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Fraaie gevelhoeksteen voormalige                             
St Michaëlschool. Nu huisvesting Auw Sjoal. 
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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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Kom lekker buiten 
spelen!    

 
Nog heel even geduld en 
dan kunnen we weer 
heerlijk tennissen op ons 
tennispark hier in 
Heugem. 
 

Nog geen lid? Meld je aan via het inschrijfformulier op 
onze website www.ltv-heugem.nl.  
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Proefpersonen gezocht 
 

Voor een onderzoek naar het effect van langer overnacht vasten op de 
suikervoorraad in de lever zijn wij op zoek naar: 
 

Gezonde mannen zonder overgewicht,  
45 – 75 jaar  
BMI: 18.5 – 25 kg/m2 

U berekent uw BMI door uw gewicht (in kg) te delen door uw lengte x uw lengte (in m) 
 
De Universiteit van Maastricht zoekt deelnemers voor onderzoek naar langer 
overnacht vasten en het effect op de suikervoorraad in de lever.  
 
Het onderzoek bestaat uit twee testperiodes van beide 1,5e dag. Tijdens deze 
periodes volgt u in willekeurige volgorde een protocol waarin u voor 1 nacht 
9.5 uur nuchter bent en een protocol waarin u voor 1 nacht 16 uur nuchter 
bent. Tussen de periodes zitten minimaal 2 weken waarin er geen studie 
activiteiten plaatsvinden. 
 
Tijdens beide testperiodes zult u voor 1,5 dag (van 07:30 uur op dag 1 tot 
13:30 uur op dag 2) op de universiteit verblijven. Tijdens uw verblijf zullen er 
verschillende metingen worden gedaan. Er zal twee keer een MRI-scan van uw 
lever worden gemaakt. Met de MRI-scan zullen we kijken naar de hoeveelheid 
vet en suiker in uw lever. Verder zullen we uw energieverbruik meten door 
middel van een speciale kamer waarin u zult verblijven tijdens de overnachting. 
Daarnaast zal er bloed worden afgenomen en zullen we een zogenaamde 
maaltijdtest uitvoeren. 
 
Voorafgaand aan het onderzoek vindt er een geschiktheidsonderzoek plaats 
(ongeveer 1.30 uur) waarin uw lengte, gewicht, hartslag en bloeddruk worden 
gemeten. Ook zal er wat bloed worden afgenomen. Verder zal uw 
levervetgehalte worden bepaald met behulp van een MRI-scanner. 
 

De vergoeding voor deelname aan het gehele onderzoek bedraagt:  
€ 472. 

 
Bij interesse of voor meer informatie kunt u contact opnemen met:  
Charlotte Andriessen en Anna Veelen  
  043 – 388 5819  | c.andriessen@maastrichtuniversity.nl 

 
www.dmrg.nl 
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Parochie H.  Michaël  
H.  Pastoorsstraat 15. 6229 AG Maastricht.   043-3613177 

Kerkloket 1e donderdag v/d maand 11.00 -11.30 uur 
en  24/7 via:  info@parochieheugem.nl 

Rabo NL42RABO0117502286  t.n.v. PBR H. Michaël 
========================================================-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------C----------- 

 Zaterdag     20 maart      19.00 uur  H. Mis. Kap. Pawel Zelazny 
Intenties:      Zeswekendienst Finy Quaaden – Derks; 
Zaterdag 27 maart 19.00 uur H. Mis. 
Zondag  28 maart 10.00 uur H. Mis Palmzondag. 
Maandag 29 maart 09.00 uur  H. Mis. 
  Aansluitend Boeteviering. 
Donderdag 01 april 19.00 uur H. Mis Witte Donderdag. 
Vrijdag 02 april 15.00 uur Kruisweg. 
  16.30 uur Kinderkruisweg. 
Zaterdag 03 april 21.30 uur H. Mis Paaswake. 
Zondag 04 april 10.00 uur H. Mis Paaszondag. 
Zaterdag 10 april 19,00 uur H. Mis. 
Zaterdag 17 april 19,00 uur H. Mis. 
Zaterdag 24 april 19,00 uur H. Mis. 
Zondag 25 april 13.30 uur Doopviering Ariana Lemson. 
Zaterdag 01 mel 19,00 uur H. Mis. 
 

Voor het opgeven van misintenties, doopsels en huwelijken, het 
opvragen van doopbewijzen of andere informatie kunt u 24/7 

terecht bij het kerkloket via  info@parochieheugem.nl 
Fysiek iedere 1e donderdag van de maand van 11.00 tot 11.30 uur 
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AMNESTY DRAAIT COLLECTE OM 
 
Amnesty International heeft besloten om voor het 
tweede jaar op rij niet langs de deuren te gaan 

tijdens de collecteweek. In een tijd als deze vindt Amnesty het niet 
verantwoord om vrijwilligers langs de deuren te laten gaan.  Amnesty neemt 
geen geld aan van overheden voor haar onderzoek en acties. Dat betekent dat 
zij financieel afhankelijk is van de bijdrage van haar achterban. Een streep door 
deze collecte van 14 tot en met 20 maart 2021 betekent dan ook een flinke 
streep door de rekening.  
 

Creatief zijn 
Om dit verlies op te vangen heeft Amnesty iets bedacht: ze draait de collecte 
dit jaar om. Vrijwilligers die normaal langs de deuren zouden gaan, krijgen een 
poster thuisgestuurd die ze voor hun raam kunnen hangen. Via de QR-code op 
de poster kunnen voorbijgangers heel eenvoudig doneren. Het enige wat zij 
hoeven te doen is met de camera van de telefoon de QR-code te scannen en 
de rest wijst zich vanzelf. 
 

Bart van Kuijk, Amnesty’s manager fondsenwerving: ‘Er is nu vrij weinig te 
doen, behalve wandelen. Wij hopen dat mensen tijdens een van hun 
wandelingen even stoppen bij het raam van een collectant in de buurt en 
doneren voor de mensenrechten. Deze bijdragen helpen ons enorm in onze 
strijd voor een rechtvaardige wereld.’ 
 

Juist nu 
Nu de wereld in de ban is van corona, zien sommige landen hun kans om 
ongestoord de mensenrechten te negeren. Zoals in China waar Oeigoeren in 
kampen worden opgesloten, in Belarus waar demonstranten door de politie 
worden geïntimideerd en mishandeld of in Rusland waar de autoriteiten 
politieke tegenstanders monddood proberen te maken. Deze voorbeelden 
laten zien hoe belangrijk het is om juist nu te strijden voor mensenrechten. En 
daarbij kan Amnesty alle hulp gebruiken. 
 
Daarom roept Amnesty iedereen op om te doneren via een QR-code op een 
poster bij hen in de buurt of via amnesty.nl. Mensen die meer willen doen, 
kunnen op amnesty.digicollect.nl ook een digitale collectebus aanmaken om te 
collecteren via hun eigen netwerk.  
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Carnavalsvereniging de Waterratte 
zaterdag 20 maart 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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d     Secretariaat RKHSV 
Kapittellaan 38, 6229VP Maastricht 
 06-12141452 kantine.  043-3672213  
secretaris@rkhsv.nl           www.rkhsv.nl 

 
 

   
 
HOOFDSPONSOR 

 
 
Vanaf woensdag 3 maart mag 
iedereen t/m 26 jaar zonder 
beperkingen in teamverband 
(buiten) weer trainen. Concreet 
betekent dit dat naast onze 
jeugdteams ook een aantal 
seniorenteams en G teams 
(deels) weer zijn gaan trainen: 
sjiek om dit allemaal te mogen 
organiseren voor onze leden! 
 
 

BOOTCAMP VOOR JONGEREN VAN 12 t/m 17 JAAR 
gratis in de maand maart!!! 

 
In samenwerking met onze 
maatschappelijke pijler stichting SMILE 
wordt een bootcamp georganiseerd op 
ons sportpark voor jongeren van 12 tot 
en met 17 jaar. Werk aan je 
uithoudingsvermogen, kracht en balans, 

en kom in beweging! Iedereen is welkom binnen deze 
leeftijdscategorie! 
 
Vanaf zaterdag 13 maart wordt hiermee gestart in twee 
groepen, elke week op de zaterdag om 10-11 uur en om 11-12 
uur. Wil je meedoen of ken je iemand die wilt meedoen? Wil je 
een vriend of vriendin meenemen? Alles kan: geef je wel op 
via info@smile043.nl, en vermeld je naam, leeftijd en 
voorkeur voor tijdstip. Doe gratis in de maand maart mee en 
laat je inspireren! 
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Stichting Contactblad Heugem-Randwyck de Baorebinder 
      

Redactie, aanlevering digitale kopij, bezorgklachten: 
redactie@baorebinder.nl 
 

tijdelijk per post: Erasmusdomein 138B, 6229 GE Maastricht; 0628947016 
 

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. 
 

 
Zoek je naar publiciteit voor je bedrijf? 

 
Dat kan eenvoudig en goedkoop via 

de baorebinder.  
 

plaats een advertentie.  
 

Vraag naar de mogelijkheden via 
redactie@baorebinder.nl 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Een glimlach is de goedkoopste manier                 
om je uiterlijk te veranderen 
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