
Jaargang 57                 week 14                     07 april 2021             Oplage 2500

 

Facebookpagina: 
“” “” 
 
Gilbert Lahaut is beheerder. Peter Steffanie is moderator. 
Facebookpagina sedert 13.04.2015. Inmiddels meer dan 
1000 leden. Deze facebookpagina vertoont vaak zeldzame 
en oude foto’s uit het verleden van Heugem. Mooie 
herinneringen. 
Niet iedereen beschikt in Heugem over internet en 
facebook. 
Met toestemming van de beheerder van deze 
facebookpagina mag de Baorebinder foto’s e.d. 
overnemen. Daarbij wordt telkens vermeld uit welke bron 
de foto afkomstig is en ook wie de fotograaf of bezitter van 
de foto is. Iedereen veel plezier ermee. 
Hartelijk dank hiervoor.  
De redactie Mathieu Henssen. 
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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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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 
 

Maan-/woensdag – 18.30-19.30 uur / Donderdag 19.00-20.00 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) 
 

Vrijdag – 16.30-17.30 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 
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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 
 

 
 
 
 
pietersautos@ziggo.nl 
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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----------- 
 
 

 Zaterdag     10 april      19.00 uur  H. Mis. Kap.  Slaven Brajkovic 
Zaterdag 17 april 19,00 uur H. Mis. 
Zaterdag 24 april 19,00 uur H. Mis. 
Zondag 25 april 13.00 uur Doopviering Ariana Lemson. 
Zaterdag 01 mel 19,00 uur H. Mis. 
Zaterdag 08 mei 19.00 uur H. Mis. 
Donderdag 13 mei 10.00 uur   H. Mis. 
Zaterdag 15 mei 19.00 uur. H. Mis. 
Zaterdag 22 mei 19.00 uur H. Mis. 
Vrijdag 28 mei 19.00 uur H. Mis Vormsel. 
Zaterdag` 29 mei 19.00 uur H. MIS. 
Zaterdag 05 juni 19.00 uur H. Mis. 
 

Kerkloket 24/7 bereikbaar via  info@parochieheugem.nl 
 

 
*********************************************** 

Wat weet je over... ‘Beloken Pasen’? 
 
Beloken Pasen is de eerste zondag na Pasen. Vanwaar die naam? En 
waarom wordt de dag ook Witte Zondag genoemd? 
1. 'Beloken' is het voltooid deelwoord van het werkwoord 
'beluiken': (af)sluiten. Met Beloken Pasen wordt de paasweek ('het 
paasoctaaf', acht dagen vanaf Pasen) afgesloten. 
2. In het Latijn heet Beloken Pasen Dominica in albis  
(zondag in het wit), een verwijzing naar witte doopkleren van 
de doopleerlingen. Vroeger droegen christenen die op de paasnacht 
waren gedoopt acht dagen lang een wit kleed, symbool van hun 
nieuwe geboorte. In Duitsland wordt Beloken Pasen daarom 
vaak Witte Zondag genoemd. 
Info van de redactie- bladvulling. 
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Kerken, gebedshuizen, kloosters in Maastricht 
Wat is de naam van deze kerk en/of in welke parochie staat / 
stond deze kerk? Het antwoord kan worden gestuurd naar 
redactie@baorebinder.nl  Vermeld daarbij het fotonummer.      
Na 2 weken geven wij het juiste antwoord in de Baorebinder. 
Foto nr 11. 

Foto nr 10  was  
                            Bethel – Molukse kerk te Heer 

 
 

Met dank aan iedereen die zo attent was om een reactie te geven. 
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ZUID-LIMBURG bereikbaar. 
 
A79 | Afsluiting van Hulsberg tot Heerlen (richting Heerlen) 
Vanwege groot onderhoud aan de A79 is de snelweg nog 3 x 4 weken 
lang afgesloten voor autoverkeer. Van 16 april 21.00 uur tot 16 mei 
21.00 uur is de A79 afgesloten van Hulsberg tot Heerlen (richting 
Heerlen).Tussen liggende op- en afritten zijn ook afgesloten.          
Verkeer volgt een omleiding via de A2/A76 richting Heerlen. 
De verdere planning is als volgt: 

• 28 mei - 27 jun: A79 afgesloten van Hulsberg (4) tot Maastricht 
richting Maastricht 

• 9 jul - 8 aug: A79 afgesloten van Heerlen tot Hulsberg (4) 
richting Maastricht 

 
Masterclass D66 Maastricht-Heuvelland 2021 
 
In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022 start 
D66 Maastricht-Heuvelland met masterclasses voor mensen die 
interesse hebben in de lokale politiek. 
 
De masterclasses besteden aandacht aan de specifieke politieke 
situatie in Maastricht, Meerssen, Eijsden-Margraten en Valkenburg. 
D66 wil met de masterclasses de belangstelling voor lokale politiek 
stimuleren en mogelijke potentiële kandidaten voor raads- of 
commissiewerk werven en voorbereiden op hun werk. 
De introductiebijeenkomst is gratis toegankelijk en wordt gehouden op 
zaterdag 24 april aanstaande online van 10-13 uur. Na de 
introductiebijeenkomst kunnen deelnemers beslissen of ze het 
programma willen volgen. Uiteindelijk zijn er, inclusief de 
introductiebijeenkomst, 5 bijeenkomsten op zaterdagochtenden in de 
periode april-juni gepland. 
 
Wilt u zich aanmelden voor de masterclasses of heeft u vragen 
hierover? Dan kunt u mailen naar fractie@d66maastricht.nl. U kunt zich 
aanmelden tot 10 april. De kosten voor deelname aan de 
masterclasses zijn € 75,-. Er kunnen maximaal twintig personen aan de 
cursus deelnemen. 
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Aanleg nieuwe wegen Oosterweg/Oude Maasstraat 1974.  
 

 
Aanleg nieuwe wegen Oude Maasstraat/Sint Michaelsweg.  
Foto’s Vicky Beckers. “ 
Bron Facebookpagina : “de bis vaan Heugem es……….” 
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Wardehofplein 1966. 

 

 
Verbouwing kerk H. Michaël Heugem; 1955-1960. 
Foto’s Vicky Beckers. “ 
Bron Facebookpagina : “de bis vaan Heugem es……….” 
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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. 
 

 

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

 
Termileslaan 140, 6229 VX Maastricht  

 
gsm: 06-25071787 

 
 www.Becksinstallatietechniek.nl 
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