Jaargang 58

week 27

06.07.2022

Oplage 2400

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
AniCura dierenartsen Maastricht
0433560555
Dierenambulance
09000245
Onderwijs
Kindcentrum Anne Frank
0433612916
Basisschool de Spiegel
0433614472
RK
Kerkloket Heugem
info@parochieheugem.nl
Priesterwachtdienst
0433690670
<info@parochieheugem.nl>;
Services
– Diensten - Divers
0433610060
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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Gezonde vrijwilligers gezocht voor
onderzoek!
Doel: onderzoeken of de microbioom samenstelling van de
darm van patiënten met COPD (chronische longziekte) verschilt
ten opzichte van die van gezonde vrijwilligers. Hiervoor
zoeken wij gezonde personen met een vergelijkbare leeftijd
(55+) als de patiënten met COPD, om de samenstelling van de
darmflora te vergelijken.
•
•

•

Één meetdag van ongeveer 1 uur in
het MUMC+
De dag vóór de meetdag vangt u
uw ontlasting op en daarnaast
houdt u voor 3 dagen een
voedingsdagboek bij.
Tijdens de meetdag nemen we
bloed af, meten we uw lengte en
gewicht en voert u een longfunctietest uit.

Voor deelname aan het onderzoek ontvangt u €25,vergoeding + reiskostenvergoeding.
Bent u geïnteresseerd in deelname of wilt u meer informatie
over het onderzoek ontvangen? Neem dan contact op met de
onderzoekers:
Lieke van Iersel/Lisanne Schuurman
Afdeling longziekten (Dr. Harry Gosker)
Telefoon: 043-3882999
E-mail: Nutrecover-pul@maastrichtuniversity.nl
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Sanitair, gas-, water- en c.v.- installaties.
Termileslaan 140, 6229 VX Maastricht
gsm: 06-25071787
www.Becksinstallatietechniek.nl

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
5

P ar oc hi e H. M i ch aë l
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

Vrijdag
Zaterdag
Zaterdag
Intenties:
Zaterdag
Intenties:
Zaterdag
Intenties:
Zaterdag
Intenties;

Zaterdag
Intenties;
Zaterdag
Zaterdag
Zaterdag
Intenties:
Zaterdag
Intenties:
Zaterdag
Zondag
Intenties:

08 juli
19.00 uur Taizé viering.
09 juli
19.00 uur H. Mis MK. Kap. Pawel.
16 juli
19.00 uur Dankviering EHC GK. Kap Pawel
Jrd. Bèr ^Jeannette Spronck – Pleumeekers.
23 juli
19.00 uur H. Mis Kap. Pawel.
Wil Quaaden (vanwege verjaardag)
30 juli
19.00 uur H. Mis. Kap. Pawel.
Ouders Overhof - Pieters & Ilse; Ouders Bollen - Urlings;
06 augustus 19.00 uur H. Mis. Kap. Slaven.
Jrd. Marie Dassen; Jrd. Ouders Hendrix – Beckers;
Truus Vanderbooren- Merken;
13 augustus 19.00 uur H. Mis. Kap. Slaven.
Bèr & Jeannette Spronck – Pleumeekers:
20 augustus 19.00 uur H. Mis GK. Past. De Jong.
27 augustus 19.00 uur H. Mis. Kap. Slaven.
03 september 19.00 uur H. Mis.
Truus Vanderbooren–Merken;Ouders Meijs-Starren (verjaardag)
10 september 19.00 uur H. Mis.
Jrd. Lins & Jeanne v.d. Boorn – Pieters;
17 september 19.00 uur H. Mis.
25 september 10.00 uur H. Mis. Michaëlfeest/Vrijwilligersdag.
1e Jrd Wil Quaaden; Leden en overleden leden:
St. Michaëlkoor, Michaëls gilde en Harmonie St. Michaël;

16 juli 19.00 uur dankviering communicanten 2022
Op 16 juli a.s. hebben onze
communicanten hun
Dankviering dat zij op 21 mei
(parochie St. Monulphus en
Gondulphus) en op 22 mei jl.
(parochie H. Michael Heugem)
hun communie hebben
gedaan. Dat was een mooie
dag geweest. Het Gezinskoor
zal de viering muzikaal
opluisteren. Na de mis kunnen
we nog gezellig samen koffie
drinken en de leuke herinneringen van de communie voorbereidingsperiode
ophalen.
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Taizé viering 8 juli 19.00 uur

De stilte, de klanken, de teksten, de kaarsjes, ze nodigen uit tot
bezinning. Veel zingen, dat kenmerkt een Taizéviering.
Meerstemmige meditatieve muziek, met vooral veel herhalingen,
waardoor er ruimte in jezelf ontstaat om God te ontmoeten. Doe je mee? We
zijn als Gezinskoor heel blij dat we de Taizévieringen weer kunnen
opstarten, na de onderbreking vanwege corona. We zingen de meditatieve
gezangen uit Taizé en nodigen je uit voor deze viering en, als je wilt, ook
aan te sluiten in de samenzang.

PROCESSIE 26 juni 2022 PAROCHIE H. MICHAËL HEUGEM
Na 2 coronajaren trok de processie traditioneel weer door Heugem.
Het was een mooie sfeervolle processie met vele groepen;
Harmonie St. Michaël, CV de Waterratte, de communiekinderen van 2021 en
2022, kinderen van Kind Centrum Anne Frank en OBS De Spiegel, CV de
kikkers, Dragers gilde Antonius van Padua Scharn en Dragers gilde Sint
Walburga Amby, misdienaars, acolieten, hemeldragers, vlaggendragers,
flambouwdragers en vele anderen. Hopelijk mogen we volgend jaar weer
rekenen op zoveel vrijwilligers die deze processie mogelijk maken.
Hebben jullie ideeën, aan en/of opmerkingen dan hoor ik graag van jullie.
huubsour@gmail.com
Dank jullie wel.
Namens het Processiecomité, Huub Sour

Donderdag 04 augustus is het Kerkloket gesloten

ROCHUSBROONK

04 september 2022
ROCHUSBROONK

Deze week staat op de voorkant een foto van het gedicht van Maarten
van den Berg, zoals dat op de gevel van Kindcentrum Anne Frank te
zien is. Maarten van den Berg heeft op diverse plekken in Maastricht
zijn poëzie verwerkt. Bijvoorbeeld op de markt aan de taxistandplaats.
Daar zijn in de stoeprand de laatste vier regels te lezen van zijn gedicht
‘de ruiters van de stad’ (2006). En op de binnenmuur in de trappenhal
naar de gemeenteraadzaal aan het Mosae Forum staat een kwatrijn
‘de bomen wortelen even diep als wij’ (2015).
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Secretariaat RKHSV
Kapittellaan 38, 6229VP Maastricht
 06-12141452 kantine.  043-3672213
secretaris@rkhsv.nl
www.rkhsv.nl

HOOFDSPONSOR

De laatste evenementen zijn in de drukke maand juni geweest
waaronder ons eigen Intratuin Maastricht jeugdtoernooi en de eerste
editie van het ING Ladies Champions Trophy met twee individuele
winnaars vanuit RKHSV: gefeliciteerd Femke en Meike!

Femke Aussems – beste speelster

Meike Frederix – beste keepster

Wij wensen iedereen een fijne zomervakantie toe, en op naar seizoen
2022-2023!
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HOESKAMER “HEUGEM”
ELKE MAANDAG van 13 tot 16 uur
Ook in de zomer 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 op elke laatste woensdag van de maand van 12.00 tot
15.00 uur de EETKAMER “HEUGEM” houden voor 55-plussers. De eerste
editie van woensdag 25 mei was een groot succes met ruim meer dan 20
deelnemers, de reacties waren erg positief: dank daarvoor!
De eerstvolgende editie is

WOENSDAG 27 JULI

In het kader van voorlichting over gezond eten en gezellig samenzijn kunt u
hier genieten van een kwaliteits- en gezond 3-gangen menu verzorgd door de
chef-koks van Pombella.
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 bijdrage van € 10,- per deelnemer en
aanmelden is gezien het beperkt 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. Voor meer informatie mail naar
info@smile043.nl.
_______________________________________________________
Voor al onze lopende SMILE activiteiten in de zomermaanden – zie onze agenda op
www.smile043.nl – voor meer informatie mail naar info@smile043.nl
Buitengewoon Fit (bootcamp voor ouderen), Bootcamp, Tai chi, Schaakcafé,
Wandelgroep (recreatief), Yoga

9

Harmonie Sint Michaël Heugem - Maastricht geeft
zomerconcert
“Together as One”
Harmonie Sint Michaël sluit de eerste helft van het muzikale jaar voor de
zomervakantie af met een bijzonder zomerconcert. Op zaterdagavond 16
juli zal de harmonie in "Together as One" mensen na tijden van isolatie
weer samen laten komen en laten genieten van prachtige muziek. Het
korps presenteert onder bezielende leiding van dirigent Twan Cox een
gevarieerd programma vol euforie, vreugde, liefde, maar ook verdriet.
Aangevuld met een combo en prachtige zang door soliste Catalijne zal het
een onvergetelijke muzikale avond worden.
Eindelijk weer samen
Na ruim twee jaar zoeken naar manieren om veilig en toch samen muziek
te kunnen maken, kan er eindelijk weer een concert met publiek gegeven
worden. De harmonie uit Heugem heeft in de afgelopen jaren geen kans
onbenut gelaten om toch op de een of andere manier muziek te maken.
Van individueel thuis inspelen en tot één muziekstuk samenvoegen, tot
musiceren in kleine groepjes op 1,5 meter. Altijd op zoek naar wat wel kon!
Programma
Wie herinnert zich niet de prachtige muziek die de harmonie met kerst
2021 online heeft uitgebracht? Hier maakten de muzikanten uit Heugem
voor het eerst kennis met zangeres Catalijne. Een geweldige muzikale
combinatie! De belofte dat ze ooit samen muziek gingen maken met
publiek, werd gedaan en kan op 16 juli eindelijk in vervulling gaan.
Het concert
Het concert vindt plaats op zaterdagavond 16 juli in Gemeenschapshuis De
Klaekeburg aan de Gronsvelderweg in Heugem-Maastricht. Entrée is vrij en
de deuren openen om 19.00 uur. Het leerlingenorkest zal om 19.30 uur de
aftrap verzorgen, waarna het harmonieorkest met combo en zangeres
Catalijne het stokje zullen overnemen.
Meer informatie
Wil je meer weten, kijk dan op de website www.harmoniestmichael.nl of
volg onze activiteiten op facebook.
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Hart voor de Stad

De wijken Heugem en Randwyck
liggen naast elkaar maar verschillen
veel van elkaar. Heugem van oudsher
een dorp maar toch al 122 jaar geleden
geannexeerd
door
Maastricht.
Randwyck een op-gedeelde wijk met
vooral een werk- en een woonfunctie,
bestaat pas sinds 1970 -1980. In
Randwyck werken iedere dag zo ‘n 12
duizend mensen. Dit levert op de
Oeslinger-baan een verkeersbeweging
op van 20.000 voertuigen per etmaal!

meebeslissen over
plannen in de buurt.

de

toekomst-

De raadsfractie van de PvdA in
Maastricht maakt zich sterk voor een
veilige en leefbare woon-omgeving, we
zien graag een doorontwikkeling van
woningbouw en ontmoetingsplekken op
de campus en we zetten daarnaast
graag in op vergroening van uw wijk, zo
kunnen we hittestress tegengaan en
zorgen voor een goede wateropname.
Mijn vraag aan u; hoe kijkt u naar uw
wijk op het gebied van veiligheid en
leefbaarheid – wonen – en klimaat?

In het woongedeelte van de wijk
langs de Hoge Weerd wonen zo’n
2100 mensen. Dan is er nog de
studentencampus in aanbouw. Het
terrein waar de campus voorzien was is
anno 2022 grotendeels in gebruik als
parkeerterrein. In 2021 werden er 252
tijdelijke studenten-woningen gebouwd.
In september 2022 worden daar volgens
plan 600 ‘containerwoningen’ aan toegevoegd. Bewoners van Randwyck zijn
goed geïntegreerd in Heugem. Ze doen
er hun boodschappen en zijn lid van de
voetbalvereniging of fanfare of ze slaan
er hun balletje op de tenniscourt.

Wil je meer informatie of reageren?
Neem dan contact op met je lokale
burgerlid, Jean Pellaers.
E-mail: jean@pellaers.eu

In je eigen buurt wil je prettig leven en
daarom
moeten
de
alledaagse
voorzieningen beschik-baar blijven in de
wijk. Te vaak hebben buurtnetwerken
en andere initiatieven en betrokken
burgers in de buurt het gevoel dat de
gemeente niet naar hen luistert. De
PvdA Maastricht wil dit veranderen, wij
willen juist dat bewoners meepraten én
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Carnavalsvereniging de Waterratte
zaterdag 16 juli a.s.
ophalen oud papier in Heugem en Randwyck.
Graag goed verpakt of gebonden buitenzetten
(bij voorkeur) op zaterdagmorgen vóór 8.00 uur

Geen houten kisten, tempex of plastic tassen.
Heeft u ons gemist?

Plaats dozen of gebonden papier tot
uiterlijk 11 uur achter de Klaekeburg
op de aangewezen plek.
Wij halen deze dozen of bundels
op met de perswagen.
Niet later want dan blijft het papier staan!
Er staat dus GEEN groene container meer
bij de Klaekeburg.
Sponsor ons gratis en bestel via
iksponsor.dewaterratte.nl.
Info 0611911806.
Dank voor ieders begrip en medewerking.

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
12

Vakantie 2022.
De Baorebinder komt de laatste keer vóór de
zomervakantie uit in week 29, dat is 20 juli 2022.
Na de vakantie beginnen we weer in week 35,
dat is 31 augustus 2022
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Natuurmonumenten heeft, na een zorgvuldige afweging, besloten om op de
Sint-Pietersberg langs de Westhelling en boven langs de Duivelsgrot een
raster te plaatsen. Er is nu op beide plekken sprake van ernstige verstoring
van de natuur en bij de Westhelling wordt ook de nachtrust van de bewoners
verstoord. We betreuren dat het plaatsen van de rasters nodig is.
Natuurmonumenten wil de rust terugbrengen voor de natuur en de bewoners
van de Mergelweg. De werkzaamheden hebben eind juni 2022
plaatsgevonden. Degene die daarna over de afrastering klimt is in overtreding
en kan een boete krijgen.
Heeft u naar aanleiding van dit bericht nog vragen, dan kunt u contact
opnemen met Boswachter communicatie Jose Hermens,
E. j.hermens@natuurmonumenten.nl of
M. +31(0) 6 25256374.

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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