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De QR-code. Hou ‘m bij de hand. 
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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 0616356133 

 
De wekelijkse Baorebinder is ook te lezen op 

www.HeugemRandwyck.nl 
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Laurent Costongs 
 

 

Eerste Jaardienst om 19 uur op zaterdag 2 oktober 
a.s. in de parochiekerk H. Michael te Heugem. 

 

G. Costongs-Jeurissen. 
 

 
 
 

Bestuurslid gezocht!!  “ St. Geinen Daank” 
 

Het bestuur van het ouderenproject van de Stichting “Geinen 
Daank” is op zoek naar een enthousiast bestuurslid !! 
De vrouw of man is bereid een deel van haar/zijn vrije tijd te 
besteden aan het welzijn van de eenzame ouderen binnen onze 
gemeente. Binnen onze stichting zijn ca. 40 á 50 vrijwilligers actief. 
Onze stichting heeft nl. als doel het eenmaal per week bezoeken van 
eenzame ouderen om zodoende hun eenzaamheid enigszins te 
verlichten. 
 

Onze vrijwilliger zal tijdens deze bezoeken voor een beetje 
gezelligheid zorgen middels het maken van een praatje, het samen 
drinken van een kopje koffie, samen een straatje omlopen etc. alles 
bedoeld om hun eenzaamheid een beetje te doorbreken. 
 

Tevens draagt zij/hij er toe bij dat op deze manier de ouderen beter 
en langer zelfstandig kunnen blijven wonen en functioneren. 
 

Voor meer uitgebreide informatie over onze stichting (activiteiten 
e.d.) zie onze website www.geinendaank.nl 
 

Het nieuwe bestuurslid zal alle werkzaamheden uitvoeren op basis 
van vrijwilligheid waarbij gemaakte vervoerskosten (bus, auto e.d.) 
uiteraard vergoed zullen worden. 
 

Heeft u interesse en wilt u een bijdrage leveren aan de Maastrichtse 
samenleving, neem dan kontakt op met de heer Hans Bindels, 
 tel. 06 10513441 of mail naar hans@bindels.demon.nl 
 

            
 

Gezocht: 
Poets- en strijkhulp particulier voor in Randwyck.  
Dag en uren kan in overleg, maar niet in de avond en in het 
weekend. Telefoonnummer: 06 – 11356553 
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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



6

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

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

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

Zaterdag 02 oktober 19.00 uur H. Mis Franciscusviering Paweł Żelazny  
Dierendag en feestdag FRANCISCUS VAN ASSISI.  
Op 4 oktober is het dierendag. Het is ook de gedenkdag 
van Sint Franciscus van Assisi, de heilige die volgens de 
legenden met dieren kon praten. In onze parochie 
schenken wij, omdat wij een beeld van Franciscus van 
Assisi in onze kerk hebben, hier altijd aandacht aan. Dat 
zal zijn in de mis op zaterdag 2 oktober a.s. om 19.00 
uur. Kinderen kunnen met hun knuffels naar de kerk 
komen. Deze worden tijdens de mis gezegend. Grote of 

kleine knuffels, grote of kleine kinderen iedereen is welkom. De mis wordt 
opgeluisterd door het gezins koor. 
 

In oktober iedere maandag 09.00 uur `n ochtend mis 
 

Zaterdag 09 oktober  19.00 uur  H. Mis. 
Intenties:           Ouders Lins & Jeanne vd. Boorn-Pieters;  
Zaterdag      16 oktober  19.00 uur  H. Mis. 
Zaterdag 23 oktober  19.00 uur  H. Mis. 
Zaterdag 30 oktober  19.00 uur  H. Mis. Allerheiligen. 
Zondag 31 oktober 15.00 uur  Allerzielen lof en grafzegening. 
Zaterdag 06 november 19.00 uur  H. Mis. 
Zaterdag      13 november 19.00 uur  H. Mis. 
Zaterdag 20 november 19.00 uur  H. Mis. 
Zaterdag 27 november 19.00 uur  H. Mis. 
Zondag 28 november 13.00 uur  Doopsel Novaley Noblesse. 
 

KERKLOKET 
 

Op donderdag 09 september overleed, in de leeftijd van 82 jaar, Wil 
Quaaden. Op dinsdag daaropvolgend hebben wij, in een plechtige 
uitvaartdienst, opgeluisterd door de mooie zang en het orgelspel van 
Edward Berden, in onze kerk afscheid van hem genomen. Zijn diep geloof 
in de Heer en de grote liefde voor Moeder Maria waren hem tot steun in het 
leven, heel in het bijzonder tijdens zijn ziekbed. Als een sociaal bewogen 
man heeft hij zich ingezet voor de gemeenschap, bovenal voor onze 
parochie. Zo zal hij nu voor altijd voortleven in de harten van velen. Laat dit 
een troost voor zijn echtgenote Toos Quaaden-Donders, zijn kinderen, 
schoon- en kleinkinderen, die hem nu intens zullen missen. Mag hij, samen 
met zijn overleden familieleden, voor altijd delen in de Vreugde van de 
Heer. Wij bidden voor zijn zielenrust. 
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Op dinsdag 14 september overleed, in de gezegende leeftijd van 94 jaar 
Jeu Hoogenboom. Op woensdag daaropvolgend hebben wij de plechtige 
uitvaartdienst, opgeluisterd door de mooie zang en  orgelspel van Edward 
Berden, in onze kerk gehouden. Op het kerkplein werd door zijn naasten, in 
aanwezigheid van een militaire erewacht, het spelen van de Last Post en 
een minuut-stilte, afscheid van Jeu genomen. Zijn diep geloof in de Heer 
en de grote liefde voor Moeder Maria waren hem tot steun in het leven, 
heel in het bijzonder tijdens zijn ziekbed. Wie kent Jeu niet als de 
levenslustige man van Heugem. Ook zullen velen zich nog wel herinneren 
de feestelijke ontvangst, opgeluisterd door onze harmonie, bij zijn 
terugkomst uit Korea, alwaar hij was om zich in te zetten voor vrede. 
Genoemd moet ook worden het vele dat hij gedaan heeft voor de 
gemeenschap, met name voor onze parochie. Zo zal hij voor altijd 
voortleven in de harten van velen. Laat dit een troost zijn voor hen die hem 
nu het meest zullen missen. Mag hij, samen met zijn overleden echtgenote 
Annie Burgers en zijn overleden familieleden, voor altijd delen in de 
Vreugde van de Heer. Wij bidden voor zijn zielenrust. 

 

Kerkloket 24/7 bereikbaar via  info@parochieheugem.nl 
 

Pastoraalteam 
 

De tijd van de zomervakantie is al voorbij! Het najaar is op komst. Het zijn 
ook de laatste dagen om barbecue te organiseren. Het wordt steeds 
kouder en wij zouden misschien graag willen dat die lange mooie dagen 
niet korter zouden worden.  
Hopelijk konden velen van ons tijdens de vakantie hun batterijen opladen 
om opnieuw op school en op het werk aan de slag te gaan. Sommigen van 
ons hadden misschien helemaal geen vakantie of alle hun plannen wegens 
de corona zijn niet doorgegaan. Voor sommigen is de nostalgie aan het 
verleden de enige herinnering aan de vakantie. 
Maar God laat ons niet in de steek! Hij wil ons bemoedigen en ons 
overtuigen dat Hij iedere dag in ons leven aanwezig is. ``Geeft de zwakke 
handen weer kracht, maakt sterk de bevende knieën.  Zegt tot allen die 
radeloos zijn: `Houdt moed, weest niet bang, hier is uw God``(Jes. 35,3-4).  
Laten wij nu in deze tijd voor Zijn liefde en voor zijn vrede open staan. 
Laten wij ontdekken dat Hij dichterbij ons is dan wij denken en dat Hij tot 
ons spreekt juist door de kleine gebeurtenissen van iedere dag. Zo kan 
onze hoop groeien, en dat wij zeker mogen zijn dat achter de wolken de 
zon schijnt.       

Paweł Żelazny  

 

 

OUD PAPIER in week 41,  
dat is op zaterdag 16 oktober 
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Version	1		 	 NL74609.068.20	

 
Gezocht: Gezonde mannen en vrouwen met 

overgewicht (BMI 27 - 38 kg/m2), 45-75 jaar 

De Universiteit Maastricht zoekt deelnemers voor onderzoek naar de 
relatie tussen de hoeveelheid vet in de lever en de opname van suiker in de 
lever in gezonde mannen en vrouwen met overgewicht en/of obesitas (en 
zonder diabetes). Voor het onderzoek worden er verschillende testen 
gedaan. Zo zal de samenstelling en hoeveelheid van het vet in de lever 
onderzocht worden met een MRI-scan. Suikeropname in de lever wordt 
gemeten door middel van een PET-scan en radioactieve tracer. Daarnaast zal 
gekeken worden naar de aanmaak van nieuwe vetten in de lever en wordt er 
een test naar insulinegevoeligheid uitgevoerd. Tijdens de testdagen wordt 
ook bloed afgenomen.  
 
Vooraf wordt getest of u geschikt bent voor deelname. 
 
Bij deelname aan de studie zult u in 3-4 weken tijd 3 keer op de universiteit 
aanwezig zijn: 1 kort bezoek van 2.5 uur, 1 bezoek van 9.5 uur, 1 lange 
bezoek met overnachting (18.5 uur). Na deelname ontvangt u €350  
 
Bij interesse neem contact op met: Jeremy Basset ( 0638145779 
* j.bassetsagarminaga@maastrichtuniversity.nl  

www.dmrg.nl 
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AFSCHEID 
 

 

Na vele jaren ervaring in de horeca en de 
zaak van mijn ouders, maakte ik 18 jaar 
geleden van mijn droom werkelijkheid. Ik 
opende mijn eigen restaurant.  
Geholpen door mijn vader in de keuken en 
mijn dochter in de bediening draaiden we 
de eerste 2,5 jaar zelfs 7 dagen per week 
zonder een dag vrij en deden we onze 
naam “Chiang Dynasty” eer aan. 

De afgelopen jaren heb ik met vele gasten hun gelukkigste momenten 
mee mogen vieren en hen in hun ergste verdriet mogen troosten. Er 
waren vele hoogtepunten, feestjes, mooie Tefaf weken, grote catering 
opdrachten, bekende Nederlanders en buitenlandse ministers. Ik heb 
genoten van het contact met gasten en ben trots dat ik voor velen een 
luisterend oor mocht zijn. Samen een kopje koffie drinken, buren die in en 
uit liepen. Vele jonge scholieren/studenten die jarenlang hun bijbaantje bij 
ons hadden en die als familie voor mij werden. Jaarlijks terugkerende 
gasten uit diverse uithoeken van het land.  
De afgelopen anderhalf jaar ben ik, geholpen door mijn zoon en 
schoondochter, gestart met thuisbezorgd, een ongekend succes. Men zegt 
altijd dat je moet stoppen op je hoogtepunt. Dat ga ik doen. De enorme 
drukte, stress, het te harde werken en ook hier het bekende 
personeelstekort beginnen langzaam hun tol te eisen en ik word er 
(helaas) ook niet jonger op. Na 18 jaar bijna dag en nacht hard werken, 
sluit ik donderdag 30 september om 20.30 voor de laatste keer onze 
deuren.  
Het doet pijn aan mijn hart om deze mooie zaak en mijn lieve gasten 
achter te laten, maar ik kijk tegelijkertijd ontzettend uit naar de vrije tijd 
met mijn kinderen en kleinkinderen. 
Ik wil jullie bedanken voor de jarenlange trouw, de ontelbare mooie 
momenten die ik met jullie heb mogen delen en hoop een ieder zeker nog 
eens te zien. 
 

Veel liefs,    
Wei Tzu Chiang  
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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 2 oktober 2021 
RKHSV jeugd – thuiswedstrijden 
RKHSV JO7-1: 3 wedstrijden (SVME, EIJSDEN, BMR) 09.30 uur 
RKHSV JO12-1-RVU JO12-1JM 11.00 uur 
RKHSV MO13-1-SCHARN  MO13-1 09.30 uur 
RKHSV JO13-1-VV HELLAS JO13-1 11.00 uur 
RKHSV JO14-1-KERKRADE-WEST JO14-1 11.00 uur 
RKHSV MO15-1-SITTARD MO15-1 11.00 uur 
RKHSV JO19-1-HEER JO19-1 15.15 uur 
RKHSV G1-SV HEYTHUYSEN G1 14.45 uur 
 
RKHSV jeugd – uitwedstrijden 
HEER JO8-2-RKHSV JO8-1 09.00 uur 
EIJSDEN JO9-2JM-RKHSV JO9-1 09.30 uur 
SJO BMR/SNC’14 JO-10-1-RKHSV JO10-1 09.30 uur 
HEER JO-10-2-RKHSV JO10-2 10.00 uur 
ST BUNDE/IBC’03 JO11-3-RKHSV JO11-1 10.30 uur 
SJO BMR/SNC’14 JO13-1-RKHSV JO13-2 11.30 uur 
HASLOU JO17-1-RKHSV JO17-1 14.00 uur 
LANGEBERG JO17-1-RKHSV JO17-2 14.30 uur 
ST MEERSSEN/RVU JO19-2-RKHSV JO19-3 14.30 uur 
FC ODA G2JM-RKHSV G2 11.30 uur 
 
Programma voor zondag 3 oktober 2021 
RKHSV en DBSV 1 seniorenteams 
BERG’28 1-RKHSV 1 14.30 uur 
BEKKERVELD VR2-RKHSV VR1 10.00 uur 
ST SIMPELVELD/ZWART-WIT’19 2-RKHSV 2 11.00 uur 
SV MEERSSEN 3-RKHSV 3 09.30 uur 
BEKKERVELD 4-RKHSV 4 12.15 uur 
RKMVC 4-RKHSV 5 09.30 uur 
RKHSV 6 is vrij  
DAALHOF 5-RKHSV 7 12.30 uur 
DBSV 1-WILLEM I 1 14.30 uur 

 
DANK VOOR HET INLEVEREN 
VAN DE PLUS STARREN 
SPONSORPUNTEN!!! 
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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 9 oktober 2021 
RKHSV jeugd – thuiswedstrijden 
RKHSV JO9-1-DAALHOF JO9-1 09.30 uur 
RKHSV JO10-2-SPC.JEKERDAL JO10-4 09.30 uur 
RKHSV JO11-1-EIJSDEN JO11-2JM 09.30 uur 
RKHSV JO13-1-ST SVME/GEERTRUIDSEB.JO13-1 11.00 uur 
RKHSV JO17-2-ST BUNDE/IBC’03 JO17-2 15.15 uur 
RKHSV JO19-3-RKASV JO19-2 13.00 uur 
RKHSV G2-FORTUNA SITTARD G1 14.45 uur 
 
RKHSV jeugd – uitwedstrijden 
RKHSV JO7-1 bij SVME: 3 wedstrijden (SVME, EIJSDEN, BMR) 09.30 uur 
SCHARN JO8-2-RKHSV JO8-1 08.45 uur 
SCG JO10-1-RKHSV JO10-3 11.00 uur 
GEULSCHE BOYS MO13-1-RKHSV MO13-1 09.30 uur 
EIJSDEN JO13-1JM-RKHSV JO13-2 11.00 uur 
WALRAM JO14-1-RKHSV JO14-1 14.45 uur 
DE LEEUW MO15-1-RKHSV MO15-1 11.30 uur 
SV HULSBERG JO19-1-RKHSV JO19-1 14.00 uur 
CAESAR JO19-2-RKHSV JO19-2 15.15 uur 
HEER G1-RKHSV G1 11.15 uur 
 
Programma voor zondag 10 oktober 2021 
RKHSV/DBSV senioren 
BUNDE 1 –RKHSV 1 14.30 uur 
SV ARGO VR1-RKHSV VR1 10.00 uur 
SCHARN 2-RKHSV 2 11.00 uur 
KEER 2-RKHSV 3 11.00 uur 
FC KERKRADE-WEST 2- RKHSV 4 12.00 uur 
RKIVV 2- RKHSV 5 11.00 uur 
SIBBE 1-RKHSV 6 11.00 uur 
HEER 6-RKHSV 7 10.00 uur 
DBSV 1-RKASV 1 14.30 uur 

 
DANK VOOR HET INLEVEREN 
VAN DE PLUS STARREN 
SPONSORPUNTEN!!! 
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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 tot 11.00 uur en van 11.30 tot 12.30 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 na afloop. 
 
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 15.00 tot 17.00 uur plaats in de kantine van 
RKHSV op het sportpark Heugem (Gronsvelderweg 90) in 
Maastricht.  
 
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. 
__________________________________________________________ 
Lopende SMILE activiteiten – meer info via info@smile043.nl 

1) Hoeskamer Ut groete Gelök op maandag 13.00-16.00 uur, vrije inloop. 
2) Bootcamp op maandag en woensdag 18.30-19.30 uur en op donderdag 19.00-

20.00 uur. € 3,50 per deelname. 
3) Buitengewoon Fit (bootcamp voor ouderen) op maandag 13.00-14.00 uur, € 3,50 
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OPNIEUW BIJ SMILE – Bootcamp voor de jeugd (12 t/m 17 jaar) 
Ben je tussen de 12 en 17 jaar en wil je graag in de buitenlucht sporten en bewegen in 
teamverband? Bootcamp is een combinatie van conditie en krachtoefeningen in de 
buitenlucht. Je gebruikt tijdens de training grotendeels je eigen lichaamsgewicht en bestaat 
uit spierversterkende oefeningen afgewisseld met conditionele oefeningen en spellen. 
Wanneer en waar? 
Bootcamp voor jongeren op het sportpark Heugem (Gronsvelderweg 90) in Maastricht, op 
donderdag 17.30-18.30 uur, € 3,50 per deelname. 
Aanmelden 
U kunt zich nu aanmelden via info@smile043.nl.  
__________________________________________________________ 
OPNIEUW BIJ SMILE – Sportief wandelen 
Sportief wandelen is wandelend werken aan je fitheid, coördinatie en conditie. Het 
looptempo ligt iets hoger dan bij ‘gewoon wandelen’, maar wordt afgestemd op het niveau 
van de groep. Sportief wandelen nu ook bij SMILE, onder leiding van niemand anders dan 
Jo Schoonbroodt: hij weet grote groepen mensen te bereiken met zijn enthousiasme! 
Wanneer en waar? 
Sportief wandelen vanaf sportpark Heugem (Gronsvelderweg 90) in Maastricht, op dinsdag 
13.00-14.00 uur, € 3,50 per deelname. 
Aanmelden 
U kunt zich nu aanmelden via info@smile043.nl.  
__________________________________________________________ 
NIEUW BIJ SMILE – WALKING FOOTBALL 
Je bent zo jong als je jezelf voelt en je bent nooit te oud om te leren. Dat zijn de 
basisprincipes van het Walking Football, een nieuwe voetbalvorm vanaf 50 jaar of ouder 
die op hun oude dag nog lekker actief bezig willen zijn. Het motto: door Walking Footbal 
kun je een leven lang van voetbal blijven genieten! 
Voetbal hoeft niet snel te gaan om mooi te zijn. Dat bewijst deze voetbalvorm waarbij in 
wandeltempo op een kwart veld, 6 tegen 6 wordt gespeeld. Walking Football houdt in dat 
er tijdens een partijtje niet wordt gerend. Er mogen geen slidings gemaakt worden en de 
bal mag niet boven heuphoogte toegespeeld worden (op de website www.KNVB.nl vind je 
de uitgebreide spelregels voor Walking Football). Uiteraard kun je wel bewijzen dat je je 
voetbalstreken nog altijd niet verleerd bent. Na afloop napraten en oude voetbalverhalen 
vertellen in de gezellige sportkantine hoort er natuurlijk ook bij. Gezellig toch! 
 
Wanneer en waar? 
Vanaf 1 oktober elke vrijdag van 19.00 – 20.00 uur op het 
Sportpark Heugem-Randwijck, aan de Gronsvelderweg. 
Deelname kost € 2,50 per keer. Vooraf ontvangt u, na 
betaling, in de sportkantine een deelnameticket. Iedereen 
vanaf 50 jaar is welkom en kan deelnemen. 
 
Aanmelden 
U kunt zich nu aanmelden voor het Walking Football via info@smile043.nl. 
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Uit de gemeenteraad van Maastricht:
Halt aan verkamering, burgerparticipatie 
hoger op agenda en Limmel

In het voorjaar behandelde de gemeenteraad 
een motie van de PvdA Maastricht en andere 
partijen om de verkamering en woningsplitsing 
in bepaalde straten van een ‘noodrem’ te 
voorzien. Helaas werd die motie weggestemd; 
een meerderheid van de partijen volgde de 
wethouder in haar wens om de uitgebreide 
evaluatie van studentenhuisvesting dit najaar af 
te wachten. Toen al maakte de PvdA Maastricht 
zich zorgen dat de behandeling van deze 
evaluatie in de gemeenteraad óver de gemeen-
teraadsverkiezingen van maart 2022 heen 
getild zou worden. En jawel: pas tegen de 
zomer van 2022 zal de evaluatie besproken 
worden en kunnen we als gemeenteraad 
opnieuw werk maken van beleid waarin 
leefbaarheid voor íedereen écht op 1 staat.

Tegen die tijd zullen nog meer woningen in de 
stad verkamerd of gesplitst zijn: in de meeste 
buurten doet het fenomeen zich in grote mate 
voor. Tegen die tijd zal het de balans en 
diversiteit in nóg meer Maastrichtse straten 
beïnvloeden. Het is daarom belangrijk dat 
bewoners meepraten over de evaluatie: dat we 
als stad beleid ontwikkelen dat gedragen wordt 
door de burgers, door de mensen die dagelijks 
de problematische gevolgen ervaren van 
disbalans die ontstaat doordat bepaalde 
woonvormen veel te veel ruimte krijgen.

Dat is échte burgerparticipatie: écht meedoen. 
Waar de woorden, ervaringen en goede ideeën 
van burgers serieus genomen worden. Waar 
het beleid niet stiekem eigenlijk al vaststaat en 
we een stadsronde doen voor de show. Daar 
hebben Maastrichtse inwoners niks aan. De 
fractie van de PvdA Maastricht is klaar met dit 
soort burgerparticipatie. Bij het debat over de 
Kaderbrief pleitten we daarom voor een 
onderzoek naar een herinvoering van de 
stadsdeelleiders. We verzochten het college 
kritisch te kijken naar stadsdeelprogramma’s, 
stadsdeelbudgetten en stadsdeelpeilingen. 
Waarom? Omdat de lijntjes korter moeten: 
omdat iedere wijk in Maastricht uniek is en het 
ontzettend belangrijk is dat weer linking pins zijn 
tussen burgers, buurten en gemeente. Alleen 

op die manier kunnen we zien welke thema’s en 
concrete zaken per buurt écht prioriteit moeten 
krijgen. Transparant, dichtbij huis: Buurtgericht 
werken 2.0. 

Allesbehalve transparant is de ontstane situatie 
in Limmel, waarover vele buurten inmiddels hun 
onvrede hebben laten blijken. Inwoners vanuit 
de hele stad staken Limmel een hart onder de 
riem. We kunnen als stad niet geleid worden 
door het grote geld en achterkamertjes-deals: 
we moeten zélf aan zet zijn. De ontwikkeling 
van ‘Limmel aan de Maas’ was – eindelijk – 
eens een voorbeeld van sámen aan de slag 
voor de toekomst van een wijk. Gemeente, 
buurtnetwerk, ondernemers en studenten. Die 
samenwerking verdient een chapeau, maar de 
plannen voor de megaloods absoluut niet. 

Op 7 september was de gemeenteraad 
eensgezind: op voorzet van de PvdA-fractie 
sprak men zich uit tégen de megaloods en werd 
het college opgeroepen al het juridisch 
mogelijke te doen om het plan van en voor de 
wijk alsnog ruimte te geven. 

Burgerparticipatie: laat het niet slechts een 
showpony zijn, een mooi reclamepraatje of een 
innovatief experiment zoals de Burgerbegro-
ting. Vraag burgers niet eenmalig wat ze willen 
doen met 300 duizend euro, maar vraag aan de 
mensen wat er voor en achter de voordeur 
werkelijk speelt. Luister naar díe verhalen. Doe 
daar iets mee. Daar heb je geen tonnen voor 
nodig, maar slechts de wil om de inwoners van 
de stad aan te zien voor wat ze zijn: het 
verleden én de toekomst van deze stad. De 
inwoners maken Maastricht.

Heeft u ideeën over hoe we u écht kunnen 
betrekken bij de toekomst van Maastricht? De 
fractie van de PvdA Maastricht hoort het graag 
van u! 

Maren woont in Wyck en is gemeenteraadslid namens 
de Partij van de Arbeid. Heb je vragen of opmerkingen 

of wil je een keer een (koffie)wandeling maken? 
Je kunt haar bereiken via marenslangen@live.nl

of op 06-21131847  

14



15

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

HEEFT U EEN PAAR UURTJES PER WEEK TIJD? 
 
STICHTING OUDERENPROJECT  “GEINEN 
DAANK”  ZOEKT VRIJWILLIGERS/STERS 
 

Stichting  Ouderenproject “Geinen Daank” heeft als doel eenzame 
ouderen in Maastricht éénmaal per week te bezoeken, om 
zodoende de eenzaamheid onder ouderen enigszins te verlichten. 
Dit doet zij d.m.v. vrijwilligers. 
Een vaste en passende vrijwilliger zorgt voor een beetje gezelligheid, 
een praatje, sociaal contact etc., zodat de persoon in kwestie ook 
langer zelfstandig kan blijven wonen. Volledige reiskosten zullen 
door de stichting vergoed worden.  
Voelt u zich door het bovenstaande aangesproken, heeft u een paar 
uurtjes per week tijd en denkt u: dit is iets voor mij, aarzel dan niet, 
we hebben u nodig  en neem contact op met 
Stichting Ouderenproject “Geinen Daank” 
Tel: 06-10513441 of tel: 043-3218989. 
Een briefje sturen kan ook naar: 
Stichting Ouderenproject “Geinen Daank”  Bontwerkersdreef 14e, 
6216 SH Maastricht. Of mailen naar: hans@bindels.demon.nl 
Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op. 
Zie ook onze website: www.geinendaank.nl 
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Woordzoeker  

                                                                                         ©Puzzelstad.nl 
 

ARECA 
BANVONNIS 
BEDSTEDE 
CENT 
CONDITIES 
CUBA 
CYNISCH 
DRAF 
DRAMA 
FARCE 
FENNEK 

FITS 
FRANCISCAAN 
GENEESKUNDIGE 
GRĲNS 
ĲZERDRAAD 
JEEP 
JENEVER 
KROOST 
KWEE 
MAIS 
NABESCHOUWING 

NOCH 
OVERSCHATTING 
PARMAHAM 
POEZELIG 
REEDS 
SMERIS 
TANG 
TEER 
TOGO 
WORM 
WRAT 

 
 
Hoe werkt het? 
De woorden kunt u horizontaal, verticaal, diagonaal, van links naar 
rechts en achterstevoren wegstrepen. De letters die uiteindelijk 
overblijven, vormen een woord. Dat is de oplossing. 

 

Inzendingstermijn puzzel week 39 sluit 
op woendag 14 oktober a.s. 
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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
 
 
 

Op 01 november a.s. gaat klokkenatelier Beyers, Mevrouw Janine, 
met pensioen. Het is goed om deze datum te noteren ivm het 

aanleveren van reparaties. 
  

Open repetitie Maos & Neker 
 
De Zaank- en Kemedievereiniging Maos & Neker bestaat volgend 
jaar veertig jaar! Om dit jubileum meer ‘volume’ te geven, zijn zij 
op zoek naar nieuwe leden, die willen zingen of toneelspelen. 
Daarom houdt M&N op vrijdag 15 oktober een open repetitie. 
Iedereen is van harte welkom om eens een kijkje te komen 
nemen, hoe het er bij M&N aan toe gaat. Zo zullen de leden zingen 
en ook korte sketches uitvoeren.   De open repetitie vindt plaats in 
hun coronaproof, modern en bijdetijds repetitielokaal in het 
Buurtcentrum Nazareth, Miradorplein 39 in Maastricht. De leden 
van M&N zien u graag op 15 oktober a.s. aanvang 20:00 uur. 
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PROEF DE BUURDERIJ  
 
Vrijdag 24 september  17.00 – 21.00 uur 
Waar : Langs de Groene Loper : aan de voorkant van de 
Theresiaschool, President Rooseveltlaan 213, Maastricht 
 
Buurderij Maastricht nodigt je uit om kennis te komen maken met 
hun lokale producten. Je krijgt de gelegenheid om onze Boeren 
/Producenten te ontmoeten en van hun producten te proeven. Er 
doen 12 Producenten mee; alleen afkomstig uit de regio (binnen 
een cirkel van max. 50 km van Maastricht) 
Bij de Buurderij / Boeren en Buren kun je de gehele week online  je 
lokale inkopen doen en deze dan op woensdag komen afhalen. Alles 
is super vers en op natuurlijke wijze geproduceerd. Door bij ons te 
winkelen draag je bij aan een meer duurzame eerlijke economie en 
vergroot je de kansen voor kleinschalige boeren/producenten. Je 
bent van harte welkom ! 
 

Deelnemende Producenten zijn : 
- Hemelse soep Heerlen;  Tievishoeve  - ijs van biologische 
melk 
- Maalderij Koen van der Maat;  Jamore -  Jams en Chutneys 
- Geulhof  - Forellen; Sam Sam  Meerssen 
- Limoncello di Rodolfo  - Limoncello -  Arancello - Fragello 
- Bee at den Hof – Kruidentheeën en kruiden mixen 
- Louter Kombucha – 4 soorten Kombucha 
- Broodproducten Maastricht; Land van Ons -   
- Boekweitproducten 
- Het begint met walnoot… - Walnootproducten 

Meer info : https://boerenenburen.nl/nl-
NL/assemblies/Limburg/Maastricht 
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Nieuwe tarieven adverteren in de Baorebinder 
ingaande 01.09.2021. 

 
Een kwart pagina A5  € 20,00 
Een halve pagina A5 € 25,00 
Een hele pagina A5 € 45,00 
Vraag en aanbod € 15,00 

 
 
Het bestuur Baorebinder 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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. 
 




