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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 
Bewonerscommissie Heugem - infobcheugem@ziggo.nl 
Zonnebloem Heugem-Randwyck-de Heeg 0616356133 

 
De Baorebinder is ook te lezen op www.HeugemRandwyck.nl 
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De Universiteit Maastricht zoekt deelnemers voor 
onderzoek naar de relatie tussen de hoeveelheid vet in 
de lever en de opname van suiker in de lever in gezonde 
mannen en vrouwen met overgewicht en/of obesitas 
(en zonder diabetes). Voor het onderzoek worden er 
verschillende testen gedaan. Zo zal de samenstelling en 
hoeveelheid van het vet in de lever onderzocht 
worden met een MRI-scan. Suikeropname in de lever 
wordt gemeten door middel van een PET-scan en 
radioactieve tracer. Daarnaast zal gekeken worden naar 
de aanmaak van nieuwe vetten in de lever en wordt er 
een test naar insulinegevoeligheid uitgevoerd. Tijdens 
de testdagen wordt ook bloed afgenomen.

Vooraf wordt getest of u geschikt bent voor deelname.

Bij deelname aan de studie zult u in 3-4 weken tijd 
3 keer op de universiteit aanwezig zijn: 1 kort bezoek 
van 2.5 uur, 1 bezoek van 9.5 uur, 1 lange bezoek met 
overnachting (18.5 uur). 
Na deelname ontvangt u €350

Bij interesse neem contact op met: 
Jeremy Basset  
( 0638145779
8 j.bassetsagarminaga@maastrichtuniversity.nl

www.dmrg.nl
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OUD PAPIER in week 20,  
dat is op zaterdag 21 mei 

 

 

 
 
Sanitair, gas-, water- en c.v.- installaties.  

 
Termileslaan 140, 6229 VX Maastricht  

 
gsm: 06-25071787 

 
 www.Becksinstallatietechniek.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 
      24/7 via:  info@parochieheugem.nl 

Rabo NL42RABO0117502286  t.n.v. PBR H. Michaël 
========================================================-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------C 

 

Zaterdag      14 mei        19.00 uur H. Mis MK. Kap. Pawel Zelazny. 
Zaterdag      21 mei        19.00 uur       H. Mis GK. Kap. Slaven Brajkovic. 
Zondag        22 mei        11.00 uur       EHC  Harmonie     Kap. Slaven. 
Donderdag  26 mei         10.00 uur       H. Mis.      Kap. Slaven Brajkovic. 
Intenties:   Bèr & Jeannette Spronck – Pleumeekers. 
Zaterdag     28 mei         19.00 uur       H. Mis MK.  Kap. Pawel Zelazny. 
Zaterdag     04 juni          19.00 uur  H. Mis. 
Intenties:        Truus Vanderbooren – Merken. 
Zondag       05 juni          10.00 uur      H. Mis 
Intenties:               Ouders Overhof - Pieters & Ilse: Ouders Bollen - Urlings: 

                           Bèr & Jeannette Spronck -  Pleumeekers; Wil Quaaden. 
Zaterdag     11 juni          19.00 uur      H. Mis MK. 
Zaterdag     18 juni          19.00 uur      H. Mis GK. 
Zaterdag     25 juni          19.00 uur      H. Mis MK. 
Zondag       26 juni          09.30 uur      H. Mis + Processie  
Zaterdag     02 juli           19.00 uur      H. Mis 
Intenties:         Jrd. Cecilia & Louis Beckers; Truus Vanderbooren – Merken 
Zaterdag     09 juli           19.00 uur      H. Mis MK. 
Zaterdag     16 juli           19.00 uur      H. Mis GK. 
Intenties:                          Jrd. Bèr & Jeannette Sprock – Pleumeekers; 
Zaterdag     23 juli           19.00 uur      H. Mis 
Intenties:     Wil Quaaden (v w. verjaardag ) 
Zaterdag     30 juli           19.00 uur      H. Mis 
Intenties:               Ouders Overhof - Pieters & Ilse: Ouders Bollen - Urlings: 
 

Misintenties  tijdens de grote schoolvakantie 2022 
Van 23 juli t/m 04 september 2022 is de grote schoolvakantie. 

Misintenties die vermeld dienen te worden in de Baorebinder zullen 
voor een langere periode opgegeven moeten gaan worden. 
Het gaat hier over de misintenties in de periode van 23 juli t/m 11 
september 2022. 
De uiterste datum voor het opgeven van misintenties die 
vermeld moeten worden in de Baorebinder zijn:  
 

    * Fysiek is de laatste mogelijkheid bij het kerkloket uiterlijk 
        donderdag 07 juli tussen 11.00 tot 11.30 uur    
    * via info@parocieheugem.nl uiterlijk donderdag 14 juli 
 

Donderdag 04 augustus is het Kerkloket gesloten. 
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Communiezondag 
 

Zondag 22 mei 11.00 uur zullen vanuit onze Parochiegemeenschap, 
“Heugem / Randwyck”, de navolgende kinderen hun 1e heilige communie 
ontvangen 
 

 
Deon Heynen - Loreanne Roos - Bibi Verhoeven 

Abigail Feijt - Domenico Geerkens -  Maya Mortiaux 
Thiago Martinez - Tessa Louisa - Noemi Pibiri 

 

 

De feestelingen worden om 10.45 uur afgehaald aan het Kind centrum 
Anne Frank, ingang Heugemerstraat, door: Kap. Slaven, acolieten, 
Parochiële Bestuursraad en drumband Harmonie St. Michaël. Wij vragen 
de bewoners van de route, Heugemerstraat – Heugemer Pastoorsstraat, 
de vlag uit te hangen, dat zeker zal bijdrage tot verhoging van het 
feestgevoel!  We feliciteren deze 9 jongens en meisjes met dit grote feest 
en hopen dat de maandenlange voorbereidingen door de werkgroepen die 
gezorgd hebben voor de inhoud, de catechese, de praktische zaken rond 
presentatie, met knutselen, tekstboekjes, het oefenen en de 
communieviering zelf, zijn vruchten zal opleveren.   
                            Werkgroep Eerste H. Communie. 

   
 

 
 
 

 
 

Proficiat aan communicantjes, ouders en familie. 
Maak er een feestelijke dag van: 

 

“een dag om lief te hebben; een dag om te luisteren; 
een dag om te bewaren; een dag om mee te dragen, 
een heel leven lang ter herinnering aan de eerste 
H. Communie” 

 

                                                         Redactie BB 
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Unieke samenwerking tussen Maos & Neker  
(Zaank en kèmedie vereiniging) en Mestreechter Operétte Vereiniging 

 

Euver de brögk: 
muzikaal flaneren, ontmoeten en genieten! 

 

Op 18 en 19 juni om 20.00 uur in het Kapelaan Lochtmanhuis aan de 
Populierweg 36 Limmel-Maastricht. 

Kaarten 
Kaarten voor ‘Euver de brögk’ (incl. 1 consumptie) zijn verkrijgbaar                

voor 10 euro per stuk bij: 
Tapperij en Stadsherberg de Poshoorn: Stationsstraat 47 Maastricht 

Primera Kalimero (Brusselsepoort) en Primera Keulen (Heugem en Heer) 
 

 
   

 
 
 

 
  HOME-START043 / TRAJEKT zoekt VRIJWILLIGERS M/V 

 
Binnenkort starten wij weer een nieuw aanbod/ cursus 
 
*  Bent u vader of moeder?  *  Wilt u met uw ervaring als vader of moeder,   
   gezinnen ondersteunen, die overbelast zijn en behoefte hebben aan een steuntje in de rug? 
*  Bent u enthousiast, kunt u warmte bieden en goed luisteren? 
*  Heeft u ongeveer 4 uur per week tijd over? 
 
DAN BENT U DE PERSOON, DIE WIJ ZOEKEN!!! 
 Home-Start043 richt zich op gezinnen, waar het even “niet zo lekker loopt”. Dit kan komen door 
teveel kopzorgen, stress in het gezin, handjes tekort, familie die niet ‘om de hoek woont’, er alleen 
voor staan.....- Vrijwilligers van Home-Start043 bieden dan steun, praktische hulp en/of vriendschap. 
Zo heeft Home-Start043 het afgelopen jaar met 19 vrijwilligers ondersteuning geboden aan meer 
dan 28 gezinnen en dus 81 kinderen in Maastricht én Heuvelland. Volgend jaar bestaat Home-
Start043 zelfs al 30 jaar in Maastricht en in Nederland.  
Om dit mooie project vorm te blijven geven hebben wij Uw bijdrage hard nodig! 
 
Wat biedt de Home-Start-vrijwilliger een gezin: 
• een luisterend oor, een steuntje in de rug  * de levens- en opvoed-ervaring als ouder 
• tijd, één maal per week ’n dagdeel naar eigen inzicht en agenda! 
 
Wat biedt Home-Start043 de vrijwilligers: 
• zinvolle en fijne contacten met ouders en kinderen * een voorbereidende cursus 
• begeleiding en ondersteuning bij het werk als vrijwilliger  * reis-/ onkostenvergoeding en 

attenties. 
 
Voor aanmelding en/of meer informatie kunt u bellen/mailen met: 
 
Mariëlla Bakker/ Tamara Luiken/ Heleen Langeveld : BC Mariaberg 
Anjelierenstraat 35, 6214 SW Maastricht, T 043-7630040, E homestart043@trajekt.nl 
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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



10

 

HOESKAMER “HEUGEM” 

      ELKE MAANDAG van 13 tot 16 uur 

Ook in mei vindt wekelijks op de maandag de 
hoeskamer Heugem plaats in de sportkantine 
van het sportpark Heugem van 13 tot 16 uur. 
Wees welkom om een potje te komen kaarten, 
darten, schaken, sjoelbakken, een praatje 
maken, socializen, of om een drankje te doen: 
IEDEREEN IS WELKOM 

  
 

       

 
      EETKAMER “HEUGEM” 

 

Naast de wekelijkse HOESKAMER “HEUGEM” op maandagmiddag 
gaat SMILE maandelijks met ingang van woensdag 25 mei 2022 op 
elke laatste woensdag van de maand van 12.00 tot 15.00 uur de 
EETKAMER “HEUGEM” houden voor 55-plussers. 
 

In het kader van voorlichting over gezond eten en gezellig samenzijn  
kunt hier genieten van een kwaliteits- en gezond 3-gangen menu 
verzorgd door de chef-koks van Pombella. Het menu wordt vooraf op 
de website van SMILE (www.smile043.nl) bekend gemaakt. 
 

U krijgt van de chef-koks uitleg over de geserveerde gerechten en er 
is gelegenheid tot vragen stellen. 
 

Na afloop is het napraten bij koffie/thee met wat lekkers want 
genieten en gezelligheid staat bij SMILE altijd voorop. 
 

We vragen voor deze middag een eigen bijdragen van € 10,- per 
deelnemer en aanmelden is gezien het beperkte aantal plaatsen 
vereist! U kunt dit doen tijdens de activiteiten van SMILE in de 
kantine van het sportpark Heugem. U kunt dan gelijk ook uw bijdrage 
betalen. 
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     Secretariaat RKHSV 
Kapittellaan 38, 6229VP Maastricht 
 06-12141452 kantine.  043-3672213  
secretaris@rkhsv.nl           www.rkhsv.nl 

 
 

   
 
HOOFDSPONSOR 

 
Programma voor donderdag 12 mei 2022 
RKHSV en DBSV 1 seniorenteams 
RKHSV 1-SCHIMMERT 1 20.00 uur 
 
Programma voor zaterdag 14 mei 2022 
RKHSV jeugd/senioren – thuiswedstrijden 
RKHSV G1-VV MAASTRICHT WEST G1 14.45 uur 
RKHSV JO19-1-CAESAR JO19-1 15.15 uur 
RKHSV JO19-2-VV HELLAS JO19-1 13.00 uur 
RKHSV JO14-1-DE STER JO14-2 11.00 uur 
RKHSV JO13-1-EIJSDEN JO13-1JM 11.00 uur 
RKHSV JO13-2-LINDENHEUVEL/HEIDEBLOEM JO13-1 11.00 uur 
RKHSV JO10-1-LEONIDAS-W JO10-2 09.30 uur 
RKHSV JO9-2-SCHARN JO9-4 09.30 uur 
RKHSV JO8-1-HEER JO8-2 09.30 uur 
 
RKHSV jeugd – uitwedstrijden 
SPARTA’18/WITTENHORST MO19-1-RKHSV MO19-1 13.30 uur 
VV SCHAESBERG JO17-1-RKHSV JO17-1  14.00 uur 
LEONIDAS-W JO17-1-RKHSV JO17-2 12.30 uur 
SITTARD MO15-1-RKHSV MO15-1 11.30 uur 
SITTARD MO13-2-RKHSV MO13-1 10.15 uur 
GEEERTRUIDSE B JO11-1-RKHSV JO11-1 10.00 uur 
RKUVC JO10-1-RKHSV JO10-2 09.15 uur 
EIJSDEN JO9-3-RKHSV JO9-1 09.30 uur 
GEERTRUIDSE B JO8-1-RKHSV JO8-2 10.00 uur 
 
Programma voor zondag 15 mei 2022 
RKHSV en DBSV 1 seniorenteams 
LEONIDAS W 1-RKHSV 1 14.30 uur 
RKHSV 2-WDZ  2 11.45 uur 
RKHSV VR1-BEKKERVELD VR2 12.00 uur 
RKHSV 3-SV MEERSSEN 3 09.30 uur 
RKHSV 5-RKMVC 4 09.30 uur 
RKHSV 6-DAALHOF 6 14.00 uur 
RKHSV 7-DAALHOF 5 14.00 uur 
DBSV 1-RKVV NEERBEEK 1 14.30 uur 
DBSV 2-GEUSSELT SPORT 2 12.00 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 21 mei 2022 
RKHSV jeugd – thuiswedstrijden 
RKHSV G2-CAESAR G1JM 14.45 uur 
RKHSV JO19-3-UOW’02/LHC JO19-4 13.00 uur 
RKHSV MO19-1- HELDEN MO19-1 15.15 uur 
RKHSV JO17-2 RKASV JO17-1 15.15 uur 
RKHSV MO15-1-SPC LEEUWEN MO15-1 11.00 uur 
RKHSV JO13-1-SV GEULDAL JO13-1JM 11.00 uur 
RKHSV JO13-2-SCHARN JO13-3 11.00 uur 
RKHSV MO13-1-LANGEBERG MO13-1 09.30 uur 
RKHSV JO10-1-SCG JO10-1 09.30 uur 
RKHSV JO9-2-RVU JO9-1 09.30 uur 
RKHSV JO8-2-DAALHOF JO8-2 09.30 uur 
 
RKHSV jeugd – uitwedstrijden 
HEYTHUYSEN G1-RKHSV G1 14.00 uur 
WELTANIA JO19-1-RKHSV JO19-1 13.00 uur 
SV MEERSSEN/RVU JO19-2-RKHSV JO19-2 14.30 uur 
KERKRADE WEST JO14-1-RKHSV JO14-1  12.45 uur 
SCHARN JO11-3-RKHSV JO11-1 10.00 uur 
CAESAR JO10-3JM-RKHSV JO10-2 10.30 uur 
HASLOU JO10-2-RKHSV JO10-3 10.15 uur 
KEER JO9-1-RKHSV JO9-1 09.00 uur 
SPC.JEKERDAL JO8-3-RKHSV JO8-1 08.45 uur 
 
Programma voor zondag 22 mei 2022 
RKHSV en DBSV 1 seniorenteams 
RKHSV 1-RKVVM 1 14.30 uur 
VOERENDAAL 2-RKHSV 2 11.00 uur 
VV HELLAS VR1-RKHSV VR1 11.00 uur 
BEMELEN 2-RKHSV 5 11.00 uur 
HEER 7-RKHSV 6 12.00 uur 
RVU 5-RKHSV 7 12.30 uur 
SV HULSBERG 1-DBSV 1 14.30 uur 
 
Op wedstrijddagen is onze sportkantine geopend, wees welkom voor 
een kop koffie, wat fris of anderszins! 
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De IJsheiligen: Pancratius, Servatius en Bonifatius op 

een humoristische tekening van Henri Verstijnen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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 de 
week van 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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