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Dorpsgezicht oud-Heugem

Algemeen
Politie - Brandweer - Ambulance
Politie en Wijkagent
Heugem/Randwyck
Brandweer - kantoor
GGD - Ambulance
Gem. M`tricht - algemeen
Ziggo – Storing- TV / Internet
Enexis - Storingen (Elektra/Gas)
Enexis - Klantenservice
Gasgarde-storingen 24/7
Drugsoverlast / meldpunt
Milieuklachtenlijn Provincie
Medisch
Huisartsenpraktijk Heugem
Tandartsen Heugem Kies 22A
Apotheek Heugem (BENU)
Fysio/Manuele therapie Boyens
AZM
AZM - Huisartsenpost
AZM - SEH 24/7
AZM - Apotheek 24/7
La Valence
Envida Service
Envida
Dierenkliniek Kusters Heugem
Dierenambulance
AA (anonieme alcoholisten)
Onderwijs
Kindcentrum Anne Frank
Basisschool de Spiegel
RK
Kerkloket (do. 111011.30 u(
Priesterwachtdienst
Services en Diensten
Servatius Wonen & Vastgoed
Riolering verstoppingen (RRS)
Glasschade (Felix) -------------------
Maasvallei woningcorporatie
Woonpunt woningbouwver.
Buurtbeheerbedrijf Maastricht
Spoed reparatie NA werktijd

112

09008844

0884507450
0468506666
14043
09001884
08009009
09007808700
3616262
3505111
3617070
3614646
3618111
3615622
3613170
3876543
3877777
3876700
3871750
6316100
3690610
09002233440
3560555
09000245
0851045390
3612916
3614472

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.”

3613177
0433690670
3284300
0475311311
3430886
3683737
088050607
3633470
3284545

Vervolg Services en Diensten
Servaassleutel Huurdersver. -

3261663

Bewonerskrachten Heugem vragenbkheugem@gmail.com
Bewoners Commissie Heugem infobcheugem@ziggo.nl
Storing CV - installatie 24/7 - 0888455000
Zonnebloem Heugem-Rw -- 3613398

De wekelijkse Baorebinder is nu ook te lezen op www.HeugemRandwyck.nl
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P ar oc hi e H. M i ch aë l

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
Zondag
Maandag
Zaterdag

23 november
24 november
25 november
30 november

Maandag
Zaterdag
Maandag
Vrijdag
Zaterdag

02 december
07 december
09 december
13 december
14 december

Maandag
Zaterdag
Maandag
Dinsdag

16 december
21 december
23 december
24 december

Woensdag 25 december
Zaterdag
28 december
Maandag
30 december

19.00 uur H. Mis m.m.v. Michaëlskoor.
13.00 uur Doopviering Kai Mortiaux.
09.00 uur H. Mis.
19.00 uur 1e Advent mis m.m.v. Michaëlskoor
Gezinsmis
09.00 uur H. Mis.
19.00 uur H. Mis m.m.v. Michaëlskoor.
09.00 uur H. Mis.
19.00 uur AMBY Taizéviering (Gezinskoor)
19.00 uur H. Mis m.m.v.
Collegium Gregorianum SanctaeGertrudis.
09.00 uur H. Mis.
19.00 uur H. Mis m.m.v. Michaëlskoor.
09.00 uur H. Mis.
16.45 uur Herdertjestocht m.m.v.
Harmonie St. Michaël en Gezinskoor.
19.00 uur H. Mis gezinsmis m.m.v. Gezinskoor
21.30 uur H. Mis nachtmis m.m.v. Michaëlskoor
10.00 uur H. Mis.
19.00 uur H. Mis. m.m.v. Gezinskoor.
09.00 uur H. Mis.

1e zondag van de advent

zaterdag 30 november 19.00 uur.
De advent begint 4 zondagen voor Kerstmis.
Veel mensen maken voor de advent een
krans met 4 kaarsjes. Op de eerste zondag
van de advent steken we 1 kaarsje aan. Op
de tweede zondag 2 kaarsjes, op de derde
zondag 3 en op de vierde zondag alle 4 de
kaarsjes. Dan is de krans vol licht en is het
bijna Kerstmis. Jezus is het Licht van de wereld. In de advent bereiden we
ons voor op Zijn komst.
Van harte welkom in de Gezinsmis: kinderen, ouders etc.!
Aan het eind van de Gezinsmis worden de adventskransen gezegend.
Werkgroep Gezinsmis
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-Mgr. Everard de Jong nieuwe pastoor in Maastricht-Oost
Op 1 december a.s., om 14.30 zal Mgr.
dr. Everard de Jong in de kerk van St. Petrus’
Banden in Heer worden geïnstalleerd als pastoor
van de parochies van Heer, De Heeg, Scharn,
Heugem en Amby.
Hij werd op 4 juli 1958 geboren te Eindhoven, in de
schaduw van het natuurkundig laboratorium van
Philips, als oudste van een gezin van 6 kinderen. Op
de kleuterschool ontdekte hij de intercom van de
hoofdzuster, waarmee ze de hele school kon
toespreken. Vanaf dat moment was hij
gepassioneerd met elektronica bezig, en wilde ingenieur worden. Omdat
hij niet de hele middelbare school alleen maar theoretisch bezig wilde zijn,
koos hij de langere weg naar de TU, toen nog Technische Hogeschool
geheten, via de LTS-metaal, MTS-Elektronica en de HTS…
Maar zover zou het niet komen. In het laatste jaar van de MTS
herontdekte hij Jezus en zijn barmhartige liefde, en kreeg hij van Hem
tijdens een gebed de roeping om priester te worden. In 1976 ging hij naar
het Groot-Seminarie Rolduc te Kerkrade, in die tijd het enige seminarie in
Nederland, aan het eind waarvan hij in 1982 diaken werd gewijd en
benoemd in Maasbracht.
In 1983 volgde zijn priesterwijding. Een jaar later ging hij in Rome filosofie
studeren, om daar in 1986 met een licentiaat (master) te eindigen. Hij
vervolgde zijn studie in Washington, DC, aan de Catholic University van
die stad, met de specialisatie wetenschapsfilosofie, die hij na drie jaar
afrondde met een promotie op een proefschrift over de methode van
bewijsvoering van Galileo Galilei (1564-1642), in vergelijking met die van
Aristoteles (384-322).
Teruggekomen in Nederland werd hij docent filosofie aan het GrootSeminarie Rolduc, en werd daarnaast verantwoordelijk voor het
jongerenpastoraat, de evangelisatie en de catechese in het bisdom. In
1995 werd hij daarnaast een jaar kapelaan aan de St. Servaaskerk, in
1996 studentenpastor, en in 1999 hulpbisschop van Roermond. In die
hoedanigheid kreeg hij de verantwoordelijkheid over de diocesane
pastorale diensten en was hij 10 jaar namens de bisschoppenconferentie
landelijk actief voor het jongerenpastoraat, de catechese en het onderwijs.
5

Sindsdien behartigt hij inmiddels landelijk de geestelijke verzorging in
ziekenhuizen, zorginstellingen, en de gevangenissen, en is referent voor
het studentenpastoraat.
Toen de nieuwe bisschop aantrad en hem de verantwoordelijkheid gaf
voor de parochie-vernieuwing, was zijn verzoek om weer meer feeling te
krijgen met het basispastoraat, en ook om een Centrum voor wetenschap
en geloof op te richten in Maastricht. Beide heeft de bisschop
gehonoreerd.
Pastoor de Jong zal gaan wonen in de pastorie
van Scharn, aan de Padualaan 4.
Hij ziet er erg naar uit zijn parochianen te ontmoeten, in
hun verdriet, hoop en vreugde te delen, en samen met de
kapelaans en alle mensen van goede wil de parochiegemeenschappen verder te laten openbloeien, zoals
zonnebloemen gericht op de warmte en het licht van de Goede God.
(Vgl. de zonnebloemen bij Glow Eindhoven 2019.)
Na de H. Mis volgt de receptie in de Harmoniezaal aan de Burg.
Cortenstraat in Heer waar u met de nieuwe pastoor kunt kennismaken en
hem persoonlijk de hand kunt schudden.

Advertentie garage vd Boorn ½
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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 23 november 2019
RKHSV jeugd – thuiswedstrijden
RKHSV JO17-1-SP.HEERLEN JO17-2
RKHSV JO17-3G-GEERTRUIDSE BOYS JO17-1G
RKHSV JO15-2G-HEER JO15-2
RKHSV JO14-1G-CAESAR JO14-1
RKHSV JO11-1-I.B.C.’03 JO11-1
RKHSV JO10-2-EIJSDEN JO10-2
RKHSV JO10-3G-SCG JO10-2
RKHSV JO8-1-SPC.JEKERDAL JO8-1
RKHSV JO8-3-SJO KRIJTLAND JO8-1
RKHSV JO7-1/2-LEONIDAS W JO7-1/2
RKHSV jeugd – uitwedstrijden
HEER JO17-1-RKHSV JO17-2G
ROOD GROEN/HEUVEL JO15-1-RKHSV JO15-1G
SJO HEUVELLAND JO13-1-RKHSV JO13-1
RKASV JO12-1-RKHSV JO12-1
SJO KRIJTLAND JO11-1-RKHSV JO11-2
SCG JO10-1-RKHSV JO10-1
SPC JEKERDAL JO10-6-RKHSV JO10-4G
RKVVL/POLARIS JO9-2-RKHSV JO9-1
RKASV JO8-1-RKHSV JO8-2
FC BEMELEN G1-RKHSV G1

15.00 uur
10.45 uur
12.45 uur
12.45 uur
10.45 uur
10.45 uur
09.30 uur
09.30 uur
09.30 uur
09.30 uur
14.00 uur
12.30 uur
10.00 uur
12.00 uur
11.30 uur
09.30 uur
08.45 uur
10.00 uur
14.30 uur
11.00 uur

Programma voor zondag 24 november 2019
RKHSV senioren – uitwedstrijden
RKVVL/POLARIS 1-RKHSV 1
SV MEERSSEN 2-RKHSV 2
RKHSV 3 VRIJ
HEER 7-RKHSV 4
SV BRUNSSUM VR1-RKHSV VR1
DBSV senioren – thuiswedstrijden
DBSV 1-RKASV 1
DBSV 2-RKVVL/POLARIS 2

14.30 uur
12.00 uur
13.00 uur
12.00 uur
14.30 uur
12.00 uur
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Heugem-Randwyck-de Heeg
De Zonnebloem levert een positieve bijdrage aan het leven van
mensen met een fysieke beperking door ziekte, handicap of
gevorderde leeftijd. Wij organiseren huisbezoeken, activiteiten en
vakanties voor deze mensen en geven op deze manier kleur aan
hun leven.
Beste mensen in Heugem - Randwyck - en De Heeg
Laat het Sint Nicolaaszonnetje schijnen voor onze zieken
Ook dit jaar vieren wij weer vanuit onze afdeling het
Sint Nicolaasfeest voor onze zieke en gehandicapte
medemens die wij met een presentje willen verrassen.

zeer respectvol"

"Als Zonnebloemvrijwilligers ervaren wij de
hartelijkheid en dankbaarheid van de ontvangers. Ook
de manier waarop deze actie in stand wordt gehouden
voor onze zieke en behoeftige medemens vinden wij

Wij willen u dan ook vriendelijk benaderen voor een geldelijke bijdrage
om dit allemaal mogelijk te maken om er voor deze mensen een echt feest
van te maken.
Mogen wij rekenen op uw financiële bijdrage en ondersteuning?
U kunt uw bijdrage bezorgen bij een van de dames vrijwilligers van onze
afdeling voor 6 december a.s. of u kunt bellen met onderstaande persoon
dan komen wij het graag bij u ophalen. Mailen kan ook
U kunt de bijdrage ook overmaken via de Rabobank o.v.v. Sint
Nikolaasactie, het IBAN nummer is NL72 RABO 0117 5324 95 op
naam van Zonnebloem Afd. Maastricht-Heugem-Randwyck
zonhrh@gmail.com
Marlies Quaden Heugemermolenstraat 18,  361 3398(na 18.00 uur)
Namens de ontvangers zeggen wij u alvast hartelijk dank
Zonnebloemgroeten,
M.E.F. Quaden-Hermans, Voorzitter
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Kienmiddag
Donderdag 28 oktober a.s. in de Klaekeburg aanvang
13.30 uur, zaal open om 13.00 uur
Eindelijk is het dan zover, Pietenkienen:
Wat zou het nu eigenlijk zijn
Dat blijft nog eventjes het geheim
Van onze goedgeefse sinterklaas
En zijn trouwe pieterbaas.
Het is uiteraard ook alweer de laatste kienmiddag van dit jaar,
Natuurlijk is er in de pauze eventjes tijd om te kletsen, koffie te drinken en
vlaai te eten.
Tevens is dan ook gelegenheid tot aanmelden voor de kerstviering op
donderdag 19 december, tegen betaling van 4 euro per persoon, bij
binnenkomst op de kerstviering ontvangt u voor deze 4 euro 8 lootjes voor
de kersttombola.
Wij verwachten veel nieuwsgierige leden bij het pietenkienen.

Alleen voor leden van onze vereniging.
Het Bestuur.
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Jekerdal Scharrelkids
Jekerdal Scharrelkids
Zaterdag 23 november 2019
Zaterdag
23 november
2019
14.00 tot 16.00
uur
14.00
tot 16.00Cannerbos
uur
Parkeerplaats
aan de Cannerweg Maastricht
Parkeerplaats Cannerbos aan de Cannerweg Maastricht
De wondere wereld van de paddenstoelen
De
wondere wereld
vanwe
deeen
paddenstoelen
Paddenstoelen
vinden
beetje eng. Ze zijn er plotseling en
verdwijnen
ook
weer
snel.
Ze
groeien
vooral
donkeren
en
Paddenstoelen vinden we een beetje eng.
Zeals
zijnhet
er nat,
plotseling
vies
is. Sommige
paddenstoelen
zijn giftig.
wonder
dat de en
verdwijnen
ook weer
snel. Ze groeien
vooralGeen
als het
nat, donker
mensen
vroeger bang
waren voorzijn
paddenstoelen.
Die angst
vies is. Sommige
paddenstoelen
giftig. Geen wonder
dat in
deniet
terecht.
Paddenstoelen
zijn
mooi
om
te
zien
en
ze
spelen
een
mensen vroeger bang waren voor paddenstoelen. Die angst in niet
belangrijke
rol in de natuur.
Ze zorgen
dode
bomen
eneen
planten
terecht. Paddenstoelen
zijn mooi
om tedat
zien
en ze
spelen
worden
afgebroken
en
maken
nieuwe
voedingstoffen
voor
de
belangrijke rol in de natuur. Ze zorgen dat dode bomen en planten
levende
natuur.
worden afgebroken
en maken nieuwe voedingstoffen voor de

levende
natuur. duiken in de wondere wereld van de paddenstoelen.
De Scharrelkids
Ga
mee op zoekduiken
naar paddenstoelen
leer er
meer
over. Zorg voor
De Scharrelkids
in de wondereen
wereld
van
de paddenstoelen.
warme
en naar
schoenen
die een beetje
naterenmeer
vies over.
kunnen
worden.
Ga meekleren
op zoek
paddenstoelen
en leer
Zorg
voor
warme
kleren
en schoenen
die een
beetje
nat envan
vieshet
kunnen
worden.
Opgeven
bij Carlo
Poolen (graag
ook
de leeftijd
Scharrelkid
doorgeven),
per e-mail:
ivn.maastricht@home.nl.
Dehet
kosten
zijn
Opgeven bij Carlo
Poolen
(graag ook de leeftijd van
Scharrelkid
€
1,50 per Scharrelkid.
doorgeven),
per e-mail: ivn.maastricht@home.nl. De kosten zijn
Bij
Carlo
je ook voor meer informatie terecht.
€ 1,50
perkun
Scharrelkid.
Bij Carlo kun je ook voor meer informatie
terecht.
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Advertentie hoveniersbedrijf Sour ½

Tweede hands van goede kwaliteit
De TdH winkel in Maastricht, Dorpstraat 18A in Heer, verkoopt
tweede hands spullen van goede kwaliteit.
U kunt deze artikelen niet alleen kopen, maar ook doneren.
Heeft u spullen over? Lever ze gerust in, want wij zijn er heel blij
mee!
Kleding, schoenen, tassen, sieraden, speelgoed, boeken,
serviesgoed of dvd’s, alles is van harte welkom. Natuurlijk wel alles
s.v.p. in goede staat, schoon, heel en compleet!
De opbrengst komt geheel ten goede aan de
kinderhulpprogramma’s van Terre des Hommes, een organisatie die
strijd voor een wereld zonder kinderuitbuiting.
Volg ons ook op: www.facebook.com/tdhmaastricht
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Thuiszorg in Kenia
Ik wilde ooit in mijn leven
een verre reis maken waar
ik ook iets kon betekenen
voor de mede mens,
Toen belde mijn vriendin
op , kijk eens op internet
naar ‘’ Kebene’’ ik dacht wat is dit nu, Dit kwam van haar Belgische oogarts.
Wij zijn ons gaan oriënteren naar info avonden geweest. Veel informatie in
gewonnen, 5 weken vakantie aangevraagd, en een jaar later was het dan zo ver.
Met 46 kg aan bagage bij ons 25 kg aan spullen voor de kinderen op weg naar Kenia
met ondergoed, zeep, tandpasta, tandenborstels, T-shirts en onderleggers.
Toen ik op de baby-care kwam zag ik dat ze de onderleggers in 3 delen hadden
geknipt als luiers voor de baby's, het was voor mij een hele cultuurshock.
Kebene is een Weeshuis wat op gezet is door een Belgische Man en Nederlandse
Vrouw. Bij aankomst eerst acclimatiseren en even bijkomen van de lange reis, na
twee dagen begonnen met werken.
Ik was om 5 uur opgestaan in Nederland was het 4 uur ik dacht ik ga helpen met de
jongste kindjes douchen (badderen) wat denk je, alles was al gewassen en
aangekleed toen maar hun huisje geveegd maar eigenlijk zag je bijna niets het was
nog donker’. Om 6.00 uur met 20 kinderen in een busje op weg naar school. Met 10
Jerrycans onder de banken om te vullen met drinkwater op de terugweg. Eerst de
aller kleinste bij de baby care afzetten dan nog 45 minuten rijden over hobbelige
wegen om de andere kinderen af te zetten voor school. En dan op de terugweg de
jerrycans vullen met drinkwater,
Onderweg worden kindjes opgepikt van wel gestelde ouders om naar de Day care
te gaan en ook jonge moeders van 14 /15 jaar met hun kindje om 8.45 uur terug bij
Kebene om te ontbijten ik dacht dit doe ik maar een keer.
S ‘middags naar het strand onder palmbomen liggen.
De dag er na regen en nog eens regen wij dachten, de was hangt nog buiten te
slodderen, pff echt iets voor ons !! Toen maar kasten gaan opruimen netjes
opvouwen en opruimen voor de jongste kinderen. Omdat het regende konden we
niets speciaals doen. Toen maar naar de massagesalon om die vrouw ook wat te
laten verdienen.
Als de kinderen uit school komen gaat iedereen douchen er wordt een grote teil
water klaar gezet en dan gaan ze aan de gang met een klein bakje nat maken
inzepen en afspoelen.
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Zo leuk als je meehelpt en hoe klein ze zijn weten
hoe het moet ergste vond ik dat alle kinderen met
de zich met de zelfde spons moesten wassen en
afdrogen met dezelfde handdoek. Samen eten er
heerst een grote discipline, daarna Omba time dat is
bidden en zingen ook nog een preek wij vonden
het zielig kleintjes vielen in slaap is voor hun heel
belangrijk wij zeiden al laat de kleintjes wat eerder
naar bed gaan maar ja dat is Kenia.
Wij deden bijna iedere dag werken, morgens 2 uur
droog wasgoed afpakken en opvouwen. Ze doen
alles wassen op de hand voor 60 kinderen en iedere
dag hangen de draden en ook op de muur vol met
wasgoed.
Op Zaterdag met het management naar de markt om inkopen te doen voor de hele
week. Ze kochten beetje vlees 2 grote zakken met 20 grote witte kolen zak
aardappels, uien, tomaten, wortels en knoflook. Wij kochten bananen als traktatie
want fruit is er niet zo vaak, dit deden wij vaker of een grote pot chocolade pasta. S
’middags spelen met de kinderen om 17.00 uur iedereen douchen en dan doen ze
weer schone kleding aan waar ze dan ook in slapen. Wij zijn gaan uit eten we
dachten ook laat ons eten verdelen over de kinderen want de maaltijd daar was
mais rijst gemaakt van mais meel met beetje groenten wat gegeten wordt met de
vingers maar dat gaat wel.
Op Zondag naar de kerk 25 kinderen in het busje de kerkdienst werd gehouden
door een Prediker (PoeHoe) zingen veel Gospel dat is wel mooi dat swingt je moet
dit mee maken de kinderen hadden een andere viering.
De kinderen zijn op zondag allemaal netjes gekleed het was leuk om te zien dat er
kindjes waren die de kleding aan hadden wat ik had meegenomen uit Nederland
Wij kregen een dagje uit aangeboden naar Funzie eiland ( achteraf hadden wij dat
toch zelf betaald ) zat bij de prijs inbegrepen.
Kinderen te voet mee naar
school gebracht gaan dan
om 6.20/6.30 op weg 20
minuten lopen. Wij zijn ook
nog op Safari geweest dat
was onze vakantie het was
prachtig maar heel
vermoeiend iedere dag om 6
uur op. En dan “Sjeng aon de
Geng”.
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Bij terugkomst nog een beetje gewerkt en geprobeerd huiswerk met ze te maken
maar dat is moeilijk omdat het allemaal in het Engels gaat. Samen hebben we als
vrijwilligers ook nog gesponsord en dingen gekocht wat ze goed konden gebruiken.
Wel samen met iemand van het management want ons blanken zetten ze toch af.
Wilde nog graag nieuwe wasdraden laten maken de palen staan er maar dit moet
een Nederlandse of Belgische man voor ons nog doen want de Kenianen maken zich
daar niet druk om.
Het was een vermoeiende reis maar met veel liefde gedaan veel mooie indrukken
heb ik opgedaan. De kinderen hebben het er goed in het weeshuis, daar zijn ze veilig,
hebben een bed om te slapen, eten, kleding en vooral naar school.
En ze kregen Liefde en Knuffels van de Vrijwilligers.
Marlies Ackermans Zorgmedewerkster Envida Heugem en Randwyck.
====================================================================

PERSBERICHT :
Sport & bewegen als smeermiddel tussen mens en maatschappij

SMILE Project Sportpark Heugem van start
Maastricht – Op maandag 25 november 2019 geeft Wethouder Jongen in Sportpark
Heugem het startsein voor de activiteiten van Stichting SMILE. SMILE is een nieuw
initiatief om het onlangs vernieuwde sportpark in de wijk Heugem veel breder in te
zetten en het te gebruiken als een multifunctionele ontmoetings- en beweegplek
voor jong en oud. Een plek waar sport wordt ingezet om andere beleidsthema’s te
realiseren. SMILE is daarmee een bijzonder innovatief concept, dat door Maastricht
Sport van harte wordt toegejuicht én ondersteund.
Het idee achter SMILE is om Sportpark Heugem een veel bredere functie te geven
dan alleen als accommodatie voor de verenigingen die er daadwerkelijk hun sport
beoefenen. De stichting achter het initiatief beoogt aan de hand van allerhande
activiteiten een sportieve omgeving te creëren waar nieuwe sportieve initiatieven
daadwerkelijk ook nieuwe, bredere doelgroepen in beweging zullen brengen.
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Sport is immers een perfect ‘smeermiddel’ tussen mens en maatschappij, getuige
ook het motto van stichting SMILE. Maastricht Sport onderstreept deze gedachte
volledig en heeft daarom een beweegprofessional gekoppeld aan het initiatief. Het is
de eerste keer dat Maastricht Sport een professional detacheert naar een sportieve
verenigingsomgeving.

‘Multimaatschappelijk’ karakter
Het ‘multimaatschappelijke’ idee achter SMILE komt op verschillende manieren tot
uiting. Het ‘Hoeskamer’-project is een mooi voorbeeld. ‘De Hoeskamer’ is een
laagdrempelige ontmoetingsplek die al enige tijd plaatsvindt in de sportkantine van
Sportpark Heugem, om met name ouderen letterlijk en figuurlijk in beweging te
brengen. Ook gaat SMILE samenwerken met Stichting Levanto, om mensen met een
achterstand tot de arbeidsmarkt aan de hand van arbeidsmatige dagbesteding een
werkplek te bieden binnen het sportpark. Stuk voor stuk initiatieven waarmee jong
en oud - sportief én minder sportief - samen worden gebracht om ieder op een eigen
manier in beweging te komen, zijn en blijven.

Demonstratie ‘Walking Football’
SMILE wordt op maandag 25 november officieel gelanceerd. Dit is tevens het
moment waarop ‘De Hoeskamer’ zijn eerste verjaardag viert. De lancering vindt
plaats tussen 15.00 en 16.00 uur. Wethouder Jongen zal dan het startsein geven.
Medewerkers van stichting SMILE zullen de plannen nader toelichten. Ter ere van de
lancering vindt bovendien een demonstratie van Walking Football plaats. Walking
Football is een nieuwe voetbalvariant op aangepast tempo, waarbij bewegen en
ontmoeten centraal staat. Een mooie manier van bewegen voor iedereen, die
symbool staat voor hetgeen SMILE beoogt. De demonstratie wordt verzorgd door de
‘MVV Old Stars’.

Programma lancering SMILE 25 november 2019
15.00 – 15.15 Inloop buurtgenoten, geïnteresseerden
15.15 – 15.30 Officieel startsein door Wethouder Jongen
15.30 – 16.00 Demonstratie Walking Football door MVV Old Stars
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