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 Algemeen    

Stichting Contactblad 
Heugem-Randwyck   

     
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.” 

Politie - Brandweer - Ambulance 112 
Politie en Wijkagent  
Heugem/Randwyck 

09008844 

Brandweer  - kantoor                  0884507450 
GGD - Ambulance           0468506666 
Gem. M`tricht - algemeen   14043 
Ziggo – Storing- TV / Internet    09001884 
Enexis - Storingen (Elektra/Gas) 08009009 
Enexis - Klantenservice 09007808700 
Gasgarde-storingen 24/7 3616262 
Drugsoverlast / meldpunt 3505111 
Milieuklachtenlijn Provincie      3617070 
Medisch   

Huisartsenpraktijk Heugem 3614646 
Tandartsen  Heugem  Kies 22A                        3618111 
Apotheek Heugem  (BENU) 3615622 
Fysio/Manuele therapie Boyens  3613170 
AZM                           3876543 
AZM - Huisartsenpost  3877777 
AZM - SEH  24/7 3876700 
AZM - Apotheek 24/7    3871750 
La Valence                      6316100 
Envida Service 3690610 
Envida 09002233440 
Dierenkliniek Kusters Heugem 3560555 
Dierenambulance                             09000245 
AA (anonieme alcoholisten)        0851045390 
Onderwijs  
Kindcentrum Anne Frank                  3612916 
Basisschool de Spiegel 3614472 
RK  
Kerkloket (do. 111011.30 u( 3613177 
Priesterwachtdienst     0433690670  
Services en Diensten  Vervolg Services en Diensten 
Servatius Wonen & Vastgoed               3284300 Servaassleutel Huurdersver. -       3261663 
Riolering verstoppingen (RRS) 
Glasschade (Felix) -------------------                                

0475311311 
3430886 

Bewonerskrachten Heugem - 
vragenbkheugem@gmail.com 

Maasvallei woningcorporatie 
Woonpunt woningbouwver.                                                       

3683737 
088050607 

Bewoners Commissie Heugem - 
infobcheugem@ziggo.nl 

Buurtbeheerbedrijf Maastricht 3633470 Storing CV - installatie 24/7 -  0888455000 
Spoed reparatie NA werktijd 3284545  Zonnebloem Heugem-Rw  --  3613398 

 

De wekelijkse Baorebinder is nu ook te lezen op www.HeugemRandwyck.nl 
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DUIPCEEL KIKKERPAAR 2020 
 

Aofgeloupe zoondag, 09 fibberwarie, is in eus gemeinsjapshoes 
 “de Klaekeburg”, oonder groete belangstèlling vaan versjèllende 
zustervereiniginge. `t prinseköppelke 2020 vaan CV. De KIKKERS 
oetgerope. 
Zjus wie ut volk vaan Heugem en Randwyck waore ouch  CV. de 
Waterratte, mèt hunne Hoeglöstegheid Prins Bas 1e en Prinses Doree in 
hun midde, getuige vaan dit bezunder en benkeleke momint. 
Zie woorte, oonderwijl zie in de sjaolklas zaote, mèt `n  oontruiming 
geconfronteerd door `n brandalerm. Oonderwijl de klas leeg leep kös euz 
moiljaan, Denis, ut gedruimde Prinseköppelke nog zjus tege hawwe um 
zie toen  es….. 
 

Prins “ RAFAEL 1e”  Graof vaan de Electronstraot, lienhier vaan SBO de 
Talententuin, oonderdeil vaan sjaole gemeinsjap Mosa, besjermhier vaan 
de speulers JO-11 vaan VV Scharn 
 

Mèt Prinses “SEM “ Graovin vaan de Heugemerstraot, hittepetit vaan 
`Kindcentrum Anne Frank`  “Besjermvruiwke” vaan de voetbal-meidskes 
vaan RKHSV en speciaol de speulers vaan JO10-2 , woorte oetgerope um 
es zoedaoneg de jäög vaan Heugem/Randwyck en wied dao boete, veur 
zalle goon in de Vastelaovend vaan 2020. 
 
 

Prins “RAFAEL 1e “  is bijnao 11 jaor en zit in 
gróp 7 vaan SBO de Talententuin, oonderdeil 
vaan sjaole gemeinsjap Mosa Lira. 
Ein vaan zien groetste hobbie`s  is voetballe. 
Heer späölt bij vv Scharn JO-11. Wijer gamen 
op de playstation, ravotte op straot en ut viere 
vaan de  jaorlekse Vastelaovend, 
Heer luustert nao de naom Rafael Biesmans en 
woent mèt zien pap en mam (Bjorn Biesmans en 
Denise Moust),  in de Electronstraot 21 in Hier. 
Veurtot heer bij de Kikkers is gekoume waor 
heer lid vaan de Sjraveleers. 
  
 



4

Prinses “SEM” is 10 jaor en zit op Kindcentrum Anne Frank, oonderdeil 
vaan sjaole gemeinsjap Mosa Lira, in gróp 
6 bij Juf Chantal. Häöre groete hobbie is 
voetballe, zie späölt bij RKHSV JO10-2, 
wijer Tiktok danskes oetperbere op 
speciaole meziek. Aofspreke mèt vrundsjes 
en vrundinnekes is heur neet vreemp. 
In ut börgelek leve luustert zie nao de 
naom Sem Pieters woent met häör pap en 
mam (Donny & Sabrina) en broor Milan in 
de Heugemersstraot 112/A. 
Haore pa waor in 2016 Prins Donny 1e 
vaan cv. de Waterratte en haor broor in 
2018 es Milan 1e  bij cv. De Kikkers.    
 

 
 
Maastricht, 2 februari 2020 

 

Uitslag Stemtent: ‘Meerderheid voor regiegemeente Maastricht en 
Meerssen’ 
 
Afgaande op de uitkomst van de D66 Stemtent op Plein 1992 van 
afgelopen zaterdag, is een meerderheid van de Maastrichtenaren voor 
een samenvoeging van de ambtenarenapparaten van Maastricht en 
Meerssen in een regiegemeente. Op de stelling ‘Maastricht moet 
Meerssen helpen via een regiegemeente’, antwoordde 70% van de 
voorbijgangers op Plein 1992 en de mensen die reageerden via internet 
bevestigend. Van de 46 deelnemers stemden 32 personen ‘eens’ en 14 
personen ‘oneens’. 
 
Voorstemmers gaven aan dat het delen van kennis kan zorgen voor 
continuïteit en dat als er om hulp gevraagd wordt op deze wijze, dat 
Maastricht die dan best kan bieden. 
 
Tegenstemmers waren van mening dat Meerssen eerst de eigen zaakjes 
op orde zou moeten hebben. Ook werd het werken ‘tussen twee vuren’ 
voor de ambtenaren van de regiegemeente als negatief beoordeeld. 
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Achillespeesklachten 
 
De achillespees is de sterkste pees van het menselijk lichaam en verbindt de 
kuitspieren met het hielbeen. De kuitspieren zijn erg sterk, waardoor de trekkracht 
op de achillespees enorm groot kan worden. Zeker bij lange, zware belasting 
zoals bij hardlopen of wandelen. Om blessures te voorkomen, moet de trekkracht 
van de spieren zo gelijkmatig mogelijk over de pees verdeeld worden. Indien de 
stand van het hielbeen niet recht is, ontstaat er een hoek tussen het hielbeen en 
het onderbeen. Hierdoor wordt er aan de ene kant van de pees harder getrokken 
dan aan de andere kant en wordt de pees overbelast. Men kan hierdoor pijn aan 
de pees en aan de kuitspier ondervinden en uiteindelijk kan het leiden tot 
ontstekingsverschijnselen. 
 
Door het dragen van steunzolen, wordt  de stand van de voeten eenvoudig 
gecorrigeerd en zullen de pijnklachten verminderen of verdwijnen. In de meeste 
gevallen worden hierbij spieroefeningen aangeboden voor een optimaal resultaat. 
Hierdoor kunt u weer klachtenvrij bewegen. 
 
Wij zitten o.a. in: 
 
Maastricht Oost  Einsteinstraat 34  6227 BZ 
Maastricht Scharn              Vijverdalseweg 4  6226 NB 
Maastricht West  Brouwersweg 100              6216 EG 
 
Kijk voor meer informatie en de dichtstbijzijnde praktijk op  
 www.podotherapiehermanns.nl 
Tel.  085 053 00 33 

Bij de meeste verzekeraars wordt het grootste deel van de therapieën vergoed en 
podotherapie valt niet onder uw eigen risico. Podotherapie is vrij toegankelijk, wat 
wil zeggen dat u een afspraak kunt maken zonder verwijzing van een arts of 
medisch specialist! 
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Oplossing Woordzoeker: 
 

 
 
 
Oplossingswoord: 
SNEEUWBUI 
 

Uit alle goede inzendingen is de winnaar getrokken. Winnaar is  

De heer of mevrouw Jos Gijsen 

De prijs, een tegoedbon van de Plus van € 10, kan tot 2 maanden 
na publicatie afgehaald worden op Heugemerstraat 237.   
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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

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Carnavalsvereniging de Waterratte 
zaterdag 15 februari  

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? 
Tot 12.00 uur staat nog een container bij de Klaekeburg. 
Secretariaat 0616887083           Dank voor uw medewerking. 
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Verboje, oongezoond 
 
Zouw dit noe ech  eur en dus ouch dat vaan miech, veurroetziech zien       
Laos in de Gezèt ’n veroontröstend beriech, zeker  veur miech  
Nao ’t neet mie touwstoon vaan Zwarte Piet,laos iech “noe dat broen 
weure neet gezoond is . Me bedoelt netuurlek door de zon, dat wel Dao 
steit neet bij of broen schminke wel gezoond is.| 
Dus weg zonnebaanke. 
De echte zon trek z’ch nörges get vaan aon. De slumste oonder us. Die 
kump op en geit oonder es ’t tied is daoveur.  
Boerum maak iech m’ch noe zoe drök ; namelek  euver ’t veurtbestoon 
vaan de zwarte keuning bij de krib, en de evezoe     gekleurde  knech dee 
de kameel in bedwaangk  hèlt? 
Noe doort dat nog eve – ’t is jummers pas achter de rögk –mer toch !.  
De aller belaangriekste reie is toch euze Krissie. In ’t ABN ,Onze DROP?””  
Iech höb noe al  e tiedsje op zeut hout geknawweld es alternatief  mer dat 
heet m’ch versjeie bezeuke aon  d’n tandarts opgelieverd. Allein de naom 
vaan dat tandartsecentrum , belaofde  neet väöl goods..Zjus,  dat centrum 
bedoel iech … 
Noe höbbe v’r al witte sjókkelaat en dus vraog iech m’ch in gemood 
aof…..dat veer de liechte en doonker brojne …,oet de snóptrommel mote 
verbanne..Dat zal toch neet.  Weg, babyfoto’s met door brojne sjókkolaat 
volgesmeerde snuutskes…en hennekes... 
Dus Ingelse krissie in de trommel. Mer dee heet allerlei kleure. Kinste 
verwachte dat hiel väöl luikes dao weer op goon reagere. . 
Geine harts’’’’ke  ( excuis)  lekkere  Bosche bolle mie op eus gebekskes 
teleurke . Noe noe kump wat iech geleze had in de gezèt :  
“De MOORKOPPE” koume  neet mie op eus teleurke!!! Dee naom is 
umgeduip  tot , geluif ‘t of neet,; in …“ROOMKOP”!  Qua naom zjus ’t 
umgedrejde En merkwierdeg  genóg,   smake ze ouch neet mie wie veur 
de naomsveraandering.. 
Wat miech blij  maak en neum aon ,geer ouch , dat  v’r de Limbörgse 
vlaoje nog höbbe. Want  die smake “wie nog nie! “En noe zeker..!!! 
Rieste, Kroonsele, keerse ze blieve altied te koup.  
Es g’r toch nao de bekker gaot , gaot daan och nog nao de Vèsboer. 
‘Ne hiering in ’t zoer en e stök gebakke vès tijdens de koumende 
Vastetlaovend  smake daan nog lekkerder este vlaoj. Daan wel!… 
ZAOLEGE VASTELAOVEND. Binne de sjräöm. 
Opajam.!! 
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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  
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
    

Vrijdag 14 februari 19.00 uur 
Taizéviering 

Door de stilte, de klanken, de teksten, de kaarsjes, met gebeden en 
meditatieve liederen van het gezinskoor. 

Na afloop is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten met koffie en/of thee!.  
 

                                            
 

 
Zaterdag 15 februari 19.00 uur H. Mis m.m.v. Michaëlskoor 
Intenties: Fam. Nelissen-Lacroix en grootouders Nelissen-Hermkens; 
Maandag 17 februari 09.00 uur H. Mis. 
Zondag 23 februari 11.00 uur Vastelaovensmès m.m.v. Michaëlsk. 
Maandag 24 februari 09.00 uur H. Mis 
Woensdag 26 februari 19.00 uur H. Mis m.m.v. Gezinskoor. 
Zaterdag 29 februari 19.00 uur H. Mis m.m.v. Gezinskoor. 
Maandag 02 maart 09.00 uur H. Mis. 
Zaterdag 07 maart 19.00 uur H. Mis m.m.v. Michaëlskoor. 
Maandag 09 maart 09.00 uur H. Mis. 
Zaterdag 14 maart 19.00 uur H. Mis m.m.v. EHC-kinderen. 
Maandag 16 maart 09.00 uur H. Mis. 
Zaterdag 21 maart 19.00 uur H. Mis m.m.v. Michaëlskoor. 
Maandag 23 maart 09.00 uur H. Mis. 
Zaterdag 28 maart 19.00 uur H. Mis m.m.v. Gezinskoor. 
Maandag 30 maart 09.00 uur H. Mis. 
 

KERKLOKET 
Het Kerkloket is te vinden aan de achterkant van de kerk. 

HEUGEMER PASTOORSSTRAAT 15 6229 AG MAASTRICHT 
Voor vragen en/of informatie  24/7 via; info@parochieheugem.nl 
DIT LAATSTE HEEFT STEEDS MEER EN MEER  ONZE OORKEUR! 
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     Secretariaat RKHSV 
Kapittellaan 38, 6229VP Maastricht 
 06-12141452 kantine.  043-3672213  
secretaris@rkhsv.nl           www.rkhsv.nl 

 

   
 
HOOFDSPONSOR 

 
Programma voor zaterdag 15 februari 2020 
 
RKHSV jeugd – thuiswedstrijden 
RKHSV JO17-2G-RKUVC JO17-1 12.45 uur 
RKHSV JO17-3G-RKVVL/POLARIS JO17-2 10.45 uur 
RKHSV JO15-1G-RKHBS JO15-1 10.45 uur 
RKHSV JO13-1-HEER JO13-1 12.45 uur 
RKHSV JO12-2-KEER JO12-1 10.45 uur 
RKHSV JO10-2-SANDERBOUT JO10-1G 10.45 uur 
RKHSV JO10-4G-SCHARN JO10-3 10.45 uur 
RKHSV JO9-1-I.B.C’03/RKVCL JO9-1 09.30 uur 
RKHSV JO8-2-SCHIMMERT/GSV’28 JO8-2 09.30 uur 
RKHSV JO8-3-LEONIDAS-W JO8-2 09.30 uur 
RKHSV G2-HEER G1 14.30 uur 
RKHSV jeugd – uitwedstrijden 
GROENE STER JO17-1-RKHSV JO17-1 13.15 uur 
BMR/SNC’14 JO15-1-RKHSV JO15-2G 12.00 uur 
SPC.JEKERDAL JO15-5-RKHSV JO15-3G 11.45 uur 
GEERTRUIDSE BOYS JO12-1-RKHSV JO12-1 10.00 uur 
BERG’28 JO11-2-RKHSV JO11-1 11.00 uur 
SPC.JEKERDAL JO11-2-RKHSV JO11-2 10.15 uur 
VV SCM JO10-1-RKHSV JO10-3G 10.30 uur 
BMC/SNC’14 JO8-1-RKHSV JO8-1 09.30 uur 
VV SCM G1-RKHSV G1 13.00 uur 
 
Programma voor zondag 16 februari 2020 
 
RKHSV senioren – uitwedstrijden 
RKHSV 1-WILLEM I 1 
Balsponsor is CV De Waterrwatte, waarvoor onze dank. 
Pupil van de week is het prinsenpaar van CV De Kikkers. 

14.30 uur 

SPC JEKERDAL 2-RKHSV 2 11.45 uur 
RKHSV 3 is VRIJ  
GEERTRUIDSE BOYS 3-RKHSV 4 11.00 uur 
RKHSV VR1 is VRIJ  
 
DBSV senioren – thuiswedstrijden 
WDZ1-DBSV 1 14.30 uur 
DBSV 2-SV HULSBERG 2 12.00 uur 
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Zaoterdag 15 fibberwarie 
Aw Wieverbal 
 
Zaoterdag 15 Fibberwarie is `t zoewiet us Aw 
Wieverbal mèt oetreiking vaan ut Sjouwerklöpke. 
 
Aanvaank is 20 oor 33. 
 
Meziek The Mellodies. 
 
Verkleijdt geer uuch ouch in e sjoen Aijt Wief of Menneke. 
Veer höbbe auch e thema d`raon vast geknöp. Uzze hoechlöstigheid 
deit in Hoezer, wèrrek op de baank. 
 
Kortom Makelaar, geld , bank. Genoog um gèt origineels te bedinke. 
Laot us verpopzak stoon. 
 
Laot geer uuch gèt leuks invalle, eur creativiteit weurt beloent mèt unne 
pries. 
 
Prins Bas, Prinses Doree en de Waterratte dames en hiere spitse ziech 
op eure koms. 
 
Veer make dao weer `n sjoene gezèllige aovend van. 
 
 
Naomes Prins Bas en Prinses Doree zeet 
geer allemaol oetgenuudeg. 
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