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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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In dankbare herinnering aan 

 
Mieke Wolters-Custers 

 
* 12-12-1947      ϯ  20-10-2021 

 
 

Wij willen jullie van harte bedanken voor alle 
belangstelling, warmte en medeleven na het overlijden 

van Mieke, mam en oma. 
 

Bèr Wolters 
Wilmar, Sabine, Mila, Elisa en Petijn 

Marlou, Geert, Teije en Willem 
 

 

 
 

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

Eerste BB 2022 komt uit in week 1. 
 

 

OUD PAPIER in week 03,  
dat is op zaterdag 15 januari 
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Momenteel is ons restaurant gesloten, maar 
ONZE FRITUUR IS OPEN VOOR AFHALEN VAN O.A. 

 
SCHOTELS met konijn, zuurvlees, goulash schnitzel of saté voor 
€12,50. Alle schotels met verse salade en frites  
 
En tenminste 1 dag van tevoren bestellen: 
TAJINES met piepkuiken, met vis, met lam of met kefta 
(gehaktballetjes) voor €18,- 
De tajines worden geserveerd met brood en frites. 
 
Vanaf 23 december tot en met 2 januari 2022 kunt u ook een 
Kerst/Nieuwjaarsmenu afhalen op bestelling. 
 
Afhankelijk van de coronamaatregelen is ons  
restaurant (in ieder geval tussen 12:00 en 17:00 u) open 
op 25 en 26 December.  
 
U kunt daar nog voor reserveren, het aantal plaatsen is beperkt. 
 
Zie voor bestellen of reserveren onze website of bel ons. 
 
Raadpleeg voor de (dan) geldende coronamaatregelen de 
Rijksoverheid of RIVM. 
 
Catharinastraat 23, 6245 LB  Oost-Maarland (Eijsden)  
Tel.  043-4090400 of gsm: 06-23826221 
 

     www.restaurant-lamarmite.nl   
      info@restaurant-lamarmite.nl 
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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----------- 

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; 
  Trruus Vanderbooren-Merken; Wil Quaaden;  
 Bèr & Jeannette Spronck-Pleumeekers: 
Zondag 26 december 10.00 uur  H. Mis. Kap. Pawel Zelazny 
Zaterdag    01 januari          16.00 uur  H. Mis. Kap. Slaven Brajkovic    
Intentie:    Truus Vanderbooren-Merken; 
 

Al gaat het leven deze Kerst even niet zoals gepland… 
Alles komt vast goed, nu of op een later moment! 

 

Voor actuele informatie over tijdstip vieringen volg ons op facebook: (parochie st. 
Michael) en website (www.parochieheugem.nl). 

 

KERKLOKET 
Op dinsdag 30  november overleed plotseling, op de  leeftijd van 75 jaar, Nellie Ogg-
Hermans, echtgenote van wijlen Chrit Ogg. Op zaterdag 04 december hebben wij, 
omringd door haar naasten, de leden van ons kerkelijk zangkoor, haar goede vrienden  
en bekenden in onze kerk afscheid van Nellie genomen. De H. Mis werd  opgeluisterd 
door de mooie zang van de dirigent van het koor Edward Berden en het sublieme 
orgelspel van Denny Gorissen. Een lid van het koor memoreerde haar buitengewoon  
grote inzet voor het koor, gedurende 33 jaren. Ook mag haar werk voor de parochie, in  
de verzorging van onze kerk, niet onvermeld blijven. Wie kende Nellie niet als de 
vrouw van levenslust, wilskracht en zorg! Zo zal  zij voortleven in de harten van velen. 
Laat dit een troost zijn voor haar dierbare naasten, haar familie en bekenden. Mag zij, 
als een diep gelovige vrouw, samen met haar overleden familieleden en de overleden 
leden van het kerkelijk zangkoor, nu voor altijd delen in de eeuwige vreugde van het 
Kerstkind. Wij bidden voor haar zielenrust. 

 

De PBR, Pastoraal Team en  mètwèrkers 
vaan `t kerkloket winse de lezers  
              plezerege Keersdaog en veur ut ind 

vaan die week:  e zaoleg indsje en e 
              good beginsje 

 mèt `n gooj gezoondheid veur ut jaor 2022  
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Pastoraal schrijven 
"Vreest niet, want zie, ik verkondig u een vreugdevolle boodschap die bestemd is voor 
heel het volk. Heden is u een Redder geboren, Christus de Heer, in de stad van David. 
En dit zal voor u een teken zijn: gij zult het pasgeboren kind vinden in doeken 
gewikkeld en liggend in een kribbe." (Lc 2,10-11). 
Deze woorden vertellen de engelen aan de herders, die in de omgeving van Bethlehem 
zich bevonden en in het open veld gedurende de nacht hun kudde bewaakten. In die 
nacht verwachtten de herders helemaal niets. Zij waren waarschijnlijk moe, slaperig, 
vol zorgen en teleurgesteld. Het dagelijks leven was voor hen zeker niet makkelijk. 
Plotseling kwam echter een engel samen met vele anderen om aan hun een goed nieuws 
te brengen, namelijk: er is Iemand, die komt om je gelukkig maken, om jou de ware 
vrede te schenken.  
Jezus Christus, de ware God, komt als pasgeboren kind met Kerstmis tot jou en tot mij 
en zegt ons: ”Vrees niet, wees niet bang, ik ken jou! Ik weet precies waarom jij 
vandaag bedroefd bent en waarom aan het lijden bent.”  
Misschien verwachten wij dit jaar helemaal niets meer. De vieringen op de kerstavond 
gaan niet meer door. Het wordt weer een echte "stille nacht"... 
Maar de herders gingen naar de plaats, die de engel had aangewezen. En zij hebben de 
diepe vreugde ervaren, die zij nog nooit hebben meegemaakt. Zij hebben God werkelijk 
ontmoet. Deze vreugde en vrede, die Jezus Christus aan de mensheid brengt, wensen 
wij aan alle parochianen van Heugem. Wij wensen u zalig Kerstdagen en gezegend 
nieuw jaar! Tot ziens in onze parochie!    

Kap.Pawel  
 

In januari iedere maandag 09.00 uur `n ochtend mis 
 

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. Doe je ook mee aan onze 
wedstrijd en maak je een mooie tekening of knutselwerk 
met als thema kerststal?  
Voor verdere informatie en kleurplaten zie FB: (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 ontvangen deze een leuke 
prijs. 
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Harmonie ,St. Michaël”  Heugem     

 
 

Bestuur, dirigent en leden van de Harmonie           
,,St. Michaël” Heugem wensen u een zalig 
kerstfeest en een voorspoedig en gezond 2022. 

 
  

Zoek je naar publiciteit voor je bedrijf? 
 

Dat kan eenvoudig en goedkoop via 
de baorebinder.  

 

plaats een advertentie.  
kosten € 20,00 

 
Vraag naar de mogelijkheden via 

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

 
 

   
 
HOOFDSPONSOR 
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’s Nachts is het stil, 
maar niet bij de 
Luisterlijn 

Dag én nacht zijn de vrijwilligers van de Luisterlijn er voor mensen die op dat 
moment bij niemand met hun verhaal terechtkunnen, willen of durven. Bij de 
Luisterlijn vinden zij, in een anoniem gesprek steun, troost en een luisterend oor. 
Vooral aan het begin van de avond en in de nachtelijke uren is het druk en 
staat de telefoon roodgloeiend. Om alle oproepen te kunnen 
beantwoorden, zijn dringend nieuwe vrijwilligers nodig. De Luisterlijn 
ontvangt per dag gemiddeld bijna 1.500 oproepen. Meer dan de helft 
(56%) van de gesprekken vindt plaats buiten kantoortijden. 24/7 “Als voor 
veel mensen de werkdag erop zit, kantoren sluiten en de stilte van de 
nacht zich aandient, neemt de drukte bij de Luisterlijn toe. ’s Nachts, 
wanneer mensen niet kunnen slapen, is er grote behoefte om met iemand 
te kunnen praten over verdriet, zorgen of pijn”, zegt Leo Noordegraaf, 
directeur bestuurder bij de Luisterlijn. “Hieruit blijkt wel hoe belangrijk het 
is dat we 24 uur per dag bereikbaar zijn.” “We zijn hiervoor afhankelijk van 
vrijwilligers. Als er daarvan te weinig zijn, ontstaan er 
bereikbaarheidsproblemen. En dat is heel wrang, vooral ’s nachts, omdat 
er vaak helemaal niemand anders bereikbaar is.” ‘Vooral de gesprekken in 
de nacht zijn bijzonder” Peter en Kees werken al jaren als vrijwilliger, ook ’s 
nachts. Kees: “’s Nachts is de wereld klein, er gebeurt minder. Mensen 
komen meer tot rust, gaan nadenken over het leven, kunnen niet slapen en 
willen dan hun verhaal kwijt. Vaak kunnen ze dan niemand bereiken, want 
iedereen slaapt, behalve de Luisterlijn” Hoewel het zwaar kan zijn om 
nachtdiensten te doen, levert het ook veel mooie en zinvolle gesprekken 
op. Vrijwilliger Peter beaamt dat. Hij geeft aan dat hij de nachtdiensten 
voor geen goud zou willen missen. “Als mensen ’s nachts wakker zijn heeft 
dat een oorzaak. Niet altijd, maar vaak ontstaan er daardoor bijzondere 
gesprekken.  Mensen zijn ook dankbaar dat er ’s nachts naar hen geluisterd 
wordt.” Dringend vrijwilligers nodig Toch is de bezetting een uitdaging, 
zegt Noordegraaf. “We zien enorme betrokkenheid onder vrijwilligers en 
velen zijn bereid om extra diensten te doen, maar ook zij hebben hun 
(nacht)rust nodig Om er toch voor zo veel mogelijk mensen te kunnen zijn, 
is de Luisterlijn dringend op zoek naar mensen die tijd en ruimte hebben 
om overdag en ’s nachts een luisterend oor te bieden.   -vervolg volgende pagina- 
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Inwoners van Heugem en Randwyck 
 

Een Zalig / Vrolijk Kerstfeest en vooral een Gezond 2022. 
 
 

Dank voor alle vertrouwen in het afgelopen jaar. Onze 
vaste bezorgers, onze trouwe lezers/donateurs, onze 
adverteerders, kroniekschrijvers en niet te vergeten 
drukkerij de Heeg (Paula, Jurgen en Fred) voor hun 

onmisbare hulp. 
 

Voor iedereen geldt zonder enige twijfel: 

Zonder jullie bestaat de Baorebinder niet. 
 

Helaas zijn weer zware Coronamaatregelen afgekondigd. 
Zelfs tot een lockdown toe. Op dit moment gaan wij ervan 
uit, dat de BB via onze bezorgers nog bij de lezers in de 

brievenbus kan vallen. Daarbij is nl geen persoonlijk contact 
nodig. Wij hopen snel op betere tijden. 

Het bestuur, het DB  
vd 

 Jolanda, Michel en Mathieu 
------------------------------------------------------------------

vervolg luisterlijn 

Fotografie: Elizabeth Wattimena Meer informatie of aanmelden Getrainde 
vrijwilligers doen wekelijks een dienst van vier uur. Daarbij is een keer per 
maand een nachtdienst onderdeel van het vrijwilligerswerk. Training en 
begeleiding vinden plaats op een van de 28 locaties in het land. Mensen 
die geïnteresseerd zijn in het vrijwilligerswerk, kunnen terecht op 
www.deluisterlijn.nl/vrijwilliger. Over de Luisterlijn De Luisterlijn is dag en 
nacht beschikbaar voor een vertrouwelijk gesprek, per telefoon, chat en 
mail. Deze 24-uursbereikbaarheid onderscheidt de Luisterlijn van andere 
telefonische hulpdiensten. Door te luisteren helpen de 1.500 vrijwilligers 
mensen om zorgen, pijn en verdriet (even) het hoofd te bieden. De 
vrijwilligers krijgen deskundige training en begeleiding.  
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Hallo, ik ben Vicky Beckers woonachtig in Heugem en al jaren als grote 
hobby bezig met  fotografie (amateur). 
Met name dieren, natuur en oude gebouwen genieten mijn voorkeur, om 
iedereen de gelegenheid te bieden eens een kijkje te nemen wat er 
allemaal in en rond Heugem / Maastricht leeft en te zien is heb ik een 
website die iedereen geheel kosteloos kan bezoeken: 
www.vickyfotowereld.nl . 
Je vind hier pagina’s met o.a. foto’s: oud Heugem, vogels, watervogels, 
Natuurgebied De Kleine Weerdt, bloemen, Maastricht. 
In feite voor elk wat wils en met de wintermaanden, misschien voor 
hobbyisten een inspiratie om een schilderijtje te maken, een foto uit te 
printen en in te lijsten of gewoon lekker te bladeren en foto’s kijken. 
Voor de ouderen om leuke herinneringen op te halen met de foto’s van 
vroeger over Heugem. 
Foto’s mogen voor privégebruik onbeperkt gebruikt worden.  
Ik ben amateur en niet in te huren voor reportages feesten / partijen etc.. 
Ik hoop dat jullie een beetje genieten, groetjes Vicky. 
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Natuurmonumenten en Maastricht 
Underground herstellen oude traditie in 
ere. 

 
 

Kerstboom verlicht top van Fort Sint Pieter 
 

De donkere dagen voor kerst zijn aangebroken. En de dagen lijken dit jaar  
wel extra kort  en donker te zijn. Dat is voor Natuurmonumenten en M’trcht  
Underground, de trotse gebruikers van Fort Sint Pieter, de aanleiding om  
een oude traditie in ere  te herstellen. Een verlichte kerstboom op de top  
van Fort Sint Pieter die je vanuit alle  hoeken van de  
stad kunt zien. En die in deze donkere dagen een mooi lichtpuntje kan                              
brengen.  
 
Fort Sint Pieter en Sint-Pietersberg in de kerstvakantie 
 

De ticketshop en informatiepunt Sint-Pietersberg in Fort Sint Pieter  
(Luikerweg 80) is in de kerstvakantie dagelijks geopend van 10.30 tot 16.00 uur..   
 

Meer informatie is te vinden op  
www.maastrichtunderground.nl 
www.natuurmonumenten.nl/sintpietersberg 
 
 
 

 

  
De jaarlijkse 

lezersbijdrage. 
 

De lezersbijdrage heeft een constant verloop. Elke week komen er nieuwe 
stortingen bij.  Per 18.12 jl. staat de teller op € 1.150,00. Dank daarvoor. 
Wij ervaren dat als een warme steun en veel interesse voor de BB. 
 

Er is nog 1 week te gaan voor dat we het nieuwe jaar ingaan. 
Wellicht komt er nog een eindbooster, laten we het hopen. 
 

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 bij Jolanda Nelissen, Oosterweg nr. 11 in 
Heugem. (Jolanda is lid van het bestuur). 
 

Hartelijk dank op voorhand. 
Namens het bestuur 
Mathieu Henssen, voorzitter. 
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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. 
 
De wafelactie wordt gesponsord en mogelijk gemaakt door  
PLUS Franssen, Bakkerij Paulissen en De Klaekeburg, waarvoor hartelijk 
dank. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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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NIEUW BIJ SMILE – Schaakcursus voor beginners –  
vanaf 19 januari 2022, mits de coronamaatregelen dit 
mogelijk maken. 
 
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 19 januari 2022 (mits passend binnen de 
geldende coronamaatregelen) 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 14.00 tot ongeveer 17.00 uur, vrije inloop 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 15.30 tot 16.30 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) 

 
 
Wij wensen verder iedereen ondanks alle 
coronamaatregelen fijne feestdagen en 
alvast een gezond, sportief en gezellig 2022! 
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