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   Jachthaven Pieterplas op de achtergrond d’n Observant.       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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Carnavalsvereniging de Waterratte 
zaterdag 15 mei 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 GEEN groene container meer                      
bij de Klaekeburg. 

 

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

 
 

Info 0611911806.  
Dank voor ieders begrip en medewerking. 

 
 

 

Baorebinder: wij zoeken op korte termijn een  
medewerker voor aanvulling van het redactieteam bij de 
Baorebinder. (BB)  
 
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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Wist u dat nog ….????   Bericht in de BB april 1993. 
 
Vereniging tot behoud van de Haöf.  
 

Er is grote beroering ontstaan over de plannen tot opheffing van dit 
tuinders gebied en de vereniging richt zich in een brief aan de 
inwoners om hun op te roepen een petitie te ondertekenen: (U 
vindt hieronder een ingekorte versie van de brief) 

“Er dreigt een superdisco te worden gevestigd en aan de rand van 
Heugem is een recreatiegebied gepland van ca 100 hectare groot. 
Na realisering van dit gebied zal Heugem in het seizoen 
overspoeld worden door dagjesmensen. Landschappelijk 
verandert er veel. Van een rustig Maasdorp zal het verworden tot 
een toeristenplaatsje aan een mondain recreatiegebied. 
Dagjesmensen, jachteigenaren, jongeren, watersporters e.d. 
zullen toestromen, Hoewel men dit wil doen geloven, zijn de 
ontwikkelingen natuurlijk niet alleen ingegeven door de zorg om 
het “algemeen belang”, maar vrijwel alleen door commerciële 
motieven van enkelen. Wij hoeven dit niet zomaar te slikken. Als 
nooit iemand daartegen protesteert gaat dit sluipend proces 
almaar door. Wij moeten samen een vuist maken en deze 
ontwikkelingen een halt toeroepen. Op de tuinders wordt grote 
druk uitgeoefend om hun land te verlaten; ze zijn niet van plan zo 
maar te wijken, want inspraakprocedures zijn niet gevolgd. Wij, 
de tuinders, zullen alles in het werk stellen om de belangen van de 
inwoners van Heugem veilig te stellen, als U onze actie wilt 
steunen. Het gaat niet alleen om het behoud van onze tuinen, 
maar ook om het inperken van de overlast van het geplande 
recreatiegebied. Wij zijn van mening, dat Heugem al genoeg naar 
de knoppen is geholpen. U kunt ons steunen door het ondertkenen 
van een protestbrief die aan  B& W van Maastricht zal worden 
aangeboden. 
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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 13 mei      10.00 uur   H. Mis  Past. Everard de Jong 
Intenties:                      Bèr & Jeannette Sprock – Pleumeekers; 
Zaterdag 15 mei      19.00 uur   H. Mis Past. Everard de Jong 
Intenties:                      zeswekendienst Harrie Claessens; 
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. 
Zaterdag 12 juni 19.00 uur   H. mis 
Zaterdag 19 juni  19.00 uur H. Mis. 
Zaterdag 26 juni 19.00 uur   Presentatieviering EHC. 
Zaterdag 03 juli 19.00 uur H. Mis. 
 

Kerkloket 24/7 bereikbaar via  info@parochieheugem.nl 

Pillen tellen is een hel, maar hierdoor overleef je wel. 

 

 In mei leggen alle vogels een ei, behalve de koekoek en     
de griet, die leggen in de meimaand niet. 

 

Kom niet naar mijn begrafenis om te laten zien hoeveel 
je om me gaf, bel me of kom nu naar me toe om te 

laten zien hoeveel je om me geeft. 
 

Wees aardig tegen rokers,  
iedere sigaret kan hun laatste zijn. 

======================================= 

 

 

 

 



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

 
 

   
 
HOOFDSPONSOR 

 
Vanaf woensdag 28 april is de avondklok 
afgeschaft. Daarnaast is het alweer licht tot 
ongeveer 20.30 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 partner stichting SMILE 
zijn de volgende sportieve activiteiten 
opgestart op of vanaf sportpark Heugem. 
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) 
 

Dinsdag – 13.00-14.00 uur 
Sportief wandelen (lichte bootcamp 
oefeningen tijdens het wandelen) 
onder leiding van Jo Schoonbroodt 
 
Vrijdag – 16.30-17.30 uur 
Bootcamp voor jongeren 12 t/m 17 jaar 
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In 2004 telde Heugem-Randwyck nog vele verenigingen en was er 
altijd nieuws te melden, ook de scholen en de parochie lieten van 
zich horen. De BB telde vaak 20 tot 24 pagina’s elke week. Er 
waren vele vrijwilligers van de BB in de weer om al dat nieuws te 
verspreiden. Voor de gemeente Maastricht was dat meer dan 
voldoende om de BB te nomineren voor een vrijwilligersprijs. Het 
werd een gedeelde 2de prijs. We waren er toch erg trots op. 
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Het Heugems Mannenkoor op volle sterkte 1988.  

Het Heugems Mannenkoor of te wel het HMK 
 
Er was destijds, begin jaren 80, geopperd om een vaandel te 
maken om te gebruiken in de carnavalsoptocht te Heugem. 
 
Suggesties om op deze drapeau te zetten.  “HMK” 
 

Heugem Maak Karnaval 
Heugem Moot Klinke 
Hèl Muzikaal Kabaal 
Het Milieu Koer 
Hiel Muzikale Knöppele 
Hiel Modern Klassiek 
Hoog Muzikale Kunst 
 

Ps: de drapeau is er niet van gekomen 
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Slot van het voorleesverhaal van Flappie van 
mw. Anne de Vries-Neuteboom. 

 

Het is donker om haar heen en ze roept nog eens: “Mama waar ben 
je?”Dan hoort ze een stem: “Anna, Anna wakker worden.” Het is 
mama die haar vanuit de keuken roept. “Kom je lekker ontbijten? Ik 
heb warme broodjes met pindakaas en hagelslag voor je klaar staan.” 
Anna kijkt om haar heen. Hé, hoe kan dat nu, de zon schijnt haar 
kamer al in? Ze rekt zich uit. 
“Ja mama, ik kom er zo aan,” antwoordt ze en glimlacht, omdat ze zo 
een lieve mama heeft. Normaal krijgt ze niet zo veel zoets op haar 
boterhammen, alleen als het feest is. En dat is het natuurlijk ook want 
ze is nu jarig! 
Het liefst wil ze eerst naar Flappie en dan ineens weet ze: “Oh ik heb 
een nare droom gehad, want buiten is het gras gewoon groen en de 
lucht blauw en alle bloemen staan er nog!” 
Terwijl ze zich sneller dan anders aankleedt hoort ze haar mama iets 
vertellen tegen haar papa: “Oh wat zal ze blij zijn als we dit haar zo 
geven.” 
Oh ja! Ze hebben het vast over haar verjaardagscadeautje. Ze gaat 
naar beneden en geeft papa en mama een kus en ziet een mand staan 
op tafel. Om de mand heen is een grote roze strik gebonden. 
Ze kijkt naar mama en papa en vraagt: “Is dit voor mij?” terwijl ze 
glimlacht. Dan pakt papa de mand op en mama neem haar bij de hand. 
“Kom we gaan naar de tuin, er is nog iemand jarig.” 
Ze lopen met zijn drieën naar het hok van Flappie. Anna laat haar 
konijntje uit het hok en gaat knuffelen met Flappie. Dan wijst mama met 
haar vinger naar de mand… Anna zet Flappie op haar schoot en trekt dan 
de roze strik van de mand los. Voorzichtig haalt ze het deksel eraf. 
Ze ziet twee flaporen en lieve oogjes kijken haar aan. Het is een klein 
konijntje, een speelkameraadje voor Flappie! Voorzichtig tilt ze het 
konijntje uit de mand en zegt “dag lief knuffeltje” en zet het naast Flappie 
neer. Ze snuffelen aan elkaar en gaan meteen samen huppelen en 
stampen. 
Dit wordt de leukste verjaardag ooit! 
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Erik Thiemann
Exclusieve bruids- en gelegenheidsauto’s met chauffeur 
Tegen vaste dagprijs

Praaglaan 40, 6229 HJ Maastricht 
Tel./Fax: 043-361.19.82 of 06-546.426.95 

www.erikthiemannbruidsautos.nl

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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. 
 

Het weer heeft zijn parten gespeeld regen en onweer  
gingen te keer, de natuur wil leven, maar het mooiste is 

achtergebleven, de zomer heeft zich aan bevolen,  
de zon gloeit hierboven, zoekend naar een schaduwplekje  

lekker thuis in mijn eigen stekje. 

Kom niet naar mijn begrafenis om te laten zien hoeveel 
je om me gaf, bel me of kom nu naar me toe om te 

laten zien hoeveel je om me geeft. 
 

Wees aardig tegen rokers,  
iedere sigaret kan hun laatste zijn. 

======================================= 
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