
Jaargang 58                   week 29                      20.07.2022               Oplage 2400

 
 

Dit was de laatste Baorebinder voor de zomervakantie. 
Wij zijn er weer in week 35. 



2



3



4

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 
AniCura 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 0616356133 

 
 
 

De Baorebinder is ook te lezen op www.HeugemRandwyck.nl 
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Let op!!  
Gewijzigde openingstijden Apotheek Heugem 
Vanaf maandag 25 juli 2022. 
 
Onze nieuwe openingstijden: 
Wij sluiten iedere dag om 17:30 uur. 
U kunt bij ons terecht van 8:30 tot 17:30 uur. 
 
U kunt ook gebruikmaken van de BENU 
Afhaalautomaat. 
 
Tevens zijn we tijdens de vakantieperiode van 
25 juli t/m 2 sept gesloten van 12:00 tot 13:00 
uur. 
 

 
 

 
 
 
           

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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 de 
week van 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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Kruiswoordpuzzel 

 
 
Horizontaal: 1. Vogel 4. In druppels afgezette waterdamp 9. Breed 10. Sommige 11. 
Zuivere weergave 12. Boeketje 13. En dergelijke 15. Opperwezen 18. Lengtemaat 22. 
Voegwoord 23. Briefaanhef 24. Badplaats in Duitsland 26. Huishoudelijk apparaat 28. 
Met pek bestrijken 29. Een zekere 30. Omroep 32. Pers. voornaamwoord 33. Vrij van 
dwaling 37. Roofdier 39. Muzieknoot 40. Wijnsoort 42. Europese hoofdstad 43. Nim-
mer 44. Zoogdier 45. Vrouw van Abraham 46. Voorwerp   
 
Verticaal:  2. Bewijs van afwezigheid 3. Kleine kip 4. Aanwijzend voornaamwoord 5. 
Klein hapje 6. Rijk 7. Jong mens 8. Teken 14. Beroep 16. Ondernemingsraad 17. Ho-
ningbij 18. Gebarenspel 19. Weelde 20. Met name 21. Soort verlichting 24. Meisjes-
naam 25. Knevel 27. Mededeling 31. Voegwoord 32. Muzieknoot 33. Voorzetsel 34. 
Partij in een rechtsgeding 35. Zoom 36. Niemand uitgezonderd 37. Eenjarig rund 38. 
Struisvogelachtige 41. Meisjesnaam 
 

Maak kans op een cadeaubon ter waarde van € 10,00 te besteden 
bij de PLUS Franssen te Heugem. Stuur dan de oplossing van deze 
puzzel vóór 13 augustus a.s. naar redactie@baorebinder.nl 
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De kikkers, joonkheid, bestuur en vrijwilligers 
Winse `t volk vaan Heugem en Randwyck 

`ne fijne vakantie tow. 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Zomervakantie 2022 voor de Baorebinder. 
 

Deze week is laatste BB voor de zomervakantie.                                  
De eerstvolgende valt weer op de mat op woensdag  
31.08, week 35, en vervolgens in de oneven weken. 

Na deze rustperiode gaan wij weer volop aan de slag 
om er een mooie wijkblad van te maken. 

Dank voor alle hulp, steun en vertrouwen in elkaar. 
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Carnavalsvereniging de Waterratte 
zaterdag 20 augsutus 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. 

 
 

 

Oplossing woordzoeker van week 25 - 2022 was 
 

P  A D D E N S T O E L 
 

De PLUS Franssen tegoedbon gaat naar Rocky Zwakhalen. 
Proficiat. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9

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 23 juli     19.00 uur  H. Mis Kap. Pawel. 
Intenties:       Wil Quaaden (vanwege verjaardag) 
Zaterdag 30 juli     19.00 uur  H. Mis. Kap. Pawel. 
Intenties: Ouders Overhof - Pieters & Ilse; Ouders Bollen - Urlings; 
Zaterdag 06 augustus   19.00 uur  H. Mis. Kap. Slaven. 
Intenties;  Jrd. Marie Dassen; Jrd. Ouders Hendrix – Beckers;  
  Truus Vanderbooren- Merken; 
Zaterdag 13 augustus   19.00 uur  H. Mis. Kap. Slaven. 
Intenties;       Bèr & Jeannette Spronck – Pleumeekers: 
Zaterdag 20 augustus   19.00 uur  H. Mis GK. Pastoor Everard de Jong.  
Zaterdag 27 augustus   19.00 uur  H. Mis. Kap. Slaven. 
Zaterdag 03 september 19.00 uur  H. Mis. 
Intenties:     Truus Vanderbooren–Merken; Ouders Meijs-Starren (verjaardag) 
Zaterdag     10 september 19.00 uur  H. Mis. 
Intenties:     Jrd. Lins & Jeanne v.d. Boorn – Pieters; 
Zaterdag     17 september 19.00 uur  H. Mis. 
Zondag       25 september 10.00 uur     H. Mis. Michaëlfeest/Vrijwilligersdag. 
Intenties:     1e Jrd Wil Quaaden; Leden en overleden leden:  

St. Michaëlkoor, Michaël gilde en Harmonie St. Michaël; 
 

Donderdag 04 augustus is het Kerkloket  
 

KERKLOKET 
De leden van de Parochiële Bestuursraad en medewerkers Kerkloket 
wensen u allen een plezierige vakantie en voor de reizigers naar andere 
oorden een veilige terug komst. 
De eerst volgende bijdrage van het Kerkloket is te lezen in week 37, 
woensdag 14 september.  
 
 

OUD PAPIER in week 33  
dat is op zaterdag 20 augustus 

 

             ROCHUSBROONK    
       04 september 2022  
             ROCHUSBROONK   
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HOESKAMER “HEUGEM” 

      ELKE MAANDAG van 13 tot 16 uur 

Ook in de zomer vindt wekelijks op de maandag 
de hoeskamer Heugem plaats in de sportkantine 
van het sportpark Heugem van 13 tot 16 uur. 
Wees welkom om een potje te komen kaarten, 
darten, schaken, sjoelbakken, een praatje 
maken, socializen, of om een drankje te doen: 
IEDEREEN IS WELKOM 

  

       

 
      EETKAMER “HEUGEM” 

 

Naast de wekelijkse HOESKAMER “HEUGEM” op maandagmiddag gaat 
SMILE maandelijks op elke laatste woensdag van de maand van 12.00 tot 
15.00 uur de EETKAMER “HEUGEM” houden voor 55-plussers. De eerste 
editie van woensdag 25 mei was een groot succes met ruim meer dan 20 
deelnemers, de reacties waren erg positief: dank daarvoor! 

De eerstvolgende editie is WOENSDAG 27 JULI 
 

In het kader van voorlichting over gezond eten en gezellig samenzijn kunt u 
hier genieten van een kwaliteits- en gezond 3-gangen menu verzorgd door de 
chef-koks van Pombella. 
 
U krijgt van de chef-koks uitleg over de geserveerde gerechten en er is 
gelegenheid tot vragen stellen. Na afloop is het napraten bij koffie/thee met wat 
lekkers want genieten en gezelligheid staat bij SMILE altijd voorop. 
 

We vragen voor deze middag een eigen bijdrage van € 10,- per deelnemer en 
aanmelden is gezien het beperkt aantal plaatsen vereist. U kunt dit doen 
tijdens de activiteiten van SMILE in de kantine van het sportpark Heugem, u 
kunt dan gelijk ook uw bijdrage betalen. Voor meer informatie mail naar 
info@smile043.nl. 

_______________________________________________________ 
Voor al onze lopende SMILE activiteiten in de zomermaanden – zie onze agenda op 
www.smile043.nl – voor meer informatie mail naar info@smile043.nl  
Buitengewoon Fit (bootcamp voor ouderen), Bootcamp, Tai chi, Schaakcafé, 
Wandelgroep (recreatief), Yoga  
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pietersautos@ziggo.nl 
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Onderzoek naar de
effectiviteit van

depressiebehandelingen
Het verbeteren van

depressiebehandelingen met de
kennis van ervaringskundigen.

D O E L

ERCPN code:  OZL_243_133_10_2021

W A T
Online evalueren van factoren die

het succes van een
depressiebehandeling kunnen

verbeteren door de factoren te
sorteren en te beoordelen (75 min).

B E L O N I N G
 Na het voltooien van het sorteren en
beoordelen onvangt u een Amazon of
VVV voucher ter waarde van €12,50.

W I E
Ervaringskundigen die een

depressiebehandeling krijgen of
hebben gekregen in de afgelopen
3 jaar, en mensen die dicht bij deze

personen staan.
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Help mee depressiebehandelingen 
te verbeteren

ONDERZOEK NAAR DE
EFFECTIVITEIT VAN

DEPRESSIEBEHANDELINGEN

Er is veel aandacht voor het begrijpen van factoren die belangrijk
zijn voor de effectiviteit van depressiebehandelingen. De

effectiviteit van behandelingen kan gaan over het verminderen
van depressieve klachten, het verbeteren van de kwaliteit van

leven en verhogen van het psychologische en het mentale welzijn.
We denken dat hierover waardevolle kennis ligt bij mensen die
zelf een depressiebehandeling hebben of hebben gehad en bij

mensen die dat bij een naaste meemaken of hebben
meegemaakt. Deze studie heeft als doel deze informatie te

verzamelen d.m.v. een zogenaamde concept mapping studie.
Met concept mapping proberen we meningen en ideeën van

mensen te verzamelen, te ordenen en te beoordelen op de mate
waarin ze belangrijk zijn. Deze informatie zullen we de komende

jaren gaan gebruiken om een hulpmiddel te maken dat de
kwaliteit van depressiebehandelingen vergroot.

Meedoen of vragen?
Stuur een e-mail naar: 

t-sad-fpn@maastrichtuniversity.nl
óf bel:

043 - 388 16 08
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‘Voor natuurbeheer is een mensenleven te kort’ 
Ecoloog Femke Kleisterlee is nieuwe bewoner Randwyck 
 
Femke Kleisterlee (26) prijst zich gelukkig. Ze heeft haar eerste baan en nu ook 
haar eerste eigen woning. Ze woont in Randwyck in een knusse studio. Daarbij 
heeft Femke een mooie baan: ze is junior ecoloog bij Natuurmonumenten. Het 
afgelopen jaar was de Pietersberg haar werkplek.  
 
‘De Pietersberg is voor Nederland een ontzettend bijzonder gebied. Er zijn 
kalkgraslanden waarop planten groeien die zelfs op Europees niveau heel bijzonder 
zijn. En wist je dat de Pietersberg samen met de Hoge Veluwe het meest vlinderrijke 
gebied van Nederland is? Om die bijzondere natuur te bewaken houden we eens in 
de zes jaar een kwaliteitstoets. Het afgelopen jaar was ik daar bij betrokken. Ik heb 
belanghebbenden geïnterviewd. En ik heb op de berg gegevens verzameld: welke 
planten zijn er nu, welke dieren? Hoe gaat het met de Oehoe en met de Gladde 
slang? De Pietersberg is extra uitdagend, omdat daar de balans tussen natuur en 
natuurbeleving ingewikkeld is. Sinds vorig jaar heeft Natuurmonumenten ook de 
ENCI-groeve in beheer gekregen. In het algemeen kun je zeggen dat we boven op 
de Pieterberg schrale gronden nastreven. En dat is lastig te bereiken, omdat er te 
veel stikstof in de grond zit. We moeten dus veel maaien en schapen laten grazen 
bovenop de berg om de grond daar schraal te krijgen. De kunst is dan om te maaien 
precies op het moment dat de bijzondere planten die je wilt behouden wel al zaden 
hebben verspreid, maar de grassen nog niet. Want die grassen willen we weg 
hebben. Zo stimuleren we wat we ‘pioniersbegroeiing’ noemen: heel bijzondere 
plantjes die op kale rotsbodem groeien. Zo streven we biodiversiteit na. Maar om dat 
te bereiken moet je denken in lange periodes. Voor natuurbeheer is een 
mensenleven te kort.’ 
 
Laten we dan maar eens naar de natuur dichter bij huis kijken. Wat vindt Femke als 
ecoloog van de groenvoorzieningen in Randwyck? ‘Ik word blij van de begroeiing 
rond de sloot. Maar er zou wat mij betreft bijvoorbeeld een groene berm mogen 
komen bij Dopplerdomein. Dat is erg versteend nu. Voor mij als ecoloog is heel 
duidelijk dat we als mens een enorm slechte invloed op de natuur hebben. Maar ik 
zie ook hoe de natuur weer terugkomt als je aan natuurbeheer doet. Hier in de wijk is 
best veel biodiversiteit. Ik kwam laatst thuis en toen zat er een Lindepijlstaartvlinder 
naast de voordeur. Dat is leuk thuiskomen!’ 
 
Sander Bisscheroux   

 De waarheid komt nooit uit een geweerloop. 
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