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 Algemeen    

Stichting Contactblad 
Heugem-Randwyck   

     
Redactie, aanlevering digitale kopij, 

bezorgklachten: 
redactie@baorebinder.nl 
        Heugemerstraat 237, 

 6229 AP  Maastricht 
 0638225550 

 
Inleveren kopij: 

  uiterlijk vrijdagavond tot 20.00 uur 
voorafgaande aan 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.” 

Politie - Brandweer - Ambulance 112 
Politie en Wijkagent  
Heugem/Randwyck 

09008844 

Brandweer  - kantoor                  0884507450 
GGD - Ambulance           0468506666 
Gem. M`tricht - algemeen   14043 
Ziggo – Storing- TV / Internet    09001884 
Enexis - Storingen (Elektra/Gas) 08009009 
Enexis - Klantenservice 09007808700 
Gasgarde-storingen 24/7 3616262 
Drugsoverlast / meldpunt 3505111 
Milieuklachtenlijn Provincie      3617070 
Medisch   

Huisartsenpraktijk Heugem 3614646 
Tandartsen  Heugem  Kies 22A                        3618111 
Apotheek Heugem  (BENU) 3615622 
Fysio/Manuele therapie Boyens  3613170 
AZM                           3876543 
AZM - Huisartsenpost  3877777 
AZM - SEH  24/7 3876700 
AZM - Apotheek 24/7    3871750 
La Valence                      6316100 
Envida Service 3690610 
Envida 09002233440 
Dierenkliniek Kusters Heugem 3560555 
Dierenambulance                             09000245 
AA (anonieme alcoholisten)        0851045390 
Onderwijs  
Kindcentrum Anne Frank                  3612916 
Basisschool de Spiegel 3614472 
RK  
Kerkloket (do. 111011.30 u( 3613177 
Priesterwachtdienst     0433690670  
Services en Diensten  Vervolg Services en Diensten 
Servatius Wonen & Vastgoed               3284300 Servaassleutel Huurdersver. -       3261663 
Riolering verstoppingen (RRS) 
Glasschade (Felix) -------------------                                

0475311311 
3430886 

Bewonerskrachten Heugem - 
vragenbkheugem@gmail.com 

Maasvallei woningcorporatie 
Woonpunt woningbouwver.                                                       

3683737 
088050607 

Bewoners Commissie Heugem - 
infobcheugem@ziggo.nl 

Buurtbeheerbedrijf Maastricht 3633470 Storing CV - installatie 24/7 -  0888455000 
Spoed reparatie NA werktijd 3284545  Zonnebloem Heugem-Rw  --  3613398 

 

De wekelijkse Baorebinder is nu ook te lezen op www.HeugemRandwyck.nl 
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Klokkenatelier
J.  Beyers

Gediplomeerd uurwerkherstelster.
Ook reparaties aan huis

Janine Beyers
Putstraat12, 6245 LE Eijsden

 043 – 409 06 50 www.beyersklokken.nl
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Geldvragen? Geldzorgen? Pasopjegeld.nl 
 
Elke levenssituatie kent zijn eigen geldvragen en soms ook geldzorgen. 
Aan de hand van veel voorkomende levenssituaties of ‘life events’ biedt 
het vernieuwde Pasopjegeld.nl tips en advies over geld- en budgetzaken. 
Daarnaast vind je er contactinformatie van organisaties die verder kunnen 
helpen bij vragen of zorgen over geld. Je staat er niet alleen voor!   
 
Voor Maastricht en Heuvelland 
Pasopjegeld.nl is een initiatief van Sociale Zaken Maastricht Heuvelland 
en is er voor inwoners van Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Maastricht, 
Meerssen, Valkenburg aan de Geul en Vaals.  
Heb je vragen, tips of suggesties? Stuur dan een bericht naar 
info@pasopjegeld.nl. 
 
Op mobiele telefoon of tablet 
In een paar stappen zet je Pasopjegeld.nl op het beginscherm van een 
mobiele telefoon of tablet.  
Kijk voor meer informatie op www.pasopjegeld.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 19 oktober 2019 
 

RKHSV jeugd - thuiswedstrijden 
RKHSV G2-SV MEERSSEN G1 14.30 uur 
RKHSV JO17-2G-EIJSDEN JO17-1 (beker) 12.45 uur 
RKHSV JO13-1-BERG’28 JO13-1 (beker) 10.30 uur 
RKHSV JO11-2-RKVVL/POLARIS JO11-1 (beker) 10.30 uur 
RKHSV jeugd - uitwedstrijden 
HEER JO11-2-RKHSV JO11-1 (beker) 11.00 uur 
SPC.JEKERDAL JO10-3-RKHSV JO10-2 (beker) 08.45 uur 

 
Programma voor zondag 20 oktober 2019 
 

RKHSV senioren - uitwedstrijden 
SV ZWART-WIT’19 1-RKHSV 1 14.30 uur 
DVO 2-RKHSV 2 (beker) 11.30 uur 
RKASV 2-RKHSV 3 10.30 uur 
DBSV senioren - thuiswedstrijden 
DBSV 1-WDZ 1 14.30 uur 

 
Programma voor woensdag 23 oktober 2019 
 

RKHSV jeugd - thuiswedstrijden 
RKHSV JO8-3-EIJSDEN JO8-1 (beker) 18.30 uur 
RKHSV jeugd - uitwedstrijden 
SJO BMR/SNC’14 JO12-2G-RKHSV JO12-1 18.30 uur 

 
Programma voor donderdag 24 oktober 2019 
 

RKHSV jeugd - uitwedstrijden 
SJO KRIJTLAND JO17-1-RKHSV JO17-2G 19.30 uur 

 
 

Gevraagd gratis rommelmarkt spullen kleren die nog goed zijn. 
Telefonisch contact of whats app 0624673239 

     Secretariaat RKHSV 
Kapittellaan 38, 6229VP Maastricht 
 06-12141452 kantine.  043-3672213  
secretaris@rkhsv.nl           www.rkhsv.nl 

 

   
 
HOOFDSPONSOR 

 
Programma voor zaterdag 5 oktober 2019 
 
Thuiswedstrijden  
RKHSV JO17-2G-WDZ JO17-1 12.45 uur 
RKHSV JO15-1G-SJO KRIJTLAND JO15-1 10.45 uur 
RKHSV JO12-1-BUNDE JO12-1G 10.45 uur 
RKHSV JO11-1-RKVVL/POLARIS JO11-1 10.30 uur 
RKHSV JO10-1-DAALHOF JO10-1  10.30 uur 
RKHSV JO9-1-SJO KRIJTLAND JO9-1 09.30 uur 
RKHSV JO8-1-SCHARN JO8-2 09.30 uur 
RKHSV JO7-1/2-HEER JO7-1/2 09.30 uur 
Uitwedstrijden  
FC GELEEN-ZUID JO17-2-RKHSV JO17-1 15.00 uur 
SPC.JEKERDAL JO17-2-RKHSV JO17-3G 13.30 uur 
SCHARN JO15-4-RKHSV JO15-2G 11.15 uur 
SV HULSBERG JO14-1-RKHSV JO14-1G 10.30 uur 
KEER JO13-1-RKHSV JO13-1 11.30 uur 
HEER JO11-2-RKHSV JO11-2 11.00 uur 
RKASV JO10-2-RKHSV JO10-2 10.45 uur 
DAALHOF JO10-3-RKHSV JO10-3G 09.00 uur 
SPC.JEKERDAL JO10-5-RKHSV JO10-4G 10.15 uur 
BUNDE JO8-1G-RKHSV JO8-3 09.30 uur 
VV SCM G2-RKHSV G2 12.00 uur 

 
Programma voor zondag 6 oktober 2019 
 
WILLEM I 1-RKHSV 1 14.30 uur 
CHEVREMONT  2-RKHSV 2 11.45 uur 
VV SCM 3-RKHSV 3 11.30 uur 
SPC.JEKERDAL 5-RKHSV 4 10.00 uur 
SNA/MBC’13/EVV VR1-RKHSV VR1 10.15 uur 
 
DBSV 1-RKVVM 1 14.30 uur 
DBSV 2-SCHIMMERT 2 12.00 uur 
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Parochie H.  Michaël  
Kerkloket:  H. Pastoorsstraat 15. 6229 AG (Sacristie- ingang kerk)  
Geopend: donderdag 11.00 -11.30 u.  043-3613177     
info@parochieheugem.nl   www.parochieheugem.nl    
Priester wachtdienst  043-3690670.  
Rabo: NL42RABO0117502286    SNS: NL88SNSB0858029146  

t.n.v. H. Michaël Maastricht 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     

Zaterdag 19 oktober 19.00 uur H. Mis m.m.v. Michaëlskoor 
Intenties:  Zeswekendienst Anna van de Boorn – Frijns.  
Maandag 21 oktober 09.00 uur H. Mis 
Zaterdag 26 oktober 19.00 uur H. Mis m.m.v. Michaëlskoor 
Zondag 27 oktober 13.00 uur Doopviering Dex Bakker 
  13.45 uur Doopviering Fleur Floris 
Maandag 28 oktober 09.00 uur H. Mis 
Zondag 03 november 10.00 uur Allerheilige mis m.m.v. Michaëlskoor 
  15.00 uur Allerzielenviering m.m.v. Gezinskoor 
  Grafzegening m.m.v. Harmonie St. Michaël. 
Zaterdag 09 november 19.00 uur H. Mis m.m.v. Michaëlskoor. 
Maandag 11 november 09.00 uur H. Mis. 
Zaterdag 16 november 19.00 uur H. Mis m.m.v. Michaëlskoor. 
Maandag 18 november 09.00 uur H. Mis. 
Zaterdag 23 november 19.00 uur H. Mis m.m.v. Michaëlskoor. 
Zondag 24 november 13.00 uur Doopviering Kai Mortiaux. 
Maandag 25 november 09.00 uur H. Mis. 
Zondag 01 december 10.00 uur 1e Advent mis m.m.v. Gezinskoor  
                  Gezinsmis   Koffie / Thee  
Zaterdag 07 december 19.00 uur H. Mis m.m.v. Michaëlskoor. 
Maandag 09 december 09.00 uur H. Mis.    
Zaterdag 14 december 19.00 uur H. Mis m.m.v.  

 Collegium Gregorianum SanctaeGertrudis. 
Maandag 16 december 09.00 uur H. Mis. 
Zaterdag 21 december 19.00 uur H. Mis m.m.v. Michaëlskoor. 

KERKLOKET 
Op woensdag  02 oktober overleed, in  leeftijd van 84 jaar, Nettie Theunissen, 
weduwe van Jef van den Boorn .  Zaterdag daaropvolgend, hebben wij in de  
plechtige uitvaartdienst, muzikaal opgeluisterd door het kerkelijk zangkoor, 
afscheid van haar genomen en haar begeleid naar haar laatste rustplaats op 
ons kerkhof. Liefdevol werd Nettie de laatste tijd verzorgd in het Zorgcentrum 
La Valence. Velen  kenden haar als een vrouw van levenslust, wilskracht en 
zorg. Zo zal zij  blijvend voortleven in de harten van velen. Als moeder, 
schoonmoeder en  oma zal zij overal zijn waar zij gaan of staan. Laat dit een 
troost zijn Nicole, Giel en Tirza die haar nu intens zullen missen. Mag zij, als 
gelovige vrouw, samen met haar overleden echtgenoot Jef, nu delen in de 
Eeuwige Vreugde van de Heer. Wij bidden voor haar zelenrust. 
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NIEUWE BENOEMING PASTOOR HORSCH 
Bisschop Harrie Smeets van Roermond heeft mij gevraagd om pastoor te 
worden van de parochies van Bunde/Geulle en Borgharen/Itteren. Dat is 
zondag 6 oktober in de betreffende parochies meegedeeld. 
Ik ga pastoor worden van de parochies H. Cornelius (Borgharen), H. 
Martinus (Itteren) H. Johannes de Doper (Limmel), H. Antonius van Padua 
(Nazareth) en van de parochies H. Agnes (Bunde), H. Martinus (Geulle), 
Onbevlekt Hart van Maria (Moorveld) en H. Catharina (Ulestraten).  
Ik zal daar samenwerken met de kapelaans Mario Rojas en Andreas 
Schmidt die in Ulestraten wonen. Waarschijnlijk zal ik zelf gaan wonen in 
de pastorie van Borgharen. 
Ik blijf dus actief in dezelfde regio. Sinds 1998 was ik pastoor van de wijk 
Heer en later ook van de parochies van De Heeg, Heugem, Amby en 
Scharn in Maastricht-Oost.  
In Heugem werd ik in februari 2011 administrator (pastoor met een tijdelijke 
benoeming) en in januari 2013 pastoor. 
Met de nieuwe benoeming blijft ik niet alleen in het dekenaat Maastricht, 
maar keer ik deels terug naar een voor mij bekende plek. Voordat ik 
pastoor van Heer werd, was ik tussen 1993 en 1998 al eens vijf jaar 
pastoor van de wijk Nazareth, dat toen nog een zelfstandige parochie was 
en nu onderdeel is van een groter cluster.  
Momenteel is mijn vertrekdatum nog niet bekend en ook niet wie mijn 
opvolger zal worden. Het ligt echter in de lijn der verwachting dat een en 
ander vóór Kerstmis van dit jaar zijn beslag gaat krijgen. 
 

Pastoor P. Horsch 
 

GEZINSKOOR 
               Het Gezinskoor van Heugem organiseert op vrijdag 25 oktober  a.s. 
               opnieuw een Taizéviering voor onze parochies. We wisselen af 
               tussen Heugem en Amby om zo de samenwerking tussen de 
               parochies te ondersteunen. Dit keer is onze kerk in Heugem aan de 
beurt als locatie. We zingen en bidden samen met hulp van de meditatieve 
liederen uit Taizé. Wees van harte welkom op vrijdag 25 oktober 19.00 uur. in 
onze Parochiekerk, na afloop is er koffie en thee.  
(NB de volgend datum: 13 december 2019 in de H. Walburga in Amby).  

KERKLOKET 
Het Kerkloket is te vinden aan de achterkant van de kerk. 

De ingang is aan de Heugemer Pastoorsstraat   
Hier ziet u het naambordje “KERKLOKET” 

Postadres: HEUGEMER PASTOORSSTRAAT 15 6229 AG MAASTRICHT 
Voor vragen en/of informatie kunt u  24/7 terecht via; 

info@parochieheugem.nl 
DIT LAATSTE HEEFT STEEDS MEER EN MEER  ONZE VOORKEUR! 
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Carnavalsvereniging de Waterratte 
 

zaterdag 19 oktober  
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?  
Tot 12.00 uur staat nog een container bij de Klaekeburg. 

 

Secretariaat 0616887083           Dank voor uw medewerking. 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
Alsjeblieft…een dankjewel! 
Dag van de Mantelzorg 2019 

Op 10 november is het de jaarlijkse Dag van de Mantelzorg. Een moment 
om stil te staan bij alle mensen die dagelijks of wekelijks met veel liefde en 
aandacht zorgen voor hun partner, kind, ouder, vriend(in) of buur. Dit 
moment laten we niet zomaar voorbijgaan! 

Samen met de gemeenten Maastricht, Meerssen, Valkenburg aan de 
Geul, Gulpen-Wittem, Eijsden-Margraten en Vaals organiseert Steunpunt 
Mantelzorg Zuid, in de maand november, mooie acties en gezellige 
activiteiten waarmee we alle mantelzorgers in het zonnetje willen zetten. 
Denk hierbij aan een Bloemetjesactie, de uitreiking van de Mantelzorg 
Award en feestelijke MantelzorgSalons en Contactgroepen. Op onze 
website www.mantelzorgzuid.nl informeren we u graag over alles wat er te 
doen is bij u in de buurt. U kunt ons ook bellen voor meer informatie via 
043 – 3215046.  

 

 

 

 
 

 

Carnavalsvereniging de Waterratte 
 

zaterdag 15 december  
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?  
Tot 12.00 uur staat nog een container bij de Klaekeburg. 

 

Secretariaat 0616887083           Dank voor uw medewerking. 
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Carnavalsvereniging de Waterratte 
 

zaterdag 15 december  
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?  
Tot 12.00 uur staat nog een container bij de Klaekeburg. 

 

Secretariaat 0616887083           Dank voor uw medewerking. 
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Harmonie  St. Michaël  20 oktober    
op Bondsconcours    

 Nog enkele dagen en dan is het zover. Onze Harmonie 
,,St. Michaël” gaat op zondag 20 oktober a.s 
deelnemen aan het Bondsconcours van de 
Limburgse Bond van Muziekgezelschappen in de Oranjerie in 
Roermond. Met veel overgave is de afgelopen maanden door de 
muzikanten en dirigent toegeleefd naar deze uitdagende muzikale 
happening. 

Op zondag 20 oktober 2019 om 18.25 uur zal het orkest o.l.v. Twan Cox 
in De Oranjerie in Roermond aantreden in de 3e Divisie Harmonie met 
de muziekwerken A Springtime Celebration van Alfred Reed en Old 
Russian Romances van Franco Cesarini.  Als inspeelwerk heeft het 
korps gekozen voor het muziekstuk Mercury van componist en jurylid 
Jan van der Roost. k Bolt en Jan van der Roost. 

De uitvoeringen van de deelnemende orkesten worden dit jaar 
beoordeeld door de juryleden Durk Lautenbach, Jan van der Roost en 
Dick Bolt. 

Ter voorbereiding op de uitvoering in De Oranjerie vindt er op vrijdag 18 
oktober a.s. een generale repetitie plaats in De Klaekeburg. U bent 
vanaf 20.30 uur van harte uitgenodigd om alvast te genieten van het 
volledige concoursprogramma dat de harmonie St. Michaël, o.l.v. 
dirigent Twan Cox tijdens het concours ten gehore zal brengen. 

 

St. Michaël Heugem in Blaaskracht Café met Emil 

Harmonieën en fanfares op weg naar concoursen LBM.  L1 heeft 
afgelopen week opnames gemaakt in Heugem. De uitzending is te zien 
op woensdag 16 oktober in het programma Blaaskracht Café. 
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Op pad in de stad: het VBV-team 
 
Soms is het lastig om alle rekeningen te betalen. Een 
betalingsachterstand kan oplopen tot een schuld. De gemeente wil 
geldproblemen bij inwoners voorkomen. Daarom is er het VBV-
team: team Vroegsignalering Betalingsachterstanden Vaste lasten. 
Vaste lasten zijn kosten die elke maand terugkomen voor 
bijvoorbeeld huur, energie, zorgverzekering of watermaatschappij.  
 
De professionele hulpverleners van het VBV-team hebben ervaring 
en kennis op het gebied van geldzaken en weten welke regelingen 
er zijn. Daarmee kunnen ze inwoners die dat willen, helpen bij een 
beginnende betalingsachterstand van de vaste lasten. De gemeente 
krijgt de gegevens over de betalingsachterstanden van BKR in Tiel. 
Dat gebeurt via een beveiligde en versleutelde verbinding. Uiteraard 
wordt er zorgvuldig omgegaan met privacygevoelige informatie.  
 
Gratis en vrijwillig 
Wanneer men hiervoor open staat, komt een medewerker van het 
VBV-team langs voor een gesprek. Samen wordt gekeken naar wat 
nodig is om de geldzaken weer op orde te krijgen. Bijvoorbeeld door 
hulp bij de administratie, het afspreken van een betalingsregeling of 
het zoeken naar mogelijkheden voor meer inkomsten en minder 
uitgaven. Zo blijft de situatie te overzien en worden 
betalingsproblemen niet groter. De hulp kost niets en is helemaal 
vrijwillig. 
 
Meer informatie 
Het VBV-team gaat een jaar op pad. Dan kijkt de gemeente wat de 
ervaringen zijn en wat er beter of anders kan. Meer informatie staat 
op www.thuisinmaastricht.nl.    
 

 
           
           Generale repetitie Harmonie St. Michaël Heugem 
           Vrijdag 18 oktober 2019 in De Klaekeburg  -  20.30 uur 
            U bent van harte welkom 
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KIENMIDDAG 
 

 

Donderdag 24 oktober  
a.s. in de Klaekeburg 

aanvang 13.30 uur,  zaal 
open om 13.00 uur. 

 

 
 

 
 

 
Kom allemaal genieten van deze laatste “gewone” kienmiddag van 
dit jaar. In november is er eens wat anders Pietenkienen, wat is dit? 
Dat gaan we meemaken 28 november. 
 
Natuurlijk is er in de pauze eventjes tijd om te kletsen, koffie te 
drinken en vlaai te eten. 
 
Nog mee naar de kerstshow van breifabriek Marcienne op dinsdag 
12 november dan vlug aanmelden. Ook niet-leden kunnen mee  
naar deze show, zolang er plaats is in de bus. Let op: bij ons  
bezoek in het voorjaar is aangekondigd dat Marcienne ging 
herindelen en ook herenkleding ging verkopen, we laten ons 
verrassen. 
Aanmelden hiervoor uiterlijk 24 oktober a.s. in de pauze of bij  
Hilly Groeneveld 043-361 66 68. 
De kosten hiervoor bedragen € 7,00 dit kan ook op bankrekening  
NL 34 RABO 01150 120 52. 
 
 
 
Het kienen is alleen voor leden van onze vereniging. 
 
 
Het Bestuur. 
 
 

 

     St. Michaël 
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