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   Gedenkteken MTB aan de Molensingel                       Foto: De Baorebinder. 
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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 

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

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 
 



5

 
Kleine Weerd Heugem-Randwyck. Vicky Fotowereld. 
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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     17april      19.00 uur  H. Mis. Kap. Pawel Zelazny 
Intenties:       Ouders Lins & Jeanne v.d. Boorn-Pieters; Anneke Pieters; 
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. 

Als echter de mogelijkheid ontbreekt om naar de kerk te gaan, door ziekte 
of ouderdom, is er de mogelijkheid om thuis de H. Communie te mogen 
ontvangen. Dit geldt ook voor de verzorgings- en verpleeghuizen. 
Elke eerste vrijdag van de maand wordt de H. Communie rondgebracht 
aan zieke mensen. 
Als omstandigheden het noodzakelijk maken, zijn er natuurlijk ook 
afspraken te maken voor andere dagen. Wilt u de ziekencommunie 
ontvangen neem dan contact met kapelaan Slaven tel.: 06-27501073 of 
kapelaan Pawel 06-17971718 
 

Kerkloket 24/7 bereikbaar via  info@parochieheugem.nl 

 

De lente komt! 
Ik ruik iets in de lucht, een geur van verwachten 

Of is het slechts een zucht, enkel in mijn gedachten 
Maar nee, ik zie toch de bomen, ze dragen al een waas 
Zou de lente dan toch komen, of weer verjaagd helaas 
Maar ik zie toch knoppen, de gele narcissen gaan open 

Nee nu kan het niet meer stoppen, de winter is afgelopen. 
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Carnavalsvereniging de Waterratte 
zaterdag 17 april a.s. 

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? 
 

Plaats dozen of gebonden papier tot uiterlijk 11 uur 
achter de Klaekeburg op de aangewezen plek. 

Wij halen deze dozen of bundels op met de perswagen. 
 

Niet later want dan blijft het papier staan! 
 

 Er staat dus bij de Klaekeburg GEEN papiercontainer. 

Sponsor ons gratis en bestel via 
iksponsor.dewaterratte.nl. 

 

Info 0611911806 
Dank voor ieders begrip en medewerking. 

 
 

 
 
Baorebinder (BB) : wij vragen, nog steeds op korte termijn, een  
medewerker voor aanvulling van het redactieteam bij de 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  
 

Baorebinder (BB) : wij vragen, nog steeds op korte termijn, een  
medewerker voor aanvulling van het redactieteam bij de 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  
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Heugem had/heeft al decennia (eeuwen) lang             

overlast hoog water. 
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Foto’s van en via Vicky Beckers en  Facebookpagina: 
 “de bis vaan Heugem es ….? Hartelijk dank. 

 
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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



10

 
Voorleesverhaal van 
mw. Anne de Vries-

Neuteboom 

 
Vandaag ga ik je een verhaaltje voorlezen over een meisje genaamd 
Anna. Zij woont in een heel groot huis met een mooie tuin en een 
zacht grasveld en er omheen staat het vol gekleurde bloemen. 
Paarse lavendel – dat ruikt zo lekker – en rode rozen, de 
lievelingsbloemen van haar mama. Maar ook de grote gele 
zonnebloemen die haar papa weer mooi vindt. Van al die kleuren 
wordt ze heel blij. Er zijn heel veel groene struiken waar ze 
verstoppertje kan spelen met haar vriendinnetjes, maar het 
allerleukste van de tuin is Flappie. Hij woont er ook! En daar gaat dit 
verhaaltje eigenlijk over. 
Flappie is een lief klein konijntje. Morgen is Anna jarig. Zij wordt 7 
jaar en Flappie wordt dan 2. Dat betekent dubbel feest. 
Het is al laat in de avond. Anna is heel moe en ligt in haar warme 
bedje. En terwijl de maan schijnt door het lage venster van haar 
slaapkamer denkt ze aan haar konijntje, dat vast al slaapt. Lekker 
warm in het stro. Morgen gaat ze hem extra verwennen met een 
supergrote wortel! Bij de gedachte aan haar lieve speelkameraadje 
dommelt ze langzaam in slaap… 
                                  ~~~ … en ze droomt … ~~~ 
Maar er is nog iemand die wil slapen! Dat is Flappie. Alleen is hij nu 
erg verdrietig. Hij huilt zachtjes in zijn mooie konijnenhok – een hok 
dat Anna’s papa nog heeft gebouwd. Een hok met altijd volop vers 
stro en elke dag vers water en heerlijk konijnenvoer. Waarom hij 
huilt? Flappie is al de hele dag alleen.   
Vervolg in de volgende BB. 
 

Calorieën, dat zijn toch beestjes die ’s nachts          
je kleding kleiner maken? 
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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. 
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