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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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Dansen in het park 

 
 
Al 12 jaar een begrip in meerdere buurten in Maastricht 
en nu ook in Heugem. 
Senioren kunnen dansen op o.a. een tango, een foxtrot, 
een wals, maar ook line dance is een onderdeel van deze 
gezellige dans en ontmoet middag, met muziek van DJ 
William. 
 
Locatie is de sfeervolle De Oude Harmoniezaal aan de 
Heugemerstraat 76. 
Voor vragen kunt u contact opnemen via 
danseninhetparkinfo@gmail.com. 
 

We hopen u op zondag 27 november  
te mogen begroeten. 
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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
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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 12 november  19.00 uur H. Mis. Kap. Slaven. 
Intenties:  Ouders John & Fieny Baan – Dohmen. 
Zaterdag 19 november  19.00 uur H. Mis.  Past. Everard de Jong (MK). 
Intenties: Ouders Overhof - Pieters & Ilse; Ouders Bollen - Urlings; 
Zaterdag 26 november   19.00 uur H. Mis. 1e Advent Past. de Jong.  
Zaterdag 03 december   19.00 uur H. Mis. 2e advent Kap. Slaven (MK).  
Intenties:  Truus Vanderbooren – Merken; 
Zaterdag 10 december   19.00 uur H. Mis. 3e advent Past. de Jong  

Muzikaal verzorgd  door symfonieorkest Avanti 
Intenties:  Ouders Overhof – Pieters & Ilse: Ouders Bolle – Urlings: 
Zaterdag 17 december   19.00 uur H. Mis. 4e advent Past. de Jong. 
Intenties: Ouders Harrie & Mia Claessens – van Hooren: 
Zaterdag 24 december  17.00 uur Herdertjestocht Andy Garcia. 
                         20.00 uur Nachtmis Past. Everard de Jong (MK) 
Intenties:            Jrd. Ouders Van Hooren–Royen; Jrd. Ouders Hendrickx-Smeets; 

 Gonda Hendrickx - Van Hooren. 
Zondag 25 december   10.00 uur H. Mis Kap. Slaven. 
Intenties: Wil Quaaden: Ouders Bosch – Lardenoije & zoon; 
 Bèr & Jeannette Spronck – Pleumeekers: 
Zaterdag 31 december   19.00 uur H. Mis Kap. Slaven. 
 

tarieven misstipendia en kerkbijdrage 2023 
Gezien de stijgende kosten in de hele samenleving zijn ook parochies 
genoodzaakt om hun tarieven voor het eerst in enkele jaren weer enigszins te 
verhogen. Hieronder de tarieven zoals het bisdom die voor 2023 heeft 
vastgesteld.  
Eenvoudige dienst door de week (leesmis) € 15,00  
Eucharistieviering op zaterdag of zondag € 30,00  
Jubileumdiensten buiten de reguliere weekend diensten € 325,00  
Rouw- en trouwgelden: Begrafenis mis € 500,00 Huwelijksmis  € 500,00  
Bijdrage voor begeleiding naar crematorium, dan wel een andere begraafplaats na 
een voorafgaande kerkdienst € 100,00  
Bijdrage voor de begeleiding van een parochiepriester/diaken in crematorium 
zonder voorafgaande kerkdienst € 500,00  
Bijdrage voor een avondwake zonder navolgende uitvaartdienst in de 
parochiekerk (extra dienst) € 500,00  

Gestichte jaardienst (looptijd minimaal 5 jaar – maximaal 20 jaar) 
Eenvoudige dienst door de week (leesmis)  
5 jaar € 75,00 / 10 jaar € 150,00  / 20 jaar € 275,00 
Eucharistieviering in weekend 5 jr.€ 150,00 / 10 jr. € 300,00 / 20 jr. € 600,00 

kerkbijdrage 
De minimum voor 2023 is € 130,00 Het richtsnoer is 1% van het netto-inkomen 
van een huishouden/economische eenheid 
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ONZE NIEUWE DIAKEN! 
Onze nieuwe kapelaan, Andy García, is op zaterdag 29 oktober 
door onze bisschop, Mgr. Smeets, samen met andere twee 
jongens, tot diaken gewijd. Het was een indrukwekkende viering! 
(https://www.bisdom-roermond.nl/diakenwijding2910-2022). Wat 
is een diaken, wat kan hij doen en is er een verschil met de 
priester?  
Het diaconaat is een kerkelijk ambt, dat reeds in het Nieuw 
Testament ter sprake komt en op de apostelen teruggaat, nl. in 
het verhaal van de aanstelling van “de zeven” door de apostelen 

(Hnd 6,1-6). Nadat Christus de zorg van de Kerk aan zijn Apostelen had 
toevertrouwd stellen deze op hun beurt een nieuw ambt in, waarin een deel van 
hun eigen zending van het apostelambt wordt toevertrouwd aan zeven helpers. 
Een van hen was de H. Stefanus die later op aansturen van Saulus zou gestenigd 
worden (cf. Hand. 7,54-8,1). De taak van de diakens bestond erin om een speciale 
zorg aan de dag te leggen voor de armen en  de weduwen. 
De figuur van de diaken is anders dan die van de priester. Letterlijk betekent het 
dienaar (van het Griekse diakonos), maar in werkelijkheid zou het verkeerd zijn 
om de diaken te beschouwen als een eenvoudige assistent van de priester of 
bisschop. Men zou zeker kunnen tegenwerpen dat dienstbaarheid de regel is van 
elke christen: iedere christen is geroepen om zijn naaste te dienen. Maar juist 
daarom bestaat de diaken: om iedereen eraan te herinneren dat het christendom 
dienstbaarheid is. Het hele leven van de diaken en zijn eigen persoon zijn een 
constante en duidelijk zichtbare herinnering aan de dienstplicht die het doopsel 
met zich meebrengt. De diaken is in de Kerk het levende beeld van Christus die 
dient, van Christus die zich uit liefde neerbuigt om de voeten van zijn leerlingen te 
wassen, van Christus die het lijden van de zwaksten op zich neemt, van Christus 
die het woord van de Koninkrijk van dorp tot dorp verkondigt, van Christus die 
nadert tot wie wordt bedreigd door droefheid en angst, van Christus die zijn eigen 
leven offert. 
Maar wat doet een diaken dan? Hij staat de priester bij in de viering van de 
eucharistie, hij reikt de communie uit, assisteert bij een huwelijk of zegent het zelf 
in, hij doopt, hij verkondigt het evangelie en preekt en leidt kerkelijke uitvaarten. 
Een diaken werkt dus nauw samen met de priester. Ze vullen elkaar aan, ieder 
vanuit zijn eigen roeping en verantwoordelijkheid. Diakens zijn ook actief buiten de 
liturgie op het gebied van jongeren- en ouderenpastoraat, ziekenbezoek, 
stervensbegeleiding, huwelijk- en doopvoorbereiding, missie en caritas. De 
priesters, in tegenstelling tot diakens, kunnen alle sacramenten toedienen, met 
uitzondering van de religieuze wijding.  
Het diaconaat kan weliswaar de eerste stap naar het priesterschap zijn, zoals het 
geval is bij Andy, en dan spreken we van een voorbijgaand diaconaat (of 
transuent), maar een diaken kan er ook voor kiezen om dat voor altijd te blijven en 
die specifieke rol te vervullen, en dan spreken we van een permanent diaconaat. 
Een ding is zeker: de dienst die in de naam van de Heer wordt bewezen, zal voor 
de diaken de hoofdweg van zijn geluk zijn! Wij wensen onze nieuwe diaken toe 
dat hij zijn geluk vindt in zijn roeping van diaken! 
Slaven  

Slaven Brajković 
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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 12 november 2022 
RKHSV jeugd – thuiswedstrijden 
RKHSV G2-DAALHOF G1 15.15 uur 
RKHSV JO19-1-LEONIDAS-W JO19-1 15.15 uur 
RKHSV JO17-1-HASLOU JO17-2 13.00 uur 
RKHSV MO15-1-SVO DVC’16 MO15-1 11.00 uur 
RKHSV JO13-1-CAESAR JO13-2JM 11.00 uur 
RKHSV JO12-1-SJO HEUVELLAND JO12-2JM 09.30 uur 
RKHSV JO11-2-BUNDE MO11-1 09.30 uur 
RKHSV JO10-2-SCHARN JO10-5 09.30 uur 
RKHSV JO9-1-LEONIDAS-W JO9-2 09.30 uur 
RKHSV JO8-1-SJO KRIJTLAND JO8-1 09.30 uur 
 
Programma voor zaterdag 12 november oktober 2022 
RKHSV jeugd – uitwedstrijden 
FC KERKRADE-WEST G1-RKHSV G1 13.15 uur 
LHC/UOW’02 MO20-1-RKHSV MO20-1 14.00 uur 
DVO JO19-2-RKHSV JO19-2 13.15 uur 
GSV’28/SCHIMMERT JO15-1-RKHSV JO15-1 12.00 uur 
SJO KRIJTLAND JO14-1-RKHSV JO14-1 13.15 uur 
LEONIDAS-W JO11-2-RKHSV JO11-1 10.30 uur 
GEERTRUIDSE B JO11-1-RKHSV JO11-3 09.30 uur 
BERG’28 JO10-2-RKHSV JO10-1 09.30 uur 
RKHSV JO7-1: SCHARN JO7-1, SVME JO7-2, HEER JO7-1 
                           LOCATIE SVME 

vanaf 
09.30 uur 

RKHSV JO7-2: SCHARN JO7-2, EIJSDEN JO7-3, KRIJTLAND 
JO7-2                  LOCATIE KRIJTLAND 

vanaf 
09.00 uur 

 
Programma voor zondag 13 november 2022 
RKHSV en DBSV 1 seniorenteams 
SANDERBOUT 1-RKHSV 1 14.30 uur 
EVV 2-RKHSV 2 10.30 uur 
BIERLO VR1-RKHSV VR1 12.00 uur 
RKHSV 3 is vrij  
SPC.JEKERDAL 6-RKHSV 4 11.00 uur 
GEERTRUIDSE BOYS 3-RKHSV 5 11.00 uur 
DBSV 1-SPC. JEKERDAL 1 14.30 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 19 november 2022 
RKHSV jeugd – thuiswedstrijden 
RKHSV G1-FC KERKRADE-WEST G1 15.15 uur 
RKHSV MO20-1-SITTARD MO20-1 15.15 uur 
RKHSV JO19-2-ROOD GROEN LVC JO19-2 13.00 uur 
RKHSV JO15-1-SCHARN JO15-3 11.00 uur 
RKHSV JO14-1-DAALHOF JO14-2 11.00 uur 
RKHSV JO11-1-SCHARN JO11-2 09.30 uur 
RKHSV JO11-3-RKUVC JO11-2JM  09.30 uur 
RKHSV JO10-1-SCHARN JO10-2 09.30 uur 
RKHSV JO9-1-SCHARN JO9-4 09.30 uur 
 
Programma voor zaterdag 19 november 2022 
RKHSV jeugd – uitwedstrijden 
RKVV NEERBEEK JO19-1-RKHSV JO19-1 15.15 uur 
SPC JEKERDAL JO17-4-RKHSV JO17-1 15.15 uur 
SPC. HEERLEN MO15-1-RKHSV MO15-1 10.45 uur 
LEONIDAS-W JO13-1-RKHSV JO13-1 11.30 uur 
DAALHOF JO12-2-RKHSV JO12-1  09.30 uur 
RKASV JO11-2-RKHSV JO11-2 12.30 uur 
RKUVC JO10-1-RKHSV JO10-2 09.15 uur 
MAASTRICHT WEST JO9-3-RKHSV JO9-1 10.00 uur 
SCG JO8-1-RKHSV JO8-1 09.30 uur 
RKHSV JO7-1: DAALHOF JO7-2, LEONIDAS-W JO7-2, KEER 
JO7-1                                 LOCATIE KEER 

vanaf 
09.00 uur 

RKHSV JO7-2: DAALHOF JO7-3, SVME JO7-1, SJO 
BMR/SNC’14 JO7-1         LOCATIE BMR 

vanaf 
09.30 uur 

 
Programma voor zondag 20 november 2022 
RKHSV en DBSV 1 seniorenteams 
RKHSV 1-BUNDE 1 14.30 uur 
RKHSV 2-FC HOENSBROEK 2 11.00 uur 
RKHSV VR1 is vrij  
SCG 2-RKHSV 3 11.00 uur 
RKHSV 4-BMR 4  09.45 uur 
RKHSV 5 is vrij  
SV GEULDAL 1-DBSV 1 14.30 uur 
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Carnavalsvereniging de Waterratte 
zaterdag 19 november 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. 

 
 

 

Oplossing kruiswoordpuzzel van week 41.2022 was 
 

h a n g b r u g 
 

De PLUS tegoedbon gaat naar Jordy Becks. Proficiat. 
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HEEFT U EEN PAAR UURTJES PER WEEK TIJD? 
 
STICHTING OUDERENPROJECT  “GEINEN 
DAANK” ZOEKT VRIJWILLIGERS/STERS. 
 
Stichting  Ouderenproject “Geinen Daank” heeft als doel 
eenzame ouderen in Maastricht éénmaal per week te 
bezoeken, om zodoende de eenzaamheid onder ouderen 
enigszins te verlichten. Dit doet zij d.m.v. vrijwilligers. 
Een vaste en passende vrijwilliger zorgt voor een beetje 
gezelligheid, een praatje, sociaal contact etc., zodat de 
persoon in kwestie ook langer zelfstandig kan blijven wonen. 
Volledige reiskosten v.d. vrijwilliger zullen door de stichting 
vergoed worden. 
Voelt u zich door het bovenstaande aangesproken, heeft u een 
paar uurtjes per week tijd en denkt u: dit is iets voor mij, 
aarzel dan niet, we hebben u nodig  en neem contact op met 
 Stichting Ouderenproject “Geinen Daank” 
 Tel: 06-10513441 of tel: 043-3218989. 
Een briefje sturen kan ook naar: 

Stichting Ouderenproject “Geinen Daank”  
Bontwerkersdreef 14e, 6216 SH Maastricht. 

Of mailen naar: hans@bindels.demon.nl 
Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op. 
Zie ook onze website: www.geinendaank.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. 
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Hartelijk dank aan de gulle gevers! De eerste oproep 
leverde alvast een mooi begin van € 250,-- op. 

                               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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Maastricht, oktober 2022 
 
Lei Bovens is de winnaar van ’t Groet Mestreechs Dictee 2022 
 
‘t Groet Mestreechs Dictee 2022 dat zondag 30 oktober werd gehouden in het 
MECC is met slechts 3 fouten gewonnen door Lei Bovens. De nummers 2 
en 3, Stephan Giebels en Thea van Thor maakten ieder ook slechts 3 
fouten. De bonuswoorden die aanvullend aan het dictee gegeven worden 
maakten het verschil. Theo had de minste fouten hierbij. Per persoon werden 
er gemiddeld 30 fouten in het dictee gemaakt. In totaal namen 115 personen 
deel aan het dictee, waaronder prominenten als Theo Bovens, Lou Spronck 
en Benoît Wesley 
 
Alle 115 deelnemers waren enthousiast omdat het alweer 2 jaar geleden is dat 
de laatste editie van ’t Groet Mestreechs Dictee plaatsvond. Door de 
pandemie werd het evenement uitgesteld. 
 
André Rieu 
De tekst van deze zeventiende editie van ’t Groet Mestreechs Dictee werd 
geschreven door Marjorie Rieu, de vrouw van André Rieu. André draagt ‘de 
Mestreechter Taol’ een warm hart toe en las het dictee dit jaar voor. Dat 
maakte deze editie extra speciaal. Tijdens het evenement in het MECC werd 
hij benoemd tot ‘ambassadeur vaan ’t Mestreechs’. Deelnemers werden in de 
pauze getrakteerd op een optreden van het Maastrichts Salon Orkest en een 
‘stök vlaoj’. 
 
Dictee 
Het dictee, geschreven door Marjorie Rieu met als titel: “Inkel reis 
Amsterdam – Mestreech’ nam de aanwezigen mee in een verhaal hoe André 
Rieu al van kinds af aan een feilloos gevoel heeft voor timing. Zo kwam hij in 
1949 vlak voor zijn geboorte net op tijd aan in Maastricht om geboren te 
worden als ‘Mestreechteneer’. Het was de vroedvrouw die hem zijn eerste 
Maastrichtse woorden leerde. 
In het dictee zaten, net zoals andere jaren, enkele ‘instinkers’ bij. Voorbeelden 
van Maastrichtse woorden waarbij veel deelnemers de fout in gingen zijn 
‘peperkokemennekes’, ‘dirizjent’ en zjuzjuubkes. 
 
‘Veur de bok z’n kloete’  
Naast de 77 fanatieke deelnemers, deden dit jaar 38 enthousiaste personen 
het dictee voor ‘spek en bonen’ mee. Voor velen een perfecte oefening om het 
geschreven Maastrichts te leren. Zij konden na afloop hun dictee zelf 
corrigeren aan de hand van de officiële dicteetekst. 
Het volledige dictee is te lezen op de website van ’t Groet Mestreechs 
Dictee: www.mestreechsdictee.nl  
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Gemeenteraad vraagt stad mee te denken over nieuwe 
burgemeester 
  
De gemeenteraad van Maastricht vraagt inwoners mee te 
denken over de nieuwe burgemeester van de stad. Huidig 
burgemeester Annemarie Penn-te Strake neemt afscheid op 1 
juli 2023. In de zoektocht naar een opvolger hecht de raad 
waarde aan de mening van de stad bij het opstellen van de 
profielschets. Inwoners kunnen hun mening geven 
op www.mijnburgemeestermaastricht.nl. Het onderzoek kan 
ingevuld worden tot en met 15 november 2022. 
  
Procedure 
In de raadsvergadering van 29 november stelt de gemeenteraad 
vervolgens de profielschets vast. De profielschets zal 
op www.thuisinmaastricht.nl worden gepubliceerd. Tijdens die 
vergadering wordt ook de vertrouwenscommissie benoemd die 
de sollicitaties voor het burgemeesterschap gaat wegen en 
uiteindelijk een voordracht doet aan de gemeenteraad. 
De nieuwe burgemeester start in juli 2023. 
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Zondag 20 november 15.00 uur akoestisch dubbelconcert 
Cellebroederskapel: 

MIKE & ROB JEUKEN, delta blues & MERMAID MOONSHINE (B), 
Americana, blues 
 
MAASTRICHT  - Op het programma van het tweede akoestische 
dubbelconcert Roots Unlimited staan Mike & Rob Jeukens, delta 
blues en uit België MERMAID MOONSHINE, Americana, blues. 
Het concert begint om 15.00 uur in de Cellebroederskapel aan de 
Cellebroedersstaat 4, 6211PK Maastricht (Ingang via de 
monumentale poort aan de  Brusselsestraat 58). 
Tickets via rootsunlimited.nl of via: 
https://shop.compoticketing.eu/nl/shop/ticketshop/event/C2E1AF98F
DAE/1 
 
MIKE & ROB JEUKENS 
Tijdens Southern Bluesnight 2022 mochten vader en zoon Mike & Rob 
Jeukens (als winnaars van de B.R.U.L. contest 2021) met hun Delta-
blues de aftrap doen van de schitterende 24e editie van dit festival in 
Heerlen. Als het ware al een ‘stamp of approval’ van de kwaliteit van 
de muziek van het tweetal. 
 
MERMAID MOONSHINE 
Mermaid Moonshine is een project van Marc Borms en An Staels, 
waarbij zij eigen werk brengen, aangevuld met songs van grote helden, 
waaronder Mississippi John Hurt, John Prine, Eric Bibb en Townes Van 
Zandt. 
De muziek die ze brengen is een mix van blues, americana en singer- 
songwriter songs en het geheel ademt de sfeer van het diepe zuiden 
van Amerika, waar ze graag vertoeven. 
 
De ROOTS-AKOESTISCHE dubbelconcerten worden mogelijk gemaakt 
door de Cellebroederskapel en Blues Maastricht / Jo Koopman en door 
bijdragen van Pop in Limburg en het Prins Bernhard Cultuurfonds. 
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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 30 november: 
VOORGERECHT:    Romige pompoensoep met sinaasappel 
HOOFDGERECHT: Stroganoff “Pombella style” met geroosterde aardappeltjes 

  en bieslook 
NAGERECHT:         Pannacotta van limoen met gelei van framboos en speculaas 
 
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 30 november 2022 van 13.00 uur tot 15.00 uur Kantine RKHSV / 
sportpark Heugem 
 

Reserveren is vereist! 
 

Aanmelding tot 25 november op info@smile043.nl of tijdens de SMILE-activiteiten 
(kantine van RKHSV) 
________________________________________________________________________________ 
 

NIEUW BIJ SMILE – (rol) stoel tai chi 
Hoeskamer Special op 14 november 
Tijdens de “Hoeskamer” van 14 
november vindt er om 14.00 uur een 
introductie-les van stoel tai chi door de 
ervaren docent Monique Bollen plaats. 
Stoel tai chi is aangepaste tai chi voor 
mensen die niet of niet lang kunnen 
staan. Kom kijken en doe gelijk mee! 
Zoals gebruikelijk is de hoeskamer 
gratis net als de koffie/thee die voor u 
klaar staat. 



Boe geit ut mèt Randwyck naotouw? 
 

 

In de vorige Baorebinder schreef ik 
over de ontwikkeling van Randwyck de 
komende jaren. In de begroting van de 
gemeente voor 2023 neemt de 
ontwikkeling van Randwyck een 
prominente plek in. Vooral de 
ontwikkeling van de Health Campus is 
een belangrijk doel van het college, het 
moet als economische motor van de 
stad kunnen doorgroeien, maar tegelijk 
moet er een aantrekkelijk en betaalbaar 
woon- en verblijfklimaat blijven. Er is nog 
bijzonder veel te doen in Randwyck. 
Door de aanleg van de woonunits voor 
studenten en de daarbij gepaard 
gaande werkzaamheden ziet het er nu 
“rommelig” uit. Het groen is niet 
onderhouden en het uitzicht op de vele 
geparkeerde auto’s is ook niet best. De 
PvdA Maastricht hoort deze signalen 
regelmatig in de buurt en pakt deze op 
zoals deze maand bij de behandeling 
van de begroting van 2023. De 
gemeente heeft toegezegd in gesprek te 
gaan met partners over vermindering 
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. 
 
Bij de behandeling van de begroting 
van 2023 heb ik het college een vraag 
gesteld over de ontwikkeling van 
Randwyck. De vraag was of, wanneer 
en hoe de bewoners van Randwyck 
betrokken zullen worden bij de voor-
genomen aanpassingen in Randwyck. 
Het antwoord op deze vraag was dat 
waar het gaat over de herinrichting van 
de parkeerterreinen, deze eigendom zijn 
van het MUMC en de universiteit. Dit zijn 
de belangrijkste gebiedspartners. 
Andere relevante partijen waaronder de 

bewoners van de naastgelegen 
woonwijken zullen daarbij betrokken 
worden. De timing en de wijze waarop 
het college dit denkt te gaan doen zal 
nog verkend worden, tegen de 
achtergrond van het spoorboekje van de 
kwaliteitsverbetering van het gebied de 
komende jaren. Dit antwoord leidt voor 
mij tot aanvullende vragen, graag 
hoorde ik van het college wanneer, hoe 
en waarover de bewoners mogen gaan 
meedenken en spreken met betrekking 
tot de gebiedsontwikkeling van 
Randwyck. Dit soort participatie vindt de 
PvdA erg belangrijk: een thema dat we 
tijdens de raadsvergadering van 8 
november aanstaande dan ook zullen 
benoemen in onze bijdrage aan het 
debat over de begroting. 
 
Op donderdag 24 november 2022 
vergadert de fractie van de PvdA in de 
Oude Hermoniezaal aan de 
Heugemerstraat 76 te Maastricht. Mocht 
u ons als fractie willen spreken over 
zaken zoals bovenstaand, maar ook 
over andere dingen in de wijk die u 
graag anders zou willen zien, dan bent u 
vanaf 19.30 uur van harte welkom in 
genoemde zaal. 

 
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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Woordzoeker  

                                                                                         ©Puzzelstad.nl 
 

ABDĲ 
ACHTINGSWAARD 
ANGEL 
ANNO 
BOTLEK 
DODO 
DOUCEUR 
EROS 
GAME 
GAMMA 
HAASTIG 
 

KOUSEN 
LOIPE 
MAYONAISE 
MIMIEK 
MOREL 
PIEPEN 
PROZA 
RARA 
ROKERIG 
SCHERPSLĲPER 
SCHRIKKELJAAR 
 

SLEM 
SPUL 
STAATSBESTUUR 
STOBBE 
STOP 
TAALATLAS 
TRICOT 
TROMBONE 
VERDUN 
WELP 
ZENDMAST 

 
Hoe werkt het? 
De woorden kunt u horizontaal, verticaal, diagonaal, van links naar 
rechts en achterstevoren wegstrepen. De letters die uiteindelijk 
overblijven, vormen een woord. Dat is de oplossing. 

 

Maak kans op een cadeaubon ter waarde van € 10,00 te besteden 
bij de PLUS Franssen te Heugem. Stuur dan de oplossing van deze 
puzzel vóór 27 november a.s. naar redactie@baorebinder.nl 
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Gebiedsgericht werken: 1 gebiedsindeling en 7 
stadsdeelwethouders 
 

In het coalitieakkoord staat dat de gemeente de afstand wil verkleinen tussen 
inwoners en het stadsbestuur en de gemeentelijke organisatie. Dit wil de 
gemeente doen door gebiedsgericht te gaan werken. Het college heeft 
Maastricht daarvoor opgedeeld in 7 stadsdelen. Elk stadsdeel krijgt een eigen 
stadsdeelwethouder. 

De stadsdeelwethouders gaan regelmatig op pad in hun stadsdeel en zijn zo 
een herkenbaar, zichtbaar en toegankelijk (extra) bestuurlijk aanspreekpunt. 
Op inhoud blijft overigens elke wethouder gewoon verantwoordelijk voor de 
eigen portefeuille. Waar en wanneer de stadsdeelhouders op pad gaan kun je 
binnenkort lezen. 

Op het kaartje zie je welke wijken bij welk stadsdeel horen en wie daar de 
stadsdeelwethouder is.

 

 • Wethouder Frans Bastiaens: stadsdeelwethouder Maastricht Noord-West 
(Frontenkwartier, Malpertuis, Malberg, Caberg, Oud-Caberg, 
Bosscherveld, Belvédère, Lanakerveld) 
 

• Wethouder Johan Pas: stadsdeelwethouder Maastricht Zuid-West 
(Villapark, Jekerdal, St. Pieter, Biesland, Campagne, Wolder) 

 
• Wethouder Hubert Mackus: stadsdeelwethouder Maastricht Oost (Amby, 

Scharn, Heer, Wittevrouwenveld, Wyckerpoort) 
 
• Wethouder Manon Fokke: stadsdeelwethouder Maastricht West 

(Dousberg-Hazendans, Daalhof, Belfort, Mariaberg, Brusselsepoort, 
Pottenberg) 

 
• Wethouder Alex Meij: stadsdeelwethouder Maastricht Noord (Borgharen, 

Itteren, Boschpoort, Limmel, Nazareth, Beatrixhaven, Meerssenhoven) 
 
• Wethouder John Aarts: stadsdeelwethouder Maastricht Centrum 

(Binnenstad, Boschstraatkwartier, Statenkwartier, Kommelkwartier, 
Jekerkwartier, Sint Maartenspoort, Wyck) 

 
• Wethouder Anita Bastiaans: stadsdeelwethouder Zuid (Heugemerveld, 

Randwyck, Heugem, De Heeg, Vroendaal) 
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• Wethouder Frans Bastiaens: stadsdeelwethouder Maastricht Noord-West 
(Frontenkwartier, Malpertuis, Malberg, Caberg, Oud-Caberg, 
Bosscherveld, Belvédère, Lanakerveld) 
 

• Wethouder Johan Pas: stadsdeelwethouder Maastricht Zuid-West 
(Villapark, Jekerdal, St. Pieter, Biesland, Campagne, Wolder) 

 
• Wethouder Hubert Mackus: stadsdeelwethouder Maastricht Oost (Amby, 

Scharn, Heer, Wittevrouwenveld, Wyckerpoort) 
 
• Wethouder Manon Fokke: stadsdeelwethouder Maastricht West 

(Dousberg-Hazendans, Daalhof, Belfort, Mariaberg, Brusselsepoort, 
Pottenberg) 

 
• Wethouder Alex Meij: stadsdeelwethouder Maastricht Noord (Borgharen, 

Itteren, Boschpoort, Limmel, Nazareth, Beatrixhaven, Meerssenhoven) 
 
• Wethouder John Aarts: stadsdeelwethouder Maastricht Centrum 

(Binnenstad, Boschstraatkwartier, Statenkwartier, Kommelkwartier, 
Jekerkwartier, Sint Maartenspoort, Wyck) 

 
• Wethouder Anita Bastiaans: stadsdeelwethouder Zuid (Heugemerveld, 

Randwyck, Heugem, De Heeg, Vroendaal) 
 

                                                                     
 
 

Halloweentocht Heugem Groet succes 
 
`Ne groette merci aon `t vollek vaan 
Heugem veur 't versere vaan de 
hoezer, en op somige plaotse oug de 
straot, supersjiek. Groet en klein, aaijd 
en joonk, ederein deeg met aon dee 
sjieke en, wermste aovend oets gemete 
in oktober. Hopelek weurt dit weer `n 
sjieke jaorlikse traditie. Väöl mie 
foto`s op www.cvdekikkers.nl 
De volgende spooketoch steit al vas 
naomelik op zaoterdag 28 okt 2023 
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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 
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