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Informatie over deze INFO-GIDS, zie pagina 4. 
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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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Het voorblad van deze BB is ook het voorblad van een INFO-gids. Deze 
gids werd in eind jaren tachtig en jaren negentig van de vorige eeuw 
door twee medewerkers van het Kerkbestuur H. Michael bezorgd bij 
nieuwe bewoners in Heugem-Randwyck. In deze 26 pagina’s tellende 
gids was informatie opgenomen over de Parochie H. Michael; de 
scholen, de verenigingen en instellingen, algemene informatie, etc. etc. 
Het doel was o.a. werving leden voor de diverse verenigingen. 
 

 

VOLGENDE WEEK OUD PAPIER 
 
De ZES-kamp voor groep 8 van basisschool Anne Frank 
was op zaterdag 29 mei jl een groot succes. Sportiviteit, 
gezelligheid en zo meer. Dit alles mede mogelijk 
gemaakt door sponsoring van RKHSV; Thuiszorg Groot 
Limburg; Frituur de Maaspoort; Bakkerij Voncken; Plus 
Starren; DJ Guido Freije en alle hulpouders. Dank - 
Chapeau. AH. 

 
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 
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de lente komt tot leven, de wereld krijgt meer kleur 
 

de bloemen bloeien uit hun winterse schelp 
 

de bomen groeien, de zee maakt enorme golven 
 

de gouden zonnestralen verwarmen de vleugels van een lijster 
 

en de liefde laat de mensen zweven, de lente komt tot leven 
 

 

Juni spreuken 
 

Mijn liefde is als een rode, rode roos,  
die vers in juni is ontloken. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sint Petrus (29 juni) helder en klaar,  
is een goed iemenjaar (= bijenjaar). 

 
 

Juni spreuken 
 

Mijn liefde is als een rode, rode roos,  
die vers in juni is ontloken. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sint Petrus (29 juni) helder en klaar,  
is een goed iemenjaar (= bijenjaar). 
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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     12 juni      19.00 uur   H. mis. Kap. Slaven Brajkovic 
Intenties:     Ouders Overhof – Pieter & ilse; Ouders Bollen - Urlings: 
Zaterdag 19 juni 19.00 uur   H. mis 
Zaterdag 26 juni 19.00 uur   Presentatieviering EHC. 
Zaterdag 03 juli 19.00 uur H. Mis. 
Zaterdag 10 juli 19.00 uur H. Mis. 
Zaterdag 17 juli 19.00 uur H. Mis. 
Zaterdag 24 juli 19.00 uur H. Mis. 
Zaterdag 31 juli 19.00 uur H. Mis. 
 

Versoepeling van coronamaatregelen in de R.-K. Kerk 
Met ingang van 5 juni aanstaande heeft de overheid een groot aantal 
versoepelingen van de coronamaatregelen door. De bisschoppen hebben 
bezien wat dit betekent voor het protocol van de Rooms-Katholieke Kerk. 
De gunstige ontwikkeling in de besmettingscijfers geeft de mogelijkheid tot 
een versoepeling van het maximum aantal gelovigen dat een viering kan 
bijwonen. 

Vanaf deze datum verhogen de bisschoppen dit aantal van 30 naar 50. 
Voor grotere kerkgebouwen met meer dan 300 reguliere zitplaatsen geldt 
dat maximaal 15 procent van het aantal zitplaatsen kan worden benut. In 
kerkgebouwen met meer dan 1.000 reguliere zitplaatsen kunnen maximaal 
250 personen worden toegelaten. Voor alle kerkgebouwen geldt dat de 
genoemde maximum aantallen kerkgangers alleen kunnen worden 
toegelaten als de gelovigen onderling anderhalve meter afstand kunnen 
houden. Ook de andere basisregels uit het protocol ‘Kerkelijk leven op 
anderhalve meter’, zoals bijvoorbeeld de regels over vooraf reserveren, 
communie uitreiken, hygiëne en het dragen van mondkapjes blijven 
onverkort gelden.  
Processies en openluchtvieringen 
Het protocol van de R.-K. Kerk schreef al voor dat parochies voor 
processies op de openbare weg de regelgeving van de lokale overheid 
moeten volgen. Hetzelfde geldt voor openluchtvieringen op plaatsen die 
vanaf de openbare weg zichtbaar zijn. Parochies die een processie of een 
openluchtviering willen houden, wordt geadviseerd hierover tevoren contact 
met hun plaatselijke overheid op te nemen.  
ZingenDe richtlijnen met betrekking tot zingen wijzigen op 5 juni nog niet, 
met uitzondering van zingen door kinderen tot en met 12 jaar. Volgens 
deskundigen is zingen door koren pas weer verantwoord vanaf het 
risiconiveau ‘waakzaam’ dan wel als er minder dan 1.200 nieuwe 



7

besmettingen per dag zijn. Op dit moment bevindt Nederland zich nog niet 
op dat risiconiveau. Dit betekent dat voorlopig de richtlijn gehandhaafd blijft 
dat één cantor of maximaal 4 zangers kunnen zingen. Voor kinderen tot en 
met 12 jaar kan een uitzondering worden gemaakt. De overheid heeft 
aangekondigd te verwachten dat per 30 juni verdere versoepelingen 
kunnen ingaan. 
De bisschoppen hopen eind juni meer duidelijkheid te kunnen geven over 
de vraag wanneer koren weer verantwoord kunnen gaan repeteren en 
zingen tijdens vieringen. De bisschoppen houden ook overigens in de 
komende weken een vinger aan de pols waar het gaat om mogelijkheden 
tot versoepeling van de coronamaatregelen.  
Weer met meer mensen samen vieren! 
Het is deze maand precies een jaar geleden dat – op 1 juni – de publieke 
vieringen in de kerken konden worden hervat en dat vanaf 14 juni op het 
hoogfeest van Sacramentsdag de Heilige Communie weer kon worden 
uitgereikt. Parochies en hun gelovigen zijn in gezamenlijkheid een lange 
weg gegaan en gaan nu een tijd tegemoet waarin zij weer met meer 
mensen samen de Eucharistie kunnen vieren als bron en hoogtepunt van 
heel het christelijk leven (Vaticanum II, Lumen Gentium 11), tot opbouw 
van de Kerk in de wereld van nu. Dit vervult de bisschoppen met 
dankbaarheid en blijdschap. 

Bron; Bisdom Roermond 
KERKLOKET 

Misintenties & schoolvakantie 
Van 24 juli t/m 05 september 2021 is de grote schoolvakantie. 

Zoals gebruikelijk moet voor de deze periode de misintenties tijdig en voor 
een langere periode opgegeven worden.   
Bij het kerkloket: donderdag 03 juni tussen 11.00 en 11.30 uur  
                           donderdag 08 juli   tussen 11.00 en 11.30 uur. 
Digitaal is de uiterste datum woensdag 14 juli via: info@parocieheugem.nl. 
 

Grappige woordkeus. 
- Ik krijg geen eten in het vliegtuig, omdat de cock-pit 
- Ik ben gestopt met biljarten, ik had geen keus. 
- Het is goedkoop, maar ik sjouw wel met Al-di boodschappen  
- Drink jij je koffie verkeerd of doe je dat expres-zo?  
- Dat bankje in die Australische stad Sid-nie lekker  
- Jouw horloge repareren kost mij een uur-werk 
- Kan ik voor vragen over de Domstad bij U-trecht? 
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De maand juni is ook genoemd de processiemaand.  
In Heugem-Randwyck en omliggende dorpen vond en vindt          

de jaarlijkse processie plaats. In Heugem-Randwyck vaak met 
aansluitend het Bierfest op het plein achter de Klaekeburg.   

Fijne tradities en sfeer en gezelligheid. 
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d     Secretariaat RKHSV 
Kapittellaan 38, 6229VP Maastricht 
 06-12141452 kantine.  043-3672213  
secretaris@rkhsv.nl           www.rkhsv.nl 

 
 

   
 
HOOFDSPONSOR 

 
Sinds zaterdag 5 juni is zowel ons 
dakterras als sportkantine weer onder 
bepaalde restricties open, helaas wel 
alleen voor leden en aanwezige 
sporters, en volgens dezelfde 
richtlijnen als de reguliere horeca. 
Een mooie stap richting het nieuwe 
normaal, ook bij RKHSV!!! 
 

Ons volgende event is zaterdag 12 juni, nationale voetbaldag. 
Helaas ook alleen voor eigen jeugdleden en andere jongeren. Zie 
onze website voor meer informatie (ook om aan te melden). 
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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. 
 

 
 

Foto 1963: geplukt uit website: de bis vaan Heugem es ……… ??? 
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