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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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ANNULERING 
PAASVIERING ZONNEBLOEM HRH 

 
Vorige week hebt U in de Baorebinder kunnen lezen over 
de Paasviering van de Zonnebloem op 6 april. 
Na alle berichtgeving over het coronavirus, vooral de 
laatste week, nemen we het besluit om deze activiteit NIET 
door te laten gaan. 
Hopelijk hebt U daar alle begrip voor! 
 
Bestuur Zonnebloem Heugem Randwijck De Heeg 
Marlies Hermans-Quaden. 
 



4

ACTIVITEITENBERICHT   
NATUURMONUMENTEN SINT-
PIETERSBERG 
 
 
Lammetjes dag op de Sint-Pietersberg 
geannuleerd 
 
Gezien de nieuwe maatregelen die getroffen zijn naar 
aanleiding van het Coronavirus is Natuurmonumenten 
genoodzaakt de geplande Lammetjes Dag op 22 maart a.s. op 
Hoeve Lichtenberg te annuleren.  
 
Er zal dit jaar geen nieuwe Lammetjes Dag worden georganiseerd. Kijk in 
de agenda van Natuurmonumenten op www.natuurmonumenten.nl welke 
natuurbelevingsactiviteiten later in het jaar worden aangeboden in Zuid-
Limburg. 

 
 
Foto’s:, Natuurmonumenten Zuid-Limburg 
Redactie: Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met 
Liesbet Berghof, Natuurmonumenten Zuid-Limburg.  
M (06) 10 28 28 62 of E. l.berghof@natuurmonumenten.nl  
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     Secretariaat RKHSV 
Kapittellaan 38, 6229VP Maastricht 
 06-12141452 kantine.  043-3672213  
secretaris@rkhsv.nl           www.rkhsv.nl 

 

   
 
HOOFDSPONSOR 

 
 

 
 

Alle wedstrijden zijn tot eind maart door de KNVB 
AFGELAST!!! Dit als gevolg van het coronavirus. 

 

 
 

Welke gevolgen het coronavirus verder heeft voor 
trainingen en activiteiten op ons sportcomplex is te 

volgen via onze website www.rkhsv.nl en via diverse 
social media kanalen. 

 
In ieder geval zijn alle activiteiten van stichting SMILE tot 

nader order ook AFGELAST! 
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Geen Hoeskamer tot en met 31 maart 2020!!! 
Iedereen weet het al, maar voor alle zekerheid toch nog even dit: de 
Hoeskamer heeft helaas ook tijdelijk  de deur moeten sluiten. Zeker 
tot en met 31 maart is er geen Hoeskamer. Wanneer weer wel?  

Let op de nieuwsberichten en mededelingen die overal verschijnen. 

We zullen ook proberen om zo gauw er iets bekend is, een 
mededeling aan te plakken bij onze Plus. Let dus op het 
mededelingenbord. 

Uit naam van alle vrijwilligers wens ik iedereen sterkte en blijf 
gezond! 

Thea Wesselingh. 

Wat is dit virus nu eigenlijk? 
Het coronavirus behoort tot de familie waar ook de verkoudheidsvirussen 
toe behoren. 

Hoe herken je het virus? 
De patiënt ervaart kortademigheid, vaak hoesten en meestal ook koorts. 
Een vermoeid gevoel overheerst & spierpijn kan ook voorkomen. 20% van 
de patiënten ervaren een ernstig verloop van de ziekte & hebben te 
maken met een longontsteking. Deze kan mogelijks gevaarlijk zijn 
voor oudere mensen & mensen met een verminderd immuunsysteem. 

Hoe voorzichtig moeten we nu echt zijn? 
Het is zo dat het virus kan overgedragen worden door hoesten & niezen. 
Het virus kan enige tijd overleven in ruimtes & op oppervlakten. Je kan 
niet meer doen dan regelmatig uw handen wassen & ontsmetten met 
alcoholgel alsook uw mond of neus te bedekken als u moet hoesten of 
niezen. Stel dat u iemand zou passeren op straat die het coronavirus 
heeft, is de kans dat u zelf besmet raakt vrij klein. Er is een nauw & 
langdurig contact nodig met iemand om een besmetting te laten doorgaan. 
Het dagdagelijks dragen van een mondmasker heeft dus niet veel zin! 

Overgenomen van internet 



 

CORONA-virus en de 
Baorebinder. 

 
De maatregelen die door het Kabinet zijn aangekondigd 

zijn op dit moment ook al deels van toepassing op de 
Baorebinder.  

Daarnaast is er een reële kans op een “Lock Down” 
 

Deze uitgave van de Baorebinder bevat diverse berichten 
van vele afgelastingen van activiteiten.  

 
Daarom heeft het bestuur besloten, dat deze week 12, 

voorlopig de laatste uitgave is. 
 

Wij willen onze medewerkers / bezorgers niet langer 
blootstellen aan extra risico’s die bij bezorging kunnen 

optreden zoals persoonlijke contacten. 
 

Wij sluiten aan bij het applaus dat dinsdag jl om 20 uur 
heeft geklonken voor zorgverleners die tijdens de 

coronacrisis met man en macht werken. Applaus voor 
helden uit de zorg. 

 
Let op elkaar. We hebben elkaar heel hard nodig. 

 
Het bestuur van de Baorebinder 

Mathieu Henssen 



 

OUD PAPIER OPHALEN OP ZATERDAG 
21 MAART GAAT NIET DOOR. 

 
 

Erik Thieman om de 
week plaatsen.pdf  

 
 

Raadpleeg regelmatig de website 
HeugemRandwyck.nl  

 
 
 

Klokkenatelier Beyers 
om de week.pdf  

 
 
 
 

Het Halfvastenbal van CV de Waterratte op 
zaterdag 21 maart gaat niet door. 

De trekking van de loterij gaat wel door. 
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De trekking van de loterij gaat wel door. 
 
 

Hier had uw advertentie 
kunnen staan



 

Pieters auto's 1x per 
maand.pdf         ¼ pagina 

 
 

CORONA. Durf te vragen/helpen Limburg. 
Kijk ook op Facebook. 

 

Klokkenatelier Beyers 
om de week.pdf   1/4/ pagina 

 
 

Rode Kruis 
Ook het Rode Kruis heeft een nationale hulplijn 

ingeschakeld waar ouderen en zieken terecht kunnen voor 
hulpvragen. 070-4455 888 

 
 
 
 

Beautysalon Danielle 
om de week 14.pdf   ¼ pagina 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
pietersautos@ziggo.nl 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
  
 
  
 

 
 
 

 
 
 
 

Klokkenatelier
J.  Beyers

Gediplomeerd uurwerkherstelster.
Ook reparaties aan huis

Janine Beyers
Putstraat12, 6245 LE Eijsden

 043 – 409 06 50 www.beyersklokken.nl
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Becks 2020.docx

  ½ pagina 
 

Tips uit de Telegraaf 

Eet gezond 

Fantastische research laat zien dat het eten van flavonoïderijke 
voeding zorgt voor stijging van interferon, een antivirale stof. 
Flavonoïden zitten in donkere chocolade (cacao), (groene) thee, 
blauwe en rode (bos)bessen, frambozen, bramen, citrusvruchten 
en groene bladgroente. Eet daarom vooral deze producten. 

Beweeg of sport 

Er is aangetoond dat bewegen zorgt voor het vrijmaken van witte 
bloedcellen, die nodig zijn om indringers van buiten te 
neutraliseren. Sport of beweeg daarom op zijn minst drie maal 
per week; nog liever een half uur per dag. 

Slaap voldoende 

Na een slechte nacht ben je vatbaarder voor infecties. Zorg 
daarom voor voldoende nachtrust, minstens acht uur. 

 

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

 
Termileslaan 140, 6229 VX Maastricht  

 
gsm: 06-25071787 

 
 www.Becksinstallatietechniek.nl 
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Maastricht, 8 maart 2020 

 

 

Uitslag Stemtent: ‘Meerderheid voor gratis toegankelijke groeve 
zonder zwemplas’ 
 
Afgaande op de uitkomst van de D66 Stemtent op de Pietersberg van 

afgelopen zaterdag, is een meerderheid van de gebruikers van de berg 

voor een gratis toegankelijke ENCI-groeve, zonder een zwemplas. Op de 

stelling ‘Liever gratis entree, dan een zwemplas in ENCI-groeve’’, 

antwoordde 70% van de voorbijgangers op de Pietersberg en de mensen 

die reageerden via internet bevestigend. Van de 76 deelnemers stemden 

53 personen ‘eens’ en 23 personen ‘oneens’. 

 

Voorstemmers gaven aan dat ze het belangrijk vinden dat de gehele berg, 

inclusief de groeve gratis toegankelijk blijft. Een zwemplas vinden zij 

minder passen in het natuurgebied. 

 

Tegenstemmers waren van mening dat een zwemplas juist een welkome 

aanvulling zou zijn in de omgeving van Maastricht. Voor meerdere 

mensen, zou er ook een toegangsprijs mogen gelden voor de zwemplas, 

maar niet voor de groeve. Andere tegenstemmers gaven aan juist geen 

probleem te hebben met een eventuele toegangsprijs voor de groeve. 
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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 21 maart Geen dienst. 
Maandag 23 maart 09.00 uur H. Mis. 
Zaterdag 28 maart Geen dienst. 
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 het noorden van Oeganda werd tussen 1985 en 2006 een 
uiterst gewelddadige burgeroorlog gevoerd tussen de regering en een 
rebellengroep onder leiding van Joseph Kony, die verantwoordelijk was voor 
talloze gruweldaden. Meer dan 85 procent van de bevolking werd uit huis 
verdreven. Zij verbleven jarenlang in vluchtelingenkampen en waren in hoge mate 
afhankelijk van voedselhulp. Vanaf 2006 keerden zij geleidelijk aan terug naar 
hun dorpen. De totale verwoesting van huizen en land, de armoede en hun 
afhankelijkheid van voedselhulp, maakten het moeilijk hun oude leven weer op te 
bouwen. De parochie van Kitgum werkt nauw samen met de overheid op het 
gebied van onderwijs, gezondheidszorg, landbouw en opvang en ondersteuning 
van vluchtelingen. De parochie onderhoudt ook nauwe contacten met het 
nabijgelegen vluchtelingenkamp Paluda, waar Zuid-Sudanese vluchtelingen 
verblijven.  
Dit project richt zich op het verbeteren van de economische positie van lokale 
vrouwen en vluchtelingen in het kamp, zodat zij zichzelf kunnen onderhouden. 
Ook beoogt het project een gevoel van eenheid en vreedzaamheid te bevorderen 
tussen de lokale gemeenschap en de mensen in het vluchtelingenkamp. Ook is 
het de bedoeling om het volgend jaar docenten in te huren om wekelijks 



9

landbouwlessen te geven. Op deze manier vergroten lokale vrouwen en 
vluchtelingen samen de voedselproductie in hun gemeenschap en verdienen zij 
verder een eigen inkomen. Daarom is het steunen van (beroeps)onderwijs voor 
deze vrouwen iets dat helemaal past in de manier hoe wij in onze parochie tegen 
de wereld aankijken. 

Reinier Kreutzkamp namens de PBR 
 

KERKLOKET 
info@parochieheugem.nl 24/7 bereikbaar  

voor opgeven misintenties en andere vragen. 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

Carnavalsvereniging de Waterratte 
 

zaterdag 21 maart  
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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Oplossing kruiswoordpuzzel: 
 

 
 
 

 
 

Uit alle goede inzendingen is de winnaar getrokken. Winnaar is  

De heer of mevrouw H. Brans Brabant. 

De prijs, een tegoedbon van de Plus van € 10, kan tot 2 maanden 
na publicatie afgehaald worden op Heugemerstraat 237.   
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OP nao ’t STÉL TIEDPERK….                                                                        Opjam Gène 
 
Nao e olietiedperk vaan zoen 100 jaor  zien veer stèllekes euver aon ’t goon op alles 
electrisch. D’r is astrein niks mie dat neet  door d’n ellentrik weurt aongedreve. Watste 
ouch in d’n han paks wèrk op z’n mins allein este d’r batterije in duis. ‘t Mestreechs dialek 
heet veer ’t woord batterij ’n gans aandere oetlègk….. 
Speulgood veur de kinder? Wèrk op èlllentrik.Ouch is ’t veurzeen vaan aon en 
oetspringende lèmpkes. De oppas -ama’s EN ampa’s  en kinderopvaangleidsters weure 
noe al geconfronteerd mèt gebliep., getuut  en nog allerlei aander soort geluide. Ze rope 
neet mie nao de kinder; “Hallo wèlt geer neet zoe sjrieuwe..!”mer  “zèt ezzebleef dat dingk 
get stèller!’’ um hun werk get draagleker te make…. Daan nog liever ’t sjrieuwe…. 
De aonkaope vaan èllentrikke oto’s, motore , scooters en fietse nump noe al mèt sprung 
touw. Este nog iemes zuus ploetere um de Toongerseweeg  mèt ‘ne gewoene fiets  te 
‘bedwinge’ , krijg de gemeinsjap al gauw de neiging um ‘ne benefiet wedstrijd veur 
deeginnege te organisere….Ocherm. 
Löpste op de stóp en wèlste euversteke zalste verdomp good mote oetkieke . Veurtotsten,t 
wèts löpste tege ‘ne fiets mèt berijer(ster) en geiste same  de wermte of kaw vaan d’n 
taarweeg. controlere.  Te laat gezeen. Huurapparate zien wat dat betröf  totaal euverbodeg 
gewore. Die kinne jummers ouch neet  laote hure wat gei geluid maak. Kump nog…! 
Wie zouw dat goon es de F.1 ouch aon d’n  èllentrik geit. 
Bij ’t ‘normale ‘ èllentrikke otoverkier  koume ze noe al vaan  die laodpaole tekort. Die 
bezitters mote ’s nachs de wèkker zètte um op tied op te stoon um te zien of dat 
oonderdehand  zoene paol vrijgekoume is…..? Kamerjas aon nao boete renne  um te 
constatere dat d’ne naober zjus eve get sneller waor….Eve nog Slivvenhier op neet zoen 
vrunteleke meneer aonrope en weer trök ’t bèd in.  Wel nog eve de vrouw oetlègke boeste 
zoe laat vendan kumps…..! 
Zoen otoke vaan de allersnelste op dees eerd oplaoje oonder de wedstrijd zal zoewiezoe 
neet goon… Och dao vinde ze ouch wel  get op…. 
Este Formule ein race  al lang gestart is en de bolides veurbij zoeme in de ierste runde , 
kumpste daan pas drachter dat ’t festijn al begonne is. Wie ’t nog brandstofoto’s waore  
hadste dat aon ‘t geknetter en gejenk vaan de motore bij de start al lang gehuurd. 
 Dat geluid waor noe zjus . de romantiek vaan ’t race. Heerlek.Dat geluid,Same mèt de 
reuk vaan  oetlaotgaas, dat is noe nog.  Bij ’t accelerere de steekvlamme oet de oetlaot. En 
daan rope  ; 
 “DAT IS ‘T!!. Bij dat èllentrikke gedoe is ’t of ‘ne Imker z’ne bijekörf heet leeggemaak. En 
of die bieskes weure mètgezoge door de bolides.   Es toen d’ne eine d’n aandere inhaolde 
waor ‘zjus ofste zellevers ’t gaaspedaal vaan d’n inholer bedeendes… De duides bekans 
mèt d’ne voot door de vloer vaan d’n staonplaots op de tribuun. . En es dat electrisch 
geit……Moot neet draon dinke.…. 
Eder technische verandering in de maotsjappij boe-in v’r leve is ’n verbetering  min of mie. 
Sociaal maotsjappelijk ech neet. Zeker de luikes die ‘’t tiedperk vaan noe höbbe 
mètgemaak en leefhöbbers zien vaan de techniek  zoe-es dee noe weurd beleef.  
De jäög  krijg herrie genóg te verwèrke.Meziekeveneminte , op fieste en partije. electrische 
gitare mèt snoere, drumstèlle mèt snoere, D’J’’s die dat ouch nog ‘ns versterke, 
Ein groet naodeil…minselek gezeen.  Ze höbbe noe gei huurtouwstèl nudeg mer…….ohjoj  
es ze zoe aajd zien  dat dat allein al door de leeftied zouw mote. Daan höbbe ze zeker eint 
op volle sterkde nudeg Al is ’t mer um ’t zoeme  vaan ’t gemotoriseerd verkier e bitsje te 
kinne hure,,,,,….!! 
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