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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 (do. 11.00 -11.30 uur) 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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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

 
 
 
pietersautos@ziggo.nl 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
  
 
  
 

 
 
 

 

 
 
 
 

Denk er aan!!! 
Zaterdagnacht/zondagmorgen gaat de klok weer een 
uur terug. Van 3.00 uur terug naar 2.00 uur. 
 

Denk er aan!!! 
Zaterdagnacht/zondagmorgen gaat de klok weer een 
uur terug. Van 3.00 uur terug naar 2.00 uur. 
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WAT IS “T TOCH STÉL!! 
 
Wat ’n rös, wat ’n rös  Die moond/neuskepkes höbbe neet väöl invlood op ’t verspreie 
vaan e virus dat de hiele wereld in z’n greep heet. Wat iech wel al geconstateerd höb is 
de stèlte. In ’t openbaar verveur , bös of trein heers ’n weldaodege rös. Es de luikes 
links zittend in trein of bös wèlle praote mèt de rechs zittende ,weure de bein ‘’t gaank-
paad ingedrejd. Plaots genóg. Jummers ederein moot verpliech zitte. Mer daan nog 
geit de  conversatie  bijnao fluusterend.Hawwe zoe ,zouw iech bijnao zègke waor ’t 
neet dat  bij de volgende böshalte ‘ne zwerm sjaolkinder de bös in kaom. Lepke oonder 
de neus en drök praotend. Gaank d’r mer aonstoon, zwiege oonder de lès, zoonder 
kepke, zwiege in de geng, mèt kepke- ouch oonder de neus getrokke- en astrein es ze 
thoes bij mam en pa in hoes zien, eders kier mote huure: “Hallo kin ’t get rösteger 
ezzebleef, veer wèrke thoes, dat wèt g’r oonderdehand wel, he!. Gaot hoeswerk make 
of e book leze…!” WEER stel zien en in bèd venaovend tot mörgevreug weer ’t zelfde 
leedsje!! S T É L   Z I E N . Rösteg opruime en tillefoon op ’t nachkeske .EZZEBLEEF!! 
“Aon de oontbijttaofel weurd nog eve de koumende daag doorgenome; Yes, d’r kump 
eve e geluid oet de munnekes, samegevoog e gesprek veurstèllend. Nog eve de 
èllebaoge tegenein klótse en hup op de fiets. Oonderweeg vrundsjes en vriendinnekes 
oontmote. Mer wieste die middels ‘èllebaoge klótsend’ goojendaag moos winse? 
Aofstappe, fiets tege hègk of moer parkere, op ze aofloupe  en daan de LEE TOWERS 
MOVE oetveure , NEET KNUFFELE en weer, trök nao de fiets.Oonderweeg lekker 
vertèlle en lache.En in sjaol begint de stèlteperiood vaan väör-of-aon, zjus wie 
gister,iergister  en … en dat nog e hiel tiedsje. Oonveurspelbaar lang nog!Dat is zeker. 
Wie iech otorijlès had in..1958, en toen iech veur d’n ierste kier mèt oto ‘ne boch 
moosde numme  oonder ’n rijlès begós  de rijinstructeur m’ch oet te lègke welke han-
delinge iech daobij moosde oetveure;”Loer of gein fietsers /brommers ouch nao rechs 
wèlle, zoe neet, sorteer daan veur  nao de stóprand . Loer in de binne- en rechter 
boetespiegel en geef riechting aon. Wie iech zoe bitsje alle sjakeleers hed bedeend 
brandde de riechting-aonwijzer rechs..Bij VW klapde ‘ne pijl op de zijkant vaan d’n oto 
nao boete. Toen bijremme, koppelingspedaal induie ,tröksjakele en de boch in. Veural 
in de spiegels blieve kieke…. En daan mer hope dat de ambulance weg kós blieve, 
toen iech einmaol good en wel de straot waor ingedrejd. 
Wie de instructeur waor oetvertèld, waor iech alweer bij de volgende boch….. 
Now bèste luikes. ’t Is bijnao te vergelieke mèt de maotregele die getroffe weure noe in 
2020. Ouch door e soort riechtingaongever . E stök of vijf, dat wel. 
Este alles op sjrif of mondeling krijgs oetgelag liekend ’t wel of ‘t ’n neet oet te veure op 
Drach is is. Deisten ‘t  zoe-esten ’t in de köpke höbs opgeslage bij de oetlègk, toenste 
aondachteg höbs  geluusterd!!???   Daan höb g’r  dao gein meujte mie mèt..Zjus wie 
d’n sokke aontrekke  en daonao d’n sjeun. En rijstartele strikke Geit noe toch ouch 
vaanzellevers…..Oonthawwe wie ’t moot en dat  zoe oetveure. ADIE, ADIE CORONA!! 
Allein alles wat allewijl us gevraog is en nog weurd gevraog, is wel eve get belang-
rieker  daan ‘ne boch numme mèt d’n oto Dit geit um eur en us en hun en zie en edere 
mins op dit eerdbölke.., um de gezoondheid… BEGIN EN HAW PIN! 
ES EDEEIN ZIEN HÄÖR VERANTWOORDELEKHEID NUMP DAAN PAS KRIEGE 
VEER VÄÖL  VAAN WIE “T INS WAOR TRÖK. NEET ALLES DAT IS ZEKER EN IS 
DAT NOE NEET DE MEUJTE WEERD!!??           OPAJAM 
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Oplossing Woordzoeker: 
 

 
 
 
Oplossingswoord: 
SNEEUWBALLEN 

Uit alle goede inzendingen is de winnaar getrokken. Winnaar is  

mevrouw Sabine Martinez  

De prijs, een tegoedbon van de Plus van € 10, kan tot 2 maanden 
na publicatie afgehaald worden op Heugemerstraat 237.   

 



6

NL67170.068.18  MaasFlex 

E3.3. Wervingsmateriaal voor krant  Versie 2, November 2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Vrijwilligers gezocht 
 

Voor een onderzoek naar het effect van dapagliflozine (een medicijn dat 
wordt gebruikt bij mensen met suikerziekte) op de vet en suiker verbranding 
zijn wij op zoek naar: 
 

Mannen en postmenopauzale vrouwen 
met overgewicht  

 Mannen: 40-75 jaar, Vrouwen: 50-75 jaar 
BMI: 27 – 38 kg/m2 

U bepaalt uw BMI door uw gewicht (in kg) te delen door uw lengte x uw lengte (in m) 
 

De Universiteit Maastricht zoekt deelnemers voor onderzoek naar de invloed 
van dapagliflozline (een goedgekeurd medicijn) op de nachtelijke vet en suiker 
verbranding. Het onderzoek bestaat uit twee periodes van beide twee weken. 
Tijdens deze periodes neemt u in willekeurige volgorde tabletten in; 2 weken 
dapagliflozine en 2 weken een placebo (niet-werkzame stof). Zowel u als de 
onderzoekers weten dit niet. Bij deelname aan de studie zult u in 10-12 weken 
tijd 4 keer op de universiteit aanwezig zijn waarvan 2 keer voor een periode 
van 48 uur (verdeeld over 3 dagen).  
 
Voor het onderzoek worden er verschillende testen gedaan. Aan het begin van 
beide onderzoeksperiodes zal er bloed worden afgenomen en wordt uw 
lichaamssamenstelling bepaald. Aan het eind van beide onderzoeksperiodes 
verblijft u 36 uur (2 nachten en 1 dag) in een speciale kamer zodat wij uw 
energieverbruik kunnen meten. Tijdens het verblijf zal er regelmatig bloed 
worden afgenomen door middel van een infuusje. Daarnaast zal er een MRI van 
de lever worden gemaakt om te kijken naar de hoeveelheid vet en glycogeen 
in uw lever en wordt uw energieverbruik nogmaals gemeten. Verder zullen er 
twee kleine stukjes spier uit uw been worden afgenomen.  
 
Voorafgaand aan het onderzoek vindt er een geschiktheidsonderzoek plaats 
(ongeveer 3 uur) waarin uw lengte en gewicht, hartslag en bloeddruk wordt 
gemeten. Ook wordt er een aantal keer bloed afgenomen na het nuttigen van 
een suikerdrankje. 
 
Na deelname aan het gehele onderzoek ontvangt u € 853.  

Bij interesse neem contact op met: Anna Veelen 
 +31 43-388 4258  a.veelen@maastrichtuniversity.nl 

www.dmrg.nl 
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Parochie H. Michaël  
H.  Pastoorsstraat 15. 6229 AG Maastricht 

Kerkloket donderdag 11.00 -11.30 u.   043-3613177 
   24/7 bereikbaar via;  info@parochieheugem.nl 

Rabo NL42RABO0117502286  t.n.v. PBR H. Michaël  
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------C------------------------------------------------------- 
     
 

Zaterdag 24 oktober 19.00 uur H. Mis 
Intenties: . Désiré & Mientje Van Hooren-Smeets en oma Smeets; 
Maandag 26 oktober 09.00 uur H. Mis. 
Zaterdag  31 oktober 19.00 uur H. Mis. 
Zondag 01 november 10.00 uur H. Mis. 
  15.00 uur Allerzielen Lof  

MEDEDELING PBR 
Het mag duidelijk zijn dat de nieuwe maatregelen van de regering 
ook consequenties heeft voor de viering van Allerheiligen in onze 
parochie, 
Op zaterdag 31 oktober om 19.00 uur is er een extra mis ook hier 
gelden het maximum van 30 mensen per mis. Graag zien wij in deze 
mis onze reguliere kerkgangers tegemoet. 
Zondag 01 november10.00 uur is de Allerheiligen Mis die we het 
liefst bezocht zien worden door de mensen die een misintentie 
hebben besteld, Ook hier geldt kom met zo weinig mogelijk mensen, 
want ook hier is de restrictie 30 personen. 
Dit geldt ook voor het middag lof van 15.00 uur.  Hiervoor krijgen de 
familieleden van de overledenen van afgelopen jaar een uitnodiging, 
ook hier: kom met zo weinig mogelijk familieleden. Deze dienst is 
dan ook alleen voor de mensen met `n uitnodiging. 
Het bezoek aan het kerkhof:  natuurlijk kunnen wij niet in een 
gezamenlijke processie samen met de harmonie naar het kerkhof, 
jammer maar het is niet anders. Bij bezoek aan de graven:  vermijdt 
drukte. Als er te veel mensen op het kerkhof aanwezig zijn, kom op 
‘n ander moment of dag terug. Veiligheid geldt voor alles en 
iedereen. Houd afstand.  ►► 1 ½  mtr. ◄◄ 
De Pastoor zegent de graven maar doet dit op een rustig moment 
zodat dit ook niet tot drukte kan leiden. We hopen u hiermee genoeg 
geïnformeerd te hebben. Zijn er nieuwe ontwikkelingen dan maken 
we u hier op attent via de Baorebinder, FB:  parochie st. Michael 
Heugem, onze website www.parochieheugem.nl of via 
info@parochieheugem.nl  ook kunt u informatie krijgen bij Huub 
Sour 043-3613335. 
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Waar komt de naam Heugem vandaan? 
 
Zoals in de eerdere nieuwsberichten valt op te maken gaat de 
geschiedenis van Heugem ver terug. We gaan nu weer een stapje verder 
in het verhaal. 
 
Samen met de plaatselijke bevolking hebben de Romeinen eerst het 
rivierdal en later ook het omliggende hoogterras in cultuur gebracht. 
Diverse villa’s hebben hiertoe bijgedragen. De kernen Cadier en Keer zijn 
ontstaan vanuit Heugem en Heer. Dit toont ook aan dat buiten de 
Romeinse nederzettingen aan zowel de Maastrichtse- als de Wyckse kant 
sprake is geweest van permanente bewoning. De naam Heugem moet 
tussen het jaar 500 en 1000 tot stand zijn gekomen. Dit is af te leiden uit 
het feit dat alle namen eindigend op –em, -um, -hem of -heim uit deze 
periode stammen. 
Op het hoogste punt in de rivierbedding werd t.z.t een hoge heuvel 
gebouwd. Een zogenaamd “Hoog Heem”. Op deze heuvel werd door de 
Franken een hoog huis gebouwd. Huis van de Hugas, de hogen of 
verhevenen. Dit “Hugaheim” is mogelijk de verklaring voor de naam 
Heugem waarvan nog 24 spellingvarianten bestaan (o.a. Hoiens, Hoin, 
Hoeghem). Vanaf de 5e eeuw is deze naam dan ook een feit. De oudst 
bekende Hof van Heugem, de WaerdeHof, is mogelijk de genoemde 
heuvel geweest. 
Schriftelijke bewijzen voor het bestaan van de nederzetting Heugem 
dateren uit de 12e eeuw als in 1155 de Hof ter Waerden, gelegen in de 
maasbedding van Heugem, ter leen wordt gegeven aan de Prinsbisschop 
van Luik. 
Naast de WaerdeHof zijn nog enkele hoeves van Heugem het vermelden 
waard zoals De Swaenhof, De Houweert en Vogelsanck. 
 
De volgende keer gaan wij verder in op de rol die de inwoners van 
Heugem hebben gespeeld in Maastricht na het vertrek van de Romeinen. 
                                                                            Ger Starmans TiM 
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     Secretariaat RKHSV 
Kapittellaan 38, 6229VP Maastricht 
 06-12141452 kantine.  043-3672213  
secretaris@rkhsv.nl           www.rkhsv.nl 

 
 

   
 
HOOFDSPONSOR 

 
Alle wedstrijden zijn voor de komende periode door de 
KNVB AFGELAST. Dit als gevolg van (de ontwikkeling 
van) het coronavirus. Wel gaan diverse trainingen van de 
jeugdteams en enkele seniorenteams in aangepaste vorm 
door. Via de gebruikelijke whatsapp groepen wordt de 
planning bekendgemaakt. 
Toeschouwers zijn NIET welkom! 
 
Welke gevolgen het coronavirus verder heeft voor ons 
sportcomplex is te volgen via onze website www.rkhsv.nl 
en via diverse social media kanalen. 

 

  
 
Wij wensen iedereen veel sterkte toe in deze onzekere en 
onwerkelijke periode. We kunnen niks anders doen dan 

ons vasthouden aan de richtlijnen van de experts van het 
RIVM en de regering, en hopen dat we de piekbesmetting 

van dit virus snel achter ons kunnen laten.  
 

Sterkte allemaal! Haw pin!!! 
 

 
 

Ook gaan alle activiteiten van 
stichting SMILE tot nader order  

NIET DOOR!!! 
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Vermist (ontsnapt uit kooi) 
 
Twee grasparkietjes man en pop. 
Kleur blauw. Omgeving Randwijck. 
 
Info. 06-46098771. 
 

Harmonie  ,,St. Michaël”  Heugem     
 
Rabo ClubSupport!   Stem op onze vereniging ………. 
 
Tot en met 25 oktober kunnen de leden/rekeninghouders van de Rabobank 
Zuid-Limburg-West hun stem uitbrengen op hun favoriete vereniging of 
stichting. Elke stem levert geld op en zorgt hiermee voor een mooie 
financiële bijdrage voor de Harmonie St. Michaël. 
U kunt 5 stemmen uitbrengen, waarvan maximaal 2 op onze vereniging. 
Met de overige stemmen kunt u andere verenigingen in onze wijk steunen 
o.a De Zonnebloem Afd. Maastricht-Heugem-Randwyck. Ga naar de 
website: https://www.rabo-clubsupport.nl/zuid-limburg-
west/deelnemers 
Selecteer: “Harmonie St. Michaël” en breng uw stem(men) op ons uit. 
Alvast vriendelijk dank voor uw support. 
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Wist u dat (nog)?? 
 

- eind jaren zestig de volgende verenigingen actief waren. 
 
* SSOH Stichting Sociaal Opbouwwerk Heugem 
* SOHV Samenwerkend Orgaan Heugemse Verenigingen 
* Jeugdvereniging Heugem 
* Jeugdvakantiewerk Heugem 
* Katholieke Bond van Ouderen en Invaliden St. Michaël Heugem  
* Damesvereniging Heugem 
* HMK Heugems Mannenkoor 
* Harmonie St. Michaël Heugem 
* RKHSV -RK Heugemse Sportvereniging (voetbal) 
* DBSV Don Bosco Sport Vereniging (voetbal) 
* LTV  Lawntennis vereniging Heugem 
* Tafeltennisvereniging Maasdal 
* Trimclub Heren 
* Carnavalsvereniging de Waterratte Heugem 
* Toneelvereniging de Flierefluiters 
* Biljartvereniging Heugem (Café Sport) 
* Kon. Postduivenvereniging de Maasvogels 
* Volkstuinvereniging Häöfdabbers 
* Contactblad Heugem-Randwyck  de Baorebinder 
* de Zonnebloem 
* St. Michaëlskoor 
* Volkszangkoor 
* Kerkbestuur H. Michaël 
* St. Michaëlsgilde  
 
 

Redactie: Informatie afkomstig uit Jubileumboekje 35 jaar 
Baorebinder/ Infogids Heugem-Randwyck. Dank ook aan HistoHeura. 
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Een betekenisvolle tijdsbesteding 
 
Bent u, net zoals veel mensen in deze onzekere tijd, op zoek naar een 
zinvolle dag invulling? Onze organisatie krijgt steeds meer vragen van 
mantelzorgers die samen met hun kwetsbare naasten aan huis zijn 
gekluisterd vanwege het corona-virus. Om de zorg vol te kunnen houden, 
is het noodzakelijk dat deze mantelzorgers de zorg af en toe kunnen delen 
met een betrouwbare vrijwilliger.  
Wilt u van grote betekenis zijn voor onze mantelzorgers en hen dat 
steuntje in de rug bieden in deze voor hen zo spannende en drukke tijd? 
Kijkt u dan eens naar de onderstaande hulpvragen. Misschien kunt u hen 
helpen. 
 
Gulpen-Wittem: We zoeken een wandelmaatje voor een meneer die 
helemaal opbloeit wanneer hij even naar buiten kan. Gun zijn echtgenote 
1 x per week een rustmomentje in de zorg voor hem, wanneer u gezellig 
samen erop uitgaat.  
Meerssen/Valkenburg aan de Geul: We zijn op zoek naar gezellige 
koffieleuten die niet om een praatje verlegen zitten. Twee dames uit Berg 
en Terblijt en Meerssen en hun mantelzorgers kijken uit naar uw komst.  
Maastricht: Houdt u net zoals deze mevrouw van de heerlijke geur van 
een versgebakken appeltaart? Wilt u 1 x per maand haar hulpje in de 
keuken zijn? U maakt haar echtgenoot erg blij.  
 
U wilt natuurlijk graag snel meer weten over deze vrijwillige inzetten! 
Neem dan contact op met Rianne Ampts of Monique Laenen, 
coördinatoren van de vrijwilligers van Steunpunt Mantelzorg Zuid, per 
telefoon 043 – 321 50 46 of per e-mail info@mantelzorgzuid.nl. Kijk ook 
eens op onze website https://www.mantelzorgzuid.nl/voor-vrijwilligers.  
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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 naar redactie@baorebinder.nl worden 
gestuurd. Vermeld daarbij het fotonummer. Na 2 weken geven wij het 
juiste antwoord in de Baorebinder.  
Foto nr 6.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De foto in de BB nr 5 was van 
de Hoofdsynagoge in de Bogaardenstraat. 

 

Met dank aan iedereen die zo attent was om een reactie te geven. 
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STOOFPOT VAN RUNDVLEES MET BOKBIER 

INGREDIËNTEN 

• zout, peper 

• 2 plakken ontbijtkoek 

• 2 el grove mosterd 

• 3 el olie 

• 800 g sukadelappen, in blokjes (2x2 cm) 

• 2 uien, gesnipperd 

• 100 g magere spekreepjes 

• 1 flesje bockbier 

• 2 el tomatenpuree 

• 1 el rode wijnazijn 

• 1 el bruine basterdsuiker 

• 2 laurierblaadjes 

• Bestrooi het vlees met  zout en peper. Besmeer de  plakken 
ontbijtkoek met de mosterd en snijd ze in blokjes.  

• Verhit de olie in een  braadpan en bak het vlees  in gedeelten 
rondom  goudbruin. Schep het uit de  pan. Voeg aan het 
achtergebleven bakvet de ui en  de spekreepjes toe en bak 
alles ca. 2 minuten. Voeg  daarna toe: vlees, ontbijtkoek, bier, 
tomatenpuree,  azijn, basterdsuiker en  laurierblaadjes. 

• Breng aan de kook en laat de stoofpot op laag vuur in ca. 2 
uur zachtjes gaar sudderen. Breng op smaak met zout en 
peper. 

Lekker met wilde rijst en een groene salade. Vergeet niet  bokbier in te 
schenken om jouw maaltijd af te maken! 
 
 
Recept Gall & Gall 
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Voorlaatste pagina elke week vaste plaats 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Stichting Contactblad Heugem-Randwyck de Baorebinder 
      

Redactie, aanlevering digitale kopij, bezorgklachten: 
redactie@baorebinder.nl 
 

Heugemerstraat 237,  6229 AP Maastricht,  0638225550 
 

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. 
 

Hallo, 

Wij willen ons graag even voorstellen. Mogelijk hebben jullie al van ons 
vernomen. Wij zijn van stichting Mensen met Mogelijkheden. Per 1 mei 
zijn we in de ‘Auw Sjoal’ getrokken met 10 mannen  in de leeftijd van 18 
tot 50 jaar. We hebben ons er enorm op verheugd en na 2 jaar van 
plannen en bouwen is het eindelijk zover. We kijken er naar uit om rustig 
en samen met jullie te wonen in het mooie Heugem.  We zijn nog op zoek 
naar vrijwilligers die samen met ons dingen kunnen ondernemen zoals bv 
sporten, fietsen, in de tuin werken,…         Zie jij dit wel zitten? 

Voor meer informatie: 

auwsjoal@mensenmetmogelijkheden.nl 

 
Colofon deel 2 
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