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Voor een onderzoek naar het effect van rillen door 
blootstelling aan kou zijn wij op zoek naar 
proefpersonen:  
 

Mannen en vrouwen. Leeftijd tussen de 40-75 jaar 
BMI tussen de 27 en 35 kg/m2 
 

U ontvangt een vergoeding van €500 + reiskosten. 
 

Het onderzoek bestaat uit 14 bezoeken aan Universiteitssingel 50, 
Maastricht Universiteit, en zal in totaal ongeveer 46 uur duren. Het 
eerste bezoek is een voorbereidings bezoek. Tijdens het tweede bezoek 
zullen we een spierbiopt nemen uit uw bovenbeen waarna we een 
suikerdrank test zullen uitvoeren. Tijdens het volgende bezoek zult u 
worden blootgesteld aan kou. Hiervoor ligt u op een bed in een speciaal 
pak waar water doorheen loopt. De temperatuur van het water kunnen 
wij controleren en zal langzaam worden verlaagd naar 10 ˚C. Wanneer u 
begint met rillen en uw energieverbruik is verhoogd, zal de meting nog 1 
uur duren. Tijdens de blootstelling aan de kou, en met behulp van 
verschillende sensoren, zullen we uw energieverbruik, 
lichaamstemperatuur en spieractiviteit meten. Daarnaast nemen we 
bloed af. Tijdens uw volgende bezoek zullen we een spierbiopt nemen 
uit uw bovenbeen en een suikerdrank test uitvoeren.  
 

Vervolgens zult u voor 9 achtereenvolgende dagen worden blootgesteld 
aan rillen door de kou zoals hierboven beschreven. Dit zal iedere dag 
voor 1 uur worden gedaan. Tijdens deze dagen zullen we regelmatig uw 
energieverbruik meten, spieractiviteit meten en uw 
lichaamstemperatuur bepalen. De dag na de laatste blootstelling aan de 
kou zullen we een spierbiopt nemen uit uw bovenbeen en een 
suikerdrank test uitvoeren.  
 

Indien u geïnteresseerd bent in het onderzoek kunt u contact opnemen met: 
 

Sten van Beek (PhD student) 
Afdeling Voeding- en Bewegingswetenschappen 
E-mail: Sten.vanbeek@maastrichtuniversity.nl 
Tel: 043 3881587 
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Kruiswoordpuzzel 

 
 
Horizontaal:  
2. Metalen staafje 4. Vloedgolf 8. Praatvogel 9. Duitse stad 10. Aangrenzend 12. Bij-
belse vrouw 13. Eenheid van vermogen 14. Droogvloer 16. Beroep 20. Schroefhouder 
21. Kleur 24. Jeugdigen 25. Speelgoed 26. Tewaterlating van een nieuw schip  
29. Halsdoek 30. Buitengewoon begaafd 33. Meisjesnaam 34. Water (Fr.) 35. Eerste 
36. Wagen   
 
Verticaal:  
1. Soort verlichting 2. Bescherming tegen regen 3. Niet wijd 4. Luchtig verblijf 
 5. Schreeuwen van eenden 6. Thans 7. Deel van het jaar 11. Holte 14. Struisvogel-
achtige 15. Spijtig 17. Meisjesnaam 18. Eskimowoning 19. Militair 22. Massa van een 
weke stof 23. Vleesgerecht 25. Lomp 27. Smeersel 28. Tandaanslag 31. Ik (lat.)  
32. Europeaan 
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Parochie H.  Michaël  
H.  Pastoorsstraat 15. 6229 AG Maastricht.   043-3613177 

Kerkloket 1e donderdag v/d maand 11.00 -11.30 uur 
en  24/7 via:  info@parochieheugem.nl 

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

 Vrijdag 28 mei 19.00 uur H. Mis Vormsel. Everard de Jong 
Zaterdag 29 mei 19.00 uur H. Mis. Past. Everard de Jong 
Intenties: Ouders Overhof – Pieters & Ilse; Ouders Bollen – Urlings: 
Zaterdag 05 juni 19.00 uur H. Mis. 
Zaterdag 12 juni 19.00 uur   H. mis 
Zaterdag 19 juni  19.00 uur H. Mis. 
Zaterdag 26 juni 19.00 uur   Presentatieviering EHC. 
Zaterdag 03 juli 19.00 uur H. Mis. 
Zaterdag 10 juli 19.00 uur H. Mis. 
Zaterdag 17 juli 19.00 uur H. Mis. 
Zaterdag 24 juli 19.00 uur H. Mis. 
Zaterdag 31 juli 19.00 uur H. Mis. 
 

Kerkloket 24/7 bereikbaar via  info@parochieheugem.nl 
 

VORMELINGEN 2021 
Mgr. Dr. Everard de Jong hulpbisschop van het bisdom, “euze pestoer” zal 
komende vrijdag, 28 mei 19.00 uur, aan onderstaande kinderen het Heilig 
Sacrament van het Vormsel toedienen. 

 
    Vormheer Mrg. Dr. Everard de Jong 

                                                                                                             
Aimée Dassen Benthe Horbach 
Demiano Dupont Pedro Leon Garcia 
Lisa Wolfs  Linn Debackere 
Raf Janssen  Bibi Thielens 
Merle Nicolaes Tessa Bakels 
Lucien Ausems Jalysa Gotwalt 
 

 
KERKLOKET 

Misintenties & schoolvakantie 
Van 24 juli t/m 05 september 2021 is de grote schoolvakantie. 

Zoals gebruikelijk moet voor de deze periode de misintenties tijdig en voor 
een langere periode opgegeven worden.   
Bij het kerkloket: donderdag 03 juni tussen 11.00 en 11.30 uur  
                           donderdag 08 juli   tussen 11.00 en 11.30 uur. 
Digitaal is de uiterste datum woensdag 14 juli via: info@parocieheugem.nl. 
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Opheffings 
uitverkoop 

 
Op 1 juli sluiten wij voorgoed onze bloemenwinkel. 
We willen u nog graag de gelegenheid geven om onze 
mooie spulletjes met een aantrekkelijke korting te 
kopen. Kom de komende weken nog gezellig in onze 
winkel rondneuzen. We hebben nog mooie vazen, 
cadeau artikelen, accessoires en andere mooie items 
in de aanbieding.  
 

We willen jullie ook alvast danken voor alle leuke en 
mooie reacties bij de aankondiging van ons afscheid. 
Dit doet ons goed, dank je wel. 
Marij en Huub Sour.  
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Eigenwij(k)s Maastricht bij RKHSV/stichting SMILE 
 
Een eigentijdse visie, ontdekking van de wijk Heugem door studenten van het 
Maastricht Institute of Arts 

 
Op zaterdag 29 en zondag 30 mei a.s. (10:00 - 
16:00u) presenteren studenten van het 
Maastricht Institute of Arts, afdeling Visuele 
Communicatie een eigentijdse visie op een 
project om de highlights van de Maastrichtse 
stadswijken beter onder de aandacht te brengen, 
getiteld: “Eigenwij(k)s Maastricht”.  
 
Het is een resultaat van een intensieve 
samenwerking tussen de studenten van de 
Hogeschool Zuyd, Maastricht Marketing, het 
Fotomuseum aan het Vrijthof en stichting SMILE, 
waarbij de wijk Heugem de primeur krijgt van de 
verschillende concepten die werden uitgewerkt. 
De presentatie is te bezichtigen op en rond het 
sportterrein van RKHSV in Heugem.  

 
Vierdejaars studenten kregen de opdracht na te denken over methoden om 
aandacht te vestigen op (verborgen) pareltjes die de Maastrichtse (buiten)wijken 
herbergen. “We zien dat de aandacht vaak uitgaat naar het centrum van de stad 
en dat men soms dreigt te vergeten dat Maastricht als geheel meer te bieden heeft. 
Verder blijkt dat mensen elkaars wijk eigenlijk (nog) niet goed kennen”, aldus 
projectleider en docent Roy Wanders.  
 
Studente Alijna van Emmerik ontwikkelde een ‘pintocht’. Hierbij bracht zij leuke, 
bekende en onbekende plekken in de wijk Heugem in kaart en zette een (zeer 
kindvriendelijke) wandeltocht uit. De highlights zijn gemarkeerd door een 
herkenbare ster, die wandelaars moeten zien te verzamelen. Nadat men de route 
heeft uitgelopen wordt de zoektocht bekroond met een speldje. “Het is eigenlijk de 
bedoeling dat straks elke wijk zo’n eigen pin-tocht heeft om (nieuwe) bewoners 
beter te attenderen op hun (woon)omgeving. Maar ook toeristen kunnen de route 
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lopen, als alternatief voor het ‘bekende stadscentrum. De routebeschrijving is, 
zowel digitaal als op papier zaterdag/zondag (gratis) beschikbaar”.  
 
Quinty Hafkenscheid voegde daar nog een extra digitale uitdaging aan toe. “Stel je 
wilt straks in je wijk iets visualiseren dat er nog niet is? Een kunstwerk op een leeg 
plein, of anderzijds. Dan heb ik daar een concept voor ontwikkeld (A.R.), met 
behulp van de mobiele telefoon laat ik nu mensen in de wijk dingen digitaal zien 
die er (nog) niet zijn. Ik heb dit nu voor kinderen ontwikkeld, die door ter plekke een 
QR-code te scannen, op zoek kunnen gaan naar ‘losgelaten wilde’ dieren in 
Heugem”. 

 
Voor de fietsers heeft Lisanne Linders een 
tocht ontwikkeld waarbij een selectie van 
onbekendere ‘ highlights' in de Maastrichtse 
buitenwijken te ontdekken zijn. De route is ook 
vanaf zaterdag te verkrijgen bij de 
informatiestand op het terrein van RKHSV.  
 
Lotte Ermers: “Toen we door de wijk Heugem 
wandelden vielen mij echt hele leuke stukjes 
natuur, interessante hoekjes en mooie 
gebouwen op. Dus vanaf nu kun je een leuke 
kaart sturen vanuit Heugem, ze zijn vanaf 
zaterdag te verkrijgen op onze presentatie”. 
 
Voor meer informatie: 
http://eigenwijksmaastricht.nl 
 

De presentatie van Eigenwij(k)s Maastricht is vrij toegankelijk bij RKHSV 
Gronsvelderweg 90, 6229 VN Maastricht 
zaterdag 29 en zondag 30 mei | 10:00 - 16:00u 
 
 

Oplossing kruiswoordpuzzel van week 14.2021 was 
 

H O R I Z O N 
 

De PLUS tegoedbon gaat naar Theo Kerner. Proficiat. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inzendingstermijn puzzel week 21 sluit 
op zaterdag 19 juni a.s. 

 
Deze week geen colofon op pagina 2. 
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     Secretariaat RKHSV 
Kapittellaan 38, 6229VP Maastricht 
 06-12141452 kantine.  043-3672213  
secretaris@rkhsv.nl           www.rkhsv.nl 

 
 

   
 
HOOFDSPONSOR 

 

Wil je stoppen met voetballen, naar een andere vereniging gaan of ga je 
verhuizen? Hieronder volgt een uitzetting van de te volgen procedure: 
 

Indien men het lidmaatschap bij RKHSV wil opzeggen kan dit ALLEEN schriftelijk 
(per brief/per e-mail) bij de ledenadministratie. Opzeggen bij alleen de leider van 
het team is niet voldoende! Mail naar ledenadministratie@rkhsv.nl of ga naar 
www.rkhsv.nl/afmelden-als-lid.  
 

De schriftelijke opzegging moet vóór 1 juli ’21 voor het seizoen 2021-2022 
worden ingediend. Opzeggen na 1 juli betekent dat er contributie wordt 
geheven voor het nieuwe seizoen. 
 

➢ Indien men een overschrijving wil naar een andere vereniging hoeft dit niet 
meer via de oude vereniging te gaan, dit is door de KNVB gedigitaliseerd via 
Sportlink Club. 

➢ Overschrijvingen moeten uiterlijk 15 juni in Sportlink Club gemeld zijn.  
➢ Indien niet aan alle verplichtingen is voldaan (achterstand met contributie, 

niet ingeleverd hebben van wedstrijdkleding e.d.) zal RKHSV automatisch 
voor een periode van 3 jaar een financiële blokkade inbouwen.  

 
 

Meld je bij je nieuwe vereniging aan met je relatiecode. De nieuwe vereniging 
voert jouw gegevens in Sportlink in als nieuw lid van de vereniging. Je wordt 
automatisch overgeschreven naar de 'nieuwe vereniging' als je 'oude vereniging' 
geen bezwaar heeft (bijvoorbeeld vanwege contributie-achterstand). 

 

De voorbereidingen voor het seizoen 2021-2022 zijn op dit moment in volle gang. 
Dat betekent ook dat dit het moment is om kenbaar te maken dat uw zoon of 
dochter geïnteresseerd is in het voetbalspel en eventueel lid wil worden van 
RKHSV. Voor nadere informatie kunt u terecht bij onze hoofdjeugdleider, 
via hoofdjeugdleider@rkhsv.nl of download het aanmeldingsformulier via de 
website www.rkhsv.nl (optie Algemeen; downloads) of meld uw kind digitaal aan 
(https://www.rkhsv.nl/aanmelden-lid). 
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Stichting Contactblad Heugem-Randwyck de Baorebinder 
      

Redactie, aanlevering digitale kopij, bezorgklachten: 
redactie@baorebinder.nl 
 

tijdelijk per post: Erasmusdomein 138B, 6229 GE Maastricht; 0628947016 
 

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. 
 

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.

• IZA • IZZ • Univé • VGZ • Trias • Aevitae • FBTO
• Avéro • OHRA • Menzis • Delta Lloyd • Agis
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