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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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Regiodeals: Zuid-Limburg maakt Nederland groter! 
  
Zuid-Limburg heeft deze week twee Regio Deals ingediend bij 
het ministerie van Binnenlandse Zaken. De eerste Regiodeal is 
van de stadsregio Parkstad en kent de titel ’Regio Deal Parkstad 
Limburg 2023-2025’. Deze ligt in het verlengde van de ‘Regio 
Deal Parkstad Limburg 2019-2022’ die einde van dit jaar afloopt. 
De tweede Regio Deal heet ‘InGenieus, Groen en Gezond’, en is 
ingediend door de tien overige gemeenten in Zuid-Limburg. 
Samen zetten de regio’s met deze voorstellen in op het 
verbeteren van de brede welvaart voor alle inwoners in Zuid-
Limburg. 
  
Regio Deal Parkstad Limburg 2023-2025 
In Parkstad is sprake van nieuwe trots, kracht en 
ondernemerschap in de wijken en buurten. De bevolkingsdaling 
vlakt af en meer economische dynamiek zorgt voor kansen. Ook 
over de landsgrens heen. Dat is mede het resultaat van impulsen 
die via de grote ontwikkel-programma’s IBA Parkstad en de 
Regio Deal Parkstad Limburg de afgelopen jaren zijn uitgevoerd. 
Evengoed zijn de opgaven op het gebied van brede welvaart in 
Parkstad onveranderd groot. Met de Regio Deal die dit jaar 
eindigt, zijn projecten gestart die op termijn het verschil gaan 
maken; in gezondheid, arbeidsdeelname, kansengelijkheid voor 
schoolgaande kinderen, wonen, leefbaarheid, veiligheid en 
voorzieningen. Zodanig dat op termijn de brede welvaart op een 
niveau komt van het gemiddelde in Nederland. Tegelijkertijd jaagt 
de Regio Deal investeringen aan op het gebied van energie, 
circulariteit, klimaat en natuur. Daarom doet Stadsregio Parkstad 
Limburg een voorstel aan het Rijk voor het maximaal 
beschikbare bedrag van € 40 miljoen. Vanuit de regio wordt 
minimaal eenzelfde bijdrage geleverd. 
Roel Wever, burgemeester van Heerlen en voorzitter van 
Stadsregio Parkstad: “Intussen is de Regio Deal een rijdende 
trein die door moet blijven rijden. Waar de ambities uit de beide 
vanuit Zuid Limburg ingediende Deals complementair zijn, 
kunnen we nu in héél Zuid Limburg nog beter kennis en ‘good 
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practices’ met elkaar delen. En daarmee Zuid Limburg nog 
krachtiger op de Nederlandse kaart zetten”. 
  
Regio Deal InGenieus, Groen en Gezond 
Voor het verstedelijkt gebied langs de A2 en het Heuvelland is 
het de eerste keer dat gezamenlijk een Regio Deal wordt 
ingediend. Maastricht en Sittard-Geleen, via de gemeente Beek, 
Meerssen en Maastricht-Aachen Airport en Chemelot verbonden 
met elkaar, vormen een stedelijk gebied in de Maasvallei. Samen 
met het Heuvelland vormen zij het centraal westelijk deel van 
Zuid-Limburg. Een sterk gebied met enorm veel potentie. 
Het Regio Deal-voorstel richt zich op het versnellen van de 
transitie naar een circulaire economie en samenleving en het 
verder ontwikkelen van een gezonde en sociale leefomgeving. 
De derde programmalijn is perspectief voor het landschap en 
versterken van dat landschap. De vierde programmalijn is het 
werken aan een grensoverschrijdende kenniseconomie en 
internationale arbeidsmarkt. De regionale overheden en partners 
uit bedrijfsleven, onderwijs en zorg dragen 170 miljoen euro bij 
aan het programma. Aan het Rijk is via de Regio Deal 30 miljoen 
euro gevraagd. “Ik ben er trots op dat we samen met Zuid-
Limburg tot deze aanpak zijn gekomen. Samen met Parkstad 
leggen we een stevige ambitie neer en laten we zien wat we in 
Zuid-Limburg kunnen. Zuid-Limburg maakt Nederland groter”, 
zegt burgemeester Annemarie Penn-te Strake van Maastricht 
namens het gebied langs de A2 en het Heuvelland. 
  
Regiodeal 
Bij Regio Deals werken Rijk en regio als partners samen om 
belangrijke opgaven in Nederland aan te pakken en de brede 
welvaart te vergroten. Hiervoor is voor deze tranche €284,2 
miljoen gereserveerd. In totaal investeert het Kabinet voor de 
inzet via Regio Deals in de komende jaren € 900 miljoen. 
Vervolgens wordt begin 2023 door het kabinet besloten welke 
voorstellen gezamenlijk door Rijk en regio worden uitgewerkt tot 
een Regio Deal. 
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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 26 november   19.00 uur H. Mis. 1e Advent Past. de Jong. 
Intenties: 1e jrd.Truus Vanderbooren–Merken & uit dankbaarheid voor 93e verjaardag 
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 (GK) 
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 2023 
 

Eenvoudige dienst door de week (lees mis) € 15,00  
Eucharistieviering op zaterdag of zondag € 30,00  
Rouw- en trouwgelden: Begrafenis mis € 500,00 Huwelijksmis  € 500,00  
Voor alle overige stipendia verwijzen wij u naar onze website 
www.parochieheugem.nl / zoek / stipendium 
 
ZATERDAG 10 DECEMBER 19.00 UUR  OPTREDEN SYMFONIE ORKEST AVANTI 

 

Zaterdag 10 december 19 uur komt het symfonie orkest Avanti de H.Mis 
opluisteren met lichte klassieke muziek. Zij vieren dan hun jaarfeest en deze 
keer in onze parochie. U bent van harte uitgenodigd om deze bijzondere 
viering op 3e adventszondag te komen beluisteren. Zie ook facebook parochie 
H. Michael Heugem. 
 

 
www.symfonieorkestavanti.nl 
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Herdertjestocht Heugem is op zoek naar……… 
Een herdertjestocht zonder veel herders is niet echt een 
herdertjestocht .  
Deze traditie wordt in Heugem al tientallen 
jaren georganiseerd. In grote getale komen 
mensen uit allerlei wijken meelopen in deze 

tocht gezellig met gezinnen of oma en opa. 
 

We lopen achter de ster aan vanaf Vitale+ (vh. La Valence) 
naar de kerk via allerlei straatjes en  onderweg speelt de 
harmonie leuke kerstliedjes. De kinderen mogen zich 
verkleden als herdertje, engel of schaap en lopen met 
lampionnen op weg naar de kerk om het kerstkindje te gaan bekijken in een 
levende kerststal in de kerk. We beelden in deze tocht het kerstverhaal uit  
voor kinderen van 0-8 (88) jaar.  
 

Zou jij als zoon of dochter het 
leuk vinden om samen met je 
papa of mama deel te nemen 
aan deze tocht als herder of 
herderin? Ja, er zijn ook 
vrouwelijke herders bij de 
schapenkooien in 2022.  
Dan regelen wij voor papa of 
mama herderskleren. 
 

 
Wanneer: vertrek op zaterdag 24 december 17.00 uur vanaf Vitale. 
Vrijwilligers die zich aanmelden krijgen de kleding verzorgd en worden om 
16.15 uur verwacht, de precieze plek wordt nog afgesproken. 
 

Spreekt jou dit aan en wil je graag meelopen en deze tocht mee invullen?  
Geef je dan snel op vóór 07 december 2022 bij monique.voncken@planet.nl 
o.v.v. naam en telefoonnummer. 
Wil je meer informatie, dan kun je bellen naar 0613030610 (Monique). 
Volg ook ons facebook Parochie H. Michael Heugem of onze website 
www.parochieheugem.nl 
 

Werkgroep Herdertjestocht Parochie H. Michaël  
 
 

 

OUD PAPIER in week 50,  
dat is op zaterdag 17 december 
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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 26 november 2022 
RKHSV jeugd – thuiswedstrijden 
RKHSV JO19-1-DAALHOF JO19-1  15.15 uur 
RKHSV JO17-1-FC GELEEN ZUID JO17-2 13.00 uur 
RKHSV MO15-1-SCHAESBERG MO15-2 13.00 uur 
RKHSV JO13-1-SV MEERSSEN JO13-1 11.00 uur 
RKHSV JO12-1-SPC.JEKERDAL JO12-1 09.30 uur 
RKHSV JO10-1-EIJSDEN JO10-2JM 09.30 uur 
RKHSV JO9-1-HEER JO9-3 09.30 uur 
 
 
Programma voor zaterdag 26 november 2022 
RKHSV jeugd – uitwedstrijden 
EHC/HEUTS G2-RKHSV G2 12.00 uur 
VOERENDAAL MO20-1-RKHSV MO20-1 15.00 uur 
LANGEBERG JO19-1-RKHSV JO19-2 15.00 uur 
BERG’28 JO15-1-RKHSV JO15-1 14.15 uur 
FC LANDGRAAF JO14-1JM-RKHSV JO14-1 13.00 uur 
SPC.JEKERDAL JO11-2-RKHSV JO11-1 10.15 uur 
SVME JO11-2-RKHSV JO11-3 09.30 uur 
EIJSDEN JO10-3JM-RKHSV JO10-2 09.30 uur 
HEER JO8-2-RKHSV JO8-1 09.00 uur 
RKHSV JO7-1: Leonidas-W JO7-2, Eijsden JO7-4, Heer JO7-1 
                           LOCATIE HEER 

vanaf 
09.00 uur 

RKHSV JO7-2: Leonidas-W JO7-3, Scharn JO7-2, SVME JO7-1 
                           LOCATIE SCHARN 

vanaf 
10.00 uur 

 
 
Programma voor zondag 27 november 2022 
RKHSV en DBSV 1 seniorenteams 
RKUVC 1-RKHSV 1 14.30 uur 
SV LAAR 2 -RKHSV 2 11.45 uur 
EIJDSE BOYS/MEREFELDIA VR1-RKHSV VR1 12.30 uur 
KEER 2- RKHSV 3 10.00 uur 
KEER 3-RKHSV 4 12.00 uur 
HEER 5-RKHSV 5 10.00 uur 
DBSV 1-WILLEM I 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 3 december 2022 
RKHSV jeugd – thuiswedstrijden 
RKHSV G2-SV BRUNSSUM G1 15.15 uur 
RKHSV MO20-1-SPC JEKERDAL MO20-1 15.15 uur 
RKHSV JO19-2-CAESAR JO19-2 13.00 uur 
RKHSV MO15-1-DE LEEUW MO15-1 13.00 uur 
RKHSV JO14-1-SCHARN JO14-1 11.00 uur 
RKHSV JO13-1-SCHARN JO13-2 11.00 uur 
RKHSV JO11-1-SJO KRJTLAND JO11-1 09.30 uur 
RKHSV JO11-3-SV MEERSSEN JO11-1 09.30 uur 
RKHSV JO10-2-VV MAASTRICHT WEST JO10-2 09.30 uur 
RKHSV JO8-1-SCHARN JO8-2 09.30 uur 
 
Programma voor zaterdag 3 december 2022 
RKHSV jeugd – uitwedstrijden 
VV MAASTRICHT WEST G1-RKHSV G1 12.30 uur 
VV MAASTRICHT WEST JO19-1-RKHSV JO19-1 14.30 uur 
GROENE STER JO17-3-RKHSV JO17-1 13.15 uur 
SVME/GEERTR BOYS-RKHSV JO15-1 13.00 uur 
SV GEULDAL JO12-1JM-RKHSV JO12-1 10.00 uur 
SV MEERSSEN JO11-2-RKHSV JO11-2 10.30 uur 
HEER JO10-2-RKHSV JO10-1 09.30 uur 
DAALHOF JO9-2-RKHSV JO9-1 09.30 uur 
VV MAASTRICHT WEST JO9-3-RKHSV JO9-1 10.00 uur 
RKHSV JO7-1: Scharn JO7-1, Eijsden JO7-4, Leonidas-W JO7-2 
                           LOCATIE RKHSV 

vanaf 
09.30 uur 

RKHSV JO7-2: SVME JO7-1,Eijsden JO7-3, Leonidas-W JO7-3 
                           LOCATIE RKHSV 

vanaf 
09.30 uur 

 
Programma voor zondag 4 december 2022 
RKHSV en DBSV 1 seniorenteams 
RKHSV 1-KEER 1 14.30 uur 
RKHSV 2-GSV’28 2 11.00 uur 
RKHSV VR1-SVO DVC’16 VR1 12.00 uur 
RKHSV 3-LEONIDAS-W 3  09.45 uur 
RKHSV 4-DBSV 4 09.45 uur 
RKHSV 5-DBSV 5 14.00 uur 
SCHIMMERT 1-DBSV 1 14.30 uur 
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Alzheimer Café Maastricht – Een gezellige (kerst)avond 
  

Alweer de laatste café avond van 2022. Onder het genot van een 
hapje en een drankje kijken we graag samen met u terug op het 
afgelopen jaar. Hoogtepunten, dieptepunten, ervaringen, als u die 
met de cafébezoekers wil delen, graag! Maar niets is verplicht. 
Wellicht kunnen we ook ideeën met elkaar uitwisselen over het 
invullen van de feestdagen op een voor u leuke en gezellige manier. 
Kortom, we maken er vooral op een gezellige avond van en sluiten 
graag het jaar samen met u af. 

De bijeenkomst is gratis. We vinden het fijn als u laat weten dat u 
komt. Dat kan door een mail te sturen 
naar: alzheimercafemaastricht@gmail.com of via 06-83045556.   
Buurtcentrum Daalhof ‘t Atrium 
Aureliushof 160 
6215 SW Maastricht 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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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Persoonlijke uitnodiging voor een protest 
De afgelopen tijd hebben Stichting Samen Onbeperkt en de SP-Hulpdienst veel vragen gekregen van 
mensen die gebruik maken van een scootmobiel. Mensen zijn ongerust, kwaad, weten niet waar ze aan toe 
zijn en zijn bang. De gemeente Maastricht wil de scootmobiel omzetten van een maatwerkvoorziening naar 
een algemene voorziening. 

Extra kosten bovenop de rest! 
Hoe je het verder ook bekijkt, voor vele mensen betekent dit extra kosten, terwijl alles al duurder wordt. En 
iedereen wil mobiel blijven en meedoen. Zoals u van ons gewend bent maken wij ons sterk voor mensen 
die een extra steuntje kunnen gebruiken. Zo organiseerden we al eerder een groot protest op de markt 
voor ons stadhuis. Toen haalde we ook de TV. Via onze lobby en via de politiek hebben we geprobeerd om 
de omzetting naar algemene voorziening, tegen te houden. We stelden vragen in de raad, we dienden ook 
een motie in. Helaas nog zonder succes. 

 

Meer informatie: 

Wiel Buijs, coördinator 

Stichting Samen Onbeperkt 

06-27494639    

 
We gaan door! 
Maar we gaan door. Als het moet via een rechter en willen onze ideeën extra kracht bij zetten via een 
nieuw protest. Daarvoor willen we u van harte uitnodigen. Want alleen door samen te vechten kunnen we 
het Maastrichtse college nog op andere gedachten brengen. 

Kort programma: 

Ontvangst met koffie en vlaai; Sprekers over hun ervaringen; Gesprekken met RTV Maastricht; Spreek een 
boodschap in voor de wethouder. 

WIJ MAKEN BEZWAAR! 

• Vrijdag 25 november inloop vanaf 11.30 uur - 12.00 uur start 

• Banka Studio’s (Mariaberg)  

• Bankastraat 3, 6214 XN Maastricht 

Doe mee en schrijf je in!  
Laat ons weten of u erbij wil zijn via het onderstaande emailadres.  

Jackvangelooven@hotmail.nl  
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Maastricht, 6 november 2022 

Stemtent D66 : Burgerbegroting is een 
succes 
Negentig procent van de deelnemers aan de Stemtent van D66 
afgelopen zaterdag op Plein 1922 in Maastricht vindt dat de 
burgerbegroting een succes is. Voor de eerste keer dit jaar konden 
inwoners van Maastricht zelf bepalen waaraan € 350.000.—besteed kan 
worden. 
Het bleek overigens wel dat veel mensen niet weten dat ze zelf 
projecten indienen voor de burgerbegroting. 
 
Tien procent was het niet eens met de stelling. Niet omdat ze tegen een 
burgerbegroting zijn, maar omdat ze vinden dat het bedrag veel te laag 
is. 
Volgend jaar stijgt de burgerbegroting overigens naar € 1 miljoen. 
 
Nadere informatie:   

Bert Jongen (06 20596777 of via 
bert.jongen@gemeenteraadmaastricht.nl 

Deze week op de voorpagina mooie woorden van Jan Hoen ter 
ere van ons aanstaande Jubileum. Dank daar voor.  

Ook dank aan alle gulle gevers. Op dit moment is al het mooie 
bedrag van € 870,00 ontvangen. In deze moeilijke tijden zeker 
niet verkeerd. 

Toch hopen we dat ook Sinterklaas en wellicht zelfs de Kerstman 
nog een aardige duit in het zakje doen. Dan kunnen we ook 
volgend jaar weer doen, wat Jan Hoen al zegt: iedereen in 
Heugem en Randwyck bij de tijd houden. 
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Spreekuur voor vragen over 
arbeidsongeschiktheid en uitkering  
 
We zijn er voor u, als u vragen heeft met betrekking tot  
− WAO of (toekomstige) WIA- uitkering;  
− rechten en plichten in de “wachttijd”-periode van 2 jaar bij langdurig 

ziek-zijn.  
− Wajong-uitkering en werk; participatiewet 
− WW-uitkering en ziek zijn tijdens de WW 
- Andere kwesties met betrekking tot uw UWV-uitkering of het 

aanvragen daarvan. 
 
We informeren u graag. Maak er op tijd werk van - voor uw eigen 
gemoedsrust - maar vooral omdat er tijdslimieten gelden voor het 
aanvragen van een uitkering. En ook voor het aanleveren van extra 
informatie, die uw aanvrage ondersteunt.  
 
Afspreken kan voor alle spreekuren in Maastricht via 043-7630030 

Onze spreekuur-adressen en -tijden:  

WijkServicePunt Wijckerpoort/ Witte Vrouwenveld,  
Voltastraat 50, 6224 SW Maastricht.  
Iedere dinsdagmiddag van 14.00 tot 15.30 uur, vrij inlopen 

WijkServicePunt Manjefiek Malberg, 
Malbergsingel 70, 6218 AV Maastricht.   
Iedere donderdagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur, vrij inlopen 

Buurtcentrum Mariaberg 
Anjelierenstraat 35, 6214 SW Maastricht. Op donderdagmorgen      
van 10.00 tot 12.00 uur. Alleen op afspraak: via 043-7630030. 

Gemeentehuis Gulpen 
Willem Vliegenstraat 12, 6271 DA Gulpen. Iedere dinsdagmorgen    
van 10.00 tot 12.00 uur. Alleen op afspraak: via 043-4072579 
 
NB 
Tussen 23 december 2022 en 8 januari 2023 zijn er geen spreekuren 
 
U kunt ons vinden op www.waowiamaastrichtheuvelland.nl  
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Sterren van Maastricht voor vrijwilligersprijzen 2023 gezocht 
 
De gemeente reikt in maart volgend jaar weer de vrijwilligersprijzen ‘Sterren 
van Maastricht’ uit. Inwoners kunnen vanaf 17 november tot en met 31 
december een vrijwilliger nomineren via www.sterrrenvanmaastricht.nl. 
Vrijwilligerswerk is namelijk van onschatbare waarde voor onze stad. Daarom 
zetten we met de vrijwilligersprijzen Sterren van Maastricht vrijwilligers in het 
zonnetje die zich op een bijzondere en creatieve manier inzetten voor een 
ander. 
 
Zeven categorieën 
De prijzen worden uitgereikt in de categorieën zorg, duurzaamheid, veiligheid, 
sport, cultuur, bedrijvigheid en welzijn. Via een vragenformulier 
op www.sterrenvanmaastricht.nl kunnen inwoners een vrijwilliger aanmelden 
voor deze prijs. Per categorie wordt een winnaar gekozen die een geldbedrag 
van 2.000 euro ontvangt dat kan worden besteed aan vrijwilligerswerk. De 
winnaars van vorig jaar kiezen uit de genomineerden de nieuwe winnaars. 
 
Genomineerden van 2022 doen opnieuw mee 
Vrijwilligers die zijn aangemeld voor de prijzen van maart 2022, doen opnieuw 
mee met de vrijwilligersprijs 2023 omdat de uitreiking van afgelopen maart niet 
door kon gaan. Onder meer vanwege de lockdown eind vorig jaar, maar ook 
vanwege de vraag naar personele inzet rondom de 
gemeenteraadsverkiezingen 2022 en Koningsdag 2022. De inwoners die een 
vrijwilliger voor 2022 hebben aangemeld, zijn hierover geïnformeerd. 
 
Sterren van Maastricht 
De gemeente is op zoek naar vrijwilligers die een waardevolle bijdrage leveren 
aan het wonen en leven in Maastricht. Die bijvoorbeeld actief zijn bij een de 
vele sportclubs, muziekverenigingen of andere cultuurclubs in onze stad. 
Vrijwilligers die zorgen voor andere stadsgenoten, die het wat moeilijker 
hebben. Of die hulp bieden aan mensen met beperking of handicap. Niet te 
vergeten, de vrijwilligers die actief zijn op het gebied van duurzaamheid en 
veiligheid en bedrijven. 
 
Historie 
Sinds 1988 reikt de gemeente de vrijwilligersprijs uit. Een initiatief van oud-
burgemeester Houben om vrijwilligers in het zonnetje te zetten en te belonen 
met een beeldje en een geldprijs. Wethouder Anita Bastiaans van 
vrijwilligersbeleid benadrukt het belang van de prijzen: “Vrijwilligers zijn van 
groot belang voor onze stad. Ze zorgen voor verbinding tussen verschillende 
doelgroepen en kunnen voor een buurtbewoner het verschil maken als het 
gaat om voorkomen van isolement, eenzaamheid of meedoen in de buurt. 
Thema’s die zeker na corona aandacht verdienen.” 
 
Persbericht gemeente Maastricht 
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De Tempeleers en CV de Kikkers brengen het allereerste 
‘Jäöghoeglöstegpaar vaan Groet Mestreech’ 

 
 
 In het jubileumjaar van de Tempeleers krijgt de ‘Stadsprins vaan Groet 
Mestreech’ versterking bij het aanjagen van de jeugdcarnaval.  
De Tempeleers werken daarvoor samen met de bestaande 
jeugdverenigingen van de Samewèrkende Mestreechter 
Vastelaovendvereineginge (SMV). Op 12-11- hebben de Tempeleers 
middels een ludieke ‘Tempeleers TV-reportage’ tijdens de verkiezing 
van het Maastrichts vastelaovendsliedje 2023 bekend gemaakt dat zij CV 
de Kikkers uit Heugem en Randwyck hebben verkozen tot de 
jeugdvereniging die de eer krijgt toebedeeld om als allereerste een 
‘Jäöghoeglösteg paar vaan Groet Mestreech’ te brengen. 
  
 “Wij zijn ontzettend trots dat ons deze eer wordt toebedeeld en zijn blij 
dat dit geheim nu eindelijk naar buiten mag. De voorbereiding met de 
Tempeleers is al in volle gang en het is mooi om te zien hoe dat zoveel 
mogelijk hand in hand gaat met de vaste tradities en protocollen van 
onze vereniging” zegt Marie Evers van CV de Kikkers.  
 
Zo zal er dit seizoen dus ook een jäögprinses vaan Groet Mestreech 
worden uitgeroepen, want bij CV de Kikkers is het immers gebruikelijk 
dat er een volledig prinsenpaar wordt geïnstalleerd. Naast een prachtige 
prinsenkap en tiara, zullen beiden straks worden voorzien van exact 
dezelfde scepter als de Stadsprins, maar dan in een kleinere versie. Zelfs 
de sirremoniemeisterstaaf is in een kleinere versie nagemaakt. Het 
jäoghoeglösteg paar krijgt samen met hun eigen raad van elf ook een 
uitgebreider programma tijdens Vastelaovend. Zo zijn zij eregast op ’t 
Groet Kinderfies en ’t Jäögprinsetreffe en jurylid bij de 
Kinderverseerwedstrijd.  



17

Armand Peereboom van de Tempeleers: “Daarnaast zullen zij een van de 
‘sjeut’ van het Momuskanon doen, waarmee de Vastelaovend op 
carnavalszondag geopend wordt. Tot slot zullen zij de 
kindervastelaovend op een symbolische manier afsluiten op 
carnavalsdinsdag“.  
De installatie van het Jäoghoeglösteg paar vaan Groet Mestreech zal 
plaatsvinden op 21-01-2023, in de Klaekeburg in Heugem de dag 
voorafgaand aan het uitroepen van Zienen Hoegen Hoeglöstegheid. 
 
Maak dit mee en word lid 
 
· Ben je tussen 5 en 12 jaar 
· Wil je fungeren in de raad vaan elf 
· Kan carnaval voor jou niet vroeg genoeg beginnen 
· Vind je het leuk om met leeftijdsgenoten carnaval te vieren 
 
Geef je dan nu op via www.cvdekikkers.nl  
Of bel voor meer informatie naar:  
Jean Herben 06 15063069 / Miriam Lambrechts 06 21420717  

 
 
 
pietersautos@ziggo.nl 
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SAMEN  
BEWEGEN 
2022 - 2023 
Nieuwe start in Maastricht ! 

 

Samen bewegen is een activiteit van Samen Onbeperkt 
De activiteit is speciaal bedoeld voor mensen met een beperking en/of 
chronische ziekte en ouderen. Het programma is op maat gemaakt met 
bewegen op muziek, yoga en vooral gezelligheid. 

Vind je het leuk om samen met een groepje enthousiaste volwassenen aan je 
fitheid en vitaliteit te werken in een leuke sfeer? 

Doe dan mee en meld je aan! 
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Nieuwe kinder(loco-)burgemeester en kinderraad 
benoemd 
  
Joost de Goeij is komend schooljaar de Maastrichtse 
kinderburgemeester. Dat maakte burgemeester Annemarie Penn – te 
Strake vanmiddag bekend. Voor de eerste keer werd er ook een 
kinderlocoburgemeester gekozen. Als kinderlocoburgemeester zal Amal 
Ucar de kinderburgemeester tijdens officiële momenten - indien nodig - 
vervangen. Ook is de nieuwe kinderraad benoemd. 
  
De kinderraad bestaat dit jaar uit dertien leerlingen van acht verschillende 
Maastrichtse basisscholen. De raad vergadert maandelijks en geeft advies 
aan het college en de gemeenteraad over drie zelfgekozen thema’s die ze 
belangrijk vinden als kinderraad. Daarnaast zal het college van Burgemeester 
en Wethouders de kinderraad om advies vragen over relevante thema’s. 
Wethouder Manon Fokke (Burgerparticipatie): “Ik ben heel blij dat het ook dit 
schooljaar weer gelukt is om een kinderraad te benoemen vanuit zoveel 
verschillende scholen. Dat betekent dat dit echt leeft bij de leerlingen van 
groep 7. Ik ben dan ook benieuwd naar de adviezen van deze 
nieuwe kinderraad.” 
  
Kinderburgemeester en kinderlocoburgemeester 
Maximaal twee kinderen van elke school konden zich kandidaat stellen voor 
de kinderraad. Vijf van deze kinderen solliciteerden vervolgens naar het ambt 
van kinder(loco)burgemeester. De selectiecommissie heeft besloten dat Joost 
de Goeij (basisschool Scharn) de nieuwe kinderburgemeester en Amal Ucar 
(basisschool El Habib) de kinderlocoburgemeester van Maastricht worden 
voor het schooljaar 2022/2023. De selectiecommissie bestond uit de 
raadsleden Miriam Elfassih, Jos Boelen en Tiny Meese en burgerraadslid 
Jean Pellaers. 
  
 

Vrijwilligers vacature: “Zorgatelier Maastricht” 
Kleinschalige creatieve dagbesteding in Heugem, 

zoekt dringend een chauffeur om onze deelnemers  
te halen en te brengen met ons elektrisch busje. 

Uw reactie bij voorkeur per mail : 
info@zorgateliermaastricht.nl 

of tel: 043-3434139 
www.zorgateliermaastricht.nl 
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Gezond Kindcentrum in Beweging verlengd tot 2027 
  
Succesvolle aanpak laat Maastrichtse basisschoolleerlingen meer 
bewegen 
  
Het succesvolle programma Gezond Kindcentrum in Beweging, 
gericht op hogere beweegdeelname en gezonde voeding op 
Maastrichtse basisscholen, wordt de komende vijf jaar voortgezet. 
Dat maakten de samenwerkende partijen gemeente Maastricht, 
MosaLira, Kom Leren, MIK/PIW, Samen Spelen, JOGG/GGD, 
Maastricht Vitale Stad, Fontys Sport Hogeschool en Maastricht 
Sport gisteren bekend. In kindcentrum De Vlinderboom 
ondertekenden de partijen het nieuwe convenant. De gezamenlijke 
aanpak zorgde de afgelopen jaren voor een trendbreuk bij de 25 
deelnemende basisscholen. Basisschoolleerlingen gingen meer 
bewegen en bleven ook in de bovenbouw actief, terwijl hier 
voorheen een daling optrad in de beweegdeelname. De komende 
vijf jaar sluiten ook de Maastrichtse kinderopvangcentra aan. 
Hiermee kan de aanpak zich richten op de volledige kinderperiode 
(0-12 jaar).  Deelnemende basisscholen en kinderopvangcentra 
krijgen een beweegconsulent van Maastricht Sport toegewezen, 
die aan de hand van de behoefte een op maat gemaakt beweeg- 
en voedingsprogramma samenstelt.   
  
Samenwerking loont 
  
In 2016 sloegen gemeente Maastricht, basisonderwijs en 
gezondheidsinstellingen de handen ineen om het gezonde en sportieve 
klimaat in en rond kindcentra te verbeteren. Inmiddels nemen 25 
scholen met 4000 kinderen deel, zijn 16 beweegconsulenten 
aangesteld en worden wekelijks 350 lessen bewegingsonderwijs 
gegeven. De gezamenlijke aanpak heeft aantoonbaar effect. Landelijk 
vertoont het aantal basisschoolleerlingen in de bovenbouw die matig 
intensief bewegen een daling. In Maastricht is deze daling de 
afgelopen jaren een halt toegeroepen Daarnaast is de motoriek van 
kinderen aanzienlijk verbeterd. Het aantal kinderen dat motorisch 
onder het landelijke gemiddelde scoort is de afgelopen jaren met 5 
procent gedaald naar 10,5 procent en komt daarmee onder het 
landelijke gemiddelde van 13 procent. 
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Nieuw convenant  
  
Alle betrokken partijen hebben daarom besloten de aanpak de 
komende vijf jaar voort te zetten. Ook de kinderdagopvangorganisaties 
MIK en Samenspelen sluiten aan en gaan met acht centra meedoen. 
Daarmee kan worden ingezet op een gezonde start van kinderen van 0 
– 4 jaren, met voldoende beweging. Ook wordt meer aandacht besteed 
aan gezonde voeding, door de samenwerking met JOGG 
Maastricht/gezonde school aanpak te intensiveren. Op kindcentrum 
Manjefiek Malberg start in januari een proef met het aanbieden van 
een gezonde lunch. 
Johan Pas, wethouder voor Onderwijs, is verguld met het resultaat: 
“Fantastisch dat zoveel scholen meedoen. Het toont aan hoe begaan 
het Maastrichtse onderwijs is met de toekomst van onze nieuwe 
generaties. Daarin investeren begint echt bij het prille begin. Dat de 
kinderdagopvangcentra aansluiten bij deze samenwerking is dan ook 
een belangrijke nieuwe stap.” 
Hubert Mackus, wethouder Sport, toont zich eveneens tevreden: “Deze 
aanpak werkt! Dat is te danken aan de stevige en langjarige 
samenwerking. Echte veranderingen zoals deze kosten tijd. Daarom is 
het ook zo belangrijk dat we onze inspanningen met dit convenant 
voortzetten. Bewegen is zo essentieel voor de ontwikkeling en de 
gezondheid van kinderen, dat het de allerhoogste prioriteit verdient. 
Met dit programma sluiten we effectief aan op de individuele behoefte 
van scholen en opvangcentra. 

________________________ 
 
 

 

 

In de decembermaand probeert 
Sinterklaas ook altijd weer wat 
meer te bewegen. Na een jaar 
thuiszitten is hij daar wel aan toe. 
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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) 
________________________________________________________________________________ 
 
Voor al onze lopende SMILE activiteiten de komende maanden – zie ook onze 
agenda op www.smile043.nl – voor meer informatie mail naar info@smile043.nl  
1) Hoeskamer Heugem op maandag 13.00-16.00 uur  
2) Buitengewoon Fit (bootcamp voor ouderen) op maandag 11.00-12.00 uur 
3) Tai chi op de dinsdagochtend van 10.30 tot 11.30 uur 
4) Schaakcafé op dinsdagmiddag van 14.30 tot ongeveer 17.00 uur 
5) Wandelgroep (recreatief) op de woensdagochtend van 10.15 tot 12.00 uur 
6) Yoga op de donderdagmiddag van 16.00 tot 17.00 uur 
7) Walking Football op vrijdagavond van 19.00 tot 20.00 uur 
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