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Winter… 
 

’t is winter en de vorst versteent het grauwe water, 
de hagel striemt het koude land, dat lijdzaam wacht op later. 
De winter is een tijd van stilte, van weemoed en herinnering, 

gedachten gaan, gedachten komen, aan het vele dat verloren ging. 
Dan daalt op vleugels van de wind sneeuw neer op veld en steden 

en maakt een blauwwit sprookjesland het donker tot verleden. 
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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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WIST U DAT NOG ? 
 
 

1981 BB 2/9/81) Men is begonnen met de uitbreiding Heugem 
Noord-Oost. De wegen zijn al uitgezet en men is bezig met het leggen 
van de riolering. Nu pas wordt goed duidelijk hoe omvangrijk deze 
uitbreiding wordt en dat Heugem qua inwonersaantal flink zal groeien. 
Hopelijk zal dit ook in de voorzieningen tot uiting komen. Straatnamen 
zijn gegeven. Men is uitgegaan van de halmen van de veldgewassen, 
die in de uiterwaarden van de Maas voorkomen, waarachter men het 
woord ”Weerd” heeft toegevoegd. Dit Weerd is een dialectisch woord 
voor uiterwaard of moerassig stuk grond.” Wardenhof verandert in 
Wardenhofplein. De volgende namen worden verkregen: 
Bolderikweerd/ / plein, Ganzerikweerd/ Kornoeljeweerd/ 
Kamilleweerd/ Tijmweerd/ Papaverweerd/ Klaverweerd/ Wikkeweerd. 
Voor de realisering van dit plan is een projectgroep in het leven 
geroepen. Behalve ambtenaren van de gemeente hebben hierin zitting 
vertegenwoordigers van de bouwvereniging Gezond Maastricht, idem 
bouwkantoor drs. Ruyters en 2 leden van de BuurtRaad. Voor wat het 
plan Zuid- Oost betreft wordt gedacht aan de volgende 
woningverdeling: Vrije sector 61 woningen/ Premie A woningen 93 
woningen/ woningwetwoningen 232 woningen/  bejaarden 42 
woningen en voor 1- en 2 persoonshuishoudens 92 woningen. Totaal 
520 woningen. 
Info uit boekje 40jr BB en met dank aan HistoHeura. 
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Optocht 2008, leden harmonie Sint Michaël 
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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 06 februari 19.00 uur  H. Mis. Kap. Slaven Brajkovic 
Intenties:  Fam. Nelissen – Lacroix: 
Zaterdag 13 februari 19.00 uur  H. Mis 
Woensdag 17 februari 19.00 uur  H. Mis Aswoensdag. 
Zaterdag 20 februari 19.00 uur  H. Mis. 
Zaterdag 27 februari 19.00 uur  H. Mis. 
Zondag 28 februari 13.30 uur.  Doop Jason van der Steen 
Zaterdag 06 maart 19.00 uur H. Mis. 
Zaterdag 13 maart 19.00 uur H. Mis. Presentatieviering EHC. 
Zaterdag 20 maart 19.00 uur H. Mis. 
Zaterdag 27 maart 19.00 uur H. Mis. 
Zondag  28 maart 10.00 uur H. Mis Palmzondag. 
Dinsdag 30 maart 18.00 uur  Boeteviering. 
Donderdag 01 april 19.00 uur H. Mis Witte Donderdag. 
Vrijdag 02 april 15.00 uur Kruisweg. 

Kerkloket 
Op zaterdag 16 januari j.l. overleed in La Valence, op de 
leeftijd van 88 jaar Finy Quaaden-Derks. Op donderdag 
daarop, hebben wij in een plechtige uitvaartdienst in onze 
kerk, afscheid van Finy genomen en haar begeleid naar haar 
laatste rustplaats op ons kerkhof. Muzikaal werd de dienst 
opgeluisterd door de zingende stemmen van de allerkleinsten 
en de zang/muziek van haar naasten. Een toegewijde en 
zorgzame echtgenote, moeder en oma. Haar staan in het 
leven door te genieten van de kleine dingen, de kunst om in 
moeilijke tijden altijd maar weer optimistisch en opgewekt te 
blijven, daarbij zeker ook gesteund door haar groot geloof in 
de Heer en haar vertrouwen in Onze Lieve Vrouw, mogen voor 
velen tot een groot voorbeeld zijn. Zo zal Finy blijven 
voortleven in de harten van velen. Laat dit een troost zijn voor 
hen die haar nu intens zullen missen. Mag zij, samen met haar 
echtgenoot Jean en haar overleden familieleden voor altijd 
aanzitten aan de Tafel van de Heer. Wij bidden voor haar 
zielenrust. 
 



7

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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Bèste sponsoren, vrun vaan de kikkers.... 
 

Via dit beriech wille veer es Cv de Kikkers uch bedaanke veur eur 
sponsoring vaan eus vereineging. Met eur sponsoring es sponsor en/of 
“vrun vaan de kikkers” 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 prinsepaar (jubelei 2022), bouwe vaan 'ne wagel, koupe vaan 
snóp, drinke mötse en ceeps, medailles, ete, tuitsje friet, verveur, 
verzekeringe, oetstepkes en nog väöl mie..... 
 

Dat is boe geer es sponsor hiel gruuts op maag zien..... 
 
BEDAANK  BEDAANK   BEDAANK 
 

Veer hope oug dit jaor en in de touwkoms op eur steun te maage 
rekene op weeg naor us 5x11 jaorig bestoon in 2022. Gezeen de 
coronamaotregele zalle veer dit jaor neet persoenelek beij uuch langs 
kinne koume meh zalle veer us digitaal beij uuch melle. 
 

Welt geer “vrun vaan de kikkers” weure/blieve daan kin dat veur 11 
euro per seizoen. D’r weurt un naomsjèld gemaakt met eure naom en 
kump bij de aandere “vrun vaan de kikkers” te haange. De naomsjèlde 
staon in De Klaekeburg opgesteld teijens de vastelaovend. 
 
Geer kint ut bedraag euvermaake op bankrekeningnr. 
NL29RABO0159141419  vrun vaan de kikkers “naom” 2021 
 

 
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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Groete cv de Kikkers teikenwedtrijd ……… want hösse kin dit jaor neet. 
 

Aon alle keender vaan Heugem en Randwiek.  
Vint geer `t sjiek um te teikene en diene fantasie euver de 
vastelaovend op papier te zette,daot daan met aon de groete cv de 
kikkers teikenwedtrijd  
 
“Wee maak de sjoenste vastelaovendteikening?” 
 

Maak ’n sjieke teikening euver de vastelaond, wat dien leukste 
vastelaondfieske is of wat vinste ut leukste karnavalspekske, of `n 
sjiek maske. 
 

De teikening kint geer inlevere veur vriedag 12 februari beij, De 
Distele 7 of Doesweien 28 in Heugem.  Vermeld daobeij diene naom, 
leeftied en tillefoonnr vaan ein vaan dien awwers/verzorgers. 
 

Veer maake de 3 prieswinnaars bekint via `nne livestream “op de 
Facebookpagina vaan de Kikkers” op zaoterdag 13 februari um 12.00 
oor. 
 

Succes en daot eur bes.       
 

 https://www.facebook.com/dekikkers 
 
 

 
 
 

 

Alles wat leuk is wordt traditie.     
Zo moet carnaval vroeger één keer 
leuk zijn geweest… Youp van ‘t Hek 

 
 
 
 
 
 
 



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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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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