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In de BB van deze week knipsels uit bovenstaand boekje. 
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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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Knipsels uit het jubileumboekje 10 jaar Klaekeburg en 35 jaar 
Baorebinder. Een samenwerking tussen Heemkunde Werkgroep 
HistoHeuRa, Stichtingsbestuur de Klaekeburg en de Baorebinder. 
Uitgave 1999. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
Puntig geschreven overtuiging: 
 
In het verleden ligt het heden, in het nu wat komen zal. 
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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     01 mei      19.00 uur  H. Mis. 
Intenties: Jrd. Ouders Bollen – Urlings; Ouders Overhof – Pieters & Ilse; 
Ook In de maand mei iedere maandag 09.00 uur `n ochtend 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. 
Zaterdag 12 juni 19.00 uur   H. mis 
Zondag 13 juni 09,30 uur  Processiezondag  O.V. 
Zaterdag 19 juni  19.00 uur H. Mis. 
Zaterdag 26 juni 19.00 uur   Presentatieviering EHC. 
Zaterdag 03 juli 19.00 uur H. Mis. 
 

Voor het opgeven van misintenties, doopsels, huwelijken, opvragen van 
doopbewijzen of andere informatie kunt u 24/7 terecht bij het kerkloket.  

info@parochieheugem.nl 
Persoonlijk  bezoek iedere 1e donderdag van de maand van 11.00 tot 11.30 uur 

 

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
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Vervolg knipsels. 
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Voorleesverhaal van 
mw. Anne de Vries-

Neuteboom 

 
Vervolg “voorlees” van week 15 – Flappie. 
 
Anna is niet geweest om te spelen, geen lekkere wortel en alle lichten 
zijn uit in huis, alleen de maan schijnt. 
Flappie heeft wel vanmiddag geroepen: “Joehoe is er iemand thuis en 
wil er iemand met mij spelen?” 
Dat is vreemd, zul je wel denken. Hoe kan dat nu? Konijntjes kunnen 
toch niet praten? 
Flappie nestelt zich in een hoekje en probeert zich te verheugen op een 
nieuwe dag. Dan zal vast de zon weer schijnen, ook voor hem. 
De volgende morgen wordt Anna wakker. Ze rekt zich uit en kijkt naar 
buiten. Maar dan schrikt ze want in de tuin ziet alles er anders uit. Ze rent 
naar beneden en holt de grote tuin in, alle bloemen zijn weg, het gras is 
blauw en de lucht is groen. 
In de hoek ziet ze gelukkig Flappies hok. Ze rent ernaar toe en hoort een 
stemmetje zeggen: “Ik ben zo alleen en omdat ik jarig ben zou ik blij 
moeten zijn, want dan krijg ik cadeautje en iets lekkers maar iedereen is 
mij vergeten en daarom ben ik zo verdrietig”. 
“Oh maar ik ben jou niet vergeten hoor!” troost ze. “Wacht, ik ga nu een 
wortel halen voor je, je bent jarig dus is het feest. Blijf zitten, ik kom zo 
snel mogelijk terug.” 
En zonder op een antwoord van haar lieve konijntje te wachten rent ze 
over het blauwe gras terug naar huis maar, wat raar, er is geen 
deuropening meer te vinden. 
“Mama! Papa!” roept ze verward. “Waar zijn jullie? Ik wil een wortel voor 
Flappie, hij is zo verdrietig, laat me binnen.” 

Vervolg in de volgende BB 



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 pijler 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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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. 
 

Uit de oude doos… Bezoek van monseigneur Lemmens aan 
Heugem in 1934. De toen 9-jarige Annie Jeurissen - Cratsborn 
mocht de Bisschop een bloemetje aanbieden.  
Archief BB - fotobron onbekend.                                                           
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