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Uitzicht van de Beiaardier op het centrum.  
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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 
AniCura 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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Aajd prins John 1e euverleije! 
 

Aofgeloupe week is euze aajd prins John van 
Trier euverleije. John waor in 1978 prins vaan CV 
de Waterratte.  
 

E paar daog later is ouch zien vrow Jules 
euverleije. Jules waor al jaore kraank toes. 
 

Ut môt intens verdreetig zien um op zoene korte 
tied diene pap en mam te môtte verleere. 
 

Veer winse de keender, kleinkeender  en de res 
van de femile hiel väöl sterrekte mèt dit dubbele 
verluus. 
 

                                              In us Waterrattehart dinke veer aon John en Jules. 
 

Bestuur en lede vaan CV de Waterratte. 
 
  COLLECTE 2021   > NSGK Het Gehandicapte Kind < 

 
Met weinig collectanten in Heugem-Randwyck nog 

€ 688,39 opgehaald, exclusief de digitale stortingen. 

De NSGK zegt dank voor deze bijdrage. 
Joke Magnée, coördinator 

 

 

 
 

De jaarwisseling brengt geen verandering in het 
“uitkomen” van de BB. 

Laatste BB 2021 week 51. Eerste BB 2022 in week 1. 
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DANKJEWEL! 
 
Aan familie, buren, vrienden, 
kennissen en verenigingen voor 
alle mooie bloemen, cadeaus, 
felicitaties en persoonlijke woorden 
bij gelegenheid van ons 70- jarig 
huwelijksfeest. 
 
 

U allen heeft voor ons deze dag 
onvergetelijk gemaakt. 
 
Dankjewel! 
 

  

 Lien en Bèr Beckers-Janssen, kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Wafelactie 
Harmonie St. 
Michaël Heugem 
 

Leden van de vereniging bakken de echte Heugemse wafels. 
 

Harmonie St. Michaël organiseert eind december weer de bekende 
wafelactie. Door een (of meerdere) pakketjes te kopen kunt u rond de 
jaarwisseling niet alleen genieten van heerlijke verse wafels, maar steunt  
u in een klap ook nog de vereniging m.n. het leerlingenorkest en de 
jeugdopleiding. 
 

De wafels zijn verpakt per vijf stuks en kosten € 4,50. 
U kunt uw wafels bestellen vóór 24 december a.s. via: 
heugemsewafels@outlook.com of telefonisch bij Anita Custers 
043-3611989. 
 

Op woensdag 29 december kunt u de bestelde wafels afhalen bij 
De Klaekeburg, Gronsvelderweg 142, tussen 16.00 en 18.00 uur. 
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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----------- 

LET OP! 
i.v.m. gedeeltelijke lockdown 
Gewijzigde aanvangstijden 

 

Zaterdag  11 december   16.00 uur H. Mis. Gezinskoor kap. Pawel. 
Intenties:  Jrd. Nic v.d. Boorn; Ouders van Koot–Boskamp & Dochter Elsje 
  Truus Vanderbooren - Merken 
Zaterdag  18 december   16.00 uur H. Mis. Michaëlskoor kap. Pawel. 
Intenties:                            Ouders Harrie & Mia Claessens – van Hooren; 
  Truus Vanderbooren – Merken; 
Maandag   20 december      09.00 uur H. Mis & Boeteviering. Kap. Pawel  
Zaterdag   25 december     10.00 uur  H. Mis. Kap. Pawel Zelazny 
Intenties: Jrd. Ouders Van Hooren–Royen;Jrd. Ouders Hendrickx - Smeets; 

 Gonda Hendrickx - Van Hooren; Ouders Bosch - Lardenoije & Zoon; 
Truus Vanderbooren-Merken Wil Quaaden;  

Bèr & Jeannette Spronck - Pleumeekers: 
Zondag 26 december 10.00 uur  H. Mis. Past. De Jong. 

2 0 2 2 
Zaterdag    01 januari    O.V.19.00 uur  H. Mis. Kap. Slaven Brajkovic    

 

KERKLOKET 
Op woensdag 17 november overleed, op de hoge leeftijd van 90 
jaar, Truus Vanderbooren-Merken, echtgenote van Hubertus 
Lambertus ( Bér) Vanderbooren. Op donderdag 25 november 
hebben wij, omringd door haar naasten, in een mooie dienst, 
afscheid van Truus genomen. Liefdevol werd zij de laatste tijd 
verzorgd in het Woonzorgcentrum “De Beyart” te Maastricht. Velen 
kennen haar als een vrouw van levenslust, wilskracht en zorg. 
Kinderloos gebleven, heeft zij zich met hart en ziel ingezet voor 
anderen, bovenal voor de kinderen van haar broers en zusters.  Ook 
moeten wij dankbaar zijn voor haar inzet in onze parochie. Zo zal  zij 
voortleven in de harten van velen. Laat dit een troost zijn voor  haar 
man Bér, haar familie en bekenden.  Mag zij, als een diep gelovige 
vrouw, samen met haar overleden familieleden, nu delen in de 
Eeuwige Vreugde van de Heer. Wij bidden voor haar zielenrust. 
 

 Kerkloket 24/7 bereikbaar via  info@parochieheugem.nl 
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kom onze kerststal bewonderen! 

 

Tijdens 1e en 2e kerstdag en in de week tussen 
kerst en nieuwjaar kunt u en uw familie iedere 
dag tussen 14.00 en 16.00 uur onze kerststal 
komen bewonderen. Er is stemmige muziek, in 
een mooie versierde kerk en voor de kinderen is 
er een presentje.  
                                            Knikkende Engel 
 

Even een moment van bezinning, een rustpunt 
tijdens uw wandeling.  
Steek een kaarsje op bij de kerststal en een kleine 
donatie bij onze knikkende engel. Onze bouwers 
hebben net als ieder jaar hun best gedaan om er 
wat moois van te maken.  
Onze beeldengroep is meer dan de moeite waard 
met mooie beelden, schaapjes, os en ezel met 
natuurlijk in het middelpunt het kindje Jezus. 
Dit jaar is er helaas geen herdertjestocht, maar 
zo bieden we voor de kinderen en ouders toch de 
mogelijkheid om onze kerk te bezoeken. 
Doe je ook mee onze wedstrijd en maak je een mooie tekening of knutselwerk 
met als thema kerststal? Voor verdere informatie en kleurplaten zie ons  
facebook: (parochie st. Michael) en website (www.parochieheugem.nl). 
Inleveren kan als je de kerststal bezoekt met vermelding van je naam, leeftijd 
en tel. nummer. In het nieuwe jaar maken we de winnaars bekend en ontvangt 
deze een leuke prijs. 
 
 
 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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Spreekuur voor vragen over arbeidsongeschiktheid en uitkering  
 
We willen graag met u meedenken en uitleg geven, als u vragen heeft met 
betrekking tot  
− WAO of (toekomstige) WIA- uitkering;  
− rechten en plichten in de “wachttijd”-periode van 2 jaar bij 

langdurig ziek-zijn.  
− Wajong-uitkering en werk; participatiewet 
− WW-uitkering en ziek zijn tijdens de WW 
- Andere kwesties met betrekking tot uw UWV-uitkering of het 

aanvragen daarvan. 
 
Nu de corona-besmettingen weer toenemen, geldt weer dat het spreekuur 
open is voor wie vooraf een afspraak heeft gemaakt. Mond- kapje is 
verplicht in algemene ruimten; in de spreekkamer kan het af.  

De spreekuren zijn als vanouds op de volgende adressen en dagen: 

WijkServicePunt Wijckerpoort/ Witte Vrouwenveld,  
Voltastraat 50, 6224 SW Maastricht. Afspreken:  tel. 043-7630030 
Iedere dinsdagmiddag van 14.00 tot 15.30 uur  
niet op 28 december en 4 januari 

WijkServicePunt Manjefiek Malberg, 
Malbergsingel 70, 6218 AV Maastricht.  Afspreken:  tel. 043-7630030 
Iedere donderdagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur  
niet op 30 december en 6 januari 

Buurtcentrum Mariaberg 
Anjelierenstraat 35, 6214 SW Maastricht. Afspreken: tel. 043-7630030 
Iedere donderdagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur  

Gemeentehuis Gulpen 
Willem Vliegenstraat 12, 6271 DA Gulpen. Afspreken: 043-4072579  
iedere dinsdagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur.  
niet op 28 december en 4 januari  
 
U kunt ons vinden op www.waowiamaastrichtheuvelland.nl  
 

Oplossing kruiswoordpuzzel van week 45.2021 was 
 

v o g e l h u i s j e 
 

De PLUS tegoedbon gaat naar Karel van den Berk. Proficiat.  
De eerstvolgende puzzel verschijnt weer in januari 2022. 
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pietersautos@ziggo.nl 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
  
 
  
 

 
 
 

 

 
 
 
 

   

   

Gezocht: Gezonde mannen en vrouwen  
met overgewicht (BMI 27 - 38 kg/m2), 45-75 jaar 

 
De Universiteit Maastricht zoekt deelnemers voor onderzoek naar voeding en 
insulinegevoeligheid. Het onderzoek bestaat uit 2 periodes van elk 4 weken, waarbij u in 
willekeurige volgorde twee diëten volgt. Eén dieet bevat producten met een hogere 
hoeveelheid verzadigde vetten, denk hierbij aan producten als volvette kaas, snacks, 
melkchocolade. Het andere dieet bevat producten met een hogere hoeveelheid fructose, 
ook wel fruitsuiker genoemd, denk hierbij aan producten als frisdrank, snoep, 
fruit(sappen). Tijdens het onderzoek komt u in totaal 14 keer naar de universiteit: 1 
vooronderzoek, 9 maal voor een korte visite, 2 keer voor een overnachting en 2 keer voor 
een overnachting met daaropvolgende testdag. Tijdens deze langere bezoeken worden er 
verschillende metingen gedaan (MRI scan van de lever, energie-gebruik meting, 
bloedafnames, gelabeld water, insulinegevoeligheidsonderzoek). Vooraf wordt getest of u 
geschikt bent voor deelname middels een uitgebreid vooronderzoek. In totaal neemt het 
onderzoek ongeveer 5 maanden in beslag: 2 dieetperiodes van 4 weken met min. 6 weken 
ertussen waarin geen onderzoeksactiviteiten plaatsvinden en een eindbezoek 4 weken na 
het laatste dieet.  Na deelname ontvangt u €500 + reiskosten à 0.19€/km 
 

Bij interesse neem contact op met Kay Roumans         
 043-3882124      k.roumans@maastrichtuniversity.nl 

 
www.dmrg.nl 
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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 11 december 2021 
RKHSV jeugd – thuiswedstrijden 
RKHSV JO19-1-UOW’02/LHC JO19-1 15.15 uur 
RKHSV JO19-2-FC LANDGRAAF JO19-2 13.00 uur 
RKHSV MO15-1-DE LEEUW MO15-1 11.00 uur * 
RKHSV JO13-1-EIJSDEN JO13-1JM 11.00 uur 
RKHSV JO13-2-DVO JO13-3 11.00 uur 
RKHSV JO12-1-AMSTENRADE JO12-2 11.00 uur * 
RKHSV JO11-1-CAESAR JO11-2JM 09.30 uur 
RKHSV JO9-2-DE STER JO9-4 09.30 uur 

* tijdstippen wijzigen mogelijk 
 
RKHSV jeugd – uitwedstrijden 
VV MAASTRICHT WEST G1-RKHSV G1 13.00 uur 
RKASV JO19-1-RKHSV JO19-3 14.30 uur 
SVO DVC’16 MO19-1-RKHSV MO19-1 14.15 uur 
BSV LIMBURGIA JO17-1-RKHSV JO17-1 15.00 uur 
HEUVELLAND/ROOD GR JO17-2-RKHSV JO17-2 13.00 uur 
LEONIDAS-W MO13-1-RKHSV MO13-1 10.30 uur 
SPC.JEKERDAL JO10-4-RKHSV JO10-1 10.15 uur 
LEONIDAS-W JO10-2-RKHSV JO10-2 10.00 uur 
DE STER JO10-3-JM-RKHSV JO10-3 10.15 uur 
FC KERKRADE-WEST JO9-1-RKHSV JO9-1 08.30 uur 
VOERENDAAL/RKSVB JO8-2JM-RKHSV JO8-1 09.00 uur 
GEERTRUIDSE BOYS JO8-1-RKHSV JO8-2 10.00 uur 
 
Programma voor zondag 12 december 2021 
RKHSV seniorenteams (niet vermelde teams zijn vrij) 
SVO DVC’16 VR1-RKHSV VR1 12.00 uur 
SVME 2-RKHSV 3 11.00 uur 
RKIVV 1-RKHSV 4 11.00 uur 
SPC.JEKERDAL 6-RKHSV 5 10.00 uur 
SCG 3-RKHSV 6  11.00 uur 
BERG’28 4-RKHSV 7 11.00 uur 
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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 18 december 2021 
RKHSV jeugd – thuiswedstrijden 
RKHSV G1- EHC/HEUTS G1JM 14.45 uur * 
RKHSV JO19-3-VV MAASTRICHT WEST JO19-2 13.00 uur * 
RKHSV JO10-1-LEONIDAS-W JO10-1 09.30 uur 
RKHSV JO10-2-BUNDE/IBC’03 JO10-2 09.30 uur 
RKHSV JO9-1-SC. JEKERDAL JO8-1 (oefenwedstrijd) 09.30 uur 
RKHSV JO9-2-SJO ESB JO9-2 09.30 uur 

* tijdstippen wijzigen mogelijk 
 
RKHSV jeugd – uitwedstrijden 
AMSTENRADE JO19-1-RKHSV JO19-2 15.00 uur 
HELDEN MO19-1-RKHSV MO19-1  13.30 uur 
CAESAR JO17-1-RKHSV JO17-1 15.15 uur 
LEONIDAS-W MO15-1-RKHSV MO15-1 13.30 uur 
SCG JO14-1-RKHSV JO14-1 12.30 uur 
VV ZWENTIBOLD JO13-2-RKHSV JO13-2 11.15 uur 
WOANDER FOREST JO12-1-RKHSV JO12-1 10.45 uur 
HASLOU JO10-3-RKHSV JO10-3 10.15 uur 
DVO JO8-1-RKHSV JO8-1 09.00 uur 
SJO KRIJTLAND JO8-4-RKHSV JO8-2 09.00 uur 
 
Programma voor zondag 19 december 2021 
RKHSV seniorenteams (niet vermelde teams zijn vrij) 
BEKKERVELD VR2-RKHSV VR1 10.00 uur 
RKHBS 3-RKHSV 4 10.00 uur 
RKHSV 6-DBSV 6 11.30 uur 
VV MAASTRICHT WEST 7-RKHSV 7 11.00 uur 

 
Dank aan alle leden, buurtgenoten en 
sympathisanten voor het doneren van de 
PLUS sponsorpunten, wij zijn enorm blij 
met het behaalde sponsorbedrag van  

€3482!!! 
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Via dit beriech wèlle veer és Cv de Kikkers uuch 
bedaanke veur eur sponsoring vaan eus vereineging. 
Geer höb met eur alle 4300 + 5x11+1 sponsorpunten 
ingezameld. Uzze veurzitter waor oetgeneudig bij 
Eddy en Femke Franssen vaan de Plus in Heugem en 
heeijt 'ne check in ontvangs maage numme met 'n 
totaal vaan € 1.314.  daomèt help geer us vereineging 
enorm, zoonder eur steun kinne veer dees vereineging 
neeijt drejjende hawwe, hei oonder stoon `n paar 
veurbeelde wat veer zoe al met eur cent doen. 
 

Oetrope zjubilei prinsepaar (12 fiberwarie 2022), bouwe vaan 'ne wagel, snóp, 
drinke, mötse en ceeps, medailles, ete, tuitsje friet, verveur, verzekeringe,   
oetstepkes en nog väöl mie..... 
Dat is boe geer és vrun vaan de kikkers hiel gruuts op maag zien, naomes alle 
keender en vrijwèllegers  BEDAANK BEDAANK BEDAANK 
 
Veer hope oug in de touwkoms op eur steun. CV De kikkers 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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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Burgemeester-herbergier 
 
Een verre voorvader van mij was burgemeester van Heugem. Die 
functie combineerde hij met die van herbergier. Ik stel me voor dat 
hij aan de toog, tussen de glazen bier, zo af en toe een document 
van een stempel voorzag. We schrijven het jaar 1796. Heugem is 
dan een zelfstandig dorp. Het valt onder het departement van de 
Neder-Maas van Napoleon. Bij een volkstelling in dat jaar, laat mijn 
voorvader Gerardus beide beroepen noteren. Gerardus is geboren 
in Fize-le-Marsal bij Luik. Hij trouwt met Anna Dijve uit Heugem. Via 
haar komt hij hier terecht. Hij spreekt natuurlijk vloeiend Frans. Hoe 
kwam hij in contact met zijn latere echtgenote Anna Dijve? Ze 
woonden zo’n kleine dertig kilometer uit elkaar. Met paard en 
wagen doe je daar een uur of drie over, schat ik. Welke taal sprak hij 
met haar? Aangezien de Fransen hier de baas waren, zal Gerardus 
Frans gesproken hebben met Anna, vermoed ik. En met de gasten 
van zijn herberg? Leerde hij het plaatselijke dialect? Werd hij gezien 
als iemand die heulde met de Franse overheerser? Of werd hij 
eerder beschouwd als een bemiddelaar tussen het Franse gezag en 
de mensen uit deze streek? We weten het niet en zullen het nooit te 
weten komen. Maar die fascinerende combinatie van 
burgemeester-herbergier voedt dat vermoeden. Aan de toog van 
mijn verre voorvader kon gevloekt worden op de ‘Fransoos’. Ter 
verzoening tapte mijn voorvader-de-burgemeester dan een 
smakelijk pintje. Santé. 
 
Sander Bisscheroux, Randwijk/Heugem 
(afzender bekend bij redactie BB) 
 

 
met elke 2 weken nieuws uit Heugem en Randwyck 
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SLEUTELPIET 
 
De maon sjeen sjoen door roete en buim 
Kom  kinderkes, staak ‘ns eve  eur wèld geraas 
De Sint zit opgeslote  in ’t oonverwermp ruim….! 
Same mèt Zwarte Piete  en ouch Pieterbaas 
De kinderkes weite neet wie dat noe wijer moot 
En stoon aon de kant te wachte op de kedookesboot 
 
Wee o wee, haolt hun dao-oet en weer trök op ‘t dèk 
De kinder wèlle hun kedookes kriege die op hun lieske stoon 
D’r is niemes aanders dee  surprises in hun sjeunekes lègk 
Daan mote mam en pap astrein zellevers  nao de winkel goon….! 
Sinterklaos is jaoreg en dat viert heer door us kedoos te geve 
Zoe wèlt heer dat gere eder jaor en dat same mèt kinderkes beleve  
 
Meineg keend is braaf gewees en heet geluusterd nao Pap en Mam 
Taofel aofgeruimp, aofgewasse, en kamer opgeruimp, meinegmaol. 
Netjes gegete. greunte,en fruit, eike,gekook of gebakke,’n boteram 
Neet brutaol gewees, op tied nao hoes ,good gelierd  op sjaol 
Leef veur vrundsjes en vriendinnekes bij ’t speule binne en boete 
Sinterklaos dee wèt alles, want heer loert ouch stiekem door de roete 
 
Sleutelpiet waor al oonderweeg um ‘ne nuie sleutel te koupe! 
Wat e gelök. Heer had ‘m in z’n tes! Neet ieder aon gedach…. 
Piet rende trök nao de stoomboot. Wie zouw dat goon aofloupe 
Ederein had ziech zörg gemaak. En Sleutelpiet al ieder verwach. 
Boete aosem en erg meu maakde heer ’t dèkluiksloot ope 
Ederein reep hiep hoi, hiep hoi, en kaome oet ’t luik gekrope 
 
Pieterbaas iers en dee heelp Sinterklaos aon dèk en toen de Piete. 
Sint en de Piete zwejde en zwejde nao de kinder en ederein 
De Zwarte Piete gónge direk aon ’t werk. Iers vaan de boot aof 
Ze laoze alle lieskes en doge wat ze de braaf kinder hadde belaof. 
Sjeunekes völle mèt snóp, speulgood en dat wat op ’t lieske stoond 
Hiel stèllekes ,niemes wakker makend, ouch neet de kat of d’n hoond 
 
Speciaol veur de kinder : Blijf braaf,lier good, luuster good,alles netjes opruime, 
binne en boete, zeet neet brutaol! 
En neet allein op 5 / 6 DECEMBER!  Dit is ’t einde vaan dit verhaol!! 
(opa Jam) 
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De jaarlijkse 

lezersbijdrage. 
 

De lezersbijdrage heeft een constant verloop. Elke week komen er nieuwe 
stortingen bij.  Per 05.12. jl. staat de teller op € 925,00. Dank daarvoor. 
Wij ervaren dat als een warme steun en veel interesse voor de BB. 
 

Er zijn nog 3 weken te gaan voor dat we het nieuwe jaar ingaan. 
Tegen die tijd hopen we in buurt van streefbedrag uit te komen. 
 

En zo als ieder jaar hopen wij dat de Sint ook een extra duit in de zak doet. 
 

Een vrijwillige bijdrage van minimaal € 5,00 is nog steeds van harte 
welkom. Deze bijdrage over te maken op  NL05RABO0117597236 t.n.v. 
Baorebinder Maastricht. 
 

Eventuele contante bijdrages kunnen via een enveloppe in de brievenbus 
worden gedaan bij Jolanda Nelissen, Oosterweg nr. 11 in Heugem.  
(Jolanda is lid van het bestuur). 
 

Hartelijk dank op voorhand. 
Namens het bestuur 
Mathieu Henssen, voorzitter. 

 
Het is winter als het huis meer brandstof vergt dan de auto. 
 
Winter zorgt ervoor dat je doorgewinterd bent. 
 
Het kan vriezen, het kan dooien, maar als je op je bek gaat zijn ze 
te laat met strooien. 
 
Blaast de noorderwind met een decembermaan, dan houdt de 
winter vier maanden aan. 
 
 

 
  

Sinterklaas is aangekomen! 
Dat is toevallig ….. ik ook, wel 5 kg! 
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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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OUD PAPIER in week 50,  
dat is op zaterdag 18 december 
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NIEUW BIJ SMILE – Schaakcursus voor beginners - vanaf 12 
januari 2022 
 
Heeft u altijd al willen leren schaken? Dat kan dan nu want SMILE 
organiseert speciaal hiervoor een schaakcursus voor beginners. 
De cursus wordt gegeven door Gino de Mon, bekend en erkend 
docent bij o.a. Schaakvereniging Maastricht en diverse scholen in 
Maastricht en omstreken.  

 
De cursus bestaat uit 10 lessen en wordt vanaf 12 januari 2022 iedere woensdag gegeven 
van 15.30 uur tot 17.00 uur in de kantine van RKHSV op sportpark Heugem. De kosten 
voor de hele cursus bedragen slechts € 75,-.  
 
Heeft u interesse, meldt u dan nu al aan via een mail naar info@smile043.nl.  
________________________________________________________ 
Lopende SMILE activiteiten – meer info via info@smile043.nl 
Kennismakingslessen zijn gratis!!! 
1) Helpdesk voor internetgebruikers op maandag 11.00-12.00 uur, gratis 
2) Buitengewoon Fit op maandag 13.00-14.00 uur à €3,50 per deelname 
3) Bootcamp op maandag en woensdag 18.30-19.30 uur, €3,50 per deelname 
4) Schaakcafé op dinsdagmiddag van 15.00 tot ongeveer 17.00 uur à €3 
5) 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 
6) 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 
 
Voorlopig door coronamaatregelen gestopt, sowieso tot na de jaarwissel: 
1) Hoeskamer Ut groete Gelök (doorgaans op maandag van 13.00 tot 16.00 uur) 
2) Welpenvoetbal (doorgaans op woensdag van 17.15 tot 18.00 uur en van 18.15 tot 

19.00 uur) 
3) Bridgecursus (doorgaans op donderdag van 10.00 tot 12.30 uur en van 13.00 tot 

15.30 uur) 
4) Bootcamp “donderdag” (doorgaans op donderdag van 19.00 tot 20.00 uur) 
5) Bootcamp voor jongeren (doorgaans op donderdag van 17.45 tot 18.45 uur) 
6) Walking Football (doorgaans op vrijdag van 19.00 tot 20.00 uur) 

 
Dank aan alle buurtgenoten en sympathisanten 
voor het doneren van de PLUS sponsorpunten, 
wij zijn enorm blij met het behaalde 

sponsorbedrag van  €1043!!! 
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Carnavalsvereniging de Waterratte 
Zaterdag 18 december 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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