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Pinksterbloem 
 

Wij wensen iedereen hoopvolle en fijne Pinksterdagen. 
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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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d     Secretariaat RKHSV 
Kapittellaan 38, 6229VP Maastricht 
 06-12141452 kantine.  043-3672213  
secretaris@rkhsv.nl           www.rkhsv.nl 

 
 

   
 
HOOFDSPONSOR 

 
Vanaf woensdag 19 mei mag ons 
dakterras weer onder bepaalde restricties 
open. Op welke manier dit precies gaat 
gebeuren, is vooralsnog niet duidelijk. 
Hou daarom onze website en social 
media in de gaten! In ieder geval doen we 
wederom 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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Kom lekker buiten spelen bij LTV Heugem 
Wij kijken terug op een geslaagd Introductie toermooi voor 
onze nieuwe leden en hun introducees!  Lekker samen een 
balletje slaan en elkaar wat beter leren kennen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Leuk dat jullie meededen en welkom bij onze vereniging ! 
 

Tennis kan én mag gelukkig weer. Met z´n tweeën, maar ook 
dubbelen (4 spelers) is toegestaan. En binnenkort kunnen we 
ook weer genieten van een heerlijk drankje op ons terras. 
 

Ben jij nog geen lid? Twijfel niet langer en meld je aan via het 
inschrijfformulier op www.ltv-heugem.nl.  
 

Geen tennispartner? Dan zorgen wij voor een tennismaatje  
 

Wil je eerst meer weten ? Mail naar contact@ltv-heugem.nl 
 of bel 06-37270155 (Caroline Mulders) / 06-21154691 
(Raymond Borro).  
 

Het gaat er niet om hoe hard je kunt slaan, 
maar om hoeveel je kunt retourneren. 

 
Een tennisleraar zonder goede baan is niet grappig. 

 

Het gaat er niet om hoe hard je kunt slaan, 
maar om hoeveel je kunt retourneren. 

 
Een tennisleraar zonder goede baan is niet grappig. 
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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 22 mei 19.00 uur H. Mis. Kap. Pawel Zelazny 
Intenties:  Bèr & Jeannette Spronck – Pleumeekers; 
Vrijdag 28 mei 19.00 uur H. Mis Vormsel. Everard de Jong 
Zaterdag` 29 mei 19.00 uur H. Mis. Past. Everard de Jong 
Zaterdag 05 juni 19.00 uur H. Mis. 
Zaterdag 12 juni 19.00 uur   H. mis 
Zaterdag 19 juni  19.00 uur H. Mis. 
Zaterdag 26 juni 19.00 uur   Presentatieviering EHC. 
Zaterdag 05 juli 19.00 uur H. Mis. 

 

PASTORAAL TEAM 
 

Heel vaak vieren de christenen een feest. Omdat als God met ons is, zijn 
wij blij, tevreden en wij ontvangen van Hem zijn vrede. Dus het leven van 
een christen is een feest! Maar in deze moeilijke tijd vol onzekerheid 
hebben sommigen van ons weinig vreugde ervaren... 
In deze Paastijd vieren wij de verrijzenis van Jezus. Wij vieren dat Hij uit de 
dood is opgestaan en dat Hij sterker dan de dood is. Als wij in zijn liefde 
blijven hoeven wij voor de moeilijkheden niet bang te zijn. Maar is het echt 
waar? Ervaren wij echt zijn aanwezigheid en zijn liefde in ons dagelijks 
leven?  Waaruit kunnen wij de kracht putten om verder te gaan?  
Gelukkig is er de Heilige Geest! 
Daarom vieren wij Pinksteren in de katholieke Kerk. Jezus wil aan iedereen 
van ons zijn Heilige Geest schenken, zoals Hij aan zijn leerlingen Zijn 
Heilige Geest gaf  Plotseling kwam uit de hemel een gedruis alsof er een 
hevige wind opstak en heel het huis waar zij gezeten waren, was er vol 
van. Er verscheen hun iets dat op vuur leek en dat zich, in tongen verdeeld, 
op ieder van hen neerzette. Zij werden allen vervuld van de heilige Geest 
en begonnen in vreemde talen te spreken, naargelang de Geest hun te 
vertolken gaf. (Hand. 2,2-4).   
Laten wij ons door de Heilige Geest inspireren. Laten wij naar zijn stem 
luisteren, die ons altijd wil zeggen dat God met ons is en dat Hij ons niet in 
de steek heeft gelaten. De gemeenschap van de Kerk is de plaats waar 
men de Heilige Geest kan ontvangen. Misschien hebben wij tot nu toe niet 
echt de aanwezigheid van de Heilige Geest in ons leven meegemaakt. Als 
jij de liefde van God al hebt ervaren of juist nog niet, dan kom maar naar de 
catechese voor de jongeren en volwassenen, die wij vanaf 18 mei 20:00 
uur in de parochien De Heeg beginnen! (Roserije 325-6228 DR) Laat je 
door de Heilige Geest verrassen! 

 Kap.  Pawel Zelazny 
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Kerk lanceert campagne ”Vierpinksteren.nl” 
De Rooms-katholieke Kerk voorziet voor Pinksteren geen grote 
versoepeling van de eigen coronamaatregelen. Ook wanneer de 
coronacijfers verbeteren en het maximum aantal gelovigen bij een viering 
wordt verruimd, kan mogelijk niet iedereen die dit wil de Pinkstervieringen 
fysiek bijwonen. De Nederlandse bisschoppen roepen met de 
website vierpinksteren.nl iedereen op om Pinksteren wel te vieren en als 
er geen plek is in de kerk, dit thuis via livestream of televisie te doen 
Zondag 23 mei is het Pinksteren. Met Pinksteren viert de Kerk de 
voltooiing van Pasen door de uitstorting van de Heilige Geest over de 
apostelen. ‘Pinksteren’ komt van het Griekse pentèkostè, dat ‘vijftigste’ 
betekent. Het is de vijftigste en laatste dag van de Paastijd, die begint op 
Paaszondag. 
In de aanloop naar Pinksteren toe roepen de Nederlandse bisschoppen 
met de website www.vierpinksteren.nl op om dit feest vooral te vieren en 
in het verlengde van de eerdere campagnes Vier Kerstmis en Vier Pasen 
zeggen zij nu Vier Pinksteren! 
Op www.vierpinksteren kunnen bezoekers zoeken naar de website van 
de parochie in de eigen woonplaats om daar te kijken of men gedurende 
deze periode bij een van de vieringen kan zijn en wat daarvoor gedaan 
moet worden. 
Zijn alle plaatsen in de kerk gereserveerd, dan kan thuis meevieren ook, 
via de livestream van de eigen kerk, of via de televisie bij KRO-NCRV op 
NPO2. Op www.vierpinksteren.nl zijn verschillende handige links en 
downloads te vinden die helpen om de Paastijd en Pinksteren ook thuis 
(mee) te kunnen vieren. Vier Pinksteren 

bron: Bisdom/Roermond 
   

Kerkloket 24/7 bereikbaar via  info@parochieheugem.nl 

Klokkenatelier
J.  Beyers

Gediplomeerd uurwerkherstelster.
Ook reparaties aan huis

Janine Beyers
Putstraat12, 6245 LE Eijsden

 043 – 409 06 50 www.beyersklokken.nl
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Wist u dat nog ………?         Bron: Jubileumboekje 40 jaar BB. 
 
1965. Stichting Sociaal Opbouwwerk Heugem (S.S.O.H.) wordt  
op 5/2 opgericht met als doel: het sociaal, cultureel en 
maatschappelijk leven in Heugem, dus ook het verenigingsleven 
zoveel mogelijk te bevorderen en tot grote bloei te brengen.  
Zij maakt hierbij geen enkel onderscheid tussen godsdienstige 
gezindheid van de verschillende bewoners. De eerste bestuursleden 
waren L. Meys (onderwijzer), Harrie Haenen,  S. Hendrikx,  
H. Vincken, Kpl. J Peters, P. Smeets. De stichting stelt zich als eerste 
doel: het beheren van een gemeenschapshuis. 
 
1965 (13/3) Men wil “Ons Huis” bewoonbaar maken. Totale 
verbouwing is noodzakelijk, waarmee honderdduizenden gulden 
gemoeid zijn. Dit bedrag wordt grotendeels gesubsidieerd door de 
overheid indien wordt aangetoond dat Heugem een 
gemeenschapshuis nodig heeft. 
1965(24/9) Het gebouw is voorlopig bruikbaar gemaakt dankzij veel 
inspanning en veel geld. Iedere groep of vereniging moet zich 
schriftelijk aanmelden. Men werkt volgens een rooster.  
1965 Op vrijdag 24/9 vindt de overdracht van  Ons Huis door het 
kerkbestuur aan SSOH. plaats. 
 
1966 (29/1) Ons Huis gaat in de steigers. Er komt een gymzaal, 
overdag ten dienste van de 
Heugemse scholen en      
s’ avonds voor verenigingen. 
Er komt een grote en een 
kleine vergaderzaal, een 
bestuurskamer, een bieb  
en een hobbyruimte.  
Dhr. H. Haenen heeft zich 
zeer verdienstelijk gemaakt 
voor het verkrijgen van de 
overheidssteun. 
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1967  Zaterdag 11/11/67 wordt ONS HUIS geopend. Vooral het  
dagelijks bestuur van S.S.O.H., de heren  L. Meys, H. Haenen en  
S. Hendricks hebben zich bijna dagelijks ingespannen ter verkrijging      
van dit resultaat. Maar ook de Heren P. Houthuizen, P. Smeets,  
J. Vincken mogen niet onvermeld blijven. Samen met vele anderen 
hebben zij zich belangeloos ingezet. 
  

Ons Huis is van 1967 tot 1990 in gebruik geweest als 
gemeenschapshuis Heugem 

 
1990 (8/11) Op 4/11 werd de Klaekeburg officieel geopend door 
Burgemeester Mr. Houben van Maastricht. Vlak hiervoor had      
Pastoor Engels het gebouw ingezegend. Dat allemaal in aanwezigheid 
van de Heer van Hoghem met zijn gevolg. Veel mooie woorden    
werden gesproken en “teruggeblikt” naar enkele jaren van hard 
werken.  Will Lardenoye, voorzitter van het actiecomité:”                    
Een groot woord van dank aan de hele gemeenschap Heugem/ 
Randwyck die deze prestatie heeft geleverd” Het H.M.K. en onze 
harmonie zorgden voor de muzikale omlijsting. De sluier die de 
Klaekeburg bedekte werd opgeheven, waarna allen die gekomen   
waren vrije toegang hadden tot de grote feestzaal. 
 
1966 (5/11) SSOH heeft geprobeerd een consultatiebureau voor 
zuigelingen en kleuters naar Heugem te halen. In een gesprek met     
het Groene Kruis in Maastricht is dit niet gelukt. Redenen: Afstand 
tussen andere consultatiebureau (Heugemerveld) is net iets te kort; 
Heugem ligt net op de grens van zo’n gebied. Verder beschikken  
wij niet over een geschikte lokaliteit en is er een gebrek aan 
gediplomeerd personeel. Er kan voorlopig geen gevolg worden  
gegeven aan ons verzoek. In de toekomst misschien wel. 
 

Dank aan HistoHeura. 

Wie kijkt naar het verleden,  
staat met de rug naar de toekomst. 
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∙ MINDFUL RUN & MINDFUL WALK  
MAASTRICHT HEUVELLAND ∙ 

 
 

Wil je meer RUST, ONTSPANNING en PLEZIER in jouw 
leven? Sluit je dan nu aan bij de cursus MINDFUL RUN of 

MINDFUL WALK.  
 

Wat is MINDFUL RUN of MINDFUL WALK? In kleine 
groepjes combineren we de activiteiten van Mindfulness, 

ademhalingstechnieken, hardloop- of wandeltechnieken en 
yoga. Een cursus zoveel meer dan alleen een rondje rennen 

of wandelen!  
Met als resultaat RUST, MINDER STRESS en MEER ENERGIE. 

Ga je mee? 
GA JE MEE DE NATUUR IN? Ben je er bij?   In de volgende 

link vind je meer info (ook exacte data) en kun je je bij 
interesse aanmelden. 

https://www.mindfulrun.nl/maastricht/ tel 06-15082862 
Chantal Smeets 

Ivm met Pinksteren wordt de Baorebinder in              
week 21 bezorgd op donderdag 27.05 a.s. 
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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. 
 

 
 
Vickyfotowereld.nl 
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