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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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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 19 december 19.00 uur H. Mis 4e advent weekend. 
Donderdag 24 december 19.00 uur Gezinsmis. 
Intentie          Gonda Hendrickx - Van Hooren; Jrd. Ouders Van Hooren – 
                      Royen; Jrd. Ouders Hendrickx - Smeets; 
      21.30 uur Nachtmis 
Intenties:       Pierre & Mia Smeets-Hanssen;. 
Vrijdag 25 december 10.00 uur H. Mis. 
Intenties:       Bèr & Jeannette Spronck– Pleumeekers:  
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. 

 

Wat doen we dit jaar met Kerst? 
“Wat doen we dit jaar met Kerst?” is een vraag die in veel gezinnen wordt 
gesteld. Soms al in oktober, want je moet op tijd plannen. Spreken we af 
met de familie? Wordt het wintersport? Of toch met z’n allen naar een 
restaurant? En last but not least: naar welke Nachtmis gaan we? 
“Wat doen we met Kerst?” wordt dit jaar een heel bijzondere vraag. 
Kerstmis is bij uitstek een feest om samen te vieren. We zoeken elkaar 
graag op: thuis en in de kerk. Maar hoe knus wordt het als we anderhalve 
meter afstand moeten houden? Als we niemand een hand mogen geven 
om hem of haar een Zalig Kerstfeest te wensen? 
Misschien goed om even terug te denken aan het eerste Kerstfeest: Jezus 
werd geboren in een stal, omdat hij niet welkom was in de herberg. En die 
herders? Dat waren ruwe kerels, met wie de meeste mensen in die tijd 
liever geen contact hadden, laat staan dat ze geknuffeld werden. 
Social distancing is dus niet helemaal nieuw. In andere vormen was het er 
al vanaf de eerste dag. Juist in afzondering werd Gods Zoon geboren.  
In een wereld die Hem op afstand hield werd God mens met de mensen. 
Op wat eenvoudige herders en excentrieke wetenschappers na, zocht 
niemand hem op. Maar God ging desondanks naar de mensen toe. 
“Wat doen we dit jaar met Kerst?” is helemaal geen moeilijke vraag. Waar 
we ons ook bevinden en hoe de omstandigheden ook zullen zijn: met 
Kerstmis mogen we vieren dat God geen afstand houdt, maar naar ons 
toegekomen is en juist op moeilijke momenten ons heel nabij wil zijn. 

Kap. Slaven Brajkovic 
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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 fysiek 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 he 

  
Beste parochianen, 
 

In deze tijd mag je maar met een paar mensen bij elkaar komen, maar op 
straat kun je beter afstand houden volgens de corona maatregelingen. 
Wat is nu leuker om in deze dagen, gelijk aan de berenactie tijdens de 1e 
coronagolf, voor ontspanning en licht in het duister te zorgen voor onze en 
uw de kinderen?  
Maar hiervoor is wel iets nodig. Wij vragen uw hulp hiervoor. Versier uw 
ramen op `n creatieve manier met `n kerststal en/of een tekening.  
 

Daarna gaat u met uw kind(eren) door de Heugem/Randwyck wandelen en 
laat ze zoeken naar een leuke kerststal-/versieringen of tekeningen op 
ramen van de huizen.  
Maak een foto van de, naar uw mening, leukste creatie en stuur deze foto 
vóór 24 december naar monique.voncken@planet.nl 
Wij zorgen dan voor publicatie in de Baorebinder als leukste en favoriete 
kerstraam decoratie van Heugem/Randwyck. 
Zijn er meerdere favorieten kerststal-/versieringen of tekeningen, dan wordt 
een top 3 samengesteld. 
Dus ga lekker samen met uw kind(eren) wandelen en laat uw fotografische 
creativiteit de vrije loop, want het plezier van kinderen is toch het grootste 
goed dat we hebben. 
 

Ons kleine kindje Jezus, die in de kerststal ligt, zal zeker naar ons 
glimlachen, als hij ziet dat de kinderen ook gaan wandelen net als Jozef & 
Maria naar Bethlehem.                            Mvg. PBR/Heugem 
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De Beente 20  6229 AV  Heugem-Maastricht  043-3613170 

www.fysioboyens.nl 

 

Fysiotherapie Boyens gaat uitbreiden: 

Per 1 januari 2021 gaan we de locatie van tandarts van Kuiken bij onze praktijk betrekken 

 

De Beente 22a zal vooral voor looptraining en loopanalyse gebruikt worden bij: 

Vaattraining bij etalage-benen 

Loopanalyse bij:  arthrose van heup of knie (pre- en postoperatief) 

letsels voet/knie/heupregio 

hersenaandoeningen: o.a. Parkinson/ MS/CVA 

evenwichtsproblemen/duizeligheid 

U kunt ook bij ons terecht zonder verwijzing 

 

Hub Boyens           Edith Wagner       Cora Winkelhuyzen      Harm Boyens 
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pietersautos@ziggo.nl 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

Carnavalsvereniging de Waterratte 
zaterdag 19 december 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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Beste buren, 
 
Nog even en dan sluiten wij het jaar 2020 af. Een bijzonder jaar waarin veel dingen 
anders liepen dan we gedacht en gehoopt hadden. Een moeilijk jaar voor ons allemaal. 
Wie het al moeilijk had voor de coronacrisis, heeft het nu nog moeilijker. Helaas is er dan 
ook een steeds groter wordende groep mensen die tijdens de coronacrisis in financiële 
moeilijkheden zijn beland. 

Samen met Stichting Trajekt bieden wij deze mensen een steuntje in de 
rug!  
Wat gaan we doen? Wij zamelen speelgoed, kleding en voedsel in en zorgen ervoor dat 
dit bij gezinnen terecht komt die het het hardst nodig hebben. Alle medewerkers van 
MECC Maastricht dragen hun steentje bij en verzamelen speelgoed, kleding en voedsel 
via familie, buren en vrienden. Mogen wij ook op u rekenen? Dat zouden wij erg fijn 
vinden!  

Wilt u speelgoed, kleding of voedsel doneren voor deze mooie actie? 

Volgende week donderdag staan wij voor u klaar om uw spullen in ontvangst te nemen. 
Uiteraard zorgen wij ervoor dat deze inzameling op een 'corona proof' wijze gedaan zal 
worden. Rij op donderdag 17 december tussen 9 uur en 12 uur met uw auto (of fiets) 
door de Zuidhal van MECC Maastricht (poort 14) en via de 'drive through' kunt u uw 
spullen aan ons overhandigen. Stichting Trajekt haalt deze spullen vervolgens op en 
zorgt ervoor dat dit bij gezinnen terecht komt die het het hardst nodig hebben. Zo 
zorgen wij er samen met u voor dat ook zij fijne feestdagen kunnen vieren!  
 
Inzamelactie:  

• Wanneer: donderdag 17 december 2020 
• Tijd: tussen 09.00 en 12.00 uur 
• Waar: MECC Maastricht - Zuidhal - drive through - ingang via poort 14 - (ingang aan de 

Duboisdomein, zie onderstaande plattegrond) 
• Wat: inzamelingsactie van speelgoed, kleding en voedsel (zie  voorwaarden)  

Uiteraard zijn wij erg blij met hetgeen u wilt doneren echter vragen wij u om onderstaande 
voorwaarden in acht te nemen. Indien de spullen niet aan onderstaande voorwaarden voldoen 
zullen wij u vragen de spullen weer mee terug te nemen aangezien wij anders fors moeten betalen 
om deze spullen af te voeren.   
 
Voorwaarden:  

• Speelgoed: dat in goede staat verkeerd en compleet is, geen missende elementen of 
spellen die incompleet zijn 

• Kleding: in zeer goede (bijna nieuw) staat 
• Voedsel: maaltijdsoepen, peulvruchten, havermout, vis in blik, groenten of fruit in blik of 

pot, koffie, thee, volkoren pasta, zilvervliesrijst, meergranenrijst, couscous, olijfolie of 
zonnebloemolie, allemaal met lange houdbaarheidsdatum 

 
Alvast dank voor uw hulp en graag tot volgende week donderdag!  

Hartelijke groet,  
Team MECC Maastricht  



     Secretariaat RKHSV 
Kapittellaan 38, 6229VP Maastricht 
� 06-12141452 kantine. � 043-3672213  
secretaris@rkhsv.nl           www.rkhsv.nl 

 
 

   
 
HOOFDSPONSOR 

 

Ook RKHSV deed dit jaar 
mee met de Grote Clubactie. 
Dit heeft ons een mooi 
bedrag 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  

Oplossing puzzel van week 48. 
Bij een correcte oplossing van de woordzoeker van week 48 kreeg u het 
woord. 

                                     Spinnenweb 

Uit alle goede inzendingen is de winnaar getrokken. Winnaar is  

mevrouw  Rachelle Servais 

De prijs, een tegoedbon van de Plus van € 10, kan tot 2 maanden na 
publicatie afgehaald worden op Heugemerstraat 237.   
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Iedere week een beetje meer …!!!! Dank, dank … 

De oproep om een bijdrage te leveren aan de Baorebinder vindt heel 
goed gehoor. Eind van week 50 stond de teller al op  € 1.532,00. 

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

U doet toch ook weer mee?? 
 

k ook w i dr ge v n min    -) over op rekening 
 

NL05RABO0117597236     
 

Contante bijdrage via Thea Wesselingh, Heugemerstraat 237 Heugem 
 
 

************************* Hartelijk dank op voorhand ******************** 
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UW KERSTDINER VOOR THUIS 
 

 

 
Kerst vieren we dit jaar thuis. En daar kunnen wij u een beetje bij 
helpen. Als u de tafel hebt gedekt kunt u bij La Marmite een 
Kerstmenu afhalen. 
 

U kunt kiezen voor een vleesgerecht of een visgerecht,               
beiden met warme groenten. 
Er zit ook een dessertje bij: huisgemaakte Tiramisu. 
 

Het vleesgerecht: Duo van kalfsoesters en parelhoenfilet  
Het visgerecht: Kabeljauwfilet met scampi’s en calamares 
 

Menuprijs: €22,- 
 

Het Kerstmenu is ALLEEN op BESTELLING. 
 
 

U kunt bestellen tot en met 20 december                                          
voor 25 en 26 december. Tel. 043-4090400 of mail naar: 
info@restaurant-lamarmite.nl 
 
Afhalen op Kerstdag 25 en 26 december vanaf 12.00 u.    
(u spreekt telefonisch een aflevertijd af). 
 

Vanaf donderdag 17 december kunt u ook diverse schotels en     
tajines afhalen in de frituur. (niet op 25 en 26 december) 
 
SCHOTELS met konijn, zuurvlees, goulash schnitzel of saté            
voor € 12,50. Alle schotels met verse salade en frites  
 

En tenminste 1 DAG van tevoren BESTELLEN: 
 

TAJINES met piepkuiken, met vis, met lam of met kefta 
(gehaktballetjes) voor €18,- 
De tajines worden geserveerd met brood en frites. 
 

WIJ WENSEN U ALVAST HELE FIJNE FEESTDAGEN!!! 
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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. 
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Recept                      
Japanse ramensoep 

Voor 2 personen                                   
180 gram udon-noedels  
1 liter groentebouillon 
1 cm gember 
1 teentje knoflook 
1 rode peper 
1 el vissaus 
2 el sojasaus 
1 stengel bosui 
3 stengels paksoi 
100 gram  taugé 
2 eieren. 
Bereiding : 

Breng de bouillon aan de kook. 
Kneus de knoflook 
Snij de gember in dunne plakjes 
Snij de rode peper  ook in dunne reepjes (bewaar de helft als garnering)  

Voeg toe aan de bouillon: 
Sojasaus 
Vissaus 
 
15 minuten op laag vuur opwarmen. 

Kook de eieren hard (8 minuten). 

Verdeel de taugé over de soepkommen. Snijd de bosui en paksoi in dunne 
reepjes en voeg toe aan de taugé (dus rauw in de soep) 

Giet de bouillon over de groenten. Pel het eitje en snijd in tweeën, leg op de 
soep. Maak het af met een beetje rode peper. 

 

Recept overgenomen van Nu.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. 
 

 
Een vrolijk, fijn en Zalig Kerstfeest wensen u  

alle medewerkers van de Baorebinder. 
 
 

Volgende week, 23 december a.s., verschijnt de 
laatste Baorebinder van dit jaar. Kopij, advertenties 

hiervoor inzenden uiterlijk vrijdag 16.12. a.s. 
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