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SACRAMENTSPROCESSIE ZONDAG 26 JUNI 2022 
Zondag  26 juni zal de traditionele Sacramentsprocessie worden gehouden. 
Aansluitend aan de plechtige Eucharistieviering van 09.30 uur zal bij goede 
weersomstandigheden de processie door onze wijk trekken.  
Buiten de gebruikelijke deelname vanuit de gemeenschap Heugem zoals 
CV. de Waterratte en CV. De Kikkers  zal ook het Dragers gilde H. Walburga 
uit Amby en het  dragers gilde van de H. Antonius van Padua uit Scharn hun 
opwachting maken. 
Harmonie St. Michaël zal voor de instrumentale klanken zorgen.  
 

 
Aan de bewoners van de route een vriendelijk verzoek om tijdens de 
processie de weg autovrij te houden. Wij vragen u ook dit jaar weer mooie  
versieringen aan te brengen, zoals wij de laatste jaren van u gewend zijn, 
om zo de sfeer te verhogen, als ook door het uithangen van de vlaggen. 

Processieroute: Kerk –  
Heugemer Pastoorsstraat– 
Heugemerstraat – Heugemer. 
Kerkstraat –  
St. Michaëlsweg – Heugemer 
Molenstraat – Heugemerstraat 
(kruising Heugemerstraat 
Straat/ Oude Maasstraat 
rustaltaar) -Termileslaan –
Lochterstraat–
Heugemerstraat–Heugemer 
Pastoorsstraat - Kerk. 

 

De processie wordt beëindigd met een korte afsluiting in de kerk. 
 

 Tijdens de processie zijn de bushaltes,  Heugemerstraat, 
Termileslaan en Wardehofplein buiten gebruik. 

                                                                     Huub Sour, Vz. 
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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 de 
week van 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. 

Deze week vervalt cofofon op pagina 2 ivm plaatsgebrek. 

 

 
 
Sanitair, gas-, water- en c.v.- installaties.  

 
Termileslaan 140, 6229 VX Maastricht  

 
gsm: 06-25071787 

 
 www.Becksinstallatietechniek.nl 
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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

 
 

Bij het overlijden van onze pap,  opa en groot-opa  Jean Sour 
mochten wij veel blijken van medeleven en steun ontvangen.  
Alle lieve kaarten, berichten en condoleances hebben ons goed 
gedaan.  
Alle mensen die bij de uitvaart aanwezig waren, het voelde goed. 
Dank jullie wel.  
Huub, Marij, Jo, Tiny 
en zijn klein- en achterkleinkinderen  

 
 

 
 

 

In verband met de zomervakantie van de redactie komt de laatste  
Baorebinder vóór de vakantie uit op woensdag 27 juli; week 29. 

 
De eerste BB ná de vakantie komt uit op  

woensdag 31 augustus; week 35. 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

Als je je werk leuk vindt, 
dan is vakantie het meest vermoeiende dat er is. 
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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 

 

Zaterdag     11 juni            19.00 uur      H. Mis MK. Kap. Pawel Zelazny. 
Intenties;     Jrd. Ouders Bessems – Bormans & dochter;  
 Frans en José Costongs – Bessems; Johannes/Hubertus Beckers. 
Zaterdag     18 juni            19.00 uur      H. Mis. Kap. Slaven Brajkovic. 
Intenties:                  Jaduigo & Bogdan Piechowiak. 
Zondag       26 juni            09.30 uur      H. Mis + Processie Kap. Slaven. 
Zaterdag     02 juli             19.00 uur      H. Mis 
Intenties:      Zeswekendienst Tiny Heuts – Habets;          
 Jrd. Cecilia & Louis Beckers; Truus Vanderbooren – Merken 
Zaterdag 09 juli     19.00 uur      H. Mis MK. 
Zaterdag 16 juli     19.00 uur      H. Mis GK. 
Intenties:  Jrd. Bèr & Jeannette Spronck – Pleumeekers. 
Zaterdag 23 juli     19.00 uur   H. Mis 
Intenties:       Wil Quaaden (vanwege verjaardag) 
Zaterdag 30 juli     19.00 uur   H. Mis 
Intenties: Ouders Overhof - Pieters & Ilse; Ouders Bollen - Urlings; 
Zaterdag 06 augustus   19.00 uur   H. Mis. 
Intenties;  Jrd. Marie Dassen; Jrd. Ouders Hendrix – Beckers;  
  Truus Vanderbooren- Merken; 
Zaterdag 13 augustus   19.00 uur   H. Mis. 
Intenties;       Bèr & Jeannette Spronck – Pleumeekers: 
Zaterdag 20 augustus   19.00 uur   H. Mis GK. 
Zaterdag 27 augustus   19.00 uur   H. Mis. 
Zaterdag 03 september 19.00 uur   H. Mis. 
Intenties:   Truus Vanderbooren – Merken; 
Zaterdag 10 september 19.00 uur   H. Mis. 
Intenties: Jrd. Lins & Jeanne v.d. Boorn – Pieters; 

 

KERKLOKET 
 

haar zoon Omringd door allen die haar lief waren ging, op zaterdag 21 mei 
heen, in de  leeftijd van 87 jaar, Tiny Heuts - Habets. Op woensdag 25 mei 
hebben wij, samen met de familie, goede vrienden  en bekenden, in onze H. 
Michaëlkerk afscheid van haar genomen. Kapelaan Slaven Brajkovic 
memoreerde in zijn preek hoe Tiny, diep geroerd door Gods liefde, deze liefde 
heeft door gegeven aan haar echtgenoot, haar gezin, familie en vele anderen. 
De uitvaartdienst werd opgeluisterd door de mooie zang van Edward Berden. 
Een vrouw met een eindeloze liefde, voor velen een voorbeeld.  Als een mens, 
vol levenslust, wilskracht en zorg zal zij voortleven in de harten van velen. Laat 
dit een troost zijn voor hen die haar nu het meest zullen missen. Mag Tiny, als 
een gelovige vrouw, samen met haar echtgenoot Sjeng  
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Misintenties  tijdens de grote schoolvakantie 2022 
 

Van 23 juli t/m 04 september 2022 is de grote schoolvakantie. 
Misintenties die vermeld moeten worden in de Baorebinder zullen voor een langere 
periode opgegeven moeten gaan worden. 
Het gaat hier over de misintenties in de periode van 23 juli t/m 11 september 2022 
De uiterste datum voor het opgeven van misintenties die vermeld moeten 
worden in de Baorebinder:  
 

    * Fysiek is de laatste mogelijkheid uiterlijk donderdag 07 juli 
        tussen 11.00 tot 11.30 uur bij het Kerkloket   
    * via info@parocieheugem.nl uiterlijk donderdag 14 juli 
 

Donderdag 04 augustus is het Kerkloket  
 

PAROCHIAAL SCHRIJVEN 
 

Misschien kijken wij met verbazing door de ramen van onze huizen en wij 
zien hoe mooie weer buiten is! Het wordt steeds warmer, hopelijk wordt het 
niet bloedheet! Twee maanden geleden is de lente begonnen en nu hebben 
wij bijna zomer! 
 

In onze parochies zien wij dat na een moeilijke periode van de 
coronapandemie is de lente ook begonnen: de harmonies gaan weer spelen, 
de koren mogen weer zingen, de vieringen van de Eerste Communies en 
vormsels kunnen doorgaan en vooral vele mensen vragen om hun kinderen 
te laten dopen. Wij hopen dus dat steeds meer mensen  Jezus gaan 
ontmoeten en kunnen ervaren dat Hij iedere dag met ons is! 
 

Op zondag 5 juni hebben wij Pinksteren gevierd en daarom laten wij ook in 
deze tijd de Heilige Geest vragen dat Hij ons mag begeleiden bij onze 
dagelijkse problemen. Een gebed tot de Heilige Geest mag ons daarin 
helpen: "Heilige Geest, laat ons merken dat U van ons houdt. Dan voelen wij 
ons niet eenzaam. Laat ons de liefde van Jezus brengen onder alle mensen. 
Heilige Geest, open steeds weer onze mond om met een dankbaar hart U te 
loven en te prijzen. Amen." 

Kap. Pawel Zelazny 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deze week staat op de voorkant een botanische tekening van een 
madeliefje. De Latijnse naam is Bellis perennis. Bellis is afgeleid uit 
het Latijnse bellus en betekent mooi. Het madeliefje is een 
overblijvend kruid, dat het hele jaar door in het gras te zien is. 
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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 11 juni 2022 
RKHSV jeugd/senioren – thuiswedstrijden 
RKHSV MO19-1-SVC DVC’16 MO19-1 14.00 uur 
RKHSV MO13-1-LEONIDAS-W MO13-1 09.30 uur 
 
RKHSV jeugd – uitwedstrijden 
SITTARD MO15-1-RKHSV MO15-1 11.30 uur 
 
Programma voor zondag 12 juni 2022 
RKHSV en DBSV 1 seniorenteams 
RKHSV 1-?????   -   nacompetitie met als inzet promotie 14.30 uur 
RKHSV 2-?????   -   nacompetitie met als inzet promotie 11.45 uur 
 
Intatuin Maastricht RKHSV jeugdtoernooi 
Diverse JO8 en JO11 teams vanaf 09.30 uur 
Diverse JO13 teams vanaf 13.30 uur 
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     Secretariaat RKHSV 
Kapittellaan 38, 6229VP Maastricht 
 06-12141452 kantine.  043-3672213  
secretaris@rkhsv.nl           www.rkhsv.nl 

 
 

   
 
HOOFDSPONSOR 

 
Programma voor eerste editie ING Ladies Champions Trophy 
 

Op wedstrijddagen is onze sportkantine geopend, wees welkom voor 
een kop koffie, wat fris of anderszins! 
 

 
 

Wacht niet met genieten 
tot later, want als later 

eerder komt, ben je te laat. 
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Carnavalsvereniging de Waterratte 
zaterdag 18 juni a.s. 

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? 
 

Plaats dozen of gebonden papier tot         
uiterlijk  11 uur achter de Klaekeburg                               

op de aangewezen plek. 
Wij halen deze dozen of bundels                        

op met de perswagen. 
 

Niet later want dan blijft het papier staan! 
 

 Er staat dus GEEN groene container meer                      
bij de Klaekeburg. 

 

Sponsor ons gratis en bestel via 
iksponsor.dewaterratte.nl. 

 
 

Info 0611911806.  
Dank voor ieders begrip en medewerking. 

 
 

 
 

Zoek je naar publiciteit voor je bedrijf? 
 

Dat kan eenvoudig en goedkoop via 
de baorebinder. Plaats dan een advertentie.  

Deze ¼ pagina A5 kost slechts € 20,00. 
 

Vraag naar de mogelijkheden via 
redactie@baorebinder.nl 
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Avond4Daagse van 28 juni tm 1 juli 2022 

–

‘t
De kosten bedragen € 6,
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 Hart voor de Stad 
 

 

 

 
Ruim twee maanden geleden 
waren de gemeenteraads-
verkiezingen in onze stad. De 
uitslag laat duidelijk zien dat we 
als stad de komende vier jaar 
meer dan eens moeten inzetten 
op samen. Samen met onze 
inwoners, maar ook samen met 
elkaar als raadsfracties. Samen 
Maastricht maken: dat betekent 
dat iedere inwoner moet kunnen 
meedenken en meedoen, over 
thema’s die hem bezig houden of 
over situaties die letterlijk voor de 
voordeur plaatsvinden. De lage 
opkomst bij de verkiezingen in 
maart laat zien dat we als stad 
véél meer moeten doen om 
inwoners écht te betrekken bij wat 
er speelt. Daarnaast vraagt het 
aantal van zestien raadsfracties 
om samenwerking op inhoud en 
het ontwikkelen van gezamenlijke 
initiatieven en voorstellen: we 
hebben elkaar nodig om het beste  
voor onze inwoners te bereiken. 
 
Naast het bevorderen van 
burgerparticipatie – die in vele 
vormen kan plaatsvinden – zullen 
we komende jaren moeten 
gebruiken om te strijden tegen 
kansenongelijkheid in Maastricht. 
Het bevorderen van kansen-
gelijkheid voor kinderen en 
jongeren in onze stad moet hoog 
op de agenda staan, maar er is 
meer nodig: kansengelijkheid is 
óók dat je een voor jou passende 
 

 
en betaalbare woning kunt 
vinden, dat je kunt deelnemen 
aan sport, cultuur of sociale 
initiatieven. Dat het Maastricht 
van de toekomst niet alleen voor 
beleggers of grote bedrijven is, 
maar júist voor de mensen die 
Maastricht maken: van Amby tot 
Caberg en van Wittevrouwenveld 
tot Biesland, allemaal unieke 
inwoners.  
 
De fractie van de Partij van de 
Arbeid Maastricht vindt het 
belangrijk om ook de komende 
jaren te horen en zien wat er in 
jouw wijk speelt: we gaan daarom 
opnieuw de wijk in om kennis te 
maken met inwoners en 
organisaties. Mogen we bij 
jou/jullie op bezoek komen? Wil je 
ons jouw wijk of straat laten zien 
door jouw ogen? Laat het ons 
weten! Veer zien us!  
 
Wil je meer informatie of 
reageren? Neem dan contact op 
met je lokale burgerlid, Jean 
Pellaers 
E-mail: jean@pellaers.eu 
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OPEN HEUGEM KUIJPERS KNLTB TOERNOOI 
 
Ook dit jaar wordt er van 6 t/m 10  juli a.s. op ons tennispark weer 
het jaarlijks OPEN HEUGEM KUIJPERS TENNISTOERNOOI 
georganiseerd. Aan dit toernooi mag iedereen van LTV Heugem 
als ook van buiten Heugem meedoen. Dit evenement is inmiddels 
niet meer weg te denken in de Maastrichtse tenniswereld. Het 
altijd gezellige toernooi wordt verzorgd met lekkere hapjes en 
drankjes. Tijdens de uitreiking van de finale prijzen wordt er 
tussendoor nog een Tombola gepresenteerd. Dit jaar wordt het 
toernooi voor 27e jaar gehouden en is gegroeid tot een 
gerenommeerd toernooi alwaar ook punten te verdienen zijn voor 
je KNLTB ranking Je kunt je in de volgende categorieën 
inschrijven: DD – HD – GD  18+ en 35+ in speelsterkte van 5- 6-7 
en 8.  
Dit toernooi wordt mede mogelijk gemaakt door hoofdsponsor 
Kuijpers Administratie en Belastingen en de Co-sponsoren: 
Technisch Buro Hermans – Garage v.d. Boorn – Becks 
Installaties – Multi Electra Lejeune – Boileau Brand beveiliging en 
Opleidingen – Ghelen auto en bandenbedrijf – Tim Vastgoed. 
Doe je ook mee? Wij zien je graag op ons tennispark, Just do it. 
Inschrijven kan tot 28 juni via  of op de site van 
www.toernooi.nl 
 
 
Onderhoud aan brug en tunnel Heugemerpad 
  

Na jaren gebruik zijn zowel de vangrails bovenop de tunnel tussen 
Randwyck en Heugem als de leuningen van het voetgangersbruggetje 
aan onderhoud toe. De vangrails bovenop de tunnel zijn weggehaald 
en worden grondig schoongemaakt. Daarna worden deze weer 
teruggeplaatst. De tunnel blijft in de tussentijd gewoon open. 
Dat geldt niet voor het houten voetgangersbruggetje over de tunnel: 
daarvan zijn de leuningen afgekeurd. Uit veiligheidsoverwegingen 
heeft de gemeente Maastricht het bruggetje daarom tijdelijk 
afgesloten. De leuningen krijgen een opknapbeurt en worden daarna 
weer teruggeplaatst. 
 

Marjolein Senden, Gemeente Maastricht 
Afdeling Communicatie -+31 6 278 50 718 
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HOESKAMER “HEUGEM” 

      ELKE MAANDAG van 13 tot 16 uur 

Ook in de zomer vindt wekelijks op de maandag 
de hoeskamer Heugem plaats in de sportkantine 
van het sportpark Heugem van 13 tot 16 uur. 
Wees welkom om een potje te komen kaarten, 
darten, schaken, sjoelbakken, een praatje 
maken, socializen, of om een drankje te doen: 
IEDEREEN IS WELKOM 

  
 

       

 
      EETKAMER “HEUGEM” 

 

Naast de wekelijkse HOESKAMER “HEUGEM” op maandagmiddag 
gaat SMILE maandelijks op elke laatste woensdag van de maand 
van 12.00 tot 15.00 uur de EETKAMER “HEUGEM” houden voor 
55-plussers. De eerste editie van woensdag 25 mei was een groot 
succes met ruim meer dan 20 deelnemers, de reacties waren erg 
positief: dank daarvoor! 

De eerstvolgende editie is WOENSDAG 29 JUNI 
 

In het kader van voorlichting over gezond eten en gezellig samenzijn  
kunt hier genieten van een kwaliteits- en gezond 3-gangen menu 
verzorgd door de chef-koks van Pombella. Het menu wordt vooraf op 
de website van SMILE (www.smile043.nl) bekend gemaakt. 
 

U krijgt van de chef-koks uitleg over de geserveerde gerechten en er 
is gelegenheid tot vragen stellen. Na afloop is het napraten bij 
koffie/thee met wat lekkers want genieten en gezelligheid staat bij 
SMILE altijd voorop. 
 

We vragen voor deze middag een eigen bijdrage van € 10,- per 
deelnemer en aanmelden is gezien het beperkt aantal plaatsen 
vereist. U kunt dit doen tijdens de activiteiten van SMILE in de 
kantine van het sportpark Heugem, u kunt dan gelijk ook uw bijdrage 
betalen. 
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