijdagavond 
gecomponeerd lied geven uitdrukking aan de gevoelens voor Ons Huis, 
maar ook aan de noodzaak voor een nieuw gemeenschapshuis. 
 

“Ons Huis saluut, veer goon diech noe verlaote. 
’t Hoes boe veer toch meinig eurke zaote. 
’t HMK dat ès in diech gebore. 
En veer zien same met diech awwer gewore 
De bis te aajd, d’r zien noe aander norme. 
Neet good genog mie, dao vèlt neet aon te torne. 
Hei binnenin doa voolte veer us toes, 
Mèh veer trèkke binnekort nao ’n aander hoes” 
 

En zo is het. De ontwikkelingen in en rond Heugem noopten tot de bouw 
van een nieuw gemeenschapshuis. 
Het Heugems Mannenkoor ziet de toekomst met vertrouwen tegemoet en 
trekt zingend op naar “De Klaekeburg”. 

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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Iedere week een beetje meer …!!!! 

De oproep om een bijdrage te leveren aan de Baorebinder vindt 
goed gehoor. Eind van week 47 stond de teller al op bijna € 800,00. 

Wij streven weer naar een eindbedrag van € 2.000,00.  
Wij hebben er alle vertrouwen in. 
 

U doet toch ook weer mee?? 
 

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

NL05RABO0117597236     
 

Contante bijdrage via Thea Wesselingh, Heugemerstraat 237 Heugem 
 
 

************************* Hartelijk dank op voorhand ******************** 

 COLLECTE 2020 >  NSGK < 
 

Ivm Corona slechts 3 actieve 
collectanten in Heugem-Randwyck. 
Toch is nog € 450,00 opgehaald 
exclusief de digitale stortingen.  
De NSGK zegt dank voor deze gulle 
bijdrage. Joke Magnee. 
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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! 
 

 
 

Enkele activiteiten van stichting 
SMILE worden weer opgestart, 

rekening houdend met de geldende 
coronamaatregelen. Meer informatie 
zal via de reguliere wegen bekend 

worden gemaakt.  
Sjiek als u (weer) aansluit! 
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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. 
 

Wist u dat (nog)? 
 

 

Op 4/11/1990 werd de Klaekeburg 
officieel geopend door Burgemeester Ph. 
Houben van Maastricht. Vlak hiervoor had 
Pastoor Engels het gebouw ingezegend. 
Dat allemaal in aanwezigheid van de Heer 
van Hoghem met zijn gevolg. Veel mooie 
woorden werden gesproken en 
“teruggeblikt” naar enkele jaren van hard 
werken. Will Lardenoye, voorzitter van het 
actiecomité:” Een groot woord van dank 
aan de hele gemeenschap Heugem/ 
Randwyck die deze prestatie heeft 
geleverd” Het H.M.K. en onze harmonie 
zorgden voor de muzikale omlijsting. De 
sluier die de Klaekeburg bedekte werd 
opgeheven, waarna allen die gekomen 
waren vrije toegang hadden tot de grote 
feestzaal. 
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