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De Nobelprijzen van 2022 zijn weer uitgereikt. 
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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 
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 - Bewonerscom.Heugem@outlook.com 
Zonnebloem Heugem-Randwyck-de Heeg 0616356133 

 
 
 

De Baorebinder is ook te lezen op www.HeugemRandwyck.nl 
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De Waterratte Revue 

 
 

Leef vastelaovendsvrun,  
 

CV De Waterratte oet Heugem hawwe weer hun jaorlijks 
openingsbal.  
 

Op zaoterdag 19 november 2022 aonvaank 20.30 oor. 
 

De zaol vaan de Klaekeburg geit ope um 19.30 oor.  
 

Veer höbbe weer geweldige artieste in ‘n sjieke entourage. 
Met topartiesten: Roy Moonen, Frans Theunisz, Marjolein 
Heiltjes, Eric Ghelen, De Knöppele en Katja Henz.  
 

De entrée is € 11,-. Veer wèlle eiderein oetnüdige veur dit 
sjieke feeske. Geer kint kaarte koupe……. online op 
http://www.dewaterratte.nl/revu of koup de kaart bij: 
Liliverde: Heugemerpastoorstraat 14; Kantine RKHSV; 
Tenniskantine LTV; Dicker & Schutz, Molensingel 9 of bij 
Harry Schobbe, Salviabeemd 9.  
 
Mèt vreunteleke vastelaovends compleminte ‘t bestuur 
vaan CV Waterratte 
 

 

 

”zaterdag 15 oktober 
ophalen oud papier” 

 



De Nobelprijs is een jaarlijkse geldprijs voor wetenschappers 
die een opmerkelijke prestatie hebben geleverd op het gebied van de 
natuurkunde, scheikunde, fysiologie of geneeskunde, letterkunde en 
bevordering en behoud van de vrede. De prijs werd ingesteld in 1895 
in het testament van Alfred Nobel, en in 1901 na zijn overlijden voor 
het eerst uitgereikt. 

Prijswinnaars in 2022 zijn onder andere de Zweedse Svante Pääbo 
voor geneeskunde en de Franse Annie Ernaux voor literatuur. 
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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



6

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 15 oktober      19.00 uur H. Mis Past. Everard de Jong. 
Zaterdag 22 oktober      19.00 uur H. Mis Kap. Arockia Austin. 
Zaterdag 29 oktober       19.00 uur H. Mis  Past. Everard de Jong. 

 Allerheiligenring (MK). 
Intenties:   Jrd. Ouders Custers–Lardenoije:  
  Jrd. Paul & Nellie Cortenraede- Habets;  

       Jrd. Lowie & Greta koolen - van glabbeeck;  
Ouders Jef & Nettie van den Boorn – Theunissen:  

  Bèr & Jeannette Spronck - Pleumeekers. 
Zondag 30 oktober       15.00 uur Allerzielen lof / Grafzegening. (JR) 
Zaterdag 05 november   19.00 uur H. Mis. 
Intenties:                         Truus Vanderbooren – Merken. 
Zaterdag 12 november   19.00 uur H. Mis. 
Intenties:  Ouders John & Fieny Baan – Dohmen. 
Zaterdag 19 november   19.00 uur H. Mis (MK). 
Intenties: Ouders Overhof - Pieters & Ilse; Ouders Bollen - Urlings. 
Zaterdag 26 november   19.00 uur H. Mis 1e Advent. 
Zaterdag 03 december   19.00 uur H. Mis 2e advent (MK).  
Intenties:  Truus Vanderbooren – Merken. 
Zaterdag 10 december   19.00 uur H. Mis 3e advent (MK). 
Intenties Ouders Overhof - Pieters & Ilse; Ouders Overhof – Urlings. 
Zaterdag 17 december   19.00 uur H. Mis 4e advent. 
Intenties: Ouders Harrie & Mia Claessens - van Hoornen. 
Zaterdag 24 december   16.45 uur Herdertjestocht (O V). 
                         19.00 uur Gezinsmis. 
                         21.30 uur Nachtmis (MK). 
Zondag 25 december   10.00 uur H. Mis. 
Intenties: Ouders Bosch – Lardenoije & Zoon; Wil Quaaden; 
 Bèr & Jeannette Spronck – Pleumeekers. 
Maandag 26 december   10.00 uur H. Mis Past. De Jong 
Zaterdag 31 december   19.00 uur H. Mis.  
 

         Ieder jaar staat er in onze kerk een mooie kerststal. 
         Naast de mooie beelden wordt hij aangekleed met mooi groen, coniferen 
         en sparren. Wilt u de komende weken rond kijken in uw tuin. 
Er staat misschien een conifeer of spar die u kwijt wilt. 
Het liefst rond de 5 meter maar wat kleinere mogen ook. 
Wij komen ze graag begin december bij u ophalen of omzagen, de wortels 
halen we er niet uit. U kunt contact opnemen met:  
John Baan 06 42357878 Of met Huub Sour 06 18973847 
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Beste parochianen, beste mensen 
 

Mijn naam is Andy Fred García Merino  ben 29 jaar oud en afkomstig uit 
México. Ik kom uit een gezin van drie kinderen waarvan ik de oudste ben. Ik 
heb nog twee zussen van 23 en 21.  
Mijn roeping tot het priesterschap heb ik ervaren als een mooi avontuur, 
samen met de Heer. Hij is immers degene die roept, en die ook mensen 
overal ter wereld zendt om de blijde boodschap te verkondigen. 
Hoe dan ook, mijn roeping is niet altijd vanzelfsprekend geweest. Ik was wel 
katholiek en mijn familie ook, maar wij hadden weinig met de kerk te maken. 
Ik had nooit gedacht dat de Heer mij zou roepen om hem te volgen op een 
bijzondere manier. Totdat ik op een bepaald moment van mijn leven, de liefde 
van God diep kon ervaren. Niet alleen voor mij, maar ook voor mijn familie. 
Wij zijn dankzij de Neocatechumenale weg terug naar e kerk gekomen en 
begonnen ons geloof te beleven binnen een gemeenschap van concrete 
broeders en zusters. Daar is ook mijn roeping tot het priesterschap ontstaan! 
 

Ik ben naar Nederland gekomen in het jaar 2012, 
zonder veel te weten over dit land: de taal, cultuur, 
het weer, enz. Dit was allemaal nieuw voor mij, maar 
God heeft mij altijd geholpen en gelukkig kon ik snel 
wennen. Ik heb mijn opleiding gevolgd in het 
Grootseminarie Redemptoris Mater, in Blankenberg, 

Cadier en Keer. De studies heb ik gevolgd in het Grootseminarie Rolduc, in 
Kerkrade. Inmiddels is het tien jaar dat ik hier ben, en volgende maand word 
ik tot diaken gewijd.  
Ik ben zeer blij met de benoeming als kapelaan in deze parochies van 
Maastricht-Oost, en ik hoop dat wij in de komende tijd elkaar leren kennen. Ik 
sta nog altijd open om bij u langs te gaan, een bezoekje te brengen en zo 
kennis te maken!  

 
Oplossing woordzoeker van week 35.2022 was 

 

n a c h t v o r s t 
 

De PLUS tegoedbon gaat naar CK. Tilly. Proficiat. 
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Carnavalsvereniging de Waterratte 
zaterdag 15 oktober 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. 
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KOM EN DOE MEE bij onze 
activiteiten! Je betaalt alleen bij deelname en 
de eerste deelname is gratis. Zie verder onze website 
bij “Activiteiten” -  www.smile043.nl 
 

 

SMILE-EETKAMER “HEUGEM”     
In het kader van voorlichting over gezond eten en gezellig samenzijn kunt u 
hier genieten van een kwaliteits- en gezond 3-gangen menu van de chef-koks 
van Pombella. 
 
HET MENU van woensdag 26 oktober: 
VOORGERECHT:    Carpaccio van verse rode bietjes 
HOOFDGERECHT: Winterse stoofpot 
NAGERECHT:         Yoghurt mouse met compôt van vers fruit 
 
Er wordt afgesloten met koffie/thee en wat lekkers om gezellig na te praten 
want genieten en gezelligheid staat bij SMILE voorop. 
 

De eigen bijdrage bedraagt € 10,- per deelnemer.  
 

Woensdag 26 oktober 2022 van 13.00 uur tot 15.00 uur Kantine RKHSV / 
sportpark Heugem 

Reserveren is vereist! 
 

Aanmelding tot 21 oktober op info@smile043.nl of tijdens de SMILE-
activiteiten (kantine van RKHSV) 
 

NIEUW BIJ SMILE 
Workshop gebruik van smartphone en tablet 
 

Op maandag 17 oktober 2022 vindt in de bestuurskamer 
van RKHSV op het sportpark Heugem van 13.00 tot 14.00 
uur de eerste van een serie workshops gebruik van 
smartphone en tablet plaats. De eerste workshop heeft als 
thema “foto’s”. 

 

Je leert er in een klein groepje bij een kopje koffie alles over foto’s maken, bewerken, 
opslaan, delen, verzenden etc. op je eigen smartphone of tablet. 
  
Meld je snel aan op info@smile043.nl / deelname is gratis                                                             
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Beste ouders/verzorgers,  
  
Graag willen wij als carnavalsvereniging de kikkers, nieuw leven 
inblazen in activiteiten uit vergane jaren binnen Heugem en Randwyck.   
Op 28 Oktober trappen we af met een Halloweentocht. Deze 
Halloweentocht zal dit jaar vooral plaats gaan vinden in het oude 
gedeelte van Heugem.  
Denk hierbij aan: Termileslaan, De Beente, Sint Michaelsweg, Oude 
Maasstraat, Kapittellaan, Wardehofplein, Lochterstraat, 
Heugemerstraat, De Distele, Heugemerpastoorstraat,  
Heugemerkerkstraat, Heugemermolenstraat.  
  
De bewoners van deze straten worden hierover geïnformeerd. Wanneer 
de bewoner mee wil doen en kinderen mogen aanbellen, zullen deze de 
bijgevoegde tekening van een Halloweentocht kikker op een zichtbare 
plek plaatsen. De tekening is ook te downloaden op 
www.cvdekikkers.nl. Tussen deze straten zullen een aantal scary zones 
zijn en zullen een aantal versnaperingen worden aangeboden.  
  
De scary zones zijn op de volgende plekken:  
Beginpunt speeltuintje Bolderikweerd, Wardehofplein, Kerkplein, 
Rustplek Heugemerkerkstraat (versnapering, Eindpunt grasveld 
Termileslaan (versnapering)  
  
Verzamelen en vetrekken van de scary Halloweentocht is om 18.30u 
vanuit het speeltuintje aan het Bolderikplein.  
Vanuit hier mogen de kinderen zelf kiezen via welke weg ze de 
rustpunten/scary zones gaan bezoeken. Dus trek jullie engste pakjes 
aan en hopelijk zien we jullie om samen lekker te griezelen.  
  
Jeugd Carnavalsvereniging De Kikkers  
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Als de kinderen mogen aanbellen plaats deze Halloweentocht-kikker 
dan op een zichtbare plek. 
De tekening kunnen de kinderen zelf groen kleuren. 
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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 15 oktober 2022 
RKHSV jeugd – thuiswedstrijden 
RKHSV JO19-2-DE LEEUW JO19-2JM 13.00 uur 
RKHSV JO11-1-FC GELEEN-ZUID JO11-2JM 09.30 uur 
RKHSV JO11-2-GEERTRUIDSE BOYS JO11-1 09.30 uur 
RKHSV JO10-1-SCG JO10-1 09.30 uur 
RKHSV JO9-1-HEER JO9-2 09.30 uur 
 
Programma voor zaterdag 15 oktober 2022 
RKHSV jeugd – uitwedstrijden 
VOERENDAAL MO20-1-ST RKHSV/SCHARN MO20-1 15.00 uur 
SCG JO17-1-RKHSV JO17-1 15.00 uur 
SCHARN MO15-1-RKHSV MO15-1 11.30 uur 
VV MAASTRICHT WEST MO12-1-RKHSV JO12-1 10.00 uur 
SCHARN MO11-1-RKHSV JO11-3 10.00 uur 
SCHARN JO10-4-RKHSV JO10-2 08.45 uur 
DAALHOF JO8-1-RKHSV JO8-1 11.00 uur 
 
Programma voor zondag 16 oktober 2022 
RKHSV en DBSV 1 seniorenteams 
WIJNANDIA I 1-RKHSV 1 14.30 uur 
BEKKERVELD 2 -RKHSV 2 11.30 uur 
SNA VR1-RKHSV VR1 10.00 uur 
VV MAASTRICHT WEST 5-RKHSV 3 11.30 uur 
GEERTRUIDSE BOYS 2-RKHSV 4  10.30 uur 
LEONIDAS-W 5-RKHSV 5  11.00 uur 
DBSV 1-KEER 1  14.30 uur 
 
 

Als u interesse heeft om dit nieuwe seizoen als 
vrijwilliger aan de slag te gaan (als jeugdleider, 
of helpen in sportkantine, of als dagcoördinator), 
neem dan vrijblijvend contact op met Ralph Mak 
via secretaris@rkhsv.nl. 
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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 22 oktober 2022 
RKHSV jeugd – thuiswedstrijden 
ST RKHSV/SCHARN MO20-1-SVO DVC’16 MO20-1 15.15 uur 
 
Programma voor zaterdag 22 oktober 2022 
RKHSV jeugd – uitwedstrijden 
HEER JO10-2-RKHSV JO10-1 10.00 uur 
WDZ JO8-2-RKHSV JO8-1 09.30 uur 
 
Programma voor zondag 23 oktober 2022 
RKHSV seniorenteams – BEKERPROGRAMMA 
RKHSV VR1-KEER VR2 12.00 uur 
RKHSV 3-RKVVM 2 09.45 uur 
 
 
WEES WELKOM: de laatste kaarten! 
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Kruiswoordpuzzel 

 
 
Horizontaal:  1. Niet overdreven 4. Deel van een vrachtwagen 8. Stonde 9. Afwijzing 
10. Geschrift 12. Wijnsoort 14. Iers republikeins leger (afk.) 15. Enzovoorts (afk.) 16. 
Jongensnaam 18. Voldoende gekookt 21. De manier waarop 23. Onstoffelijk wezen 
25. Kerkelijke ceremonie 28. Meisjesnaam 30. Indonesisch eiland 31. Jongensnaam 
32. Bundel twijgen 34. Jongensnaam 35. Rivier in Italië 37. Verlies van inkomsten 40. 
Voorzetsel 41. Wereldtaal 42. Reeks van tonen 43. Land in Afrika   
 
Verticaal:  1. Deel van een rivier 2. Extra loon 3. Winderig koud 4. Gereedschap van 
schoenmaker 5. Automatische knipperlicht-installatie 6. Deel van skelet 7. Gevaarte 
11. Tegenslag 13. IJzerhoudende grond 16. Voorspoed 17. Welnu 19. Levenslucht 20. 
Arbeidstijdverkorting 22. Bid (Lat.) 24. Alvorens 26. Plaats in N.-Brabant 27. Metaal-
bewerker 29. Land in het Midden-Oosten 30. Korf 31. Vloer 33. Losbandig drinkfeest 
36. Gas 38. Opstootje 39. In buitengewone dienst 
 

Maak kans op een cadeaubon ter waarde van € 10, te besteden bij 
de PLUS te Heugem. Stuur dan de oplossing van deze puzzel vóór   
25 oktober a.s. naar redactie@baorebinder.nl. 
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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 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. 

 

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

 
Termileslaan 140, 6229 VX Maastricht  

 
gsm: 06-25071787 

 
 www.Becksinstallatietechniek.nl 
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Persbericht Rijkswaterstaat 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
  
A73: afsluiting tussen oprit (14) Maasbree en 
knooppunt Het Vonderen (richting Maastricht); 7-8 okt 
  
Rijkswaterstaat voert onderhoudswerkzaamheden uit aan de A73. 
Hierdoor is de A73 tussen oprit (14) Maasbree en knooppunt Het 
Vonderen richting Maastricht afgesloten van vrijdag 7 oktober 21.00 
uur tot zaterdag 8 oktober 12.00 uur voor het doorgaande 
verkeer. Voor het lokale verkeer is de A73 tussen oprit (20) 
Roermond-Oost en knooppunt Het Vonderen opengesteld vanaf 
zaterdag 8 oktober 07.00 uur. Weggebruikers dienen door 
omleidingen rekening te houden met extra reistijd die kan oplopen 
tot 35 minuten. 
 
Meer informatie? 
Heeft u vragen of opmerkingen over de werkzaamheden? Kijk op de website 
van website van Rijkswaterstaat Verkeersinformatie U kunt ook bellen met 
de Landelijke Informatielijn van Rijkswaterstaat: 0800-8002 (gratis). 
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Randwyck  
Een belangrijke motor van Maastricht 

 

 

De PvdA Maastricht fractie had op 
15 september jongstleden een goed 
gesprek met mevrouw Zaal. Zij is de 
initiatiefneemster van een petitie op 
Facebook over het afvalbeleid in 
Maastricht. Zij sprak met ons over de 
toename van afvaldumpingen en de 
hoge kosten bij het milieupark voor het 
inleveren van grof vuil. Mevrouw Zaal 
heeft op dinsdag 4 oktober 2022 haar 
petitie over afval aangeboden aan 
wethouder Aarts. Ook de PvdA 
Maastricht is voor een herijking van het 
afvalbeleid. Het is echter een 
weerbarstig onderwerp omdat de 
gemeente Maastricht op het gebied 
van afvalverwerking samenwerkt met 
Meerssen en Valkenburg. Er wordt nu 
gewerkt aan een regionaal beleids-
traject over het afvalbeleid. Dit traject 
heeft natuurlijk ook gevolgen voor u als 
inwoner van Maastricht+ graag horen 
we hoe u denkt over het afvalbeleid en 
wat er beter kan. Laten we de handen 
in een slaan voor een afvalloos 
Maastricht! 
 
Er wordt nu door ons gewerkt aan 
vragen en opmerkingen over de 
begroting 2023 van de gemeente 
Maastricht. Deze zullen begin 
november 2022 uitgebreid besproken 
worden met de gemeenteraad en het 
college.  
 
Randwyck neemt in deze begroting 
een prominente plek in. Vooral de 
ontwikkeling van de 
Health Campus is een belangrijk doel 
van de coalitie, als belangrijke 

economische motor van de stad.  
Tegelijkertijd moet er in Randwyck een 
aantrekkelijke en betaalbare woon- en 
verblijfklimaat blijven. Dit voor de 
huidige bewoners, maar ook voor de 
huidige en toekomstige studenten. Zo 
wordt gedacht aan het doortrekken van 
de Groene Loper tot in Randwyck. Ook 
wordt er samen met de universiteit 
gekeken naar de parkeerplekken zoals 
die er nu zijn op het open veld voor het 
MUMC. De vraag is of er ruimte 
gemaakt kan worden voor meer groen. 
De gemeente gaat in ieder geval in 
gesprek met partners over ver-
mindering van auto ’s op het 
maaiveldniveau. Ook zal er gekeken 
worden naar een betere ontsluiting van 
het hele gebied rondom het MUMC en 
de universiteit op de A2. Kortom 
genoeg te doen, we zien graag dat elke 
wijk zo zijn eigen ontwikkeling en 
kansen krijgt.   
 
Veer zien us. 

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