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Het nieuwe jaar tikt alweer uren door. 
 

 
 

Voor iedereen een Gelukkig en Zalig Nieuwjaar.    
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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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Een klein dorpje in Randwyck - Deel 1 
 
In Randwyck ligt een wooncomplex waar menige buurtbewoner geen 
weet van heeft. Het is genaamd Vernieuwend Wonen Maastricht en het 
bestaat uit 80 huurwoningen. Het is eind jaren ‘80 gebouwd in de vorm 
van een hoefijzer tegen de vrijeschool aan de Leuvenlaan. In het midden 
van het complex ligt een grote, groene privé-binnentuin met een zandbak, 
schommels en verschillende picknick-meubels. De 80 woningen zijn 
gegroepeerd in 12 clusters (een woord dat in de begintijd consequent met 
een ‘k’ werd geschreven). Typisch is dat wie er wil komen wonen, gekozen 
moet worden door bewoners van het desbetreffende cluster. Desondanks 
is aan interesse van kandidaten geen gebrek: de klapper met 
inschrijfformulieren is dik. 
In 1989 werden de eerste woningen opgeleverd van vereniging 
Vernieuwend Wonen Maastricht (VWM). Zes jaar eerder was het idee 
ontstaan om een bijzonder woonproject te realiseren: de toekomstige 
huurders bepaalden zelf de vorm. Dat is bijzonder omdat dat normaliter 
een voorrecht is van kapitaalkrachtigen die zelf een huis bouwen. Wie 
anno nu door de eerste publicaties van de initiatiefgroep struint, struikelt 
over het idealisme. Er werd door de oprichters gepoogd om via 
architectuur te komen tot een vernieuwing van de samenleving. Er werd 
gezocht naar een bevrijdende mix van ‘individueel’ en 
‘gemeenschappelijk’ wonen. Daar waren tal van gemeenschappelijke 
voorzieningen voor bedacht. Die zijn er dan ook veel binnen VWM: 
gemeenschappelijke woonkamers, wasruimtes, fietsenstallingen en 
logeerkamers. Er werd ook een gebedsruimte (‘stiltezolder’) gebouwd en 
een hobbyzolder voor kinderen. Inmiddels hebben die 
gemeenschappelijke ruimtes veelal andere bestemmingen gekregen; ze 
worden bijvoorbeeld verhuurd als bedrijfsruimte. 
Een grote ontmoetingsruimte zou het centrale punt van de nieuwe 
woongemeenschap gaan vormen. Al snel na de bouw ervan, werd echter 
duidelijk dat het beheer daarvan beter kon worden uitbesteed. De meeste 
bewoners van Randwyck en omstreken kennen die ruimte goed: er zit 
sinds jaar en dag restaurant Thembi in. In een volgend artikel meer over 
de idealen van de eerste bewoners van het ‘dorpje’ Vernieuwend Wonen 
Maastricht in Randwyck. 
 

Sander Bisscheroux 
Een bewoner van Vernieuwend Wonen Maastricht. 
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Vernieuwend Wonen Maastricht in Randwyck. 
 

 
 

Plattegrond Vernieuwend Wonen Maastricht  in Randwyck. 
 

Zeker de moeite waard om een keer door de tuin te wandelen. 
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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     08 januari     16.00 uur  H. Mis. Kap. Kap. Slaven Brajkovic    
Intentie:   zeswekendienst Truus Vanderbooren - Merken: 

In januari iedere maandag 09.00 uur `n ochtend mis 
Zaterdag 15 januari     16.00 uur    H. Mis  Past. Everard deJong 
Zaterdag 22 januari o.v.16.00 uur    H. Mis. 
Zaterdag 29 januari o.v.16.00 uur    H. Mis.     
 

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

 

MEDEDELINGEN PBR 
In Heugem hebben we op het kerkhof een Strooiveld. 
Dit hebben we gecreëerd om de mensen in de buurt de gelegenheid te 
geven om de as van hun dierbare op een mooie plek te kunnen uitstrooien. 
Hiervoor brengen we de mensen 75,00 euro in rekening. 
We plaatsen een herdenkingsplaatje en dit blijft voor 5 jaar hangen. 
Het geld wordt gebruikt voor het onderhoud van het kerkhof. 
Dit hebben we hard nodig om alles er mooi en verzorgd te laten uitzien. 
Tot onze verbazing werd door onze beheerder geconstateerd dat er door 
iemand zonder ons daarvan in kennis te stellen as is uitgestrooid. Dit kan 
toch niet de bedoeling zijn. Wij willen graag als u de as van uw overledene 
wilt laten uitstrooien contact opneemt met de beheerder van ons kerkhof 
Jan Timmermans 043 3615600. 
Samen moeten we ook onze begraafplaats goed blijven verzorgen. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Een kerkgebouw midden in onze wijk. Vroeger een plek waar honderden 
mensen hun geloof beleefden. Een ontmoetingsplek voor velen. Na de mis 
zondagmorgens op het kerkplein even de week doornemen.  
Nu toch nog altijd de plek waar het kerkkoor zingt. De harmonie onze 
diensten opluistert. De kerkklokken luiden voor feest en voor verdriet, voor 
bruidjes, voor een begrafenis. Palmzondag vertrekken de kinderen met hun 
zelfgemaakte Palmpasen naar de verzorgingstehuizen. In mei staan de 
communicantjes in hun mooiste kleren op het mooi versierde kerkplein en 
niet te vergeten onze vormelingen. In juni is het start en eindpunt van onze 
jaarlijkse processie in juni die door de straten van ons dorp trekt.  
Als de Rochusbroonk eind augustus begin september wordt gevierd is de 
mooi verlichte kerk een mooie achtergrond voor dit gezellige dorpsfeest. En 
onze Michaelsviering is een jaarlijks treffen met alle vrijwilligers van de 
kerk.  
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Tijdens de kerstperiode straalt de ster aan de kerktoren je van ver 
tegemoet. Een mooi versierde kerststal wordt ook door veel ouders met 
hun kinderen bezocht. Natuurlijk blijven er nog altijd mensen in onze kerk 
op zaterdag of zondag hun geloof beleven. Hun zorgen toevertrouwen aan 
God of aan Maria.. De plek waar zich toch nog een groot gedeelte van ons 
dorpsleven zich afspeelt. 
Wij willen dan ook graag als parochie onze kerk behouden met als zijn 
tradities. Wij hopen U ook? En dat kan al voor een bijdrage vanaf 2,50 per 
week. Dit gaat niet van zelf. Het onderhoud van het gebouw hakt er alleen 
al behoorlijk in. 
We kunnen uw financiële hulp goed gebruiken. Ook al komt u niet meer zo 
vaak in onze kerk, maar volgt U onze activiteiten en nieuwtjes 
op facebook of via onze website om toch verbonden te blijven met onze 
parochie. We hebben toch het gevoel dat er nog bij veel mensen het 
gevoel leeft om deze ontmoeting -/ bezinningsplek niet verloren te laten 
gaan. Wilt u ons hierbij helpen. We wijzen u graag op de gezinsbijdrage, 
waarbij u ons jaarlijks een vast bedrag overmaakt en tevens onder 
bepaalde voorwaarden van uw belastingaangifte aftrekken. Natuurlijk mag 
u ons ook een eenmalige bijdrage overmaken. 
 

Wilt U ons een bedrag overmaken graag op rekeningnummer IBAN 
NL42RABO0117502286 t.n.v. Kerkbestuur  H. Michaël.  
Minimale kerkbijdrage is 115 euro per jaar (dus ongeveer 2,50 per week, 
dat is 1 kopje koffie op een terras). 

 

wat zal 2022 ons geven 
en vinden wij de liefde van ons leven? 
eenzaamheid staat in de top honderd 

wat ons niet echt verwonderd, 
mensen kunnen niet veel meer verdragen 

dat gaat hun liefde vertragen 
ze gaan dan maar uit elkaar 

hij hier, zij daar 
laat 2022 worden wat je er van verwacht 

en dat `t leven je toe lacht. 
 

Kerkloket 24/7 bereikbaar via  info@parochieheugem.nl 
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     Secretariaat RKHSV 
Kapittellaan 38, 6229VP Maastricht 
 06-12141452 kantine.  043-3672213  
secretaris@rkhsv.nl           www.rkhsv.nl 

 
 

   
 
HOOFDSPONSOR 

 

 
 
Namens het RKHSV bestuur wensen 
wij al onze leden, sponsoren, 
sympathisanten, vrijwilligers, ouders 
en buurtgenoten de beste wensen 
voor 2022: laten we hopen dat we 
meer aan het voetballen toe komen!!! 
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Sanitair, gas-, water- en c.v.- installaties.  

 
Termileslaan 140, 6229 VX Maastricht  

 
gsm: 06-25071787 

 
 www.Becksinstallatietechniek.nl 

 
 

 
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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De jaarlijkse 

lezersbijdrage 2021 

 

Tot 31.12.2021 zijn de stortingen blijven doorgaan. 
De lezersbijdrage op deze datum een saldo van bijna € 1.400.--. 

Heel hartelijk dank daarvoor. Met deze steun gaan wij met vertrouwen  
het nieuwe jaar in.  
 

Ook in 2022 is een vrijwillige bijdrage van minimaal € 5,00  nog steeds van 
harte welkom. Deze bijdrage over te maken op  NL05RABO0117597236 
t.n.v. Baorebinder Maastricht. 
 

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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. 
 

OUD PAPIER in week 02.2022 
dat is op zaterdag 15 januari 
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                                                  www.hierezitting.nl   
 
 

 

Hiere, lede vaan de Stichting Hierezitting Heugem, 
 
Veer kinne uuch melle dat d’n  ierste kaartverkoup  op vriedag 
aovend 7 jannewarie 2022 neet kin plaots vinde.  
 

D’n twiede kaartverkoup is gepland veur zaoterdag middag 22 
jannewarie 2022.  
Of en op wat veur un meneer us zitting geit plaots vinde is nog 
ummertouw oondudelek. 
 

Haw daoveur koumende tied euze website;  www.hierezitting.nl in 
de gate.  
 

Ùt  bestuur Stiechting Hierezitting Heugem,  
wins uuch, un gelökkeg en gezoond 2022. 

 

Mèt vrunteleke compleminte,  
Bestuur Stiechting Hierezitting Heugem.        
 

 
Boerderijdieren 

 

 
 

www.vickyfotowereld.nl 

 
Boerderijdieren 

 

 
 

www.vickyfotowereld.nl 
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Harmonie St. Michaël 

Heugem 
 
Tussen kerst en Nieuwjaar werden door de leerlingen en leden  
van de harmonie de bekende Heugemse wafels verkocht. Meer dan 
2000 wafels werden gebakken en verkocht tot ver buiten Heugem. 
Wij danken iedereen voor de bestellingen en spontane afname. 
 
De opbrengst van de wafelactie komt geheel ten goede aan de 
opleiding en aanschaf van instrumenten voor de leerlingen en 
leerlingenorkest. 
 
Deze actie werd gesponsord en mogelijk gemaakt door  
PLUS Franssen, Bakkerij Paulissen en De Klaekeburg, waarvoor 
onze hartelijke dank. 
 
Leerlingenorkest Harmonie St. Michaël Heugem 
 
 
 

 

 

 
 
Anita en Peter Custers-Kluyt trots op hun werk. 

 
Oud muzikant Huubke 
kocht de eerste wafels. 
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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

 
 
 
 
 
 

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.  

Wij wensen iedereen ondanks alle 
coronamaatregelen een mooi, gezond, 
sportief en gezellig 2022! Houdt onze 
website en de Baorebinder in de gaten voor 
al onze activiteiten in het nieuwe jaar. 
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gemeentemaastricht.nl/afval-en-milieu/tegemoetkoming

Heeft u veel medisch afval? 
Kunt u incontinentiemateriaal  
niet zelf naar het milieuperron brengen?

Ga na of u gratis restzakken  
en/of een medische afvalemmer krijgt

Samen halen we 
het beste uit afval

14 043

Meer informatie?
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