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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 
Zonnebloem Heugem-Randwyck-de Heeg 0616356133 

 
De Baorebinder is ook te lezen op www.HeugemRandwyck.nl 
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NIEUW BIJ SMILE –  
helpdesk voor internetgebruikers 
 
Stichting SMILE opent in samenwerking met 
Levanto Groep een vragenuurtje voor 
internetgebruikers. Heeft u als gebruiker van uw 
IPhone, IPad, Laptop of ander apparaat vragen 
over het gebruik en toepassingen van internet 
dan kunt u vanaf 22 november iedere maandag 
van 11.00u tot 12.00u terecht in de kantine van 
RKHSV op het sportpark Heugem. Vrijwilligers 
zitten klaar om u bij een kopje koffie te helpen 
en laten u graag zien hoe u op eenvoudige wijze 
gebruik kunt maken van internettoepassingen 
b.v. het downloaden van app’s of het ingeven 
van de juiste zoekgegevens.  
 
Er zijn hieraan overigens geen kosten aan 
verbonden. Heeft u dus een vraag, loop dan 
gerust binnen! 
 

________________________________________________________ 
Lopende SMILE activiteiten – meer info via info@smile043.nl 
 
1) Hoeskamer Ut groete Gelök op maandag 13.00-

16.00 uur, vrije inloop, gratis kopje koffie of thee. 
 

Aankondiging speciale activiteiten in de hoeskamer: 
a) 22 november – Kerstversiering (af)maken 
b) 29 november – Duo XL met kerstverhalen en -

liedjes 
 
2) Buitengewoon Fit (bootcamp voor ouderen) op maandag 13.00-14.00 uur à €3,50 

per deelname 
3) Bootcamp op maandag en woensdag 18.30-19.30 uur en op donderdag 19.00-20.00 

uur, €3,50 per deelname 
4) Bootcamp voor jongeren op donderdag 17.45-18.45 uur à € 3,50 
5) Schaakcafé op dinsdagmiddag van 15.00 tot ongeveer 17.00 uur à €3 
6) Walking Football op vrijdagavond van 19.00 tot 20.00 uur à €2,50 
7) Tai chi op de dinsdagochtend van 10.00 tot 11.00 uur, en van 11.30 tot 12.30 uur. €6 

per deelname of €50 voor een 10-rittenkaart, inclusief kopje koffie of thee 
8) Yoga op de donderdag- en vrijdagmiddag van 16.00 tot 17.00 uur. €6 per deelname 

of €50 voor een 10-rittenkaart, inclusief kopje koffie of thee 
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Hoi!  
 

Wij zijn Eddy en Femke Franssen-Vandewall.  
 

Op zondag 10 oktober zijn wij aan een nieuw avontuur begonnen en 
hebben wij de PLUS in Heugem overgenomen van Pascal Starren. 
Wij willen ons graag aan jullie voorstellen. 
Zo’n 11 jaar geleden openden wij de deuren van onze PLUS 
supermarkt in Amby, voor ons een droom die uitkwam! De 
afgelopen jaren hebben wij daar samen met ons team, met veel 
passie en plezier, de winkel vanaf het begin helemaal opgebouwd 
tot wat hij nu is. Een supermooie en leerzame ervaring. Nu is het 
voor ons tijd voor de volgende stap! 
 

In onze nieuwe PLUS, hier in Heugem, kunnen wij weer verder 
groeien en onze ideeën en dromen verder verwezenlijken. Wij 
hebben er heel veel zin in om met ons team aan de slag te gaan en 
deze mooie winkel nóg mooier te maken! 
 

Naast ondernemers, zijn wij vooral ook de trotse ouders van Suus 
(13), Sara (12) en Wout (5). Samen met onze kinderen proberen we 
te genieten van iedere dag!  
 

We kijken er naar uit jullie te mogen ontmoeten in onze winkel en 
hopen samen met ons team en met jullie als klanten veel mooie 
momenten te mogen beleven hier in Heugem. Heb je tips voor ons, 
of mis je iets in de winkel, weet dan dat wij daarvoor open staan! 
 

Een dikke dankjewel aan de mensen van de Baorebinder dat we de 
gelegenheid krijgen om ons op deze manier aan jullie voor te 
stellen! 
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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 13  november 19.00 uur H. Mis. Kap. Slaven Braijkovic (Gezk.) 
Zaterdag 20  november 19.00 uur  H. Mis. Past. Everard de Jong 
Intenties: Ouders Bollen – Urlings; Ouders Overhof – Pieters & Ilse.  
 

Vriest het op St. Katrien (25 nov.), 
dan vriest het nog 6 weken nadien. 

 

Zaterdag 27 november 19.00 uur  H. Mis. 
Zondag 28 november 13.00 uur  Doopsel Novaley Noblesse. 
Zaterdag 04 december 19.00 uur H. Mis. 
Zaterdag 11 december 19.00 uur H. Mis. (Gezk.) 
Zaterdag 18 december 19.00 uur H. Mis. 
Vrijdag 24 december 16.45 uur   Herdertjestocht OV. 
  19.00 uur Gezinsmis. (Gezk.) 
  21.30 uur Nachtmis. 
Zaterdag 25 december 10.00 uur H. Mis. 
 

Oproep PBR en MICHAËLSGIDE! 
 

                                                  Iedere jaar hebben we een heel mooie                                 
                                                  kerststal in onze kerk staan. 
                                                      
                                                  Deze wordt mogelijk gemaakt doordat er 
                                                  ieder jaar veel vrijwilligers aan mee werken. 
                                                  Zij zetten hun beste beentje voor en handen 
                                                  in om er een mooi geheel van te maken. 
                                                  Natuurlijk hoort een kerststal mooi in het 
                                                  groen te staan. Kijk eens rond in uw tuin of 
                                                  er een mooie kerstboom, conifeer of een 
                                                  ander mooie groenblijvende plant staat, die 
                                                  we kunnen gebruiken als versiering. 
                                                  Het moet natuurlijk wat handzame maten 
                                                  zijn. Maximaal 4,5 meter hoog. 
                                                  U zult begrijpen dat zij ALLEEN zagen en 
afvoeren en GEEN wortels rooien. 

Uw reactie graag voor 1 december. 
 

Neem contact op met John Baan 06 42357878 jbaan@ziggo.nl 
Of met Huub Sour  06 18973847  huubsour@gmail.com 
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Pastoraal schrijven 

Wij merken allemaal dat het buiten koud wordt. Misschien is het nog niet 
ijskoud, maar wel waterkoud. Sommigen zijn met de herfstvakantie naar 
een warm land gegaan om een beetje uit te rusten en van een lekker weer 
te genieten! Maar nu zijn wij weer terug, het wordt snel donker en wij zijn al 
moe van deze korte dagen! Het coronavirus is nog niet voorbij en wij met 
de nostalgie kijken naar de mooie dagen die al voorbij zijn... 
Wij hebben ook niet zo lang geleden voor al onze dierbare overledenen 
gebeden en wij missen hen zeer! Wanneer zal ik mijn opa, oma, man of 
vrouw, broer of zus nog weerzien? Misschien in deze dagen hebben wij 
gedacht: Zal het überhaupt na dit leven nog iets zijn? Heb ik nog iets meer 
te verwachten? Jazeker! God wil ook in deze wat “donkere” tijd tot ons 
spreken! Hij is dichter bij ons dan wij het ons kunnen voorstellen! Juist in 
onze eenzaamheid en in ons verdriet is er bij ons om ons te vertroosten! 
(Misschien zelfs nu bij het lezen van dit artikel!).  
Omdat God, die onze goede Vader is, wil aan ons het beste geven! Maar 
wat dan wil God ons geven? Het rijkdom? De gezondheid? Meer vakantie? 
Dat alles hebben wij zeker nodig maar dat alles gaat voorbij! God wilt ons 
het eeuwig leven geven! Maar dan vraagt u zich af: Zal het niet te saai zijn 
om daar in de hemel voor altijd  met Hem te zijn?  Stelt u zich eens uw 
beste feest voor, dat u ooit in uw leven meegemaakt hebt. Het feest was 
zeker zo mooi dat de tijd als het ware niet meer belangrijk was, de tijd was 
bijna verdwenen! Dus wat heeft God voor ons voorbereid? Nog grotere 
dingen! ´´Dit zijn de dingen waarvan de Schrift zegt: Geen oog heeft ze 
gezien, geen oor heeft ze gehoord, geen mens kan het zich voorstellen, al 
wat God bereid heeft voor die Hem liefhebben.´´(1 Kor 2,9). Dus laten wij 
dan ons door God verrassen om met Hem en met onze dierbare 
overledenen voor altijd samen te zijn! 

Kap. Pawel 
 

24/7 bereikbaar via  info@parochieheugem.nl 

 

 
 

Sneeuwpret van weleer, zou het nog een keertje komen? 
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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

 
 

Jubileumwandeling door 
Itteren en het 
Grensmaasgebied. 

Zondag 14 november 
Vertrek tussen 13.30 en 14.15 uur bij Kasteelhoeve Hartelstein 
 

De laatste jubileumwandeling van IVN Maastricht (ca. 6 km) voert ons o.a. langs 
de Grensmaas.  
We struinen door een gebied dat afgelopen juli nog volledig onder water stond.  
Het Grensmaasproject heeft gezorgd voor grindwinning, bescherming tegen 
hoogwater en nieuwe natuur. Na het verbreden van de stroomgeul en afgraven 
van de oevers is het gebied vrijgegeven voor spontane natuurontwikkeling. Al snel 
hebben planten, struiken en bomen het gebied in bezit genomen. Halfwilde 
paarden en runderen houden de bosopslag binnen de perken. Watervogels 
voelen zich thuis op de brede Maas. Itteren is nu een hot-spot voor het kijken 
naar vogels. We lopen dus door een stukje nieuwe natuur. Passeren de riviertjes 
Geul en Kanjel en zien een stukje van het Maasdorpje Itteren met de nieuwe 
recreatieplas.  De route begint en eindigt in de hoeve van het verdwenen kasteel 
Hartelstein. Hier vinden we een archeologisch bezoekerscentrum met vondsten 
uit het Maasdal. Ook ligt er één van de 65 paardenskeletten die bij Borgharen zijn 
gevonden. We vertrekken in groepen en in tijdslots tussen 13.30 en 14.15 uur aan 
de hand van een routebeschrijving, zonder gids. 
Aanmelden vooraf is verplicht bij Vanessa Ali, per e-mail: 
vanessahilwig@gmail.com  Aanmelden kan tot donderdag 11 november 17.00 u. 
Je krijgt dan uiterlijk zaterdag 13 november verdere instructie over je starttijd en 
de routebeschrijving. Parkeren kan bij Kasteelhoeve Hartelstein, Hartelstein 204, 
Maastricht. 
Raadpleeg ook onze website www.ivn.nl/maastricht 
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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

 

  
De jaarlijkse 

lezersbijdrage. 

In week 43 werd het eerste verzoek geplaatst om weer de jaarlijkse en 
vrijwillige bijdrage te geven aan de Baorebinder. 
 
Het bericht is goed gelezen, want de dag er na kwamen de eerste 
boekingen al binnen. Bedragen in variatie van € 5,00 tot € 25,00. 
 
Wij ervaren dat als een warme steun en veel interesse voor de BB. 
 
Een vrijwillige bijdrage van minimaal € 5,00 is nog steeds van harte 
welkom. Deze bijdrage over te maken op  NL05RABO0117597236 tnv 
Baorebinder Maastricht 
Eventuele contante bijdrages kunnen via een enveloppe in de brievenbus 
worden gedaan bij Jolanda Nelissen, Oosterweg nr 9 in Heugem.  
(Jolanda is lid van het bestuur). 
 
Hartelijk dank op voorhand. 
Namens het bestuur 
Mathieu Henssen, voorzitter. 
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Nao e jaor boe Heugem en Randwieck de Vastelaovend mèt al häör facette 
moos misse, hoop ‘t Vastelaovend vierend volk op e sezoen boe-in weer 
väöl meugelek is. 
  
Cv de kikkers start vaanoet dat ougpunt daan ouch häör zeuktoch nao de 
55ste en 5x11 zjubilei ‘prinsekoppel vaan Heugem en Randwieck’  Welke 
prins en prinses zal 't Heugemse Vastelaovend vierendvollek in 2022 veur 
goon? 
  
Cv de kikkers zeuke ‘nen enthousiaste jong en/of meidske, in de leeftied 
tösse de 10 en 12 jaor, dee vastelaovend  viere in t blood heet zitte. Euze 
zjubilei prins, prinses 2022 is ‘ne vastelaovendsvierder in hart en nere en 
besjik uiteraard euver de ‘Mestreechter/Heugemse Geis’. 
  
Dink geer te weite wee aon ’t gesjetste profiel voldeit en höb geer euze 
druim prins, prinses veur ouge? Sjik daan veur 30 november ut 
aonmelformulier in en geef aon boerum dit jungske of meidske us veur 
mot goon in 2022. 
  
‘t Formuleer kint geer vinde op euz websaait www.cvdekikkers.nl 

 de kikkers zien op zeuk 
nao ‘t prinsekoppel 2022 
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Oproep aan de jeugd van Heugem-Randwyck 

Wie zijn wij. 
CV De Kikkers  is de jeugd carnavalsvereniging van Heugem en Randwyck 
opgericht in 1968. Onze doelstelling is om voor en samen met de jeugd van 
Heugem/ Randwyck vastelaovend  te vieren. 
CV de Kikkers bestaat uit een leuke Raad van Ellef die wordt voorafgegaan 
door hun Prinsenpaar. 
 
Het carnavalsseizoen begint bij ons al enkele weken voor het carnavalsfeest. 
Naast het uitroepen van ons eigen prinsenpaar zijn wij present bij het 
uitroepen van de prins van CV De Waterratte,  de Stadsprins van Mestreech, 
en gaan we op bezoek bij verschillende andere jeugdcarnavalsverenigingen.  
Hoogtepunt is elk jaar het jeugdprinssentreffen waar alle verenigingen van 
Mestreech bij elkaar komen. 
 
Maar dat niet alleen; we lopen ook verschillende optochten mee waaronder 
Mestreech en Heugem . Voor deze optochten bouwen we elk jaar een nieuwe 
wagen met een leuk thema. Dit doen we samen met de leden van de 
vereniging. Daarnaast organiseren wij regelmatig leuke activiteiten buiten het 
carnavalsseizoen om. 
 
Lijkt het je leuk om met leeftijdsgenoten carnaval te vieren?  
Kan carnaval niet vroeg genoeg beginnen? 
Ben je 5 jaar en ouder?   
 
Voor meer informatie of aanmelden  www.cvdekikkers.nl   
 
of bel naar  
Jean Herben  06 15063069 
Miriam Lambrechts 06 21420717 
Ps. Check ook eens de site  cvdekikkers.nl  of facebook 
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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 13 november 2021 
RKHSV jeugd – thuiswedstrijden 
RKHSV G1-EHC/HEUTS G1JM 14.45 uur 
RKHSV JO17-1-VV SCHAESBERG JO17-1 13.00 uur 
RKHSV MO15-1-RKUVC MO15-1 11.00 uur 
RKHSV JO13-2-VV MAASTRICHT-WEST JO13-1 11.00 uur 
RKHSV JO9-1-RKASV JO9-1 09.30 uur 
RKHSV JO9-2-SJO ESB’19 JO9-2 09.30 uur 
RKHSV JO8-1-BEKKERVELD JO8-3 09.30 uur 
 
RKHSV jeugd – uitwedstrijden 
SV BRUNSSUM G1-RKHSV G2 13.45 uur 
SHH JO19-2-RKHSV JO19-1 13.45 uur 
FC LANDGRAAF JO19-2-RKHSV JO19-2 14.00 uur 
SCHARN JO19-3-RKHSV JO19-3 15.30 uur 
BEKKERVELD JO17-4-RKHSV JO17-2 13.00 uur 
HEER JO13-1-RKHSV JO13-1 13.30 uur 
RKSVB/VOERENDAAL JO12-2JM-RKHSV JO12-1 10.15 uur 
KEER JO11-1-RKHSV JO11-1 10.00 uur 
KEER JO10-1-RKHSV JO10-1 10.00 uur 
DAALHOF JO10-1-RKHSV JO10-2 09.30 uur 
HASLOU JO10-3-RKHSV JO10-3 10.15 uur 
SJO KRIJTLAND JO8-4-RKHSV JO8-2 09.00 uur 
 
Programma voor zondag 14 november 2021 
RKHSV en DBSV seniorenteams 
RKHSV 1-VV HEBES 1 (bekerwedstrijd!) 14.30 uur 
RKHSV 2-KVC ORANJE 2 (bekerwedstrijd!) 11.45 uur 
FC KERKRADE-WEST 2-RKHSV 4 12.00 uur 
HEER 6-RKHSV 7 10.00 uur 
DBSV 3-HEER 3 09.15 uur 
DBSV 5-RKVVM 3 10.00 uur 
DBSV 6-GEERTRUIDSE BOYS 2 12.00 uur 

 
DANK VOOR HET INLEVEREN 
VAN DE PLUS FRANSSEN 
SPONSORPUNTEN!!! 



13

 
     Secretariaat RKHSV 

Kapittellaan 38, 6229VP Maastricht 
 06-12141452 kantine.  043-3672213  
secretaris@rkhsv.nl           www.rkhsv.nl 

 
 

   
 
HOOFDSPONSOR 

 
Programma voor zaterdag 20 november 2021 
RKHSV jeugd – thuiswedstrijden 
RKHSV G2- SPC.SUSTEREN G1 15.00 uur 
RKHSV JO19-3-MEERSSEN/RVU JO19-2 13.00 uur 
RKHSV MO19-1-SV BUDEL MO19-1 15.15 uur 
RKHSV JO17-1-UOW’02 JO17-1 13.00 uur 
RKHSV JO17-2-GEERTR.BOYS/SVME JO17-1JM 15.15 uur 
RKHSV JO13-1-HEUVELLAND/ROOD GR JO13-1 11.00 uur 
RKHSV JO12-1-HEKSENBERG-NEC JO12-1 11.00 uur 
RKHSV JO11-1-VV MAASTRICHT WEST JO11-1 09.30 uur 
RKHSV JO10-1-LEONIDAS-W JO10-1 09.30 uur 
RKHSV JO10-2-BUNDE/IBC’03 JO10-2 09.30 uur 
RKHSV JO10-3-MINOR/WIJNANDIA JO10-2 09.30 uur 
RKHSV JO8-2-GEULSCHE BOYS JO8-1 09.30 uur 
 
RKHSV jeugd – uitwedstrijden 
OVCS JO19-1-RKHSV JO19-1 15.00 uur 
SITTARD MO15-1-RKHSV MO15-1 13.45 uur 
LEONIDAS-W JO14-1-RKHSV JO14-1 13.00 uur 
VV ZWENTIBOLD JO13-2-RKHSV JO13-2 11.15 uur 
SCHARN MO13-1-RKHSV MO13-1 10.00 uur 
DAALHOF JO9-1-RKHSV JO9-1 11.00 uur 
SVM JO9-2-RKHSV JO9-2 09.00 uur 
SJO ESB’19 JO8-1-RKHSV JO8-1 10.00 uur 
 
Programma voor zondag 21 november 2021 
RKHSV en DBSV 1 seniorenteams 
RKHSV 1-RKASV 1 14.30 uur 
RKHSV 2-VV MAASTRICHT WEST 2 11.45 uur 
RKHSV VR1-VV HELLAS VR1 12.00 uur 
RKHSV 3-RVU 3 09.30 uur 
RKHSV 4-KVC ORANJE 3 09.30 uur 
RKHSV 5-FC BEMELEN 2 10.00 uur 
RKHSV 6-HEER 7 14.00 uur 
RKHSV 7-RVU 5 14.00 uur 
LEONIDAS-W 1-DBSV 1 14.30 uur 
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Woordzoeker  

                                                                                         ©Puzzelstad.nl 
 

ACHTERUITGAAN 
BAKEREN 
BEGRAVEN 
BERGMASSIEF 
BETRAPPEN 
BEWĲSLAST 
BĲTER 
BINGO 
BLAD 
CITY 
GEBROEDERS 

GEORDEND 
GLANZEN 
GRAZIG 
HAVO 
INCA 
IVOOR 
KLEE 
KRUIEN 
MĲDEN 
ONGENOEGEN 
OOSTEN 

OPIS 
RENET 
SCHERTS 
STORMLĲN 
TOKIO 
TOON 
TUIN 
TUNNEL 
WASSEN 
WEEMOEDIG 
WENK 

 
 
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. 

 
Maak kans op een cadeaubon ter waarde van € 10, te besteden bij 
PLUS Franssen te Heugem. Stuur dan de oplossing van deze puzzel 
vóór 18 november a.s. naar redactie@baorebinder.nl. 

   De oplossing van puzzel week 39 was PADDENSTOEL en de winnaar 
   is mw. Tanja Kerkhoffs-van Dijk. 
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Carnavalsvereniging de Waterratte 
zaterdag 20 november 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 bij de Klaekeburg GEEN papiercontainer. 

Sponsor ons gratis en bestel via 
iksponsor.dewaterratte.nl. 

 

Info 0611911806 
Dank voor ieders begrip en medewerking. 
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Sanitair, gas-, water- en c.v.- installaties.  

 
Termileslaan 140, 6229 VX Maastricht  

 
gsm: 06-25071787 

 
 www.Becksinstallatietechniek.nl 

 
 



17

        

 

 

ZONNEBLOEM 
HEUGEM 

 

Hoog bezoek in Heugem want Hij komt dit jaar weer:  
 

Ook dit jaar zal de zonnebloem afdeling Heugem weer een 
sinterklaasmiddag houden. Onder muzikale begeleiding zal de Sint  
samen met zijn pieten intrede doen en ons een fijne middag bezorgen. 
 
Deze is toegankelijk voor iedereen en zal worden gehouden in de 
Klaekeburg op vrijdag 3 december van 14:00 uur tot 17:00 uur. 
 

De entree bedraagt 4€  en je maakt kans op een leuke prijs  
uit de tombola. 
 

Aanmelden via john.gunther65@ziggo of mobiel 0616356133 
 

Vriendelijke groet namens het bestuur en de  
John Gunther; afdelingsvoorzitter Zonnebloem Heugem. 
 

 

OUD PAPIER in week 46,  
dat is op zaterdag 20 november  

 

        

 

 

ZONNEBLOEM 
HEUGEM 

 

Hoog bezoek in Heugem want Hij komt dit jaar weer:  
 

Ook dit jaar zal de zonnebloem afdeling Heugem weer een 
sinterklaasmiddag houden. Onder muzikale begeleiding zal de Sint  
samen met zijn pieten intrede doen en ons een fijne middag bezorgen. 
 
Deze is toegankelijk voor iedereen en zal worden gehouden in de 
Klaekeburg op vrijdag 3 december van 14:00 uur tot 17:00 uur. 
 

De entree bedraagt 4€  en je maakt kans op een leuke prijs  
uit de tombola. 
 

Aanmelden via john.gunther65@ziggo of mobiel 0616356133 
 

Vriendelijke groet namens het bestuur en de  
John Gunther; afdelingsvoorzitter Zonnebloem Heugem. 
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Kerken, gebedshuizen, kloosters in Maastricht 
Wat is de naam van deze kerk en/of in welke parochie staat / stond 
deze kerk? Het antwoord kan worden gestuurd naar 
redactie@baorebinder.nl  Vermeld daarbij het fotonummer. In een 
volgende uitgave  geven wij het juiste antwoord in de Baorebinder. 
Foto nr 15 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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. 
 

Kerken, gebedshuizen, kloosters in Maastricht 
Wat is de naam van deze kerk en/of in welke parochie staat / stond 
deze kerk? Het antwoord kan worden gestuurd naar 
redactie@baorebinder.nl  Vermeld daarbij het fotonummer. In een 
volgende uitgave  geven wij het juiste antwoord in de Baorebinder. 
Foto nr 15 
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