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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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Klokkenatelier
J.  Beyers

Gediplomeerd uurwerkherstelster.
Ook reparaties aan huis

Janine Beyers
Putstraat12, 6245 LE Eijsden

 043 – 409 06 50 www.beyersklokken.nl

Erik Thiemann
Exclusieve bruids- en gelegenheidsauto’s met chauffeur 
Tegen vaste dagprijs

Praaglaan 40, 6229 HJ Maastricht 
Tel./Fax: 043-361.19.82 of 06-546.426.95 

www.erikthiemannbruidsautos.nl

De vakantie voor velen zit er weer op, de scholen zijn weer 
begonnen, diverse verenigingen hebben weer een actief 
programma, etc., etc.     
 

Ook de Baorebinder komt weer uit. Vanaf deze week 2x per 
maand in oneven weken. We hebben er (weer) zin. 
 

We beginnen met een feestelijke voorpagina in kleur. 
 

Een aardige anekdote of gedicht daarvoor houden wij ons 
aanbevolen. Laat het aan de redactie weten:       
                          redactie@baorebinder.nl 
Het bestuur BB. 
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Pisartlaan 8, 6245 SK Eijsden
T 043 409 1244

www.walpot.net

Bij het overlijden van een dierbare komt er veel op u af. 
Samen met ons team staat u er niet alleen voor. 

Met alle ruimte voor uw wensen en gekleurd door eigenheid geven 
wij vorm aan een mooi en persoonlijk afscheid. Dit kan midden in de 
natuur in ons eigen uitvaartcentrum, crematorium, kof� etafelruimte en 
buitenlocatie.  

Samen 
maken we 

van de
laatste groet 

een mooie, 
blijvende 

herinnering
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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 
========================================================-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Zaterdag 04 september 19.00 uur H. Mis.   Everard de Jong 
Zondag 05 september 10.00 uur H. Mis.  Slaven Brajkovic 
Zaterdag 11 september19.00 uur  H. Mis. Slaven Brajkovic 
  Jrd. Lins & Jeanne v.d. Boorn-Pieters 
In de september iedere maandag 09.00 uur `n ochtend mis 

 

ROCHUSFEEST 
Op zondag 05 september 2021 is het feest 
van de Heilige Rochus een patroonheilige 
die jaarlijks extra aandacht krijgt in onze 
parochie. Dit jaar geen Rochusbroonk, maar 
na de mis een kleine processie via de 
Heugemer Pastoorsstraat, Heugemerstraat, 
Oude Maasstraat naar La Valence met 
medewerking van o.a. Harmonie St. Michaël 
Heugem.  

Het Rochusbeeld, gedragen door 
leden van CV de Waterratte, zal in de 
kapel van La Valence deze dag nog te 
bezichtigen zijn. Tijdens de mis en bij 
la Valence zal de broodzegening 
plaatsvinden.   
Aanrader: bezoek daarna om 12 uur 
het Rochusconcert van Harmonie Sint 
Michaël op het plein Gronsvelderweg gelegen naast de 
Klaekeburg om in aangepaste vorm dit feest te vieren. 
 

 Kerkloket 24/7 bereikbaar via  info@parochieheugem.nl 
 
 
 

GEEN ZOMER ZONDER BUIEN 
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Afvallen en gezonder leven?! 
 

Gezocht: Volwassenen en/of kinderen met overgewicht! 
 

 
 
Door middel van wetenschappelijk onderzoek aan de Universiteit 
Maastricht willen wij het effect van zoetstoffen en zoetheid-versterkers 
op gewichtsbehoud onderzoeken. 

Voor wie: Volwassenen (18-65 jaar) met/zonder kinderen (6-12 jaar) 
met overgewicht.  
Opzet onderzoek: De volwassenen zullen gedurende 2 maanden een 
intensief dieet volgen om af te vallen. U ontvangt hiervoor gratis 
dieetproducten. Na deze dieetperiode volgen volwassenen en kinderen 
gedurende 10 maanden voorgeschreven voedingsrichtlijnen met of 
zonder het gebruik van zoetstoffen en zoetheid-versterkende producten, 
waarbij wij trachten u en uw kinderen niet in gewicht bij te laten komen. 

In totaal zullen er 4 testdagen en 6 begeleidende gesprekken (waarvan 
4 over voeding en leefstijl) worden gehouden. U ontvangt, naast de 
reiskosten, samen met één kind €250,- vergoeding en zonder kind 
€125,-. Per extra deelnemend familielid zal er €80,- bovenop geteld 
worden.  

 

 
 
 

Voor meer informatie: 
          
 

 
 

   www.sweet-maastricht.nl          
   043-3882709               
  sweet-studie@maastrichtuniversity.nl 
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D     Secretariaat RKHSV 
Kapittellaan 38, 6229VP Maastricht 
 06-12141452 kantine.  043-3672213  
secretaris@rkhsv.nl           www.rkhsv.nl 

 
 

   
 
HOOFDSPONSOR 

 
SEIZOEN 2021-2022 GAAT WEER VAN START – 

WEES WELKOM IN ONZE SPORTKANTINE 
 

 
 
Programma voor zaterdag 4 september 2021 
RKHSV jeugd – thuiswedstrijden - OEFEN 
RKHSV JO17-1 – VV MAASTRICHT WEST JO17-1 13.00 uur 
RKHSV JO19-1 – VV SCHARN JO19-2 13.00 uur 
 
Programma voor zondag 5 september 2021 
RKHSV/DBSV senioren – thuiswedstrijden - BEKER 
RKHSV 4 – SVME 2 09.30 uur 
RKHSV 5 – DAALHOF 4 09.45 uur 
RKHSV 6 – LEONIDAS-W 7 14.00 uur 
DBSV VR1 – RKMVC VR2 12.00 uur 

 
FORMULE 1 met MAX VERSTAPPEN incl. voorbeschouwing 

 
14.00 uur 
 

 
RKHSV/DBSV senioren – uitwedstrijden - BEKER 
RKMVC 1 – RKHSV 1 14.30 uur 
LEONIDAS-W 3 – RKHSV 2 10.00 uur 
RKTSV 2 – RKHSV 3 11.00 uur 
RKVVM 3 – RKHSV 7 09.45 uur 
HBC’09 1 – DBSV 1 14.30 uur 
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6 19

 

 
 
Sanitair, gas-, water- en c.v.- installaties.  

 
Termileslaan 140, 6229 VX Maastricht  

 
gsm: 06-25071787 

 
 www.Becksinstallatietechniek.nl 
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Hoeskamer post-corona heropening maandag 13 september 
 
Vanaf maandag 13 september zal 
wekelijks op de maandag de hoeskamer 
Ut groete gelök wederom plaatsvinden 
in de sportkantine te Heugem van 13 tot 
16 uur. Deze eerste hoeskamer van 13 
september zal middels een sjiek 
feestprogramma geopend worden. 
Wees allemaal welkom! 

__________________________________________________________ 
NIEUW BIJ SMILE – YOGA 
Yoga leert ons lichaam en geest, en om geest en bewustzijn met elkaar in balans 
te brengen. De oefeningen geven kracht en energie en zorgen voor een algeheel 
prettig gevoel van ontspanning. Juist in onze jachtige 21e eeuw is yoga een 
goede manier om rust en ontspanning toe te laten. 

 
SMILE heeft de ervaren Yoga docente Monique 
Bollen bereid gevonden om op donderdagmiddag de 
yoga lessen te verzorgen. Monique geeft al jaren les 
bij Yogaenzo Maastricht en via Maastricht Sport. Ze 
zorgt er voor dat de deelnemers op een 
laagdrempelige manier kennis kunnen maken met 
Yoga. 
 

Wanneer en waar? 
Vanaf 26 augustus elke donderdag van 16.00-17.00 uur in de kantine van 
Sportpark Heugem, aan de Gronsvelderweg. De Yoga lessen kosten €6,00 per 
losse deelname. Een zogenaamde 10-lessen kaart € 50,00. Deze 10-lessenkaart 
is 4 maanden geldig. Na afloop van de Yoga les kan er onder het genot van een 
gratis kopje koffie nagepraat worden over de opgedane Yoga ervaringen. 
 
Aanmelden 
U kunt zich nu aanmelden voor de Yogalessen via info@smile043.nl.  
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NIEUW BIJ SMILE – TAI CHI 
Tai Chi is een combinatie van eeuwenoude ontspannings- en 
gezondheidstechnieken zoals soepelheids- en ademhalingsoefeningen en ook 
meditatieve trainingen. Het is een opeenvolging van bewegingen die rustig, traag 
en continu worden uitgevoerd.   
 

SMILE heeft de ervaren Tai Chi docente Barbara Schenk 
bereid gevonden om op de dinsdagochtend een cyclus 
van 10 weken de Tai Chi-lessen te verzorgen. Barbara 
geeft al vele jaren les en is zelf in Tai Chi onderwezen 
door onder andere de vooraanstaande tai chi-master 
Benjamin Ping Jeng Lo. Gedurende de tijd dat ze in 
Amerika en Azië woonde heeft ze veel ervaringen 
opgedaan die ze nu bij haar leerlingen in praktijk brengt.   

 
Wanneer en waar? 
Vanaf 14 september elke dinsdag van 10.00-11.00 uur in de kantine van 
Sportpark Heugem, aan de Gronsvelderweg. De Tai Chi cyclus van 10 lessen 
kost € 50,00, losse lessen in een cyclus € 6,00, inclusief een gratis kopje koffie. 
 
Aanmelden 
U kunt zich nu aanmelden voor de 1e cyclus via info@smile043.nl.  
__________________________________________________________ 
NIEUW BIJ SMILE – SCHAAKCAFÉ 
Heb je zin in een spelletjes schaken, een leuk gesprek en/of zoek je een 
schaakpartner? Kom dan naar het SMILE Schaakcafé. De spellen staan  
voor je klaar en we zetten er een kopje koffie/thee bij. Het is vrije inloop en 
iedereen is van harte welkom! We beschikken over 10 borden.  
 
Wanneer en waar? 
Het SMILE Schaakcafé vindt vanaf 14 september 2021 iedere dinsdagmiddag 
van 15.00u tot 17.00u plaats in de kantine van RKHSV op het sportpark Heugem 
(Gronsvelderweg 90) in Maastricht. De kantine is toegankelijk voor 
rolstoelgebruikers of mensen die slecht ter been zijn. 
 
Aanmelden 
Het is een vrije inloop zodat vooraf aanmelden niet nodig is. De kosten bedragen 
€ 3,- per deelname (inclusief kopje koffie/thee). De deelnamekosten kunnen ter 
plekke worden voldaan. 
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Sint Rochusconcert 
 
Op zondag 5 september 2021 om 12.00 uur organiseert onze 
harmonie Sint Michaël een openluchtconcert op het plein aan de 
Gronsvelderweg, naast De Klaekeburg. Onder normale 
omstandigheden werd in dit weekend de Broonk gevierd op het 
Kerkplein. Met dit concert en aansluitende muziek willen we toch 
zorgen voor een fijne, muzikale middag en proberen de traditie 
zoveel mogelijk in stand te houden. 
Deze zondag begint om 10.00 uur met de Rochusmis in onze 
parochiekerk. Aansluitend gaat er omstreeks 11.00 uur een 
processie met het Rochusbeeld vanaf de kerk naar de kapel van La 
Valence. Deze processie volgt de route Heugemer Pastoorstraat, 
Heugemerstraat, Oude Maasstraat, Gronsvelderweg. Het zal extra 
mooi zijn als langs de route de huisvlaggen worden uitgehangen. 
Ook zal de traditionele broodzegening plaatsvinden.  
 

Om 12.00 uur zal er op het plein naast De Klaekeburg door de 
drumband en harmonie een concert gegeven worden. Na dit 
concert verzorgd de bekende accordeonist Jo Lahoye een sfeervolle 
matinee. Vanaf 15.00 uur wordt het muzikale programma ingevuld 
door de bekende Baton Rouge Band.  
 
Met dank aan de vele sponsoren zijn er ook voor de kinderen een 
aantal leuke gratis kinderattracties w.o. een F1 circuit. 
 
Natuurlijk is er op het plein, buiten de muziek, ook de bij de Broonk 
behorende koffie en vlaoj en …beer te verkrijgen. 
 

Er zijn voldoende zitplaatsen en niet vergeten: 
 

. Blijf thuis bij klachten en laat u testen. 
. Houd 1,5 meter afstand van anderen. 

. Was vaak uw handen. 
 
Bestuur Harmonie St. Michaël. 
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Huldiging jubilarissen harmonie. 
 
Tijdens het Rochusconcert zullen een aantal leden van de harmonie 
worden gehuldigd i.v.m. hun 10 jarig lidmaatschap. 
Normaal doet de vereniging dit op de jaarlijkse St. Michaëlsdag. 
Door de vele beperkingen is de jubilarissenviering vorig jaar 
uitgesteld en ook dit jaar is het wat de mogelijkheden betreft 
aanpassen geblazen. De vereniging heeft gekozen om het aantal 
jubilarissen bij de diverse, komende verenigingsactiviteiten onder 
de aandacht te brengen. De eerste groep van 3 jubilarissen bestaat 
uit de heren Gaston Hermanns, tamboer; Bart van Dijk, trompettist 
en Twan Quaden, schuiftrombonist. Vanaf deze plaats alvast van 
harte proficiat! 
 

 
 

Baton Rouge Band 

 

P 13 

 

P 13.1      7/8 p vervolg van p 12 

 

 

 

P 13.2   1/8  

 

Regel Waterratte met datum 

OUD PAPIER in week 37,  

dat is op zaterdag 18 september 
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PERSBERICHT - augustus 2021 
 
Op zaterdag 17 juli ging symbolisch het slot op de deur van het gebouw 
van Kumulus Muziekschool aan de St. Maartenspoort 2. In een muzikale 
optocht trokken docenten, leerlingen en sympathisanten naar het 
nieuwe onderkomen in Centre Céramique. Aan het begin van het nieuwe 
cursusseizoen is het ideale moment aangebroken om iedereen in 
Maastricht kennis te laten maken met de nieuwe huisvesting van de 
muziekschool. 
 
Open dag 
Op zaterdag 4 september is het dan zover: de Muziekschool start het 
nieuwe cursusjaar met een open dag op de gloednieuwe locatie in Centre 
Céramique. Tussen 13.00 en 16.00 uur kan iedereen de nieuwe locatie 
komen bewonderen en kennismaken met de docenten. Er is livemuziek, 
een hapje en drankje en bezoekers die tijdens de open dag een gratis 
proefles boeken maken kans op het winnen van een gitaar of 10-
lessenkaart.  
 

De muziekschool: al meer dan 125 jaar een begrip in Maastricht 
Het aanbod van de Muziekschool is zeer divers; er wordt op vrijwel alle 
denkbare instrumenten lesgegeven, individueel of in groepsverband én 
voor elke leeftijd. Door de jarenlange ervaring en samenwerking met 
allerlei partners biedt de Muziekschool haar cursisten veel meer dan 
muziekles alleen. Zo zijn er popbands onder leiding van bandcoaches, de 
Kumulus Bigband, Vitzkids (jeugdbigband), een strijkorkest, en talloze 
andere ensembles. Ook elektronische muziek is o.a. met de nieuwe cursus 
Electronic Music Production stevig in het aanbod verankerd. Voor de 
allerkleinsten start de muzikale weg ook bij Kumulus; vanaf 6 maanden 
(tot 6 jaar) is er voor de kleintjes een unieke cursus samengesteld 'Mini 
Muziekmakers'. 
Meer informatie over de open dag en het aanbod staat op 
www.kumulus.nl. 
 
Open dag Muziekschool; Locatie: souterrain Centre Céramique 
Datum: zaterdag 4 september; Tijd: 13.00 - 16.00 uur 
De toegang is gratis; reserveren is niet nodig. 
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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. 
 

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




