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Laten we hopen in alle rust, een goede gezondheid en veel geluk. 
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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.   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     09 januari      19.00 uur H. Mis.  Past.  Everard de Jong 
Zaterdag      16 januari 19.00 uur H. Mis. 
Zaterdag      23 januari 19.00 uur H. Mis. 
Zaterdag 30 januari 19.00 uur H. Mis.  
Zaterdag 06 februari 19.00 uur  H. Mis. 
Zaterdag 13 februari 19.00 uur  H. Mis 
Zondag 14 februari 11.00 uur???? H. Mis. 
 

Dat het nieuwe jaar rijk mag zijn aan mooie dagen, 
veel liefde, voorspoed en geluk mag dragen 

 

OPENINGSTIJD KERKLOKET   
Vanaf 01 januari 2021  geopend  iedere 1e donderdag v/d maand van 
11.00 tot 11.30 uur. Wel  24/7 bereikbaar via  info@parochieheugem.nl  
 

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 
 

06 jannewarie drei keuninge 
 

 

Drei keuninge, drei keuninge, 
Gef miech 'ne nuien hoed, 
Mienen awwe is verslete, 
Miene vajer maag 't neet wete, 
Drei keuninge, drei keuninge 
Drei keuninge in 't veld. 
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Ziekenvervoer nodig ?
Wij rijden voor ALLE ZORGVERZEKERAARS

TAXI NELISSEN
Tel. 043 - 407 13 43

Ook als U een machtiging voor taxivervoer heeft ontvangen waarop staat 
vermeld dat DVG één van de vervoerders in de regio is, kunt u rechtstreeks 

contact opnemen met Taxi Nelissen (wij zijn aangesloten bij DVG)
Bel gerust voor informatie.

Ook voor ROLSTOELVERVOER.

• IZA • IZZ • Univé • VGZ • Trias • Aevitae • FBTO
• Avéro • OHRA • Menzis • Delta Lloyd • Agis
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di     Secretariaat RKHSV 
Kapittellaan 38, 6229VP Maastricht 
 06-12141452 kantine.  043-3672213  
secretaris@rkhsv.nl           www.rkhsv.nl 

 
 

   
 
HOOFDSPONSOR 

 

Wij wensen iedereen de beste wensen voor 

2021 

Laten we er vanuit gaan dat we dit jaar weer officiële wedstrijden mogen spelen, 
maar wat heeft onze jeugd ook mogen genieten van het voetbalspelletje in deze 
vreemde corona(winter)tijd. Dank aan alle vrijwilligers die dit mogelijk hebben 
gemaakt, jullie zijn allemaal toppers!  

Haw pin en hopelijk tot snel! 
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ALLE GOODS 2021 OP ALLE GEBEED!! 
 
’T Aofgeloupe jaor, e jaor um noets te vergete 
D’r woort in gelache mer nog mie in gekrete 
Door awwers , groetawwers,kinder en kleinkinder 
Zie moosde wijer mèt e femilielid -soms twie- minder 
Verdreet euverheersde aofgeloupe jaor door corona 
De hiele wereld rouwde um, breurs,zusters ,opa’s en oma’s 
 
In ’t koumend jaor weurd e begin gemaak  door ALLE naties 
En vertrouwd op ’t eindelek tot stand gekoumeen ‘t succes vaan vaccinaties 
Verpleegkundege,artse en allemaol die de zörg op zich hadde genome 
Zie höbbe keihêl gewèrk en um patiënte  te geneze ,zich veurgenome. 
Versjèllende zien daodoor door coronaouch besmet geraak en us oontvalle 
’t Aontal besmettinge naom mer touw ,tot abnormale hoeg getalle 
Noe d’r vaccins zien goodgekäörd en ze dat ouch al in lande touwdene 
Mote veer allemaol ,de maotregele extra naoleve en daodoor de gezoondheid 
verdene.  
Zoonder de hölp vaan us -de bevolking-kin dit virus neet weure euverwonne 
Mer noe höbbe veer en de deskundege mèt kinnes en inzat ‘ gewonne’ 
En ouch begrepe : allein de deskundege höbbe verstand vaan viruszake 
Höb, geer ‘ne kepotte oto gaot geer toch nao de graasj um ‘m te laote make 
Dink neet wat geer noe allemaol moot misse,of neet mie MAAG  
Mer wat in de touwkoms weer meugelek is,eder oor ,eder week,ederen daag 
Ederein is noe aofhaankelek vaan ederein, dao mote veer bewus vaan weure 
En neet tegedraods zien.en nog eve aofzien en stoppe mèt zeure. 
Laot in de ierste plaots hölpverlieners hun werk doen,zie zien gerespekteerd 
Ze weure door opreurkrejjers aon ’t werk gehawwe en oondergewaardeerd. 
Wat is de lol, ’t plezeer vaan plundere,houwpartije en vaan brand stiechte 
Gef uuch  inzètte um strak weer leuk leve te höbbe en ’t werk vaan hun te verliechte 
Neet mie gruutsheid en kontent zien ,es dat astrein weer allemaol kin en maag? 
Eveneminte, konzèrs, kaffees ope, horeca tot euren deens zien,ederen daag.? 
Pelitie ’t normale werk weer kint goon op- en  aonpakke,en de brandweer katte 
verkasse….? 
DE pelitie ister veur foutparkere,inbrake, drugs bestrije en fuitsjes es wèld-plasse . 
De rös moot en kump weer trök in ouch eus maotsjappij.HELP DAOBIJ! EDEREIN 
KINT DAT MÉT HÖLP VAAN EDEREIN!! ’N GOOJ GEZOONHEID TOUWGEWINS IN 
2021 

                                                                                                                        OPAJAM 
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55+ middag CV De Waterratte. 

 
Door Corona zal er dit jaar geen 55+ middag worden georganiseerd. Dat is 
natuurlijk heel jammer want dat is voor velen van jullie en ook voor ons zelf 
een mooi hoogtepunt van de carnaval elk jaar. Het is fantastisch om te zien 
hoe jullie genieten van die middag die we jullie elk jaar weer voorschotelen. 
 
We hebben echter de komende tijd het motto "Veer dinke aon uuch". 
 
Wat houdt dat in? 
 
We gaan jullie weer, maar nu anders verrassen. Hoe? Ja, dat gaan we 
natuurlijk nog niet verklappen, dan zou het geen verrassing meer zijn :-) 
 
Wanneer? Op zaterdag 30 januari tussen 14 en 18 uur.  
 
We komen naar jullie toe en nemen iets mee! Maar wat???? 
 
Daarvoor hebben we wel jullie adres nodig anders weten we niet waar we 
naar toe moeten. Vul onderstaand strookje in en lever het uiterlijk 22 januari 
bij Roell Brouns op de Heugemerpastoorstraat 14.  
 
Aantal personen 1 / 2 (omcirkelen) 
 
Naam:____________________________________________________ 
 
Adres:____________________________________________________ 
 
email:_____________________________________________________ 
 
Zorg natuurlijk ook ervoor dat jullie thuis zijn tussen 14 en 18 uur want 
het zou jammer zijn wanneer we voor een gesloten deur staan.  
 
Tot zaterdag 30 januari. 
 
CV de Waterratte (iedereen die naar de 55+ zou komen mag dit invullen) 
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 Vlag en versier je huis 

 
Carnaval zal in 2021 net zoals de afgelopen tijd anders zijn dan anders. Er 
zal geen prinsuitroeping, prinse receptie, aw wieverbal, 55+ middag en vele 
andere evenementen zijn.  
 
We willen echter de sfeer van carnaval niet geheel uit het straatbeeld laten 
verdwijnen. Ondanks dat carnaval nog een tijdje weg is willen we jullie echter 
nu al vragen om mee te helpen de carnavalssfeer te handhaven, zoniet een 
extra impuls te geven omdat het allemaal anders zal zijn. 
 
Hoe kun jij meedoen? 
 
Door een paar weken voor carnaval de vlag uit te hangen. Als Waterratte 
hebben we onze eigen vlag in de kleuren geel/blauw. Heb je die? Laat dan 
zien dat ook jij een fan van de Waterratte bent.  
 
Heb je er nog geen? 
 
Bestel er dan een voor €15 per vlag (formaat 100x150cm) door uiterlijk 20 
januari een mail te sturen naar vlag@dewaterratte.nl of onderstaand strookje 
in te leveren bij  Astrid Bronckers op de Heugemerstraat 265. 
 
Naam:______________________________________________________ 
 
Telefoon:____________________________________________________ 
 
email:_______________________________________________________ 
 
Versier je huis of straat. 
 
Naast de vlag is het natuurlijk hartstikke leuk wanneer een paar weken voor 
carnaval de huizen en straten in carnavalssfeer worden gebracht. Laat je 
fantasie de vrije loop en je kunt het zo gek niet bedenken. Zo kunnen we in 
Heugem en Randwyck toch genieten van de sfeer rondom carnaval.  
 
De mooiste straat/huis kan een mooie prijs tegemoet zien. 
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Voor een onderzoek naar het effect van rillen door 
blootstelling aan kou zijn wij op zoek naar 

proefpersonen:  
 

Mannen en vrouwen - Leeftijd tussen de 40-70 jaar 
BMI tussen de 27 en 35 kg/m2 

 
U ontvangt een vergoeding van €500 + reiskosten 

 
Het onderzoek bestaat uit 14 bezoeken aan Universiteitssingel 50, 
Maastricht Universiteit, en zal in totaal ongeveer 46 uur duren. Het 
eerste bezoek is een voorbereidings bezoek. Tijdens het tweede 
bezoek zullen we een spierbiopt nemen uit uw bovenbeen waarna 
we een suikerdrank test zullen uitvoeren. Tijdens het volgende 
bezoek zult u worden blootgesteld aan kou. Hiervoor ligt u op een 
bed in een speciaal pak waar water doorheen loopt. De temperatuur 
van het water kunnen wij controleren en zal langzaam worden 
verlaagd naar 10 ˚C. Wanneer u begint met rillen en uw 
energieverbruik is verhoogd, zal de meting nog 1 uur duren. Tijdens 
de blootstelling aan de kou, en met behulp van verschillende 
sensoren, zullen we uw energieverbruik, lichaamstemperatuur en 
spieractiviteit meten. Daarnaast nemen we bloed af. Tijdens uw 
volgende bezoek zullen we een spierbiopt nemen uit uw bovenbeen 
en een suikerdrank test uitvoeren.  
 

Vervolgens zult u voor 9 achtereenvolgende dagen worden 
blootgesteld aan rillen door de kou zoals hierboven beschreven. Dit 
zal iedere dag voor 1 uur worden gedaan. Tijdens deze dagen 
zullen we regelmatig uw energieverbruik meten, spieractiviteit meten 
en uw lichaamstemperatuur bepalen. De dag na de laatste 
blootstelling aan de kou zullen we een spierbiopt nemen uit uw 
bovenbeen en een suikerdrank test uitvoeren.  
 

Indien u geïnteresseerd bent in het 
onderzoek kunt u contact opnemen met: 
 
Sten van Beek (PhD student) 
Afd. Voeding- en Bewegingswetenschappen 
E-mail: Sten.vanbeek@maastrichtuniversity.nl 
Tel: 043 3881587 
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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. 
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