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Voorjaar… 

 
Het is niet de vraag of u trots mag zijn op het voorjaar 

Maar of het voorjaar trots kan zijn op u. 
 

Milieu Federatie 
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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 Heugem                                     info@parochieheugem.nl 
<info@parochieheugem.nl>; 
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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Take away of bezorgen

€ 13,50

€ 1,50

Voor de extra grote trek een extra Spare Ribs € 4,75
€ 1,50

€ 11,50

Voor de extra grote trek een extra stokje saté met satésaus € 3,00

Pasta fungi € 12,50

Gegrilde kipfilet € 13,50

€ 5,75

€ 3,50

€ 3,50

€ 4,00

BatteraoF Wit Beer                                           5,2%  De TrippeltrienE Tripel Beer                            9,0%

BloonD VrommeS Bloond Beer                         7,0% De SjuinsmarcheerdeR Quadruppel Beer        10,0%

Voor de Bierliefhebbers:

€ 3,00

Voor de snoepkonten:

Panna Cotta
Een zijdezacht Italiaans dessert, heerlijke carameltopping en Amorelli koekjes

Chocolademousse van de chef
Hemelse modder

Cookie Crumble
Verkruimelde cantuccini met mascarpone en rood fruit

Huisgemaakte frites, appelmoes en keuze uit een frikandel, kibbeling, vissticks (glutenvrij), kipnuggets, 
twijfelaar (mix van diverse snacks) of kroket, inclusief verrassing.

Kipfilet in een heerlijke Griekse Metaxa saus, geserveerd met Griekse salade, frietjes en een Griekse pita

Twee overheerlijke stokjes saté met satésaus, kroepoek, huisgemaakte frites en een zoetzure 
komkommersalade

Voor de kids

Pasta met verschillende soorten paddestoelen, spekjes, ruccola en parmezaanse kaas

De Dikke Dragonder
Platielstraat 21 - 6211 GV Maastricht - 043-3214187

 Hoofdgerechten 17:00 - 20:30

Coleslaw

vrijdag 26, zaterdag 27 en zondag 28 maart

Famous and homemade Spareribs  
De enige echte huisgemaakte spareribs compleet met coleslaw, barbequesaus en huisgemaakte frites
Voor het echte BBQ gevoel: Jack Daniels Cola

Saté van Varkenshaas                                                           
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Halve liter / Liter
Mexicaanse bonensoep met gehakt

Aspergesoep 
Keuze: met gerookte zalm of Livar ham 

Videeke met huisgemaakte kippenragout

Galiameloen met Livar gedroogde ham

Verse jus d'orange

Prosecco

Tiramisu met advocaat

1 Blini (svp keuze maken uit onderstaande soorten):

-Met zalm, roomkaas en tuinkruiden

-Met gerookte kipfilet, 
  roomkaas, rode pesto en ruccola

-Met hüttenkäse, geraspte citroen, druiven, 
  basilicum en balsamicosiroop

-Met vers fruit, dulce de leche en zure room

Kids Paasbrunch € 9,50 

American Pancakes met: rood fruit, poedersuiker en stroop
Smoothie keuze uit: banaan of rood fruit
Chocolade Paashaas
Paaskleurplaat

Onze suggesties voor de paasbrunch
Gelieve te bestellen voor 30 maart aanstaande voor 18:00
Wij bezorgen uw bestelling koud uiterlijk op 3 april 2021

Paasbrunch  € 20,50

De Dikke Dragonder
Platielstraat 21 - 6211 GV Maastricht - 043-3214187

Huisgemaakte soepen

Soep maken we zelf! Niet uit een blik of een pak, maar uit onze eigen keuken en rijkelijk gevuld!
We verkopen hem diepgevroren zodat je het zelf kunt opwarmen wanneer je maar wilt.

  €  4,00 / €   7,50

Erwtensoep   €  4,75 / €   9,00
Grootmoeders erwtensoep met spekjes en rookworst, zoals het hoort!

Soto ajam €  6,50 / € 12,50
Een overheerlijke Indonessche kippensoep met taugé, aardappel, selderij, ei en se-oen

Monique van Wissem Porselein
Bij inlevering van één of meer bon(nen) van ons krijgt u 20% korting op haar hele assortiment tot een maximum van het 

totaalbedrag op de bon(nen), uitgezonderd andere acties natuurlijk

Bouillabaisse €  7,50 / € 14,00
De lekkerste soep uit de Provence, gevuld met dagverse vis en schaaldieren

We hebben iedere week wisselende gerechten
Iedere dinsdag kunt u zien wat de nieuwe hoofdgerechten voor die week zijn

Kijk op www.dikkedragonder.nl - Facebook - Instagram

Bestellen kan via 043-321 41 87 - 06-55 88 69 27 - cafe@dikkedragonder.nl
Bij bestellingen onder € 20,00 komen er € 2,50 bezorgkosten bij
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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 
========================================================------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

P A L M P A O S E 

 
Palmpaose, palmpaos, häönsje op de berg geef 't gaw e stökske 
broed, aanders geit mien häönsje doed en dat waor toch erg! 
Palmpaose is noe dao, häönsje op e stekske zoondag kriege veer 'n 
ei, daan is ouch eus häönsje blij palm-palmtekske!. 
Palmpaose of Palmzoondag is de zoondag veurtot ’t ech Paose is!  
De lui hole z’ch daan e gewijd pametekske in de kèrk. 

-- 

 Zaterdag    27 maart      19.00 uur H. Mis. Past. Everard de Jong 
Zondag       28 maart 10.00 uur H. Mis Palmzondag Kap. Slaven 
Intentie:                  Jrd. Fam. Nelissen-Lacroix & Eugène Nelissen: 
Maandag 29 maart 09.00 uur H. Mis.    

                              Aansluitend Boeteviering.  
Donderdag 01 april 19.00 uur H. Mis Wittedonderdag. 
Vrijdag 02 april 15.00 uur Kruisweg. 
   16.30 uur Kinderkruisweg. 
Zaterdag 03 april 19.00 uur H, Mis Paaswake. 
Zondag 04 april 10.00 uur H. Mis Paaszondag 
Zaterdag 10 april 19,00 uur H. Mis. 

Mededeling PBR 
Vorig jaar waren de kerken met Pasen gesloten. 
Dit jaar mogen de kerken met een beperkt aantal gelovigen open zijn. 
We zullen zoals het nu uitziet de diensten moeten aanpassen. 
Zaterdag voor Palmzondag is de normale zaterdagavond mis. Hier 
worden de palmtakjes gezegend en uitgereikt. Graag zien we op deze 
avond de reguliere parochianen onze mis bezoeken. 
Palmzondag is er om 10.00 uur een mis voor de kinderen die zich 
voorbereiden op hun 1ste HL. Communie en het Vormsel, deze mis is dan 
ook speciaal voor de kinderen en hun ouders. Hier delen we natuurlijk ook 
de Palmtakjes uit. Ook hier moeten we voldoen aan de veiligheidseisen en 
vertrouwen op uw begrip. De diensten in de Goede week blijven zoals 
aangekondigd in de Baorebinder. 
De Paaswake Dienst van zaterdag 03 april is verplaatst naar 19.00 uur  in 
verband met de avondklok. 

 Mvg. Huub Sour, namens de PBR 
Kerkloket 24/7 bereikbaar via  info@parochieheugem.nl 
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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

            
Begin zomertijd 

 
Zondag 28 maart 2021 begin van 

de zomertijd.                                   
De klok gaat 1 uur vooruit 
van 02.00 naar 03.00 uur. 

 
 

 
            
 

Baorebinder: wij zoeken op korte termijn een  
medewerker voor aanvulling van het redactieteam bij de 
Baorebinder. (BB)  
 
Wij zoeken een flexibel en creatief persoon met enige redactionele 
vaardigheid. Kennis van het programma Word van Office is 
noodzakelijk. Je kunt rekenen op een royale inwerkperiode. In de 
benodigde digitale apparatuur wordt voorzien en gemaakte onkosten 
worden vergoed. 
 

Heb je interesse in deze functie, wil je meer weten over de inhoud 
van de werkzaamheden en wil je actief als vrijwilliger bezig zijn meld 
je dan bij  Mathieu Henssen, voorzitter@baorebinder.nl  
 

Mensen die gezond zijn willen 1001dingen,  
    mensen die ziek zijn willen maar 1ding.r 1 ding 

 

 

            
Begin zomertijd 

 
Zondag 28 maart 2021 begin van 

de zomertijd.                                   
De klok gaat 1 uur vooruit 
van 02.00 naar 03.00 uur. 
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Kruiswoordpuzzel 

 
Horizontaal:  
1. Kleur 5. Reptiel 8. Versiering 9. Centrale ondernemingsraad 10. 
Cowboyfeest 11. Openbare verkoping 14. Voetstappen 17. Invoer 20. 
Feestelijke ontvangst 21. Vlinderlarve 22. Melkklier 23. Aziaat 26. Manier 
waarop iets verteld wordt 27. Groep die belangen behartigt 30. Nauwe 
doorgang 32. Inhoudsmaat 34. Baal 35. Langspeelplaat 36. Uiting van 
tederheid 37. Plant   
 

Verticaal:  
1. Kromming 2. Planeet 3. Strijken 4. Blauwachtig gas 5. Krop-gezwel 6. 
Reanimatieapparaat 7. Beleefdheidsbetuiging 12. Een schip overvallen 13. 
Streektaal 15. Koers 16. Afgemeten hoeveelheid 18. Compliment 19. Lat in 
kippenhok 24. Tooien 25. Plaats aan de Vecht 26. Woonhuis 28. Speelgeld 29. 
Boomvrucht 31. Pleister 33. Scheepstouw  

 

 
De inzendtermijn van puzzel week 12 sluit  op vrijdag 14.04.2021 
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Oplossing kruiswoordpuzzel van week 07.2021 was 
 

VOORJAARSMODE 
 

De PLUS tegoedbon gaat naar Iryna Kruk.  Proficiat. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Hoera, we kunnen de banen weer op !  
 

Tennis kan én mag weer. Met z´n 
tweeën, maar ook dubbelen (4 spelers) 

is toegestaan. Uiteraard mét de 
gestelde Corona maatregelen van 
afstand houden en de avondklok. 

 
 

Nog geen lid? Meld je aan via het inschrijfformulier op www.ltv-heugem.nl.  
 

Geen tennispartner? Wij zorgen voor een tennismaatje om een balletje 
mee te slaan, je wegwijs te maken en nieuwe mensen te leren kennen. 
 

Heb je vragen? Mail naar contact@ltv-heugem.nl 
 of bel 06-37270155 (Caroline Mulders) / 06-21154691 (Raymond Borro).  
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d     Secretariaat RKHSV 
Kapittellaan 38, 6229VP Maastricht 
 06-12141452 kantine.  043-3672213  
secretaris@rkhsv.nl           www.rkhsv.nl 

 
 

   
 
HOOFDSPONSOR 

 
Vanaf woensdag 3 maart mag 
iedereen t/m 26 jaar zonder 
beperkingen in teamverband 
(buiten) weer trainen. Concreet 
betekent dit dat naast onze 
jeugdteams ook een aantal 
seniorenteams en G teams 
(deels) weer zijn gaan trainen: 
sjiek om dit allemaal te mogen 
organiseren voor onze leden! 
 

In samenwerking met en/of door onze 
maatschappelijke pijler stichting SMILE zijn 
de volgende sportieve activiteiten 
opgestart. Wil je meedoen of ken je iemand 
die wilt meedoen? Wil je een vriend of 
vriendin meenemen? Alles kan: geef je op 
via info@smile043.nl, ook voor het 
opvragen van meer informatie. 

 
Maandag – 13.00-14.00 uur  
Buitengewoon Fit (sportief bewegen) voor senioren 
 

Maandag en woensdag – 18.30-19.30 uur 
Bootcamp voor volwassenen 
 

Woensdag – 10.15-11.15 uur (met uitloop) 
Wandelgroep (laagdrempelig wandelen in de nabije buurt) 
 

Woensdag – 18.15-19.00 uur 
Welpenvoetbal (training voor kids van 2 tot 5 jaar) 
 

Zaterdag – 10.30-11.30 uur 
Bootcamp voor jongeren 12 t/m 17 jaar 
 

*** VOORAANKONDIGING – waarschijnlijk vanaf april *** 
Dinsdag – vroeg in de middag 
Sportief wandelen o.l.v. Jo Schoonbroodt 
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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. 
 

 
Zoek je naar publiciteit voor je bedrijf? 

 
Dat kan eenvoudig en goedkoop via 

de baorebinder.  
 

plaats een advertentie.  
 

Vraag naar de mogelijkheden via 
redactie@baorebinder.nl 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ik denk dat ik een bril moet hebben, want ik zie 
namelijk steeds meer mensen met twee gezichten. 
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