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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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Parochie H. Michaël  
H.  Pastoorsstraat 15. 6229 AG Maastricht 

Kerkloket donderdag 11.00 -11.30 u.   043-3613177 
   24/7 bereikbaar via;  info@parochieheugem.nl 

Rabo NL42RABO0117502286  t.n.v. PBR H. Michaël  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
     
 

Zaterdag 04 januari 19.00 uur H. Mis m.m.v. Michaëlskoor 
Nieuwjaarstreffen koffie/thee 

Maandag 06 januari 09.00 uur H. Mis. 
Zaterdag 11 januari 19.00 uur H. Mis. m.m.v. Michaëlskoor. 
Maandag 13 januari 09.00 uur H. Mis. 
Zaterdag 18 januari 19.00 uur H. Mis m.m.v. Michaëlskoor 
Maandag 20 januari 09.00 uur H. Mis. 
Zaterdag 25 januari 19.00 uur H. Mis m.m.v. Gezinskoor. 
Maandag 27 januari 09.00 uur H. Mis. 
Zaterdag 01 februari 19.00 uur Maria Lichtmis – Blasiuszegen 
                  m.m.v. Michaëlskoor 
Maandag 03 februari 09.00 uur H. Mis. 
Zaterdag 08 februari 19.00 uur H. Mis m.m.v. Michaëlskoor. 
Maandag 10 februari 09.00 uur H. Mis. 
Vrijdag 14 februari 19.00 uur Taizéviering m.m.v. Gezinskoor. 
Zaterdag 15 februari 19.00 uur H. Mis m.m.v. Michaëlskoor. 
Maandag 17 februari 09.00 uur H. Mis. 
Zondag 23 februari 11.00 uur Vastelaovensmès  
  m.m.v. Michaëlskoor en `n Rampensemble 
Woensdag 26 februari 19.00 uur H. Mis m.m.v. Gezinskoor. 
Zaterdag 29 februari 19.00 uur H. Mis m.m.v. Gezinskoor.   

 

UITNONIGING – NIEUWJAARSTREFFEN - PBR                            
                        Zaterdag 04 januari is er na de mis van 19.00 uur  
                        een treffen voor de bezoekers van onze kerk. 
                        U kunt dan onder het genot van een kopje koffie of 
                        thee uw mede kerkbezoekers het beste voor het 
nieuwe jaar wensen. Onze nieuwe pastoor,  Everard de Jong, zal 
hier ook bij aanwezig zijn. Wij denken hier een fijne gelegenheid te 
hebben om,  op een informele manier, kennis te maken met onze 
nieuwe pastoor. We zien u dan graag en wensen u alle goeds voor 
het nieuwe jaar.                 

Parochiële Bestuursraad 
 

KERKLOKET 
Voor vragen en misintenties is  info@parochieheugem.nl 

Altijd  24/7 bereikbaar.                                                                                                
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Herdertjestocht 
 

“De Koningen van verre ….” 
 

Dinsdag 24 december was, op de parkeerplaats bij La Valence / de 
Klaekeburg, weer de start van de traditionele herdertjestocht met dit jaar 
als thema:    “ De koningen van verre…” 
Samen met de Senator, de Engel, de verlicht Ster en de kameel “ABDUL” 
zorgden de vele kinderen en ouders ervoor dat `n kleurrijke stoet door de 
kern van Heugem trok, onder de muzikale tonen van Harmonie St. Michaël. 
Lopend richting kerkplein, kwam men op het  “ verlichte ” Wardehofplein 
herders tegen die met hun schapen de wacht hielden bij het vuur.  
Hierna gingen allen verder achter de ‘” verlichte Ster “ aan op zoek naar  
“ ut kinneke ” in de stal.  Na het ontsteken van vele lichtjes in de speciale 
kerstboom konden de aanwezigen het Keerskinneke LUNA  aanschouwen 
waarna  de kinderen getrakteerd werden op lange vingers met muisjes. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                        
                                                       
 
 
                                                
 
                                                                                                                                                            

                                                         LUNA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De werkgroep dankt a l le vr i jw i l l igers  en sponsoren d ie d it  
a l les  weer mogel i jk  hebben gemaakt .  Een spec iaal woord van 
dank aan,  ` t   keerskinneke “LUNA“  in  ` t  Kr ibbeke ,  Mar ia en 
Jozef Ir is  van den Boorn & Gie l  von Berg.  
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Contactblad Heugem-Randwyck 

 

 

 

Hier zijn we weer, maar nu om u te bedanken! 
 

Al uw bijdragen hebben er voor gezorgd dat het mooie bedrag is 
ontvangen van: 

                                        €2.000,00!! 

Hiermee zijn we ontzettend blij. 

Mocht u het echter, om welke reden dan ook, vergeten zijn en toch 
nog graag uw bijdrage willen leveren, het kan nog altijd. 

Het rekeningnummer is NL05RABO0117597236 t.n.v. de 
Baorebinder. 

Het kan ook nog altijd contant bij Thea Wesselingh, Heugemerstraat 
237. 

 

Advertentie Benexere Bodyprogress 1/3 

 
 

 
 
 
 
 

 

                      Contactblad Heugem-Randwyck 

 
 

 

Voor een laatste maal in 2019….. 
Heel veel van onze lezers hebben gehoor gegeven aan onze oproep 
om bij te dragen aan het in stand houden van onze Baorebinder.  

In totaal is tot nu een bedrag van ongeveer € 1.600,00 bij ons 
binnengekomen. 

We zijn natuurlijk blij en we danken iedereen die al de moeite 
genomen heeft om bij te dragen in de kosten die we maken om de 
Baorebinder bij u te bezorgen. 

Het streefbedrag van ± € 2.000,00 is niet gehaald en daarom  
vragen we nog een laatste maal, op de grens van 2019,  om nog 
snel even te helpen zodat we de Baorebinder kunnen blijven maken.  

Doe mee! Help ons! 

 

U doet toch ook nog even mee? 
 

 
Maak ook uw bijdrage van (min. € 5, -) over op rekening 

 

NL05RABO0117597236 tnv de Baorebinder. 

 

Draagt u liever contant bij? Dat kan bij Thea Wesselingh, 
Heugemerstraat 237. 
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NIEUWE PATIËNTEN WELKOM 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Contracten met de meeste verzekeraars 
 

NIEUWE PATIËNTEN WELKOM 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Contracten met de meeste verzekeraars 
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VUURWERK 
 
Nog eve en iech lees weer de gezét 
Dat is neet cool mer wel erg vét 
De keersdaog ligke al achter us 
Op nao jaorwisseling en vuurwérk dus. 
 
2020 volg op 2019 ,zoe zal ’t altied goon 
Dees kier e momint um ‘ns bij stél te stoon 
Wat steit te gebäöre en wat is gebäörd 
Persoenlek verdreet of höbbe v’r us besjäörd.? 
 
Eder wisseling weurd um rös en vrei gerope 
En eder jaor bleve veer dao-mer op  hope 
In 2019 zien veer gelökkeg vaan oorlog gespaord 
Boe  elders ,weer de zoeväölste woord verklaord 
 
Zeet veurziechteg mét vuurwerk in de straot 
En ruim de reste op veurdat geer nao binne gaot. 
Bedink  dat neet oontstoke of nog smeulende reste  
Al d’n NUI JAORS  veur altied   kin  verpeste!! 
 
Trei ’t neet oet mer goej water drop, pas daonao  wegkere. 
Daan kinstiech en zeker ouch  ‘DE AANDERE’ in d’n buurt 
Nog hiel dèks zich  mét   NUI JAORS   ammezere. 
 
Alle GOODS in 2020” 
Op ALLE GEBEED 
Opajam Géne 
 
 

 

Afbeelding vuurpijl 
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 www.hierezitting.nl   
 

AONKÓNDEGING  
JAORLEKSE  ALGEMEINE LEDEVERGADERING 2020 

 

Hiere, lede vaan de Stichting Hierezitting Heugem, 
 
Euze, alweer veur de 15e kier, algemeine jaorvergadering 2020 steit gebook veur 
02 fibberwarie aonstaonde in euze callepin.  
(lègk  geer ouch dee daotum vas in eure callepin?) 
Ouch dit jaor höbbe veer us bès gedoon um uuch `n geweldeg progam te 
verzörge. Mèt en door eur aonwezegheid zal  ’t gehiel gecompleteerd goon 
weurde.  
 

Veer kinne uuch melle dat de kaartverkoup ( € 17,50 per stök) op vriedagaovend 
10 jannewarie 2020 vaan 19.00 tot 22.00 oor en zaoterdagmiddag 18 jannewarie 
2020 vaan 15.00 tot 18.00 oor zal  plaots vinde in de kaffee vaan us 
gemeinsjapshoes De Klaekeburg.  
 

Dees kaartverkoup is aonvaankelek allein bestump veur lede vaan us Stiechting 
HzH.  Höb geer gein meelke oontvaange of is eur meeladres, door un wijzeging 
vaan eure kant, neetmie bei us bekind sjik daan e meelke nao de sikkertaris 
josstarren@gmail.com heer controleert dit en daan kump alles good! 

 
 
De “Dress code” veur dit jaor is t zelfde es alle 
aander jaore; spijkerbrook, wit humme en roed-
geel–greun accent zoe wie un noondejuuke,  
sjaalke of get aanders in de kleure roed – geel - 
greun.  
Dat gief zjus get mie casjet aon ut gehiel. 
 
 

Hiere nog effe veur de gooj orde: 
 I.v.m AVG gein foto en films maake. 
 Un sigeretsje/sigeerke kint geer boete in de nui rouktent doen. 
 Num geine eige sterke drank mèt, dao weurt op gecontroleerd. 
 Drugs weure neet getollereerd. 

 

Bestuur Stiechting Hierezitting Heugem, wins uuch, un gelökkeg en 
gezoond 2020 en  alvas unne spetterende  vastelaovend 
 

Mèt vrunteleke compleminte, 
Bestuur Stiechting Hierezitting Heugem.               
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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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pietersautos@ziggo.nl 
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