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Algemeen 
 

 

POLITIE – AMBULANCE - BRANDWEER 112 
Politie en Wijkagent  Heugem/Randwyck 09008844 
Brandweer  - kantoor 0884507450 
GGD - Ambulance 0468506666 
Gemeente Maastricht - algemeen 14043 
Nationaal storingsnummer - gas en stroom 08009009 
Gasgarde-storingen 24/7 0433616262 
Medisch   

Huisartsenpraktijk Heugem 0433614646 
Tandartsen Dental Clinics Heerderein 0433614521 
Apotheek Heugem  (BENU) 0433615622 
Fysio/Manuele therapie Boyens 0433613170 
AZM 0433876543 
AZM - Huisartsenpost 0433877777 
AZM – Spoed Eisende Hulp  24/7 0433876700 
AZM - Apotheek 24/7 0433871750 
La Valence 0436316100 
Envida Service 0433690610 
Sterkliniek Dierenartsen Maastricht 0433560555 
Dierenambulance 09000245 
Onderwijs  
Kindcentrum Anne Frank 0433612916 
Basisschool de Spiegel 0433614472 
RK  
Kerkloket (do. 11.00 -11.30 uur) 0433610060 
Priesterwachtdienst 0433690670 
Services – Diensten - Divers  
Servatius Wonen & Vastgoed 0433284300 
Bewonerskrachten Heugem - vragenbkheugem@gmail.com 
Bewonerscommissie Heugem - infobcheugem@ziggo.nl 
Zonnebloem Heugem-Randwyck-de Heeg 0433613398 

 
De wekelijkse Baorebinder is ook te lezen op 

www.HeugemRandwyck.nl 
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We zijn er weer !!! 
(staat op de voorzijde van deze Baorebinder) 

 
Het slot is weer los, dus kunnen we weer gaan Baorebinder(en).   
En mocht je niet meer weten wat dat is, dan kun je dat elders in 
deze uitgave lezen. 
 
In de historie van de BB - vanaf 1963 - is het niet eerder 
voorgekomen, dat ons weekblad zo vele weken achtereen niet is 
verschenen. Uit de archieven – 1971 nr 29 - halen we wel nog, dat 
het bestuur bekend maakt dat er een einde komt aan het blad. 
Motief tijdgebrek bij de redactieleden. Als we verder lezen is er 
toch een dieper liggende oorzaak. Maar we lezen ook, dat er weer 
voortgang komt eind 1971 met het uitbrengen van het blad.  
 
Nu hebben we een andere crisis achter de rug (en nog), die ons 
allen diep heeft geraakt. Bij velen in onze gemeenschap in een 
persoonlijke sfeer en omgeving. Wij wensen allen bij ziekte, 
verlies, gemis van geliefden, familie en vrienden veel sterkte toe. 
 
Wij nemen, samen met al onze vrijwilligers, weer de draad op en 
komen met het lokale- en verenigingsnieuws en advertenties weer 
wekelijks bij jullie op de deurmat. 
 
Er zijn in de opmaak enkele wijzigingen aangebracht en we gaan 
ook andere rubrieken plaatsen. Laat je maar verrassen. 
Maar op dit moment blijft het motto: 
 
Haw pin, zorg goed voor je zelf en wees tot steun voor anderen. 
 
Redactie en bestuur 
Baorebinder. 
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Dankbetuiging. 
 

 

 
         Zoveel bloemen 
         Zoveel kaarten 
         Zoveel warme woorden 
         Zoveel belangstelling 
         Zoveel troost 

 
Hartelijk dank voor uw blijk van medeleven na het overlijden van      
                    

Mattie Quaden 
 

Marlies Quaden-Hermans 
Fam. Quaden 
Fam. Hermans 
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pietersautos@ziggo.nl 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
  
 
  
 

 
 
 

 
 
 
 

Hallo, 

Wij willen ons graag even voorstellen. Mogelijk hebben jullie al van ons 
vernomen. Wij zijn van Stichting Mensen met Mogelijkheden. Per 1 mei 
zijn we in de ‘Auw Sjoal’ getrokken. We hebben ons er enorm op 
verheugd en na 2 jaar van plannen en bouwen was het eindelijk zover. 
Eerst met 2 bewoners maar per 1 juni wonen er 10 mannen in de leeftijd 
van 18 tot 50 jaar. Voor sommigen betreft dit hun eerste eigen 
zelfstandige woonplek. Voor anderen is dit een plek waar ze al een tijd 
naar verlangd hebben qua rust, ruimte en begeleiding. Het betreft een 
kleinschalig wooninitiatief waarin begeleiding een constante factor is. 
Momenteel zijn er 5 begeleiders die elkaar afwisselen; Anita, Patrick, 
Lieke, Misjel en Esther. Desiree Klaassen is als coördinator betrokken. 
Overdag werken de bewoners of hebben ze andere activiteiten 
buitenshuis. We hebben een goede start gemaakt en kijken ernaar uit om 
verder rustig en samen met jullie te wonen in het mooie Heugem.  

Onze appartementen maken we zelf schoon maar we zijn wel nog op zoek 
naar een ervaren huishoudelijke medewerker die ons kan helpen met het 
schoonmaken van de badkamers en de gemeenschappelijke ruimtes. Dat 
betreft zo’n 10 uur per week en wordt verloond volgens de CAO 
gehandicaptenzorg schaal 15. Lijkt het jou leuk om ons te vergezellen in 
de ‘Auw Sjoal’? Neem dan contact op met Carlien Rouschop; 0651441872 
of Carlien@mensenmetmogelijkheden.nl 



6

Hoeskamer ’t Groet Gelök 
Lieve bezoekers van onze Hoeskamer, jullie zullen wel verwachten dat wij 
ook weer kunnen gaan starten nu alle horeca ook weer begonnen is. 
Helaas is dat nog niet het geval. De sportkantines mogen nog niet open 
en wij zijn iedere maandag te gast in de sportkantine van onze 
voetballers. We moeten dus nog even wachten op groen licht. 
Houdt de Baorebinder in de gaten. Zo gauw het mag en qua veiligheid 
mogelijk is starten we weer en maken we dat hier bekend. 
Blijf gezond en haw nog eve pin!! 

Thea Wesselingh 

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.
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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 13 juni 19.00 uur H. Mis.  
Intenties: Frans & José Costongs – Bessems;  

Jrd. ouders Bessems-Bormans en dochter 
Maandag 15 juni  09.00 uur H. Mis. 
Zondag 21 juni 10.00 uur H. Mis & mini processie. 
Maandag 22 juni  09.00 uur H. Mis. 
Zaterdag 27 juni 19.00 uur H. Mis. 
Zondag 28 juni 13.30 uur Doopviering Isabella Smeets 
Maandag 29 juni  09.00 uur H. Mis. 
Zaterdag 04 juli 19.00 uur  H. Mis. 
Maandag 06 juli 09.00 uur  H. Mis. 

Misintenties  en vakantie de Baorebinder 2020 
Van11 juli t/m 23 augustus is de grote schoolvakantie. 

In deze periode zal er ook geen Baorebinder uitkomen. Misintenties 
zullen voor een langere periode opgegeven moeten worden. Op de 
donderdag van 11.00 tot 11.30 uur bij het Kerkloket of via: 

info@parocieheugem.nl dit laatste heeft onze voorkeur 
De uiterste datum voor het opgeven van misintenties die vermeld 
moeten worden in de Baorebinder,  is donderdag 2 juli 11.30 uur.  
 

In diezelfde periode van de grote schoolvakantie is het 
Kerkloket 16, 23, 30 juli,   06 en 13 augustus gesloten 

 

MEDEDELING PBR. 
Beste mensen, langzaam gloort er licht aan het eind van de tunnel. 
Er mogen weer H. Missen in onze parochie gehouden worden. 
Dus vanaf 6 juni is er weer ieder zaterdagavond een mis om 19.00 uur 
Ook is er een dienst op maandagmorgen 9.00 uur. 
Dit alles wel natuurlijk met de nodige beperkingen: 
er mogen maar 30 mensen in de kerk. 
Dit stelt ons natuurlijk voor praktische problemen. 
Wij stellen dan ook voor dat u van tevoren wilt opgeven of u naar de kerk 
komt en met hoeveel mensen? Wij willen niemand teleurstellen.  
U kunt contact opnemen met Huub Sour 043-3613335 of bij hem in de 
bloemenwinkel, waar dan genoteerd wordt dat u graag de mis wilt 
bezoeken. In Juli worden de maatregelen wat verruimd en mogen er 100 
mensen naar onze kerk komen. 
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Tijdens de mis is er jammer genoeg geen koor maar wel orgelmuziek. 
U wordt bij de kerkdeur opgevangen en naar uw plaats begeleidt. 
We geven op de banken aan waar u veilig op 1½ mtr. afstand van elkaar 
kunt zitten. Natuurlijk staan er ook flesje met desinfecterende zeep klaar. 
Tot 14 juni is geen H .Communie uitreiking. 
We willen ook graag zondag 21 juni aandacht aan onze jaarlijkse 
processiezondag schenken. De mis die normaal op zaterdagavond plaats 
vindt, wordt dan verplaatst naar zondagmorgen 10.00 uur. 
Er wordt dan met enkele mensen een korte rondgang houden. 
We willen dan graag de relikwie van de H. Rochus meevoeren. 
 

Zaterdag 6 juni werd Pavel tot priester gewijd in Roermond. 
Zaterdag 04  juli zal Pavel zijn eerste H. Mis als kapelaan in onze Parochie 
vieren. 

Namens de PBR, Huub Sour 
 

Geestelijk schrijven van Kap. Pawel Zelazny 
Niet zo lang geleden vierden we in de Kerk dat Jezus naar 
zijn hemelse Vader is opgestegen, om voor ons een plaats 
in de hemel voor te bereiden. Gelukkig laat Hij zijn 
leerlingen en ons niet in de steek. Misschien voelen we ons 
in deze laatste tijd zoals de apostelen een beetje verlaten. 

Wij hebben misschien, zoals de leerlingen van Jezus, de deuren van onze 
verblijfplaats gesloten uit vrees voor de anderen, vooral voor degenen, die 
het coronavirus naar ons zouden kunnen brengen.  
Toch wachten wij allemaal op de belofte van de Vader. Wij wachten op de 
heilige Geest, die met Pinksteren op iedereen van ons wil neerdalen, om 
ons allemaal moed en inspiratie te schenken. Dan weten we dat God ons 
niet heeft verlaten. Integendeel, misschien spreekt Hij in deze bizarre tijd 
nog sterker tot ons dan tevoren! 
 Maar misschien wilt u de laatste tijd wel niets met God te maken hebben. 
En denkt u dat Hij nu geen aandacht voor u heeft. Het is echter nooit te laat 
om Hem te ontmoeten! Laten we dus niet bang zijn om naar zijn stem te 
luisteren. Laten we samen op de komst van de heilige Geest wachten, die 
altijd tot ons zegt: “Ik houd van je zoals jij bent en ik verlaat jou nooit.” 
Na Pinksteren, op zaterdag 6 juni om 10:30, heb ik in de kathedraal in 
Roermond de priesterwijding ontvangen. Dank aan God en aan al degenen 
die mij zover gebracht hebben, waaronder ook u, goede mensen van 
Heugem!  
Mijn eerste H. Mis in Heugem in besloten kring (maximaal 100 mensen 
exclusief de medewerkers)  zal plaats vinden op 04 juli 19.00 uur. Ik vraag 
u om in deze tijd voor mij te bidden.  

kapelaan Paweł 

Volgende week oud papier 
 
 
 
 
 
 



9

Kruiswoordpuzzel  

 
 
Horizontaal: 
1. Diplomatiek  6. Voetbalclub  8. Wederom  11. Speelgoed  12. Nagerecht 
14. Gereedmaken voor bewoning  19. Turks snaarinstrument  21. Plaats in Drenthe 
22. Ontvangtoestel  23. Afzonderlijk  25. Inwoonster van een klooster  28. Opstootje 
29. Achterdochtig  32. Onhartelijk  33. Niet wijd  34. Goedvinden  38. Gezellig 
39. Medezeggenschap 
 
Verticaal: 
2. Assistent in opleiding  3. Meegaand  4. Groente  5. Kledingstuk 6. God van moslims 
7. Meisjesnaam  9. Amerikaanse staat  10. Oude Italiaanse munt  12. Diversen 
13. Woensdag na Vastenavond  15. Internet Explorer 16. Hongaarse dans 17. Binnen-
vaartuig  18. Plant  20. Amnesty International  24. Bijvoorbeeld (afk.) 26. Voorvoegsel 
27. Wreed heerser  30. Boekwerk  31. Deel van Groot-Brittannië  34. Vlekkenwater 
35. Meisjesnaam36. Voorzetsel  37. Praatvogel 

 
 

Wil u kans maken op de cadeaubon ter waarde van € 10, te 
besteden bij de Plus, Heugem? 

Stuur dan de oplossing van deze puzzel vóór  19 juni 2020 naar        
redactie@baorebinder.nl. 

Kruiswoordpuzzel  
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29. Achterdochtig  32. Onhartelijk  33. Niet wijd  34. Goedvinden  38. Gezellig 
39. Medezeggenschap 
 
Verticaal: 
2. Assistent in opleiding  3. Meegaand  4. Groente  5. Kledingstuk 6. God van moslims 
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13. Woensdag na Vastenavond  15. Internet Explorer 16. Hongaarse dans 17. Binnen-
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10

 

       

BUITENGEWOON FIT 

 
We gaan eindelijk weer gezellig samen 
bewegen in de buitenlucht! Een heerlijke 
manier om fit en actief te blijven.  Onder 
begeleiding wordt er op een gezellige 
manier bewogen. 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. Bij voldoende 
aanmeldingen starten we op 15 juni! 
 

 
Wanneer 
Maandag 15 juni 13.00 – 14.00 
Locatie 
Sportpark Heugem, 
Gronsvelderweg 
Kosten 
Gratis lessen op 15 en 22 juni, 
daarna €3,50 per keer 
Aanmelden of informatie via 
info@smile043.nl 

 

Gratis les 
op  

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

 

   
 
HOOFDSPONSOR 

 
Allereerst hopen we dat iedereen de coronatijd zo goed en zo 
gezond mogelijk is doorgekomen. Haw pin! 

 
Wil je ook komen voetballen bij RKHSV?  
De voorbereidingen voor het nieuwe seizoen 2020-2021 zijn in volle 
gang, en de nieuwe teams zijn zo goed als gevormd. Echter, het is 
nog niet te laat mee te gaan doen komend seizoen. Meld je dan wel 
snel aan zodat we iedereen een mooie plek kunnen geven. Zie 
www.rkhsv.nl of mail naar info@rkhsv.nl.  
 

 
 
Spelbegeleiders/scheidsrechters gezocht 
Richting het nieuwe seizoen 2020-2021 maken we een enorme 
groeispurt mee. Dat is mooi en goed nieuws! Gevolg is dat we op de 
zaterdag nog meer thuiswedstrijden zullen hebben en dus ook meer 
spelbegeleiders op kwart of half veld, of scheidsrechters op heel 
veld kunnen gebruiken. Heb je interesse en (incidenteel) op de 
zaterdag een uurtje de tijd om te komen fluiten, dan ben je van harte 
welkom bij RKHSV. Tijdens een vrijblijvend gesprek kunnen we 
samen de mogelijkheden bepalen, waaronder opleiding, 
begeleiding, materialen, enzovoort. Mail je interesse door naar ons 
via fluiten@rkhsv.nl of bel/app via 0612141452.   
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              Coronamaatregelen en nieuws 

Lieve leden van onze ouderenvereniging; 
 
Ondanks de pandemie en het “huisarrest” van bijna iedereen is het vanuit 
de vereniging niet stil geweest in deze moeilijke periode. 
 
Er zijn boeken uitgeleend, grappige puzzels in de brievenbus gestopt met 
een week later de oplossing. 
Met Pasen waren er chocolade eitjes via de deurknop en met moederdag 
een mooie tekening en een leuke attentie. 
 
Dit alles met vooral onze oprechte dank aan onze penningmeester Hilly 
die als een bliksemflits door heel Heugem heen vloog op haar fietsje. 
Als Tom Dumoulin een trainingsmaatje nodig heeft om te oefenen voor 
een tijdrit kunnen wij hem een waardig tegenstandster aanbevelen, waar 
hij vermoedelijk een zware dobber aan zou hebben. 
Het bestuur heeft besloten gezien de beperkingen en het 
gezondheidsrisico voor ons allemaal  om er vanuit te gaan dat we dit jaar 
geen activiteiten meer kunnen ondernemen. 
Dus heeft onze penningmeester Hilly Groeneveld het onderstaande 
besloten: 
 
Velen van U hebben reeds de contributie voor 2020 betaald dus let op: 
Diegenen die voor een half jaar hebben betaald hoeven de 2de helft niet te 
betalen. 
Diegenen die voor het gehele jaar betaald hebben kunnen kiezen: 

 Of U zet het door naar de 1ste helft van 2021 
 Of U krijgt Uw contributie ad € 17,50 teruggestort 

Kiest U voor optie 2 dan graag een mailtje naar: 
hilly. groeneveld@kpnplanet.nl. 
Of via WhatsApp een berichtje naar 06 82628823. 
Anders graag een briefje met Uw naam in de bus op de Distele 17. 
Of een telefoontje naar 043 361 66 68. 
 
Wij wensen iedereen veel gezondheid, goede moed en haw pin!!!!! 
 
HET BESTUUR. 
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Zonnebloem Heugem Randwyck De Heeg 
jaarlijkse loten actie 

  

We hebben voor dit jaar 500 loten besteld maar vanwege 
de situatie rondom corona kan de gebruikelijke huis-aan-
huisverkoop van de Zonnebloemloterij HRH niet 
doorgaan Daarom hebben we als afdeling een digitale 
verkooppagina gemaakt. Zodat we straks weer volop 
activiteiten kunnen organiseren voor onze gasten! 
 

1. https://www.zonnebloem.nl/loten/p/zonnebloem-
heugem-randwyck 

 

2. Geef aan hoeveel loten u wilt bestellen 
 

3. Vul uw naam en e-mailadres in en klik op bestellen 
 

4. U betaalt de loten via iDeal en ontvangt direct de 
loten per e-mail 

 

Maak zelf indien mogelijk reclame van onze verkoop-
pagina via uw eigen familie, netwerk, mail, facebook….. 
 
Wilt u toch loten liever cash kopen, stuur dan een email 
naar zonhrh@gmail.com of bel nummer 3613398 of 
3560300. De Zonnebloem Breda heeft voor deze 
coronatijd een speciale bestel-envelop ontwikkelt die we 
dan bezorgen. 
 
Met het kopen via onze lotenpagina helpt u ons enorm. 
Dank u wel! 
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Sanitair, gas-, water- en c.v.- installaties.  

 
Termileslaan 140, 6229 VX Maastricht  

 
gsm: 06-25071787 

 
 www.Becksinstallatietechniek.nl 

 
 

6 19
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Voorlaatste pagina elke week vaste plaats 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Stichting Contactblad Heugem-Randwyck de Baorebinder 
      

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. 
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