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Meimaand - Mariamaand

Lourdesgrot met kapel, Ursulinenweg St. Pieter

Foto: de Baorebinder

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
Priesterwachtdienst
0433690670
<info@parochieheugem.nl>;
Services
– Diensten - Divers
0433610060
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.

4

VOLGENDE WEEK OUD PAPIER
Uw tuin klaar voor de zomer?
Bel of Whatts app voor vrijblijvende afspraak
0624673239
Zoek je naar publiciteit voor je bedrijf?
Dat kan eenvoudig en goedkoop via
de baorebinder.
plaats een advertentie.
Vraag naar de mogelijkheden via
redactie@baorebinder.nl

Klokkenatelier
J. Beyers
Gediplomeerd uurwerkherstelster.
Ook reparaties aan huis
Janine Beyers
Putstraat12, 6245 LE Eijsden
043 – 409 06 50 www.beyersklokken.nl

Puzzeloplossing week 16 uiterlijk inzenden 15 mei a.s.
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P ar oc hi e H. M i ch aë l
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
Intenties:
Donderdag
Intenties:
Zaterdag
Zaterdag
Vrijdag
Zaterdag`
Zaterdag
Zaterdag
Zaterdag
Zaterdag
Zaterdag

08 mei

13 mei
15 mei
22 mei
28 mei
29 mei
05 juni
12 juni
19 juni
26 juni
03 juli

19.00 uur H. Mis.Kap. Slaven Brajkovic.
Jrd. Pierre & Mia Smeets Hanssen;
10.00 uur H .Mis Past. Everard de Jong
Bèr & Jeannette Spronck – Pleumeekers;
19.00 uur. H. Mis.
19.00 uur H. Mis.
19.00 uur H. Mis Vormsel.
19.00 uur H. MIS.
19.00 uur H. Mis.
19.00 uur H. mis
19.00 uur H. Mis.
19.00 uur Presentatieviering EHC.
19.00 uur H. Mis.
Mededeling PBR

De Sacramentsprocessie die zou plaatsvinden op zondag 13 juni, kan
jammer genoeg door de corona pandemie dit jaar niet plaats vinden.
Het organiseren van de Processie onder deze omstandigheden blijft
onzeker. Volgend jaar, es god bleef, trekt de Processie weer door de
straten ”vaan eus sjoen dorpke aon de Maos” .
Namens het Processiecomité Huub Sour
Kerkloket 24/7 bereikbaar via info@parochieheugem.nl
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Kerken,
Kerken, gebedshuizen,
gebedshuizen, kloosters
kloosters in
in Maastricht
Maastricht
Wat
Wat is
is de
de naam
naam van
van deze
deze kerk
kerk en/of
en/of in
in welke
welke parochie
parochie staat
staat //
stond
stond deze
deze kerk?
kerk? Het
Het antwoord
antwoord kan
kan worden
worden gestuurd
gestuurd naar
naar
redactie@baorebinder.nl
Vermeld
daarbij
het
fotonummer.
redactie@baorebinder.nl Vermeld daarbij het fotonummer.
Na
Na 2
2 weken
weken geven
geven wij
wij het
het juiste
juiste antwoord
antwoord in
in de
de Baorebinder.
Baorebinder.
Foto
nr
12.
Foto nr 12.

Foto
Foto nr
nr 11
11 -- Armeens-apostolische
Armeens-apostolische -- Surp
Surp Karapetkerk
Karapetkerk
Voorheen
Christus
Hemelvaart
Pottenberg
Voorheen Christus Hemelvaart - Pottenberg
Met
om een
een reactie
reactie te
Met dank
dank aan
aan iedereen
iedereen die
die zo
zo attent
attent was
was om
te geven.
geven.
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Love- set - match, zien we je snel
bij LTV Heugem?
Tennis kan én mag weer. Met z´n tweeën, maar ook
dubbelen (4 spelers) is toegestaan. Hopelijk kunnen we
binnenkort ook weer genieten van een heerlijk drankje op
ons terras.
Speciaal voor onze nieuwe leden
organiseren we op donderdag 13 mei
(Hemelvaartsdag) van 13.00 -15.00
een introductie toernooi. Houd je
mailbox in de gaten!

Nog geen lid? Meld je aan via het inschrijfformulier op
www.ltv-heugem.nl.
Geen tennispartner? Wij zorgen voor een tennismaatje om
een balletje mee te slaan, je wegwijs te maken en nieuwe
mensen te leren kennen.
Heb je vragen? Mail naar contact@ltv-heugem.nl
of bel 06-37270155 (Caroline Mulders) / 06-21154691
(Raymond Borro).
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Zoek je naar publiciteit voor je bedrijf?
Dat kan eenvoudig en goedkoop via
de baorebinder.
plaats een advertentie.
Vraag naar de mogelijkheden via
redactie@baorebinder.nl

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.

Heugemerweg 1965, met het witte huis van de in Heugem

Kom niet naar Wees
mijn begrafenis
om rokers,
te laten zien hoeveel
aardig tegen
bekende huisarts Wennekes (Foto Vickyfotowereld)
je om me
gaf, bel
me of
naar me
toe om te
iedere
sigaret
kankom
hunnu
laatste
zijn.
laten zien hoeveel je om me geeft.
=======================================
Kom
je

niet naar mijn begrafenis om te laten zien hoeveel
om me gaf, bel me of kom nu naar me toe om te
Wees aardig tegen rokers,
laten
zien hoeveel
omlaatste
me geeft.
iedere sigaret
kan je
hun
zijn.
=======================================
Wees aardig tegen rokers,
iedere sigaret kan hun laatste zijn.
=======================================
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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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Sanitair, gas-, water- en c.v.- installaties.
Termileslaan 140, 6229 VX Maastricht
gsm: 06-25071787
www.Becksinstallatietechniek.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.
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