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Door wikken en wegen 
komt men vele verschillen tegen. 
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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

Online contact en informatie 
voor mantelzorgers  

 

 

In verband met de corona-maatregelen worden de bijeenkomsten voor 
mantelzorgers van Steunpunt Mantelzorg Zuid online georganiseerd. Op 3 
februari start bijvoorbeeld de cursus ‘Mantelzorg in Balans’. In deze cursus van 
4 bijeenkomsten leert u, door meer afstand te nemen van uw eigen situatie en 
te denken in mogelijkheden, uw eigen grenzen te bewaken. Of neem deel aan 
onze workshop ‘Ken uw kwaliteiten’ en wordt u bewust van uw kernkwaliteiten 
en valkuilen in relatie tot uw rol als mantelzorger. En na de bijeenkomst 
‘Inkomstenbelasting 2020, zorgkosten en giften’ (4 maart) bent u goed 
geïnformeerd over de actuele gegevens m.b.t. de belastingaangifte. Maar ook 
onze contactgroepen voor mantelzorgers (van mensen met dementie of niet-
aangeboren hersenletsel) en mantelzorgsalons kunt u online bijwonen. 
Voorafgaand aan deelname ontvangt u een instructie voor het gebruik van 
Teams, het programma dat gebruikt wordt voor de online-activiteiten. Kijk voor 
een overzicht van alle (gratis) online-activiteiten voor mantelzorgers hieronder 
of op onze website www.mantelzorgzuid.nl/voor-mantelzorgers/activiteiten. 
Voor meer informatie kunt u ons natuurlijk ook telefonisch bereiken 043 - 321 
50 46.  
 
In gesprek over Mantelzorg: Wat bezielt me? | wo 10 feb | 10.30 – 12.00u. 
Contactgroep Dementie Maastricht | do 11 feb | 14.00 – 15.30u. 
Contactgroep Niet-aangeboren hersenletsel (1) | 13.30 – 15.00u. 
Workshop Ken uw kwaliteiten | do 11 feb | 10.30 – 12.00u.  
Maskers maken (mantelzorgers 7  12 jaar) | ma 15 feb | 14.00 – 16.00u. 
Mantelzorgsalon Maastricht | ma 22 feb | 14.00 – 15.30u. 
Contactgroep Niet-aangeboren hersenletsel (2) | do 25 feb | 13.30 – 15.00u. 
Goed geïnformeerd: Inkomstenbelasting 2020, zorgkosten en giften | do 4 
mrt | 19.00 – 21.30u. 
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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 30 januari 19.00 uur H. Mis. Past. Everard de Jong 
Intenties: Jrd. Ouders Lins & Jeanne v.d. Boorn-Pieters; 
 Jrd. Anneke Pieters; 
Zaterdag 06 februari 19.00 uur  H. Mis. 
Zaterdag 13 februari 19.00 uur  H. Mis 
Woensdag 17 februari 19.00 uur  H. Mis Aswoensdag. 
Zaterdag 20 februari 09.00 uur  H. Mis. 
Zaterdag 27 februari 19.00 uur  H. Mis. 
Zondag 28 februari 13.30 uur.  Doopviering Jason van der Steen. 
In de maand februari iedere maandag 09.00 uur `n ochtend mis   
 

OPENINGSTIJD KERKLOKET  
 

Iedere 1e donderdag v/d maand van 11.00 tot 11.30 uur. 
24/7 bereikbaar op info@parochieheugem.nl 

 
        Actie Kerkbalans 2021    16 t/m 30 januari   
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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.      
Na 2 weken geven wij het juiste antwoord in de Baorebinder. 
Foto nr 9. 

De foto in de BB nr 8 was  
H. Petrus en Pauluskerk te Wolder 

 

Met dank aan iedereen die zo attent was om een reactie te geven. 
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d    Secretariaat RKHSV 
Kapittellaan 38, 6229VP Maastricht 
 06-12141452 kantine.  043-3672213  
secretaris@rkhsv.nl           www.rkhsv.nl 

 
 

   
 
HOOFDSPONSOR 

 
Vanaf zaterdag 23 januari geldt in 
Nederland een avondklok, wat 
betekent dat vanaf 21 uur 
iedereen thuis en binnen moet 
zijn. Daarnaast is het echter ook 
belangrijk dat de jeugd door kan 
gaan met sporten. Wij passen 
onze trainingstijden dan ook 
hierop aan zodat iedereen kan 
trainen en op tijd thuis is.  

 
Verder wordt de laatste weken door de geldende en 
actuele coronamaatregelen bij RKHSV alleen maar 
getraind en zijn toeschouwers niet welkom. Een lastige 

periode voor ons als 
vereniging en voor al onze 
leden. Vandaar een enorme 

BEDANKT aan 
iedereen die hieraan 
meewerkt maar vooral aan al 
onze leden en vrijwilligers 

voor het geduld dat gevraagd wordt. We doen ons best 
alles binnen de regels te organiseren en daarnaar te 
handelen. 
 

STERKTE ALLEMAAL! HAW PIN!!! 
 

 
Alle activiteiten van stichting SMILE 

gaan tot nader order helaas 
NIET DOOR!!! 
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Wist U dat nog ? 
 
1973 (3/8) In het voorjaar van 1974 zal Rijkswaterstaat beginnen met 
de 3e en laatste fase van de Maasnormalisering ten Zuiden van 
Maastricht. De rivier wordt ongeveer over een km lengte in Oostelijke 
richting verlegd, waarbij het voormalige fort Randwyck geheel zal 
verdwijnen. De eerste fase is in samenwerking met België uitgevoerd 
en omvatte rechttrekking  door afsnijding van een dubbele bocht bij 
Ternaaien. De tweede fase betrof het gedeelte beneden Ternaaien 
langs de Hoogeweert  tot ongeveer het jachthaventje van Randwyck. 
Met deze 3e fase wordt het gehele normaliseringplan voltooid 
1974 (21/8) Binnenkort wordt het gedeelte van de nieuwe 
verkeersweg over de 3 km lange dijk tussen Maastricht en Eijsden 
opengesteld. Met ingang van 2 september a.s. wordt ook het 
dubbelbaans gedeelte van de nieuwe verkeersweg tussen afrit van de 
Kennedysingel en de begraafplaats Heugem opengesteld. 
1975 (7/5) Medio augustus wordt dan toch begonnen met het 
bouwrijp maken van een terrein in Heugem voor de bouw van 44 
bejaardenwoningen en 21 gezinshuizen. Daarmee wordt een 
voorgeschiedenis van vele jaren afgesloten. Het betreft het huidige 
gebied de Beente. Het bouwrijp maken kost Fl. 210.000,-. Heer Koene 
is de architect. Wilma Weert  de bouwondernemer en de 
bouwvereniging Gezond Maastricht gaat de  huizen beheren. 
1977(7/5) Feestelijke opening van de woonwijk “De Distele” 
Huurprijs rond Fl. 320,- voor de bejaarden en ca Fl. 420 voor de 
gezinswoningen. 
 

 
Zoek je naar publiciteit voor je bedrijf? 

 
Dat kan eenvoudig en goedkoop via 

de baorebinder.  
 

plaats een advertentie.  
 

Vraag naar de mogelijkheden via  
 

redactie@baorebinder.nl 
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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. 
 

Carnaval en Corona 
 

Optochten, revue’s en zittingen gaan niet door. De bestrijding van  
het Coronavirus is noodzaak en heeft dus voorrang. Toch zitten 

zowel CV de Kikkers en ook CV de Waterratte niet stil.  
Alternatieve media zoals Facebook, YouTube, WhatsApp. etc. etc. 

worden gebruikt om informatie en herinneringen te delen. 
 

Ook wij van de Baorebinder willen daar graag aan meedoen.       
Wij vragen aanlevering van digitale foto’s van Heugemse 
optochten, praalwagens, grote groepen, einzelgänger uit 

voorgaande jaren. In de komende weken maken wij daaruit een 
selectie en gaan die publiek maken in de ons eigen wijkblad.       

Het aanleveren vindt plaats op vrijwillige basis, vrij van copyrights  
en daar staat geen vergoeding tegenover.                                             

Stuur je digitale foto’s naar redactie@baorebinder.nl  
 

De eerste foto’s zijn al beschikbaar gesteld en geplaatst in         
deze Baorebinder. Met dank aan de inzenders. 
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