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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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Voorleesverhaal  “”LENTE”” deel 2 
Opa en Jasper zijn op weg met de fiets. 
 
Opa wijst naar een boom vol met bloesem. “Opa, ik wil aan die boom 
ruiken”, zegt Jasper. Opa stopt vlak onder de boom. Hij buigt voorzichtig 
een tak tot vlakbij Jaspers neus. Jasper ruikt en zegt: “Ik ruik lente”. 
Opa ruikt ook en knikt. 
Als ze weer verder fietsen komen ze langs een boerderij. Er staat een 
bord op het erf: “Boerenkaas te koop!” “We gaan wat kaas kopen voor 
oma”, zegt opa en stapt van zijn fiets. 
Hij zet de fiets tegen een heg. Jasper wordt uit het fietszitje getild. 
Samen lopen ze naar het huis van de boer. Opa belt aan. De boer doet 
open. “We willen kaas kopen”, zegt opa. 
De boer gaat hen voor naar de kaasmakerij. “Lekker lenteweertje. Een 
fietstocht met de kleine aan het maken?” vraagt de boer. 
“Mijn kleinzoon wil de lente zien en ruiken”, zegt opa. 
De boer geeft Jasper een aai over zijn bol. 
Ze lopen met z’n drieën weer terug naar het huis. De boer gaat hen voor 
naar de kaasmakerij. Er liggen allemaal ronde kazen op een plank. De 
boer pakt een kaas. “Die is erg lekker”, zegt de boer en snijdt een brok 
kaas af. Opa en Jasper mogen proeven. Opa vindt hem lekker en koopt 
wel een kilo kaas. “Ik eet lente”, zegt Jasper. “Nou, dit is geen jonge 
kaas. Deze kaas is zeker een jaar oud”, zegt de boer. 
“We gaan weer eens naar huis”, zegt opa en geeft de boer een stevige 
hand. Het was een fijne fietstocht. 
Opa en Jasper zetten de fiets in de schuur. Samen lopen ze door de tuin 
naar binnen. Oma zit al op hen te wachten. Er hangt een heerlijke 
baklucht in het huis. 
Jasper gaat naast oma op de bank zitten. Hij vertelt over de lammetjes, 
de eendjes en de biggetjes die hij heeft gezien. En de bloesem die hij 
heeft geroken. “Dan heb je nu wel zin in een stuk cake. Die ruikt 
helemaal naar de lente”, zegt oma. 
“Neeeee, dat kan niet oma! Die ruikt gewoon naar cake”, lacht Jasper. 
 
Einde verhaal. Bron: 
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AFSCHEID BLOEMISTERIJ SOUR 
 

Na meer dan 50 jaar met heel veel plezier aan en in onze 
bloemenwinkel te hebben gewerkt gaan we per 1 juli 2021 ermee 
stoppen. We willen meer tijd vrijmaken voor onze kinderen, 
kleinkinderen, familie en vrienden. 
Het besluit nemen hiertoe viel ons niet makkelijk.....in onze zaak 
ligt ons hart en ziel. 
We merken nu dat we er niet jonger op zijn geworden en dat ons 
lichaam er ook langzaam  wat meer moeite mee krijgt. 
We zullen alle lieve en warme contacten met u gaan missen, er is 
heel veel lief en leed gedeeld in onze winkel. 
 

Onze winkel was ook voor veel Heugemenaren en 
Maastrichtenaren een bijzondere plek, naast onze winkel was het 
ook vaak een vergaderplek, bouwplek, verzamelpunt etc... voor 
bv de Waterratte, het Bierfest, de Processie, de SMV, het zaat 
hermenieke, het straatfeest en zo meer... 
 
Er is geen opvolging voor ons bedrijf, dus onze winkel gaat nu een 
mooie woonbestemming krijgen.  
 
Een enkel zakelijk punt: de bloemenbonnen van Bloemisterij Sour 
moeten uiterlijk voor 30 juni worden ingeleverd. 
 
We hopen straks samen op informele wijze afscheid van u te 
nemen, maar daar komen wij nog op terug. 
 
Lieve groet, 
Huub en Marij 

 
 
 
 

 

Verlies nooit hoop, de vlinder van 
vandaag, was gisteren nog een rups. 
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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----------- 

 Donderdag  01 april      19.00 uur H. Mis Wittedond . Slaven Brajkovic 
Vrijdag 02 april 15.00 uur Kruisweg. 
   16.30 uur Kinderkruisweg. 
Zaterdag 03 april 19.00 uur H, Mis Paaswake. Pawel Zelazny 
Zondag 04 april 10.00 uur H. Mis Paaszondag. Slaven Brajkovic 
Inbtenties: Ouders Bosch–Lardenoije; Bèr&Jeannette Spronck–Pleumeekers; 
 

Uitgezonderd 05 april, 2e paasdag, is In de maand april 
iedere maandag 09.00 uur `n ochtend mis 

Zaterdag 10 april 19,00 uur H. Mis. 
Zaterdag 17 april 19,00 uur H. Mis. 
Zaterdag 24 april 19,00 uur H. Mis. 
Zondag 25 april 13.30 uur Doopviering Ariana Lemson. 
 

Zaterdag 01 mel 19,00 uur H. Mis. 
 

PASTORAAL TEAM 
Pasen 2021 is aangebroken! Christus is verrezen! Wat betekent het 
eigenlijk voor ons in deze pandemie? De woorden van onze paus kunnen 
ons helpen om het beter te begrijpen. Vorig jaar heeft  paus Franciscus op 
Paaszondag gezegd: “Christus, mijn hoop, is verrezen!” is “een andere 
besmetting”, een boodschap die van hart tot hart wordt overgebracht – 
want elk menselijk hart wacht dit Goede Nieuws. Het is de besmetting van 
de hoop, aldus de paus. De verrijzenis is geen “magische formule” die 
problemen doet verdwijnen, maar “de overwinning van de liefde op de 
wortel van het kwaad, een overwinning die het lijden en de dood niet 
‘omzeilt’, maar erdoorheen gaat, een weg opent in de afgrond, het kwaad 
in het goede verandert: dit is het unieke kenmerk van de kracht van God.” 
De woorden van de paus zijn dit jaar nog steeds actueel, omdat het 
coronavirus niet voorbij is. Velen zijn nog steeds ziek. Anderen zijn erg 
bang. Maar laten wij dan in deze Paastijd open staan voor de ontmoeting 
met de verrezen Christus, die zijn liefde, zijn hoop, zijn kracht aan ons wil 
schenken, zodat wij zijn vrede aan alle mensen van onze omgeving mogen 
brengen. Zalig Pasen! 

Kap .Pawel 
 

Voor het opgeven van misintenties, doopsels, huwelijken,  opvragen van 
doopbewijzen of andere informatie kunt u 24/7 terecht bij het kerkloket via  

info@parochieheugem.nl 
Fysiek bezoek iedere 1e donderdag van de maand van 11.00 tot 11.30 uur 
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ACTIVITEITENBERICHT   
NATUURMONUMENTEN SINT-PIETERSBERG 
 
 
Lentefeestje voor het hele gezin 
Digitale Lammetjesdagen op de Sint-Pietersberg 
 
Helaas kunnen we, door de maatregelen rondom het corona virus, dit jaar geen 
Lammetjes Dag vieren op Hoeve Lichtenberg, zoals we dat gewend zijn. Om deze 
bijzondere en vrolijke gebeurtenis in het voorjaar niet zomaar voorbij te laten gaan, 
zijn we op zoek gegaan naar een mooi alternatief. Je kunt vanaf 19 maart gratis een 
speciale lammetjes-speurtocht downloaden, die je op elk gewenst moment met je 
kinderen kunt gaan lopen. Sinds het begin van het jaar zijn er een paar honderd 
Mergelland lammetjes en Nederlandse landgeitjes geboren. Deze zijn ondertussen weer 
op de Sint-Pietersberg. Wie weet kom je tijdens je wandeling de schaapsherder met zijn 
kudde tegen. Hoe leuk is dat?  Kijk voor alle info op www.oerrr.nl/lammetjesdagen. 
 
Lammetjes Speurtocht voor het hele gezin 
Tijdens deze 1,7 kilometer lange wandeling over de Sint-Pietersberg kom je langs prachtige 
vergezichten en kun je misschien bij de Kiekoet de oehoe spotten. Onderweg doe je 
opdrachten samen met het hele gezin en beantwoord je de vragen. De letters achter de juiste 
antwoorden op de vraag leveren een bijzonder puzzelwoord op.  
 
Stuur na afloop de oplossing met jouw puzzelwoord, met je naam en leeftijd, voor 21 april 
2021, per mail naar: bczuidlimburg@natuurmonumenten.nl. Misschien win je dan een hele 
leuke prijs, zoals een lieve schapenknuffel of een ontmoeting met de schaapsherder en zijn 
kudde! 
 
Bereikbaarheid en parkeren 
Parkeren kan op de parkeerplaats het Oog van Sint-Pieter. De speurtocht start vanaf de 
parkeerplaats voor het Fort, het Oog van Sint-Pieter. Vanaf daar loop je het pad aan de 
rechterkant omhoog. Je ziet dan het Fort aan je linkerhand liggen. Voorbij het Fort ga je de 
trappen omhoog. Bovenaan de trappen beantwoord je de eerste vraag.  
 
Speurtocht downloaden 
Je kunt op www.natuurmonumenten.nl/sintpietersberg de speurtocht downloaden. Na afloop 
van de speurtocht kun je bij Brasserie Monte Nova een kleurplaat ophalen. Deze kun je 
inkleuren of op een andere manier versieren. Als je van het resultaat een foto maakt en deze, 
met je naam en leeftijd, mailt naar bczuidlimburg@natuurmonumenten.nl kun je nog een 
leuke prijs winnen. Let op: mail je puzzelwoord en/of foto van de kleurplaat voor 21 april. De 
uitslag is bekend op 1 mei 2021en de winnaars krijgen persoonlijk post!  
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  
Corona update: Je bent van harte welkom in onze natuurgebieden! Even uitwaaien en de 
gedachten verzetten in de natuur. Zeker in deze tijd is dat voor veel mensen heel 
belangrijk. Laten we er samen voor zorgen dat het mogelijk blijft: geef elkaar de ruimte, 
vermijd drukte en blijf thuis bij griep- en verkoudheidsklachten. 
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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 31 maart is de 
avondklok opgeschoven naar 
22 uur. Daarnaast is de 
zomertijd ingegaan waardoor 
het alweer licht is tot ongeveer 
20 uur. Dit biedt ons weer meer 
mogelijkheden qua trainen en 
onderlinge wedstrijden spelen. 
Alles voor onze leden, ook in 
deze (nog altijd) vreemde 
coronatijden! 
 

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 
 

Dinsdag – 13.00-14.00 uur            NIEUW NIEUW NIEUW !!! 
Sportief wandelen o.l.v. Jo Schoonbroodt 



11

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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. 
 

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
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