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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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Oplossing puzzel 4 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Uit alle goede inzendingen is de winnaar getrokken. Winnaar is mevrouw : 
Gerda Timmerman 

De prijs, een tegoedbon van de Plus van € 10, kan afgehaald worden op 
Heugemerstraat 237.  

 
 
Oplossing kruiswoordpuzzel: 
 

 
 
 
Oplossingswoord: 
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Gooje MORGE MIDDAG AOVEND EN NACH.. 

Dat is de riedel dee veer – tot veur kort iech ouch-  de gansen daag , aofrope.es 
v’r iemes tegekoume.Welke vaan die veer  ‘ste gebruuks , ligk aon ’t tiedstip op ’t 
momint datste dat wéls doen. 
Soms vergisde iech m’ch en zag al “Gooje middag “oonderwijl ’t nog ’s Mörgens 
waor. En reep daan- oonderwijl op mien horloge kiekend-  ’t gooje daagdeil nog 
nao…Kin gebäöre. 
De oplossing? Hiel sumpel..  Begin d’n daag  mét “GOOJEN DAAG te winse es 
geer uuch dao touw gerope veult. Daan vervalle al drei daagdeile. Veurdeil ; Geer 
kint uuch deen daag neet mie vergisse en ’t verbetere oonder ’t naorope  behuurt 
tot de verleien tied! Zo, dat waor mien jaorwisselingswins veur uuch.  
Wat de nach betröf;:  Jeh ,es  geer daan iemes – de maan of de vrouw  evt. zoon 
of dochter de vogel!  d’n hoond en/of kat- gooje middag wins, oonderwijl- stiekem 
op eur sokke d’n trap oploupend - tege komp- höb geer waorsjijnlek  e 
probleem….! En geer neet al-lein! mer  ouch  de aadere die geer oonderweeg 
tegekaom……. 
 
Ouch is m’ch bij ’t leze vaan de gezét WEER  vaanalles, opgevalle. 
D’r zien euveral  in de wereld weer de nudege doeje gevalle. Erg genóg .Es iech 
dat lees dinke iech geliek”.Doeje GEVALLE”. Boerum neet te betreure. Dat ‘ne 
mins dee doed is gewoen blijf stoon, is jummers oetgesloteEn ouch 
Bij ’t doorzeuke vaan documinte nao de Reconstructie vaan en in Statiedocuminte 
-vrijgegeve door eus Nat. Archief-, höbbe ze mer leefs ‘15000 zakke’ gevoonde’ 
Dus zeuke waor eigelek neet nu-deg  gewees want dat wiste veer toch al.! 
Fietschaos in steden! Bedoele ze fietsend of stallend.  
Volges euze Gouverneur geit Limburg op “HOUSTON liekene koumende tied…! 
Boerum neet op Heugem?  Te klein?. Te groet ?te sjoen plek?, te gezéllege 
lui..??? Mer ‘ns eve ve belle mét THEO… 
De verjaordaag vaan de Keuning viere in Mestreech. Hopelek koume daan get 
mie luikes nao häöm touw. daan ’t aontal dat kaom toen veer de verjaordaag 
vaan Slivvenhier vierde ..! Toen zaote hiel get luikes thoes achter ’t wéld en 
gevogelte thoes…..… 
Eve monitore es ’t veurbij is? 
“DO NOT LOG IN TO ANY SYSTEM” Waor ’n mètdeiling veur de studente vaan 
de U.M. “ Wait  nog effies tot veer betaald höbbe..!” 
Daan nog eine. Ouch geleze: Wis geer dat ze in oorloge die momenteel aon de 
geng zien verkiersleechte höbbe? Bedeend door de generaols ,leidinggevende.en 
bestump veur de soldaote. NEIN ?   “GREUN LEECH VEUR MILITAIRE ACTIE 
IN LIBANON”!  Laos iech! 
WIENIE SPRINK DAT VEUR IEUWEG OP ROED ?? 
Veur uuch lezers in 2020 ; Väöl LEESPLEZEER!! En daobij springk ALLES 
OP GREUN ! Gaot eure gaank.                    OPAJAM 
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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 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 
Maandag 24 februari 09.00 uur H. Mis. 
Woensdag 26 februari 19.00 uur H. Mis m.m.v. Gezinskoor. 
Zaterdag 29 februari 19.00 uur H. Mis m.m.v. Gezinskoor.   

PBR 
Wij mogen terugkijken op een mooie kerstperiode in onze parochie. 
Veel mensen, waaronder veel kinderen,  vonden de weg naar onze 
sfeervolle kerk.De mooie stal, mooi versierde en gepoetste kerk, de mooie 
diensten. Gelukkig hebben we van veel mensen hulp gehad Bij het 
opbouwen van de kerststal en het organiseren van de herdertjestocht. 
Het mooie zingen van de koren en onze muzikant op eerste kerstdag. 
Kortom met alles. Ik wil niemand vergeten daarom houd ik maar op met 
opsommen. Ik kan alleen maar zeggen dat het ons allemaal goed doet. 
Ook natuurlijk de priesters die ook een mooie invulling hebben gegeven 
met de mooie liturgieën en preken.Alles organiseren en uitvoeren vraagt 
veel menskracht. We kunnen nog altijd hulp gebruiken. We zoeken nog 
collectanten, je wordt dan 1 x per maand ingeroosterd. Ook bij het 
parochiebestuur kunnen we nog hulp gebruiken. Wil je behulpzaam zijn bij 
het in stand houden van onze parochie neem gerust contact met mij op. 
Huub Sour 043 3613335 of mail me info@bloemensour.nl 

Nog `ne Zaoleg Nuijaor. 
 

Kerkloket 24/7 bereikbaar via  info@parochieheugem.nl 
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     Secretariaat RKHSV 
Kapittellaan 38, 6229VP Maastricht 
 06-12141452 kantine.  043-3672213  
secretaris@rkhsv.nl           www.rkhsv.nl 

 

   
 
HOOFDSPONSOR 

 
De beste wensen voor 2020!!! 
 
RKHSV wenst al haar leden, ouders, familieleden, sponsors, 
buurtgenoten en sympathisanten een gezond en sportief 2020 toe!  
 
Programma voor zaterdag 11 januari 2020 
 
Op zaterdag 11 januari 2020 zal er op ons Sportpark Intratuin 
Heugem een pupillen wintertoernooi georganiseerd worden. Aan dit 
RKHSV wintertoernooi zullen in totaal rond de 30 teams deelnemen 
in de leeftijdscategorieën JO8 t/m JO11. In de ochtend zullen vanaf 
09.00 uur de toernooien voor de categoriëen JO8 en JO9 afgewerkt 
worden en in de (vroege) middag de toernooien voor de JO10 en 
JO11. Rond 17.00 uur zal het toernooi afgelopen zijn.  
 
Supporters en toeschouwers zijn van harte welkom, enerzijds om te 
genieten van het voetbal, anderzijds in onze sportkantine van 
diverse (winterse) lekkernijen waaronder verse soepen. WEES 
WELKOM! 
 
Aansluitend zal onze selectie oefenen tegen SV CWO 
(Sportvereniging Combinatie Wil Overwinnen), een club uit 
Vlaardingen. Zowel het eerste als tweede elftal zal gelijktijdig een 
oefenwedstrijd spelen, direct aansluitend aan het jeugd 
wintertoernooi (richttijd is 17.00 uur). 
 
 
RKHSV senioren – oefenwedstrijden 
RKHSV 1-SV CWO 1 17.00 uur 
RKHSV 2-SV CWO 2 17.00 uur 
 

Volgende week oud papier 
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Hoeskamer 

Ook in 2020 zal wekelijks op de maandag de hoeskamer Ut groete gelök 
plaatsvinden in de sportkantine te Heugem van 13 tot 16 uur. Wees welkom! 

Wandeltocht 

Stichting SMILE, ondersteund door Maastricht 
Sport, organiseert ook in 2020 wekelijks een 
gezellige wandeling om 10.15 uur vanaf sportpark 
Heugem, Gronsvelderweg. In de frisse buitenlucht 
werk je op een ontspannen manier aan je fitheid, 
samen met leeftijdsgenoten. Tot aan de 
Kerstvakantie waren de wandelingen gratis, vanaf 
2020 wordt er een kleine bijdrage gevraagd. De 
sportieve ochtend wordt onder het genot van een 
drankje afgesloten. Meld je nu aan via inschrijven@maastrichtsport.nl of kom een 
keer langs! 

Tot slot 

Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties voor stichting SMILE, maak dan gebruik 
van ons contactformulier via www.smile043.nl of stuur een mail naar 
info@smile043.nl.  

 

Korte maar belangrijke mededeling van de Hoeskamer: “Ook in 2020 zorgt Pascal 
Starren van de Plus maandelijks voor een lekkere traktatie”. Hulde!! 
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                     Ezzebleef neet, noets mie dit!! 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                                                                     Foto Pinterest 

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.
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Winter 

 
De winter, koud nat en guur 
Echter, dat is de natuur 
Een herhaling ieder jaar  
Maar na de winter komt het voorjaar 
 
IJspret en gladde wegen  
Er vóór zijn of ertegen  
De winter heeft St. Nicolaas,  
Kerst en Nieuwjaar  
Daarna is het “oude jaar” klaar 
 

Maar de winter duurt soms lang 
Winterse “overlast” maakt mensen bang 
‘s Morgens vroeg is er nog geen licht  
‘s Avonds al snel de gordijnen dicht 
 

Bij vrieskou de warme jas weer aan  
Maar gladde wegen zijn niet te begaan  
Gelukkig na 100 dagen is het einde in zicht  
Met sneeuw en ijs, koning winter deed zijn plicht 
 

Het voorjaar zit weer in de lucht 
We nemen afscheid van de winter met een zucht  
Fijn, het is weer voor 9 maanden voorbij  
Het voorjaar maakt ons allemaal weer blij.  
 

Door: Ad Frijns 
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NIEUWE PATIËNTEN WELKOM 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Contracten met de meeste verzekeraars 
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