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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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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 29 oktober       19.00 uur H. Mis. Allerheiligenviering. (MK) 
Intenties:                          Jrd. Ouders Custers–Lardenoije;  
                         Bèr & Jeannette Spronck-Pleumeekers; 
Zondag 30 oktober       15.00 uur Allerzielen lof / Grafzegening. 
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. 
Intenties:  Ouders Overhof – Pieters & Ilse: Ouders Bolle – Urlings: 
Zaterdag 17 december   19.00 uur H. Mis. 4e advent. 
Intenties: Ouders Harrie & Mia Claessens – van Hooren: 
 
 

        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 
 

PBR 
Zaterdag 29 oktober 19.00 uur is de Allerheiligendienst. Deze mis wordt 
opgeluisterd door het Michaëlskoor. 

Het Allerzielen lof vindt dit jaar plaats op zondag 30 
oktober 15.00 uur waarin de overledenen van het 
afgelopen jaar worden herdacht. 
Daarna wordt onder begeleiding van harmonie Sint 
Michaël in processie naar het kerkhof gegaan waar 
de graven worden gezegend. We hopen veel 
mensen in onze kerk te mogen ontvangen om deze 

mooie traditie in ere te houden. 
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KOM EN DOE MEE! 

Je betaalt alleen bij deelname en de eerste deelname is gratis. 
 

Sportpark Heugem 
www.smile043.nl 

Maandag 
11.00 – 12.00 uur Buitengewoon Fit - Bewegen in de buitenlucht o.l.v. een sportinstructeur. 

Aansluitend napraten bij een kop koffie. Eigen bijdrage per deelname € 3,50. 
13.00 – 14.00 uur Inloopspreekuur voor vragen over internetgebruik 

van smartphone, tablet, laptop. Koffie staat klaar. Gratis! 
13.00 – 16.00 uur Hoeskamer “Heugem” 

Vrije inloop om een praatje te maken, te kaarten, een gezelschapsspel te 
spelen, te darten, te sjoelen etc. Koffie wordt vers gezet! 
2e maandag van de maand: speciale Themamiddag. Gratis! 

18.30 – 19.30 uur Bootcamp voor volwassen o.l.v. een sportinstructeur. 
  Eigen bijdrage per deelname € 3,50. 
Dinsdag 
10.30 – 11.30 uur Tai Chi o.l.v. een ervaren docent met aansluitend napraten bij een kop koffie. 

Eigen bijdrage per deelname € 6,- (“10-rittenkaart” kost € 50,-) 
14.30 – 17.30 uur Schaakcafé - Vrije inloop om een partij te schaken bij een kop koffie of thee. 

Eigen bijdrage per deelname € 3,00. 
18.00 – 19.00 uur Bootcamp voor jongeren (12 t/m 17 jaar) o.l.v. een sportinstructeur. 

Eigen bijdrage per deelname € 3,50. 
tweewekelijks vanaf 1 november vanaf sportpark Heugem 
18.45 – 20.00 uur Interval hardlooptraining o.l.v. hardlooptrainer 

Eigen bijdrage Deelname bij Run4Fun 5 keer € 9,50 of per maand € 10. 
Woensdag 
10.15 – 11.30 uur Recreatieve wandeling met begeleiding.  

Aansluitend napraten bij een kopje koffie. Eigen bijdrage per deelname € 2,- 
13.00 – 15.00 uur Eetkamer “Heugem” - elke 4e woensdag van de maand 

Gezamenlijk vegetarisch 3-gangenmenu, eigen bijdrage per deelname € 10,- 
17.15 – 18.00 & 18.15 – 19.00 uur  Welpenvoetbal 

Voetbaltraining voor kinderen van 3 t/m 5  jaar. Eigen bijdrage: eerste 2 
deelnames gratis, daarna € 6 inschrijfgeld en € 8 per maand. 

18.30 – 19.30 uur Bootcamp voor volwassen o.l.v. een sportinstructeur. 
  Eigen bijdrage per deelname € 3,50. 
Donderdag 
16.00- 17.00 uur Yoga o.l.v. een ervaren yogi, aansluitend napraten bij een kop koffie. 

Eigen bijdrage per deelname € 6,- (“10-rittenkaart” koste € 50,-). 
Vrijdag 
19.00 – 20.00 uur Walking Football “Wandelend” voetballen voor 55+ 

Eigen bijdrage per deelname € 2,50. 
Zaterdag 
1e zaterdag van de maand vanaf sportpark Heugem 
11.00 – 13.00 uur Duurloop hardlooptraining o.l.v. hardlooptrainer 

Eigen bijdrage Deelname bij Run4Fun 5 keer € 9,50 of per maand € 10. 
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Einde zomertijd 
 

 
 

Zondag begint de wintertijd. Klok gaat terug van 03.00 uur naar 02.00 uur. 
 

 

In jullie buurt is de Zonnebloem actief om 
buurtgenoten achter de geraniums uit te krijgen door 
middel van diverse activiteiten. Zo organiseren wij elk 
jaar diverse middagen voor onze gasten met koffie, 
vlaai, muziek en vooral een gezellig praatje. Te denken 

is aan de carnaval, Pasen, de nationale ziekendag en kerstmis.  

Ook bestuurlijk timmeren wij hard aan de weg. Wij zijn nog op zoek naar een 
secretaris en een bestuurslid wat zich bezig houdt met het organiseren van 
de activiteiten. 

Mocht je interesse hebben, denken “ja dat is iets voor mij” en wil je graag 
iets betekenen voor je buurtgenoten, neem dan contact op met John 
Gunther op mailadres john.gunther65@ziggo.nl of mobiel 06 163 56 133. 
 
John Gunther, 
Afdelingsvoorzitter Zonnebloem Heugem, Randwijck de Heeg. 

 

Liefde is de moeilijkste puzzel 

die er is en bestaat toch maar 

uit 2 stukjes… 

 

 

 

Liefde is de moeilijkste puzzel 

die er is en bestaat toch maar 

uit 2 stukjes… 

 

 

 

 

In jullie buurt is de Zonnebloem actief om 
buurtgenoten achter de geraniums uit te krijgen door 
middel van diverse activiteiten. Zo organiseren wij elk 
jaar diverse middagen voor onze gasten met koffie, 
vlaai, muziek en vooral een gezellig praatje. Te denken 

is aan de carnaval, Pasen, de nationale ziekendag en kerstmis.  

Ook bestuurlijk timmeren wij hard aan de weg. Wij zijn nog op zoek naar een 
secretaris en een bestuurslid wat zich bezig houdt met het organiseren van 
de activiteiten. 

Mocht je interesse hebben, denken “ja dat is iets voor mij” en wil je graag 
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                               Contactblad Heugem-Randwyck 

 

 

60 JAAR JONG 

In 2023 bestaat de Baorebinder 60 jaar. Dat betekent een Diamanten 
Jubileum. Al 60 jaar wordt lief en leed gedeeld met de Heugemse 
lezers. En sinds het ontstaan van Randwyck, zijn ook deze inwoners 
betrokken bij de Baorebinder. Of het nu gaat om verenigingsnieuws, 
kerkelijke berichten, een verloren of gevonden voorwerp of zomaar 
een leuk of ontroerend bericht, de Baorebinder houdt u tweewekelijks 
op de hoogte van het wel en wee in de wijk. 

Natuurlijk hopen we, dat dit nog lang het geval zal zijn. Om ook in het 
jubileum jaar iedere twee weken de Baorebinder als cadeautje op uw 
deurmat aan te kunnen treffen, zou een cadeautje aan de Baorebinder 
zeer op prijs gesteld worden. De cadeautip: een bijdrage van minimaal 
€ 5,00. Met een streefbedrag van € 1.500,00 zou de Baorebinder in 
ieder geval in 2023 weer tweewekelijks uitgebracht kunnen worden en 
wie weet, misschien zelfs over 5 jaar ook het Briljanten Jubileum 
kunnen vieren. 

Uw cadeautje van (min. € 5, -) kunt u overmaken op rekening: 

NL05RABO0117597236 tnv de Baorebinder. 

Draagt u liever contant bij? Dat kan bij Jolanda Nelissen, Oosterweg 11, 
Heugem. 
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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 29 oktober 2022 
RKHSV jeugd – thuiswedstrijden 
RKHSV G2-HEER G1 15.15 uur 
 
Programma voor zaterdag 29 oktober 2022 
RKHSV jeugd – uitwedstrijden 
FC ODA G1JM-RKHSV G1 14.00 uur 
 
Programma voor zondag 30 oktober 2022 
RKHSV en DBSV 1 seniorenteams 
RKVVM 1-RKHSV 1 14.30 uur 
BSV LIMBURGIA 2-RKHSV 2 11.30 uur 
RKMVC VR1-RKHSV VR1 14.00 uur 
RKHSV 3 is vrij  
MAASTRICHT WEST 6-RKHSV 4 10.30 uur 
GEUSSELT SPORT 3-RKHSV 5 11.00 uur 
DBSV 1-WIJANDIA 1 14.30 uur 

 
WEES WELKOM en 
doe als dartkoppel 
mee aan het 
traditionele 
darttoernooi op 
zaterdag 17 december 
2022, vanaf 18.00 uur!  
 
Sponsor van dit 
darttoernooi is Grieks 
Restaurant Akropolis 
Rothem-Meerssen! 
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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 5 november 2022 
RKHSV jeugd – thuiswedstrijden 
RKHSV G1-EHC/HEUTS G1JM 15.15 uur 
RKHSV JO19-1-AMSTENRADE JO19-1 15.15 uur 
RKHSV JO17-1-SCG JO17-1 13.00 uur 
RKHSV JO15-1-SPC JEKERDAL JO15-3JM 11.00 uur 
RKHSV JO12-1-SVME JO12-2 09.30 uur 
RKHSV JO11-3-RKSV MINOR JO11-2 09.30 uur 
RKHSV JO10-1-SJO KRIJTLAND JO10-1 09.30 uur 
RKHSV JO9-1-SCHARN JO9-4 09.30 uur 
RKHSV JO7-1 - diverse wedstrijden met  
SCHARN JO7-1, SVME JO7-2, LEONIDAS-W JO7-2 

vanaf 
09.30 uur 

RKHSV JO7-2 - diverse wedstrijden met  
EIJSDEN JO7-3, SVME JO7-1 en SJO KRIJTLAND JO7-2 

vanaf 
09.30 uur 

 
Programma voor zaterdag 5 november 2022 
RKHSV jeugd – uitwedstrijden 
DE LEEUW JO19-2JM-RKHSV JO19-2 15.00 uur 
VV SCHAESBERG JO14-2-RKHSV JO14-1 13.00 uur 
EIJSDEN JO13-2-RKHSV JO13-1 11.00 uur 
VV HELLAS JO11-1JM-RKHSV JO11-1 11.15 uur 
GEULSCHE B JO11-1-RKHSV JO11-2 09.30 uur 
BERG’28 JO10-1-RKHSV JO10-2 11.00 uur 
SVME JO8-2-RKHSV JO8-1 09.30 uur 
WILLEM I G1JM-RKHSV G2 11.30 uur 
 
Programma voor zondag 6 november 2022 
RKHSV en DBSV 1 seniorenteams 
RKHSV 1-SCG 1 14.30 uur 
RKHSV 2-CAESAR 2 11.00 uur 
RKHSV VR1-VV HELLAS VR1 12.00 uur 
RKHSV 3-SPC.JEKERDAL 3 09.45 uur 
RKHSV 4-LEONIDAS-W 4  09.45 uur 
RKHSV 5-SPC JEKERDAL 5 14.00 uur 
FC BEMELEN 1-DBSV 1 14.30 uur 
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Deze week staan op de voorpagina een aantal uitgesneden 
pompoenen. Deze pompoenen zijn wereldwijd het symbool voor 
Halloween. Halloween is bedoeld als de avond voorafgaand aan 
Allerheiligen. De naam ‘Halloween’ komt van All Hallows 
Evening. Dat betekent letterlijk: ‘De avond voor Allerheiligen’. 
Allerheiligen wordt gevierd op 1 november. 

‘

Het inschrijfgeld bedraagt € 4,
voorinschrijving ontvang je korting en betaal je € 3,50. 

korting van € 1,
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pietersautos@ziggo.nl 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
  
 
  
 

 
 
 

 

 
 
 
 

OUD PAPIER in week 46,  
dat is op zaterdag 19 november 
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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. 
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/plusfranssen/plusfranssen /plusfranssen/plusfranssen
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