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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 Heugem                                     info@parochieheugem.nl 
<info@parochieheugem.nl>; 
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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Klokkenatelier
J.  Beyers

Gediplomeerd uurwerkherstelster.
Ook reparaties aan huis

Janine Beyers
Putstraat12, 6245 LE Eijsden

 043 – 409 06 50 www.beyersklokken.nl

Is dit het moment
om te kopen of te verkopen?

(naast Garage van den Boorn)
Molensingel 47, Maastricht
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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 12 december 19.00 uur H. Mis 3e advent weekend. 
Intenties   Jrd. Frans & José Costongs–Bessems; Jrd. Nic van den Boorn 
                 Ouders Overhof – Pieters & Ilse: Ouders Bollen – Urlings, 
                 fam. Nelissen - Lacroix;  
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. 

 
 

OPENINGSTIJDEN KERKLOKET   
Donderdag 24 en 31 december is het kerkloket gesloten, 

is wel bereikbaar via info@parochieheugem.nl 
 

Vanaf 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 via: 
                                  info@parochieheugem.nl 
U zult begrijpen dat dit laatste onze voorkeur heeft. 

 
ziekenbezoek 

Het pastorale team wil graag een steun zijn voor zieken en voor hen die om 
de zieke heen staan. Maar helaas is het vaak onbekend dat iemand ziek is. 
Wilt u daarom zelf tijdig het pastorale team waarschuwen, zodat deze de 
zieke kan bezoeken. Daarom is het een groot goed als u er melding van 
maakt als u ziek bent, of dat u meldt dat een dierbare van u ziek is. U kunt 
daarvoor contact opnemen met het parochie bureau 
info@parochieheugem.nl of rechtstreeks met een van de priesters.   
Wij komen graag en maken daar tijd voor. 
Past. de Jong 0651177061   Kap. Slaven 0627501073 
Kap. Pawel 0617971718                           Bron website parochie H. Michaël 
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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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Wafelactie Harmonie St. Michaël Heugem 
Leden van de vereniging bakken de echte Heugemse wafels.               
Vooral in deze moeilijke coronaperiode kunnen wij uw steun heel  
goed gebruiken.  

 

Harmonie St. Michaël organiseert eind december weer de bekende 
wafelactie. Door een (of meerdere) pakketjes te kopen kunt u rond de 
jaarwisseling niet alleen genieten van heerlijke verse wafels, maar steunt u 
in één klap ook nog de vereniging m.n. het leerlingenorkest en de 
jeugdopleiding.  

De wafels zijn verpakt per vijf stuks en kosten € 4,- .U kunt uw wafels 
bestellen vóór 24 december a.s. via : heugemsewafels@outlook.com 
of telefonisch bij Anita Custers 043-3611989. 

Op dinsdag 29  december kunt u de bestelde wafels afhalen bij                 
De Klaekeburg, Gronsvelderweg 142, tussen 14.00 en 16.00 uur.  

 

De wafelactie wordt gesponsord en mogelijk gemaakt door  
PLUS Starren, Bakkerij Paulissen en De Klaekeburg, waarvoor hartelijk dank. 

Wafelactie Harmonie St. Michaël Heugem 
Leden van de vereniging bakken de echte Heugemse wafels.               
Vooral in deze moeilijke coronaperiode kunnen wij uw steun heel  
goed gebruiken.  

 

Harmonie St. Michaël organiseert eind december weer de bekende 
wafelactie. Door een (of meerdere) pakketjes te kopen kunt u rond de 
jaarwisseling niet alleen genieten van heerlijke verse wafels, maar steunt u 
in één klap ook nog de vereniging m.n. het leerlingenorkest en de 
jeugdopleiding.  

De wafels zijn verpakt per vijf stuks en kosten € 4,- .U kunt uw wafels 
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Volgende week oud papier 
 
 
 
 
 
 

Harmonie  ,,St. Michaël”  Heugem     
 
Rabo ClubSupport!   U Stemde op onze vereniging……… met een geweldig 
resultaat……Hartelijk dank hiervoor. 
 
Tot en met 25 oktober konden leden/rekeninghouders van de Rabobank 
Zuid-Limburg-West hun stem uitbrengen op hun favoriete vereniging of 
stichting. Uw uitgebrachte stemmen hebben voor onze vereniging het 
mooie resultaat opgeleverd van € 1099,84. Dit bedrag kunnen we in deze 
moeilijke tijd heel goed gebruiken…. 
Heel erg bedankt voor het uitbrengen van uw stem op onze vereniging! 
 
 
 

Harmonie  ,,St. Michaël”  Heugem     
 
Rabo ClubSupport!   U Stemde op onze vereniging……… met een geweldig 
resultaat……Hartelijk dank hiervoor. 
 
Tot en met 25 oktober konden leden/rekeninghouders van de Rabobank 
Zuid-Limburg-West hun stem uitbrengen op hun favoriete vereniging of 
stichting. Uw uitgebrachte stemmen hebben voor onze vereniging het 
mooie resultaat opgeleverd van € 1099,84. Dit bedrag kunnen we in deze 
moeilijke tijd heel goed gebruiken…. 
Heel erg bedankt voor het uitbrengen van uw stem op onze vereniging! 
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               Opening Corona XL-testlocatie Maastricht  

Voor alle belanghebbenden,  
 
Bij deze informeren wij u over de aanstaande opening van de  
corona XL-testlocatie van de GGD Zuid Limburg op het  
parkeerterrein P6 aan de Paul-Henri Spaaklaan van MECC Maastricht.  
Ter voorbereiding op de ingebruikname van de testlocatie vinden er  
tot en met 14 december opbouwwerkzaamheden plaats.  
Vanaf dinsdag 15 december starten de testactiviteiten op deze  
nieuwe testlocatie.  
 
We zijn er trots op dat we een bijdrage kunnen leveren aan terugdringen 
van corona. Met de komst van een XL-teststraat bij MECC Maastricht en  
door meer te testen zullen de cijfers sneller dalen, de druk op de zorg 
verminderen en hopen we langzaamaan terug te gaan naar een normale 
wereld boordevol evenementen. Iets waar wij nadrukkelijk naar uitkijken.  
  
De volledige brief van de GGD Zuid Limburg inzake de XL-testlocatie  
kunt u lezen via de link 
 

 
                  Brief GGD Zuid Limburg | Opening XL-testlocatie 

  

 
Deze brief is tevens huis-aan-huis verspreid door de GGD Zuid Limburg 
aan de direct omwonenden.  
 
Met vriendelijke groet, 
MECC Maastricht B.V.  
 
Rob van de Wiel  
Algemeen Directeur 
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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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