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Nog even geduld, ik kom er aan!!!!
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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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Aanmelden leerlingen kindcentrum Anne Frank 
Het schooljaar is inmiddels halverwege en 
langzamerhand kijken we voorzichtig vooruit naar het 
volgende schooljaar. Eén van de belangrijkste zaken 
die voor de zomervakantie geregeld dient te worden, 
is de groepsindeling en de verdeling van de 
leerkrachten over de verschillende groepen. Daarom 
is het voor een school heel belangrijk om tijdig te 
weten hoeveel leerlingen in het nieuwe schooljaar 
onze school zullen bezoeken. Wordt uw kind tussen 1 
augustus 2020 en 1 augustus 2021 vier jaar en bent 
u van plan uw kind aan te melden bij kindcentrum 
Anne Frank, maak dan een afspraak. Bent u nog niet 
helemaal zeker van uw schoolkeuze en wenst u eerst 
nadere informatie over ons kindcentrum, kunt u 

vanzelfsprekend ook een afspraak maken. Neem gerust contact op 
via telefoonnummer 043 – 361.29.16. 
 

Met vriendelijke groeten, 
 

Lou Quaedackers 
Directeur kindcentrum Anne Frank 
 
 
 
 
 

        
 

Wilt u op elk moment van de 
dag een mooi verzorgd uiterlijk?

Voor alle cosmetische en medische 
permanente make-up kunt u terecht bij 
Perfect Lines Dorien!

- Areola (tepelreconstructie na borstkanker)

- Powderbrow
- Hairstroke
- Eyeliner boven & onder

- Lipliner

Een natuurlijke schoonheid die blijft!

Violabeemd 2
6229 ZB Maastricht
0643438013
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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  
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------C------------------------------------------------------- 
     
 

Zaterdag 14 maart 19.00 uur H. Mis Presentatieviering  EHC. 
                                       m.m.v. LL-orkest Harmonie St. Michaël.. 

Intenties:  Jrd. Ouders Overhof – Pieters & Ilse; Ouders Bollen – Urlings; 
                Jef & Nettie van den Boorn – Theunissen;  
                Bèr en Anna van den Boorn – Frijns. 
Maandag 16 maart 09.00 uur H. Mis. 
Zaterdag 21 maart 19.00 uur H. Mis m.m.v. Michaëlskoor. 
Maandag 23 maart 09.00 uur H. Mis. 
Zaterdag 28 maart 19.00 uur H. Mis m.m.v. Gezinskoor. 
Maandag 30 maart 09.00 uur H. Mis. 
Zondag 05 april 10.00 uur Palmzondag m.m.v. Gezinskoor 

     Koffie / Thee. 
Maandag 06 april 09.00 uur  H. Mis. 
Dinsdag 07 april 19.00 uur  Boeteviering. 
Donderdag 09 april 19.00 uur  H. Mis witte donderdag m.m.v. 

Collegium Gregorianum Sactae Gertrudis 
Vrijdag 10.april 15.00 uur Kruisweg m.m.v. Gezinsk/Michaëlk 
  16.30 uur Kinderkruisweg. 
Zaterdag 11 april 21.30 uur Paaswake m.m.v. Michaëlskoot. 
Zondag 12 april 10.00 uur Paaszondag m.m.v. Gezinskoor. 
Zaterdag 18 april 19.00 uur H. Mis m.m.v. Michaëlskoor.   
Zondag 19 april 13.30 uur Doopviering Jana Kuipers. 
Maandag 20 april 09.00 uur  H. Mis. 
Zaterdag 25 april 19.00 uur H. Mis m.m.v. Gezinskoor   
Maandag 27 april 09.00 uur  H. Mis. 
   

In Nederland vinden we het vanzelfsprekend dat alle 
kinderen naar school gaan, studeren of een beroep leren. 

Een goede opleiding heb je immers nodig om een baan te vinden en je eigen geld 
te verdienen. Hoewel tegenwoordig al 91 procent van alle kinderen in de wereld 
basisonderwijs volgt, krijgen veel jongeren niet de kans om verder te leren. Ze 
zijn dan aangewezen op ongeschoold en slecht betaald werk. Miljoenen mensen 
die werken leven ondanks dat ze een baan hebben in armoede. Een goede 
opleiding kan daar verandering in brengen en ervoor zorgen dat mensen een 
fatsoenlijk inkomen gaan verdienen. Dat maakt hen economisch en 
maatschappelijk sterker. Net als in Nederland is vervolgonderwijs dus 
noodzakelijk voor een toekomst met perspectief. Zeker voor meisjes en vrouwen 
is het belangrijk dat zij ook zelf in hun levensonderhoud kunnen voorzien en niet 
afhankelijk zijn van mannen.  
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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

Volgende week oud papier 
 
 
 
 
 
 

Een van de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties, is om 
ervoor te zorgen dat in 2030 alle jongens en meisjes in de wereld de basis- en 
middelbare school kunnen afmaken. Ook moeten alle mannen en vrouwen 
toegang krijgen tot betaalbaar en goed beroeps-, technisch-, en hoger onderwijs. 
Mensen die kwalitatief goed onderwijs hebben gevolgd zijn beter in staat een 
zelfstandig bestaan op te bouwen van zichzelf en hun gezin. Onderwijs voor 
iedereen vergroot bovendien de gelijkwaardigheid tussen mannen en vrouwen. 
Zeker als je bedenkt dat elk jaar voortgezet onderwijs de kans dat een kind trouwt 
voor de 18-jarige leeftijd met vijf procent verlaagt. Daarom is het steunen van 
(beroeps)onderwijs voor iedereen iets dat helemaal past in hoe wij in onze 
parochie tegen de wereld aankijken. 

Reinier Kreutzkamp namens de PBR 
 

KERKLOKET 
HEUGEMER PASTOORSSTRAAT 15 6229 AG MAASTRICHT 

Voor vragen en/of informatie  24/7 via; info@parochieheugem.nl 
DIT LAATSTE HEEFT STEEDS MEER EN MEER  ONZE VOORKEUR! 

 
Advertentie Erik Thiemann ¼ 

 
 

 
 

Advertentie Klokkenatelier Beijers ¼ 
 
 

 
 

Volgende week oud papier 
 



6

     Secretariaat RKHSV 
Kapittellaan 38, 6229VP Maastricht 
 06-12141452 kantine.  043-3672213  
secretaris@rkhsv.nl           www.rkhsv.nl 

 

   
 
HOOFDSPONSOR 

 
Programma voor zaterdag 14 maart 2020 
 
RKHSV jeugd – thuiswedstrijden 
RKHSV JO17-3G-SPC.JEKERDAL JO17-2 10.45 uur 
RKHSV JO15-1G-SJO KRIJTLAND JO15-1 10.45 uur 
RKHSV JO13-1-RKASV JO13-1 12.45 uur 
RKHSV JO10-2-SPC.JEKERDAL JO10-4 10.45 uur 
RKHSV JO10-4G-LEONIDAS-W JO10-2 10.45 uur 
RKHSV JO9-1-RKVVL/POLARIS JO9-3 09.30 uur 
RKHSV JO8-2-EIJSDEN JO8-2 09.30 uur 
RKHSV JO8-3-SCG JO8-1 09.30 uur 
RKHSV JO7-1/2-EIJSDEN JO7-3/4 09.30 uur 
RKHSV jeugd – uitwedstrijden 
WELTANIA/BEKVELD JO17-2-RKHSV JO17-1 15.15 uur 
SV GEULDAL JO15-1-RKHSV JO15-2G 12.30 uur 
LEONIDAS-W JO15-2-RKHSV JO15-3G 13.00 uur 
RKUVC JO12-1-RKHSV JO12-1 10.45 uur 
SJO BMR/SNC’14 JO11-1-RKHSV JO11-1 10.45 uur 
SJO ESB’19 JO11-1-RKHSV JO11-2 10.15 uur 
BUNDE JO10-1G-RKHSV JO10-3G 10.30 uur 
HEYTHUIJSEN G1-RKHSV G1 14.00 uur 
 
Programma voor zondag 15 maart 2020 
 
RKHSV senioren – uitwedstrijden 
ROOD GROEN LVC’03 1-RKHSV 1 14.30 uur 
HEER 2-RKHSV 2 10.30 uur 
LEONIDAS-W 3-RKHSV 3 10.00 uur 
RKASV 5-RKHSV 4 12.00 uur 
LANGEBERG VR1-RKHSV VR1 09.45 uur 
 
DBSV senioren – thuiswedstrijden 
DBSV 1-LEONIDAS-W 1 14.30 uur 
DBSV 2-WILLEM I 2 12.00 uur 
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      KIENMIDDAG 
 

 

Donderdag 19 maart  a.s. in 
de Klaekeburg aanvang 13.30 
uur,  zaal open om 13.00 uur. 

 

 
 

 
 
 

 
Na de jaarvergadering nu weer de normale gang van zaken, we gaan 
gezellig ouderwets kienen. 
 
Natuurlijk met lekkere en leuke prijzen en  
is er in de pauze tijd om te kletsen, koffie te drinken en vlaai te eten. 
 
In de pauze is er tevens de mogelijkheid om aan te melden voor de 
Paasviering op donderdag 9 april a.s., de kosten hiervoor bedragen 4 euro 
per persoon, bij binnenkomst op de Paasviering ontvangt u hiervoor 8 
loten voor de tombola. 
 
Nog geen gelegenheid gehad om de contributie voor het 1ste half  of het 
gehele jaar 2020 te betalen dan kan dit nu in de pauze. 
Per persoon € 17,50 per half jaar dit kan natuurlijk ook op onze 
bankrekening NL 34 RABO 01150 12052. 
 
 
Was u een van de geluksvogels bij de tombola van Kerstmis en heeft u 
toen een schaal met levensmiddelen gewonnen en ligt deze schaal nog 
ergens bij u thuis maak ons dan blij en breng hem mee terug. 
 
Alleen voor leden van onze vereniging. 
 
Het bestuur. 
 
 
 

 

     St. Michaël 
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     St. Michaël 
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 Afdeling Heugem-Randwyck-de Heeg 

Maastricht, 18 Maart 2020       
     

PAASVIERING IN DE KLAEKEBURG 

Geachte mevrouw en/of meneer 

Namens de Zonnebloem afd. Heugem-Randwyck-De Heeg hebben wij het 
genoegen u uit te nodigen voor de Paasviering op maandag 6 april a.s. in de 
Klaekeburg. 

Het programma ziet er als volgt uit: 

13.30 uur Zaal open. Tevens mogelijkheid tot het kopen van tombolaloten. 
14.00 uur Opening en een woord van welkom door de voorzitter. 
14.00 uur Paasoverweging. 
14.30 uur Pauze met koffie/thee, een stukje vlaai en paasbrood. Uitreiking 

van het palmpaastakje. 
 

Het entertainment tijdens deze gezellige middag wordt verzorgd 
door 

  Live Muziek met entertainer Con Gerards 
 

De trekking van de loten vindt tussentijds plaats. 
 

16.45 uur Sluiting. 
 
Voor deze middag vragen wij u een eigen bijdrage van € 4,00 p.p. en deze te 
willen voldoen in de zaal of een van onze vrijwilligers. 
Heeft u belangstelling om deze middag bij te wonen, dan kunt u zich opgeven 
d.m.v. onderstaande strookje in te vullen en mee te geven aan een van onze 
vrijwilligers die u bezoekt of per telefoon (bellen na 18.00u) voor dinsdag 31 
maart a.s. bij de volgende personen: 
 
Marlies Quaden  361 33 98, Bert Custers   361 66 11, 
Bert Heusschen 356 03 00 
 
E-mailen kan ook: zonhrh@gmail.com 

U hoeft geen lid te zijn van de Zonnebloem! 
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Tevens maken wij van de gelegenheid gebruik, indien u verhinderd mocht zijn, 
U alvast prettige Paasdagen toe te wensen. 

 
Indien u reist met vervoer op maat wilt u dit dan tijdig aanvragen. 
 
Namens bestuur en vrijwilligers afdeling Heugem-Randwyck-de Heeg 
Marlies Quaden-Hermans, voorzitter 
 
===================================================== 
Deelname Paasviering 6 april 2020 
 
Naam: ………………………………………………………………………… 
Adres: ………………………………………………………………………… 
U komt met 1 of 2 personen 
……………………………………………………………. 

 
Lentefeestje voor het hele gezin 
Lammetjes dag op de Sint-Pietersberg 
 
Natuurmonumenten op de Sint-Pietersberg viert het begin van de lente met 
de Lammetjes Dag op Hoeve Lichtenberg. Sinds het begin van het jaar zijn 
er een paar honderd Mergelland lammetjes en Nederlandse landgeitjes 
geboren. Op zondag 22 maart, een dag nadat de lente begint, zet de herder 
de poorten van de schapenstal van hoeve Lichtenberg wagenwijd open en 
is iedereen van harte welkom om een kijkje te komen nemen. Rondom de 
stal, in en om de hoeve organiseren we een gezellig lentefeestje voor het 
hele gezin met leuke voorjaarsactiviteiten. Hoeve Lichtenberg, 
Lichtenbergweg 2, Maastricht is te bezoeken op zondag 22 maart van 11.00 
tot 16.00 uur. 
 
Lammetjes kijken en leuke kinderactiviteiten 
Op zondag 22 maart staan de deuren van de stal wagenwijd open. Door het jaar 
ben je de kudde vast en zeker al eens tegen gekomen op de Sint-Pietersberg of 
in de groeve, maar een kijkje in de stal is alleen deze dag mogelijk. Tegen een 
vergoeding van € 1,50 per kind (tot 4 jaar gratis) en € 3,00 voor volwassenen kun 
je komen kijken in de stal en deelnemen aan de extra activiteiten op hoeve 
Lichtenberg. Leden van Natuurmonumenten en OERRR hebben natuurlijk gratis 
toegang. Wil je kindje onder de 4 jaar toch deelnemen aan de activiteiten, koop 
dan wel een kaartje. Maak een lentebroodje bij de bakker in het bakhuis, laat je 
schminken als een lammetje, ga op de foto en knutsel je eigen herdersstaf of 
wollige lammetje. Bij de vrijwilligers is koffie, thee, appelsap en vers gebakken 
vlaai verkrijgbaar. Om de honden van de herders niet ongerust te maken, zijn 

U hoeft geen lid te zijn van de Zonnebloem! 
 

Tevens maken wij van de gelegenheid gebruik, indien u verhinderd mocht zijn, 
U alvast prettige Paasdagen toe te wensen. 

 
Indien u reist met vervoer op maat wilt u dit dan tijdig aanvragen. 
 
Namens bestuur en vrijwilligers afdeling Heugem-Randwyck-de Heeg 
Marlies Quaden-Hermans, voorzitter 
 
===================================================== 
Deelname Paasviering 6 april 2020 
 
Naam: ………………………………………………………………………… 
 
Adres: ………………………………………………………………………… 
 
U komt met 1 of 2 personen ……………………………………………… 
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andere honden niet welkom en zwangere vrouwen adviseren we om niet de 
schapenstal te bezoeken. 
 
Kwart eeuw natuurbeheer 
Het is dit jaar 25 jaar geleden dat Natuurmonumenten het beheer van de Sint-
Pietersberg heeft overgenomen. Om dit te vieren mogen kinderen bij de 
Lammetjes Dag hun geknutselde natuurwens in onze speciale wensboom 
achterlaten. De mooiste wens laten wij in vervulling gaan. En we trakteren! Elk 
25e kindje dat op bezoek komt bij de Lammetjes Dag ontvangt een tegoedbon 
voor de nieuwe OERRR gezinsexpeditie op de Sint-Pietersberg, die vanaf het 
voorjaar te boeken is.  
 
Bereikbaarheid en parkeren 
Hoeve Lichtenberg is alleen te voet bereikbaar. Parkeer bij het Oog van Sint 
Pieter. Er staan boswachters klaar om je met een lentespeurtocht van ± 2 km op 
weg naar Lichtenberg te helpen. Parkeren is ook mogelijk bij AINSI (Lage 
Kanaaldijk ± 1 km) of bij Chalet D’n Observant aan de rand van de groeve. Van 
hieruit wandel je met een stevige maar prachtige wandeling van ruim 2,5 km over 
de overgangszone langs de groeve, de trap omhoog naar hoeve Lichtenberg. 
 
Reserveren 
Koop online je kaartje op www.natuurmonumenten.nl/agenda. Leden van 
Natuurmonumenten en kinderen van OERRR hebben op vertoon van hun 
lidmaatschapskaart gratis toegang en mogen gratis deelnemen aan de 
activiteiten, maar adviseren we wel om online een gratis ticket te boeken. Je kunt 
per uur vanaf 11.00 uur inschrijven zodat we de drukte kunnen spreiden. Besluit 
je bij het boeken van je ticket lid te worden, dan krijg je de kaartjes gratis. Je kunt 
ook lid worden aan de poort van hoeve Lichtenberg. Dan wacht er een mooi 
cadeautje op je! 

 

Advertentie beautysalon Danielle ¼ 
 

 
 

 
 



11

 

       

BUITENGEWOON FIT 

 
Samen bewegen in de buitenlucht. Een 
heerlijke manier om fit en actief te blijven!  
Onder professionele begeleiding wordt er 
gewerkt aan coördinatie, 
uithoudingsvermogen, spierkracht en 
algehele conditie. De intensiteit van deze 
lessen is laag en plezier staat voorop. 
Iedereen kan op zijn eigen niveau 
deelnemen. Daarmee zijn de lessen ook 
ideaal voor mensen die al geruime tijd niet 
meer gesport hebben of die herstellende 
zijn van ziekte of blessure.  
Na de les ontvangt u in de gezellige 
Hoeskamer een gratis kop koffie of thee.  
 

 
Wanneer 
Maandag 16 maart 13.00 – 14.00 
 
Locatie 
Sportpark Heugem, 
Gronsvelderweg 
 
Kosten 
Gratis les op 16 maart, daarna 
€3,50 per keer 
 
Aanmelden of informatie via 
info@smile043.nl 

 

Gratis les 
op  

16 maart  
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