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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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Voorleesverhaal  “” LENTE””  deel 1 

Opa en Jasper zitten buiten op een bank in de tuin. Ze hebben geen 
jassen aan. De zon is lekker warm. De poes scharrelt door het pas 
opgekomen groene gras. 
“Ik ruik de lente”, zegt opa. “Die kun je toch helemaal niet ruiken opa”, 
zegt Jasper. “Ja hoor. Alles ruikt in de lente lekker fris. Het gras, de 
bloemen, de nieuwe blaadjes aan de bomen.” Jasper springt van de 
bank en ruikt aan de krokussen. Daarna ruikt hij aan het gras. 
“Het ruikt wel lekker opa.” 
“Kijk, het vogelhuisje wordt ook weer gebruikt”, zegt opa. 
Een musje komt met een takje aangevlogen in zijn bek. 
“Het musje maakt een nestje. Straks hebben we allemaal kleine 
vogeltjes in de tuin”, zegt opa. Jasper springt heen en weer van plezier. 
Wat is de lente toch leuk.  
“Weet je wat wij gaan doen? We gaan een fietstochtje maken langs de 
weilanden. Jij mag achterop en dan kun je de lente zien en ruiken”, zegt 
opa. 
“Jaa! Ik wil mee”, roept Jasper opgewonden. 
Jasper zit achterop de fiets van opa. Opa fietst over een fietspad dwars 
door het weiland. Jasper kijkt naar links en dan weer naar rechts. Er is 
zoveel te zien. Opa wijst naar pasgeboren lammetjes in de wei. Er zijn er 
heel veel. Ze dartelen en spelen krijgertje met elkaar. Ze zien er schattig 
uit met hun witte vachtjes. 
Opa stopt bij een sloot en wijst naar een lange stoet eendjes. Ze 
zwemmen gehoorzaam achter hun moeder aan. 
“Kijk Jasper. Allemaal kleine eendjes.” Jasper probeert ze te tellen. 
“Het zijn er negen”, zegt Jasper. “Dat heb je goed gedaan”, zegt opa. 
Jasper glundert. 
Ze fietsen weer verder.    
 
Vervolg voorleesverhaal in de volgende Baorebinder. 
 
Bron: Anne de Vries-Neuteboom 
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Puzzel in week 7 

De inzendtermijn van puzzel week 7 sluit                       
op vrijdag 12.03.2021 

 

Op zoek naar een nieuwe baan? 
      Bij ons liggen ze klaar ! 

 
Er wordt hard gewerkt zodat  
je binnenkort weer heerlijk 
kunt tennissen op ons 
tennispark hier in Heugem.   

Nog geen lid? Meld je aan via 
het inschrijfformulier op onze 
website www.ltv-heugem.nl 

  Graag tot binnenkort!     
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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     13 maart      19.00 uur  H. Mis. Kap. Slaven Brajkovic 
Intenties:      Jrd. Ouders Overhof - Pieter & Ilse; Ouders Bollen -  Urlings 
Zaterdag 20 maart 19.00 uur H. Mis. 
Zaterdag 27 maart 19.00 uur H. Mis. 
Zondag  28 maart 10.00 uur H. Mis Palmzondag. 
Maandag 29 maart 09.00 uur  H. Mis 
  Aansluitend Boeteviering. 
Donderdag 01 april 19.00 uur H. Mis Witte Donderdag. 
Vrijdag 02 april 15.00 uur Kruisweg. 
  16.30 uur Kinderkruisweg. 
Zaterdag 03 april 21.30 uur H. Mis Paaswake. 
Zondag 04 april 10.00 uur H. Mis Paaszondag. 
Zaterdag 10 april 19,00 uur H. Mis. 
Zaterdag 17 april 19,00 uur H. Mis. 
Zaterdag 24 april 19,00 uur H. Mis. 
Zondag 25 april 13.30 uur Doopviering Ariana Lemson. 
 

“Blaast de bazuin op de Sion, kondigt een heilige vastentijd af”, zegt de 
profeet Joël in de Eerste Lezing van de mis van Aswoensdag. De 
Vastentijd opent met een schel geluid dat ons leven tot kalmte wil manen. 
Een leven dat altijd maar doorraast, vaak zonder goed te weten waarheen. 
Het is een oproep om stil te staan -een “stop!” – om naar de essentie te 
gaan. Het is een wekker voor de ziel. Komt deze corona tijd met 
maatregelen en avondklok ons dan niet ten goede? Alsof iedereen al een 
beetje verplicht is om te vasten, om terug te keren naar de essentie.  
Ieder van ons kan zich afvragen: zoek ik op mijn levensweg de koers? Of 
stel ik mezelf tevreden met bij de dag leven, alleen denkend aan me goed 
voelen, aan het oplossen van wat problemen en me een beetje vermaken? 
Maar daarvoor zijn we niet op de wereld. Keer terug naar Mij, zegt de Heer.  
Op deze reis van terugkeer naar de essentie die de Vastentijd is, stelt het 
Evangelie drie hulpmiddelen voor: de aalmoes, het gebed, het vasten. 
Waar dienen die toe? Het gebed verbindt ons weer met God; de 
naastenliefde met de naaste; het vasten met onszelf. 
Gebed, naastenliefde, vasten: drie investeringen voor een schat die blijft. 
De Veertigdagentijd  begint met de as, maar leidt ons uiteindelijk naar het 
vuur van de paasnacht; om te ontdekken dat Jezus’ vlees, in het graf, niet 
verworden is tot as, maar glorieus verrijst. Dat geldt ook voor ons, die stof 
zijn: als we met onze zwakheden terugkeren naar de Heer zullen we een 
leven omarmen dat niet vergaat. En zullen we zeker in vreugde leven. 

Kap. Slaven 



7

Klokkenatelier
J.  Beyers

Gediplomeerd uurwerkherstelster.
Ook reparaties aan huis

Janine Beyers
Putstraat12, 6245 LE Eijsden

 043 – 409 06 50 www.beyersklokken.nl

 III 
De actie waar wij ons deze vasten op willen richten is 

de actie voor “straatkinderen in de Indiase stad Bangalore”. Kinderen zoals 
de 10 jarige Vikas Mithun.  
Vikas is op het station van Bangalore aangekomen. Mensenhandelaren 
staan de kinderen daar op het station al op te wachten. Ze zoeken de 
kinderen op en bieden hun hulp aan. Wie hun mooie beloftes gelooft, 
belandt in een duistere wereld van uitbuiting, misbruik en moderne 
slavernij. De kinderen moeten hard werken in erbarmelijke 
omstandigheden in bijvoorbeeld steengroeves of naaiateliers, anderen 
moeten bedelen op straat, sommige kinderen worden daarvoor zelfs 
opzettelijk verminkt en weer anderen belanden in de prostitutie of de 
straathandel in verdovende middelen. Veel straatkinderen raken dan ook 
verslaafd; hun enige ontsnapping aan een uitzichtloos bestaan. 
Geen enkel kind, waar ook ter wereld, zou een dergelijke vreselijke 
toekomst tegemoet moeten gaan. Daarom willen wij u vragen: Help deze 
kinderen aan een ander perspectief. U ben nodig!  
Wees zo goed en geef een bijdrage. U kan het Vastenactiezakje, dat u 
achter in de kerk vindt, met uw bijdrage in de brievenbus stoppen bij een lid 
van het Vastenactie comité Heugem-Randwyck. 
Monique Voncken    Tijmweerd 10             Huub Sour de Beente 62C 

Reinier Kreutzkamp Oosterweg 47 
Voor het opgeven van misintenties, doopsels, huwelijken, opvragen 

van doopbewijzen en/of andere informatie kunt u 24/7 terecht bij het 
kerkloket via info@parochieheugem.nl 

Persoonlijk bezoek iedere 1e donderdag van de maand 
van 11.00 tot 11.30 uur 

Is het koud in maart dan  
nadert de lente met een vaart! 
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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 3 maart mag 
iedereen t/m 26 jaar zonder 
beperkingen in teamverband 
(buiten) weer trainen. 
Concreet betekent dit dat 
naast onze jeugdteams ook 
een aantal seniorenteams en 
G teams (deels) weer zijn 
gaan trainen: sjiek om dit 
allemaal te mogen organiseren 
voor onze leden! 
 
 

BOOTCAMP VOOR JONGEREN VAN 12 t/m 17 JAAR 
gratis in de maand maart!!! 

 
In samenwerking met onze 
maatschappelijke pijler stichting SMILE 
wordt een bootcamp georganiseerd op 
ons sportpark voor jongeren van 12 tot 
en met 17 jaar. Werk aan je 
uithoudingsvermogen, kracht en balans, 

en kom in beweging! Iedereen is welkom binnen deze 
leeftijdscategorie! 
 
Vanaf zaterdag 13 maart wordt hiermee gestart in twee 
groepen, elke week om 10-11 uur en om 11-12 uur.  
Wil je meedoen of ken je iemand die wilt meedoen? Wil je een 
vriend of vriendin meenemen? Alles kan: geef je wel op via 
info@smile043.nl, en vermeld je naam, leeftijd en voorkeur 
voor tijdstip. Doe gratis in de maand maart mee en laat je 
inspireren! 
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VOLGENDE WEEK OUD PAPIER 
 

 

 
 

Plastische chirurgie is een soort paspoortenloket.                      
Als je gezicht verlopen is, kun je het daar laten verlengen. 

 

 

Ziekenvervoer nodig ?
Wij rijden voor ALLE ZORGVERZEKERAARS

TAXI NELISSEN
Tel. 043 - 407 13 43

Ook als U een machtiging voor taxivervoer heeft ontvangen waarop staat 
vermeld dat DVG één van de vervoerders in de regio is, kunt u rechtstreeks 

contact opnemen met Taxi Nelissen (wij zijn aangesloten bij DVG)
Bel gerust voor informatie.

Ook voor ROLSTOELVERVOER.

• IZA • IZZ • Univé • VGZ • Trias • Aevitae • FBTO
• Avéro • OHRA • Menzis • Delta Lloyd • Agis

 
 
 
pietersautos@ziggo.nl 
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De Luisterlijn nu 
bereikbaar op nieuw 

telefoonnummer          
088 0767 000 

Vanaf nu is de Luisterlijn bereikbaar via het nieuwe telefoonnummer 088 0767 
000. Dat meldt de organisatie, die alle inwoners van Nederland emotionele 
ondersteuning op afstand biedt. Het nummer is dag en nacht bereikbaar voor 
mensen die nergens met hun verhaal terechtkunnen of behoefte hebben aan 
een vertrouwelijk gesprek. 
 

Reden voor de overstap naar het nieuwe telefoonnummer zijn de hoge kosten 
van het 0900-nummer. Op dit moment betaalt de Luisterlijn per minuut en voor 
elk gesprek dat binnenkomt. “Hoe meer we worden gebeld, hoe hoger de 
kosten. Op deze manier voorkomen we deze kosten”, zegt Leo Noordegraaf 
directeur-bestuurder bij de Luisterlijn. Een 088-nummer is nagenoeg kosteloos 
voor de Luisterlijn. 
 

Lokaal tarief 
Voor het bellen naar het nieuwe telefoonnummer 088 0767 000 betaalt de 
beller – net als bij het oude telefoonnummer – geen extra kosten, alleen het 
normale beltarief. Het telefoonnummer is 24 uur per dag bereikbaar voor 
mensen die behoefte hebben aan een anoniem gesprek of een luisterend oor. 
Ook nu geldt dat het telefoonnummer niet zichtbaar is op de factuur van de 
beller.  
 

‘Even een stem te horen’ 
Hoewel de Luisterlijn ook bereikbaar is via chat en e-mail, pakt toch nog 9 op de 
10 gesprekspartners de telefoon. In 2020 voerden vrijwilligers meer dan 
320.000 telefoongesprekken. “De meeste mensen vinden het fijn om écht even 
van zich af te praten en een stem te horen. Het hardop uitspreken van 
gedachten en gevoelens lucht vaak op.” Getrainde vrijwilligers bij de Luisterlijn 
bieden een luisterend oor en geven even dat steuntje in de rug.  
 

Over de Luisterlijn 
De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar voor een vertrouwelijk gesprek, per 
telefoon, chat en mail. Door te luisteren helpen 1.500 professioneel getrainde 
vrijwilligers mensen om zorgen, pijn en verdriet (even) het hoofd te bieden.  
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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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