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Hoera voor  Prins Bas 1 ֩◌ en Prinses Doree 
van CV de Waterratte 
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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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Heugem en Randwiek - 11 jannewarie 1959 
en 5 kier 11 plus 6 
 

Vendaog roond de klok 
vaan 11 euver nege heet 
de demasqué vaan uzze 
nuie Hoeglöstigheid plaots 
gevoonde.  
 
Ziene naom is Prins Bas 1e  
 
Boete de vastelaovend geit heer door ut leve es 
Bas Henssen.  Heer is geboore op 25 fibberwarie 
1973 in Heugem en woent met zien vriendin  
Doree same. 
 

Zie heet 2 keender (Rick en Tessa) en heer heet die kedo gekrege.  
Zie woene op de Kapittelaan 36 in Heugem. Zien duite verdeend heer es 
medewerreker van de Rabobank en sinds 2019 ouch es zelfstandig 
makelaar. Höb geer un hoes te koup? Tege unne prinseleke pries  
höllep heer uuch devan aof.  
 
Same mèt dit nuij prinsepaar goon veer dr weer en sjiek en fantasties 
vasteloavends seizoen van maake. 
 
 

Naomes CV de Waterrate 
van harte perficia Prins Bas en Prinses Doree 

 
 
17 jannewarie – Prinserecepsie  
in de Herremeniezaol aonvaank 19:11 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.dewaterratte.nl 
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Impressie Oetroepe Prins Bas 1 en Prinses Doree 
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Impressie Oetroepe Prins Bas 1 en Prinses Doree 
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     Secretariaat RKHSV 
Kapittellaan 38, 6229VP Maastricht 
 06-12141452 kantine.  043-3672213  
secretaris@rkhsv.nl           www.rkhsv.nl 

 

   
 
HOOFDSPONSOR 

 
Programma voor donderdag 16 januari 2020 
 
Senioren programma 
DBSV 1-SC JEKERDAL 1 – oefenwedstrijd 20.00 uur 
 
Programma voor vrijdag 17 januari 2020 
 
Senioren programma 
RKHSV 3-BUNDE 2 – oefenwedstrijd 19.30 uur 
SV HULSBERG VR1-RKHSV VR1 – competitiewedstrijd 20.00 uur 
 
Programma voor zaterdag 18 januari 2020 
 
Jeugd – oefenwedstrijden 
RKHSV JO17-1-SC JEKERDAL JO17-1 13.00 uur 
MVV JO17-FORTUNA KÖLN JO17 (gastwedstrijd) 12.30 uur 
 
Programma voor zondag 19 januari 2020 
 
Senioren programma 
RKHSV 1-MVC’19 1 – bekerwedstrijd (laatste 32) 14.30 uur 
SVME 2-RKHSV 3 – competitiewedstrijd 11.00 uur 
 

 

Bootcamplessen – bewegen in de 
buitenlucht 

Wil jij in 2020 meer gaan bewegen of wil je 
graag nieuwe mensen ontmoeten? 
Woensdag 22 januari kun je vanaf 18.30 uur 
kennis maken met de sportieve maar vooral 
leuke bootcamplessen op Sportpark 
Heugem. Aanmelden is niet nodig! Doe jij 
mee? 
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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! 

Bootcamplessen – bewegen in de buitenlucht 

Wil jij in 2020 meer gaan bewegen of wil je graag 
nieuwe mensen ontmoeten? Woensdag 22 januari 
kun je vanaf 18.30 uur kennis maken met de 
sportieve maar vooral leuke bootcamplessen op 
Sportpark Heugem. Aanmelden is niet nodig! Doe 
jij mee? 

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.  
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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

Programma en activiteiten 2020 in / rondom Heugem-Randwyck. 
  
17.01. Prinsenreceptie Cv de Waterratte 
26.01. Prins uitroeping groot Maastricht 
02.02. Hiere- en Damesziting 
07.02. 55 + middag Cv de Waterratte 
09.02. Prins Uitroeping Cv de Kikkers 
15.02. Aw Wieverbal en Sjouwerklöpke 
23/24/25.02. Carnaval 
22.2 – 01.03. Krokusvakantie 
22.02. Halfvasten 
29.03. Begin zomertijd 
12.04. Pasen 
27.04. Koningsdag 
20.04 – 03.05. Meivakantie 
05.05. Nationale Feestdag 
10.05. Moederdag 
17.05. Communiezondag 
21.05 – 24.05. Hemelvaartweekend 
23/24.05. RKHSV tournooi (VC Jokers) 
31.05. Pinksteren 
21.06. Vaderdag 
21.06. Processiezondag 
11.07 – 23.08. Zomervakantie 
  
 Met dank aan Jef Thoma 
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GEER KOMT 
TOCH AUCH....... 

 

Op  vriedag 17 januari  kint geer uzze nuie Prins Bas I en 
zien Prinses Doree kome felicitere. 
De Prinsereceptie is in de auwe Herremeniezaol en begint  
um 19.00 oor. 
 

Trouwes in de weke nao `t oetroope make veer, tösse al us 
drökke bezeukskes en festiviteiten,  auch nog geere tied um 
uuch de lote aon te beje van us vereiniging. 
Veur eine euro maak geer kans op `ne sjoene pries en steunt 
geer de sjaritatieve doele van us vereiniging. 
 

Auch zien veer uuch netuurlik hiel geere op us Aijt Wieverbal 
kome, reserveer alvas de datum zaoterdag    15 februari. 
 

Komt geere same mèt us feeste? 
Uzze nuie Prins Bas I en zien Prinses Doree en de leden vaan 
de Waterratte spitze zich hei op. 
 

CV de Waterratte. 
 

 
 

In de Baorebinder van vorige week is door een misverstand niet de 
uitnodiging geplaatst van CV de Waterratte om de uitroeping van 
de nieuwe Prins bij te wonen. Gelukkig is dat wel doorgegaan en 
is alles goed gekomen. Er was wel wat geknaag en geknars van 
tanden, maar dat doen waterratten meestal. Maar een foto in 
kleur maakt veel goed. Veel plezier samen. Alaaf, alaaf, alaaf. 
Redactie. 
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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     18 januari     19.00 uur H. Mis m.m.v. Michaëlskoor 
Intenties: 1e Jrd Annie Soudant–van Engelshoven; 1e Jrd. Liza Goossens- 
                Vanderbooren; Jrd. Annie Vrijhoeven-Seegers. 
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. 

Kerkloket 24/7 bereikbaar via info@parochieheugem.nl 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

Carnavalsvereniging de Waterratte 
 

zaterdag 18 januari  
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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Workshop: Gezond slapen voor mantelzorgers 
Veel mantelzorgers hebben problemen met slapen. Terwijl een gezonde 
nachtrust juist erg belangrijk is om de zorgtaak goed vol te kunnen 
houden. Deze workshop geeft handvatten om beter te ontspannen, het 
piekeren ’s nacht te verminderen en geeft aandacht aan dromen zodat 
een goede nachtrust ook binnen uw bereik kan liggen. 
 
20 jan | 14.00 – 16.00u. | De Boeckel | Roserije 410 | Maastricht 
 
Meer informatie en aanmelding  
Steunpunt Mantelzorg Zuid | 043-3215046 | info@mantelzorgzuid.nl | 
www.mantelzorgzuid.nl.  
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KIENMIDDAG 
 

 

Donderdag 23 januari a.s. 
in de Klaekeburg  

aanvang 13.30 uur,   
zaal open om 13.00 uur. 

 

 
 

 
 

Na onze heel gezellige en sfeervolle kerstviering is het nu weer tijd 
voor de normale gang van zaken. 
 

Dus komt de 1ste kienmiddag er alweer aan met in de pauze eventjes 
tijd om te kletsen, koffie te drinken en vlaai te eten. 
 

Tevens is dan ook gelegenheid om de contributie voor het 1ste half  of 
het gehele jaar 2020 te betalen. 
Per persoon € 17,50 per half jaar dit kan natuurlijk ook op onze 
bankrekening NL 34 RABO 01150 12052. 
 

Alleen voor leden van onze vereniging. 
 

Denkt u nu ik zou ook wel eens zo’n fijne kerstviering willen meemaken 
en bij de vereniging zijn: nu dat kan er is altijd plek voor  nieuwe leden. 
Twijfelt u nog, kom dan eens vrijblijvend kennis maken op onze 
kienmiddag. 
 

Tot ziens donderdag 23 januari. 
Het bestuur. 
 
 

 

     St. Michaël 
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Jan Pieter Minkelers 
 
Gebore inwoener en oetvinder in zien stad  Mestreech 
Bij doonker weer en ‘s aovends misde heer ’t leech 
Op die mominte kóste deve, oongesiever en vaandaole 
Zoonder perbleme  ’t leve boete op straot, blieve bepaole 
 
Aon de starehiemel sjjinde ,de zon en de ganse of have maon 
En doge euverdaag, ’s aovends of ‘s nachs get dao aon’ 
Get!  Evels wolke sjove brutaol eweg veur maon of zon 
En kaom  dus nog mer hiel wieneg leech oet die bron 
 
J.P.oontdèkde dat gaas oet kole ouch de stad kós verliechte 
Dus DÉ oetvinding waor e feit en beheerste de  nuitsberiechte 
Gauw daonao kaom heer mèt de GAASLAMP op de proppe 
Dat wouw neet zègke dat de hiemelliechame  kóste stoppe. 
 
Zoe roond de 18e  en 19e iew  späölde ziech dat allemaol aof 
De kole hadde nao lang oonderzeuk hiel väöl  leech belaof 
JAN PIETER MINKELERS heet neet allein eus stad verleech 
De kolemijne wèrkde op volle toere, zoedat me ’t euveral ouch kreeg 
 
J.P. kraog e sjoen stanbeeld in toog en mèt fakkel in z’n hand 
Brannend  OP GAAS . dat maakden ‘m jummers bereump in ‘t land 
Mer noe,in de 20’ticher jaore, weurd ’t gaas oet de leidinge verbanne 
Ellentrik liet de apparate al wèrke en noe ouch de oto’s rije en lampe  branne 
 
Veer mote wel dee maan blievend iere,dee us ’t leech heet gebrach Jan Pieter 
Astrein mèt ‘n brannende gleujlamp. Dat geittich  toch  aon d’ne mieter 
Daan stoon  J.P. en ’t Mooswijfke , allebei mèt traone in hun ouge 
Edere Mestreechteneer ,toeris of bezeuker ,vindt dat neet douge 
 
Weg gaas -al ieder oet de kole-  en later oet  de groond opgehaold 
Wie ze dee gaas  dao hadde oontdék höbbe ze z’ch verdaold 
Hadde ze mote weite; dat apparate dao-op wèrke ,en dat maak ’t versjèl, 
’t Wèrk n.l. ouch -mer negatief- op de aosem vaan bieste en lui en hun gestèl 
 
Of veer noe wèlle of neet, de gaas blijf vaanaof noe, dao boe heer/zie is 
De molle,pieringe,miere en muis ,goon noe genete ,mer veur us is ‘t e gemis.. 
Ellentrik opwèkke is sjijns  beter es energiebron ‘m te goon gebruuke 
Veur ‘t aoseme ,dus ouch veur bieste, veur buim plante en struuke.! 
DUS………. 
Opajam 
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