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     Wij wensen iedereen een fijn en gezond 

                           

                           Sinterklaasfeest!  
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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 

 

Tot en met 25 oktober konden 
leden/rekeninghouders van de Rabobank 
Zuid-Limburg West stemmen op hun 
favoriete vereniging/stichting. Ook 
RKHSV deed mee met de Rabo 
ClubSupport. Dit heeft ons ruim €850 

opgeleverd! Deze financiële ondersteuning willen we gebruiken om de 
sportmaterialen verder op orde te maken, evenals verdere coronaklappen op te 
vangen.  

 

 
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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Baorebinder: wijziging redactieteam. 
 
Op korte termijn zal mevrouw Thea Wesselingh het redactieteam van de 
Baorebinder (BB) gaan verlaten. De werkzaamheden bij de BB kan zij niet langer 
combineren met haar andere bezigheden. Voor dit moment zeggen wij al dank 
voor het verrichte vrijwilligerswerk bij de Baorebinder. 
 
******************************************************* 
 

Baorebinder: wij zoeken op korte termijn een nieuwe redacteur 
voor aanvulling van het redactieteam bij de Baorebinder. (BB)  
 
Wij zoeken een flexibel en creatief persoon met enige redactionele vaardigheid. 
Er is volop vrijheid in opvattingen en inzicht. De BB wordt wekelijks opgemaakt in 
een Word bestand op A5. Het digitaal opmaken en samenvoegen van 
ingezonden berichten/foto’s en advertenties tot een overzichtelijk geheel zijn   de 
hoofdwerkzaamheden. Verder contacten onderhouden met adverteerders en 
verenigingen. De werkzaamheden kunnen verdeeld worden over elke dag van de 
week. Eindopmaak en verzending naar de drukkerij op vrijdagavond of zaterdag 
voorafgaande aan de week waarop de BB verschijnt. 
Je kunt rekenen op een royale inwerkperiode. 
In de benodigde digitale apparatuur wordt voorzien en gemaakte onkosten 
worden vergoed. 
 
Bij de BB zijn ongeveer 50 vrijwilligers wekelijks bezig met opmaak van het blad, 
met bezorging en met bestuurlijke zaken.  
Heb je interesse in deze functie, wil je meer weten over de inhoud van de 
werkzaamheden en wil je actief als vrijwilliger bezig zijn meld je dan bij  Mathieu 
Henssen, voorzitter@baorebinder.nl  

 

                                                                                                                         
 Afdeling Heugem-Randwyck-de Heeg 

De Rabobank doet vanaf dit jaar alleen sponsoring voor verenigingen via “De Rabo Club 
Support 2020”. U heeft ons goed gesteund door uw stem uit te brengen. De opbrengst 
is voor onze vereniging  € 649,09 een heel mooi bedrag. 

Bedankt voor het uitbrengen van uw stem! 

M. Quaden-Hermans, voorzitter 
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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 8. 

De foto in de BB nr 7 was  
de Johannes de Doper kerk in Limmel. 

 

Met dank aan iedereen die zo attent was om een reactie te geven. 
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Wist u dat (nog)?  
Bericht in de Baorebinder van  6 december 1990.  
Nog zo’n geweldig jubileum: het 60-jarig jubileum van 
Postduivenvereniging “de Maasvogels". Voldoende reden voor de 
Baorebinder om een vraaggesprek aan te gaan met Jean v. Hoorn, 
voorzitter van de vereniging en deskundige bij uitstek. De volgende vragen 
werden hem voorgelegd: 
“Wat boeit de echte duivenliefhebber? Zelf duiven fokken, verzorgen en 
opfokken. Veel liefde voor het dier is daarbij nodig. 
Is het een dure sport? Dat valt nogal mee. Voer, een reismand, een 
duivenklok en een duiventil. Ja, dat kost geld. Maar dat doet iedere hobby. 
Hoe vaak moet het hok schoongemaakt worden? Liefst iedere dag en 
eenmaal in de week desinfecteren 
Welke snelheden kunnen duiven ontwikkelen? Afhankelijk van het weer, 
60 à 120 km. per uur 
Hoe weet de duif de juiste richting naar het hok weer terug te vinden? 
Hiervoor is nog geen echte wetenschappelijke verklaring. Vermoedelijk 
een associatie met het hok, de drang daarheen te vliegen, thuis willen zijn 
Hoe oud kan een duif worden? Gemiddeld 12 à 14 jaar. Tussen het 3e en 
4e jaar is ze het sterkst. Wie vliegt beter een vrouwtje of een mannetje? Als 
regel het mannetje, ofschoon er ook vrouwtjes zijn die uitstekende 
prestaties leveren. Hoe lokt een duivenmelker de duif in het hok als ze 
terug komt van de reis? De duif kent het eigen geluid van zijn baas, b.v. 
door bepaalde geluiden te maken met de mond of door te fluiten 
Wat is een “pieper”, een “zije”, een “hoorn”? Een “pieper” is een jonge 
duif, een “zije”  is van het vrouwelijke geslacht en een “hoorn” van het 
mannelijke. Een oude duif die niet meer presteert, gaat die in de pan? 
Persoonlijk heb ik nog nooit een duif gedood. Meestal gaan ze naar de 
poelier. Zelf eet ik geen duiven; ik zou het niet over mijn hart kunnen 
verkrijgen.” 
Zo maakten wij kennis met enkele wetenswaardigheden over de duif, de 
duif het beeld van onschuld, van zachtheid en… van vrede! 
In 2003, na 73 jaar dus, kwam er een einde aan het bewogen en vliegende 
bestaan van onze Duivenclub. Het nog aanwezige kasgeld werd 
overgemaakt aan de in dat jaar jubilerende vereniging “ de Zonnebloem” in 
ons Heugem/ Randwyck! 
 
Redactie BB jubileumboekje 40 jr BB en dank aan HistoHeura. 
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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 05 december 19.00 uur H. Mis 2e advent weekend. 
Jrd. John Baan, Ouders Dohmen – Habets, zoon Noël en dochter Margriet 
Zaterdag 12 december 19.00 uur H. Mis 3e advent weekend. 
Zaterdag 19 december 19.00 uur H. Mis 4e advent weekend. 
Donderdag 24 december 19.00 uur Gezinsmis. 
  21.30 uur Nachtmis. 
Vrijdag 25 december 10.00 uur H. Mis 
Zaterdag` 26 december 19.00 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 
 

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 begrijpt 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  nog één of meerdere sparren van +/-  5 meter 
in zijn tuin heeft staan en van is 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. 
 

Kerkloket 24/7 bereikbaar via  info@parochieheugem.nl 
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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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