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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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SPM-raadslid Jos Boelen betrokken bij 
toekenning eerste Maastrichtse Jeugdlintjes 
 

 
SPM-raadslid Jos Boelen heeft de afgelopen tijd 
mogen constateren dat Maastricht veel jongeren 
telt met het hart op de goede plaats en de 
bereidheid om anderen te helpen. Boelen zegt dat 
naar aanleiding van de uitreiking van de eerste 
Maastrichtse Jeugdlintjes door wethouder 
Vivianne Heijnen (CDA. Economische Zaken). Zij 
verraste gisteren op digitale wijze drie jongeren en twee jongerenorganisaties met de 
boodschap dat hun een gemeentelijke onderscheiding was toegekend als blijk van 
waardering voor hun bijdrage aan de Maastrichtse samenleving. 
 
Selectiecommissie 
Tot 1 november 2020 konden jongeren en jongerenorganisaties genomineerd worden 
voor een Jeugdlintje. De nominaties zijn beoordeeld door een selectiecommissie, met 
daarin onder anderen de gemeenteraadsleden Jos Boelen (Senioren Partij 
Maastricht), Mat Brüll (CDA) en Claudia Demas (D66). Ook Milan Panis (JONGR) en 
Sarai Erkens (Code043) maakten deel uit van het gezelschap. 
 
Lockdown 
De lintjes gaan naar de 13-jarige Christien Albertz (zij bezorgde tijdens de eerste 
lockdown, samen met haar zus Floor, 540 maaltijden bij eenzame ouderen), Enzo van 
Golde (16 jaar; actief binnen het jeugd- en jongerenwerk van Trajekt) en Mohammed 
Maho (15 jaar; speler, jeugdtrainer en vrijwilliger bij voetbalclub RKHSV).  
Daarnaast werden de KinderAdviesRaad van het Maastricht UMC+ en 
jongerenbeweging Juupu een Maastrichts Jeugdlintje uitgereikt. Deze laatste 
organisatie organiseert activiteiten voor asielzoekers en is betrokken bij de 
armoedebestrijding in Maastricht. 
 
Verkiezingsbelofte 
SPM-raadslid Boelen is trots dat hij als lid van de selectiecommissie mede aan de wieg 
heeft gestaan van de eerste toekenningen van het Maastricht Jeugdlintje, zo laat hij 
weten. ,,Los gezien van het feit dat het hier in alle gevallen om fantastische jongeren 
gaat, heb ik met mijn werk in de selectiecommissie een van mijn verkiezingsdoelen 
waargemaakt. In mijn persoonlijke flyer voor de verkiezingen stond namelijk letterlijk 
dat ik de verbinding zou gaan zoeken tussen jongeren en senioren. Met de uitreiking 
van de eerste jeugdlintjes is dit al voor en belangrijk deel gelukt. Het is verder een 
prima manier om te laten zien dat de Senioren Partij Maastricht niet uitsluitend 
senioren vertegenwoordigt, maar er ook is voor de senioren van de toekomst.” 
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Bewondering 
De fractie van Senioren Partij Maastricht heeft diepe bewondering en groot respect 
voor alle jongeren die zich inzetten om medeburger te helpen en te ondersteunen, 
aldus Jos Boelen. ,,De jongeren en jongerenorganisaties die een jeugdlintje ontvangen 
hebben, zijn een geweldig voorbeeld voor anderen. Als Senioren Partij Maastricht 
hopen wij dan ook dat lintjes andere jongeren motiveren om zich ook ten dienste te 
stellen van de samenleving. Ik zou dan ook tegen alle jongeren willen zeggen: ‘de stad 
heeft jullie nodig!’” 
==================================================================== 
 
 
 

  
 
Vanaf 26 februari tot 28 maart a.s. is de A79 afgesloten van Maastricht 
tot Hulsberg richting Heerlen. Het verkeer vanuit Maastricht en ter 
hoogte van knooppunt Kruisdonk in de richting van Heerlen wordt 
omgeleid via Kruisdonk (A2 en A76). Gevoelsmatig denk je wellicht dat je 
dan omrijdt. Maar het zijn juist de sluiproutes langs de A79 die meer tijd 
kosten, zeker als veel weggebruikers dat doen en er file zou ontstaan. De 
A79 tussen Maastricht en Heerlen krijgt dit jaar een flinke opknapbeurt. 
De weg wordt veiliger, stiller en duurzamer. Het groot onderhoud aan de 
A79 wordt uitgevoerd in 4 fases. Tijdens elke fase is dan een deel van het 
traject zo’n 4 weken afgesloten. 
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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     06 maart      19.00 uur  H. Mis. Past. Everard de Jong 
Zaterdag 13 maart 19.00 uur H. Mis. 
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. 
Dinsdag 30 maart 19.00 uur  Boeteviering. 
 

Ook In de maand maart iedere maandag 09.00 uur `n ochtend mis 
 

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. 
Zaterdag 01 mel 19,00 uur H. Mis. 
  

Voor het opgeven van misintenties, doopsels, huwelijken 
en opvragen van doopbewijzen of andere informatie kunt 

u 24/7 terecht bij het kerkloket via  
info@parochieheugem.nl 

Fysiek bezoek iedere 1e donderdag v/d maand van 11.00 tot 11.30 uur. 
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d     Secretariaat RKHSV 
Kapittellaan 38, 6229VP Maastricht 
 06-12141452 kantine.  043-3672213  
secretaris@rkhsv.nl           www.rkhsv.nl 

 
 

   
 
HOOFDSPONSOR 

 
Vanaf zaterdag 23 januari geldt in 
Nederland een avondklok, 
wat betekent dat vanaf 21 uur 
iedereen thuis en binnen moet 
zijn. Daarnaast is het echter ook 
belangrijk dat onze leden door 
kunnen gaan met sporten. Wij 
passen onze trainingstijden dan 
ook hierop aan zodat iedereen 
kan trainen en op tijd thuis is.   

 
Nieuw vanaf woensdag 3 
maart is dat (jong-) 
volwassenen t/m 26 jaar 
zonder beperkingen in 
teamverband (buiten) 
mogen trainen. Concreet 
betekent dit dat een aantal 
seniorenteams en G 
teams (deels) weer gaan 
trainen: we wensen hen 
allemaal veel plezier! 
 
 

Ook nieuw vanaf 3 maart: de 
sportieve activiteiten van stichting 
SMILE worden in overleg met de 
deelnemers deels weer opgestart. 
Volg de berichten op social media of 
op www.smile043.nl. 
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IVN Maastricht 
jubileumactiviteit         

‘...50 Vogels spotten…’ 
 

 

Van zaterdag 29 mei 12.00 uur tot zondag 30 mei 12.00 uur. 
 

IVN Maastricht viert dit jaar haar 50-jarig bestaan. En hier gaan we veel 
aandacht aan besteden door het organiseren van een palet aan activiteiten. 
Eén van die activiteiten is de wedstrijd ‘50 Vogels spotten’, georganiseerd 
door de Werkgroep vogels van IVN Maastricht. Van zaterdag 29 mei 12.00 
uur tot zondag 30 mei 12.00 uur kunnen groepen vogelaars en gezinnen     
met kinderen proberen zoveel mogelijk vogelsoorten te spotten binnen de 
gemeente Maastricht. 
Vogelspotters kunnen zich verenigen in groepjes van maximaal   6 personen. 
Elk groepje zorgt voor een contactpersoon. Zoek binnen je vereniging of 
daarbuiten maatjes die dit ook een uitdaging vinden of doe mee als gezin. 
Voor de groep vogelaars die de meeste soorten weet waar te nemen is een 
prijs voorzien. 
Voor gezinnen is een afzonderlijke prijs te winnen.  
Het inschrijfgeld is € 2,- voor volwassenen en € 1,- voor kinderen. Het 
wedstrijdreglement wordt toegestuurd na aanmelding.  
Meld je voorlopig aan via e-mail: 50vogelsspotten@gmail.com   
Heb je vragen dan kun je die ook stellen via dit e-mailadres. 
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WIST U DAT NOG ? 
 
1983 (11/1) Op Randwyck krijgt de DGD “buren”, terwijl bouwrijpe 
grond wacht op de eerste spade van het MEC plan. De Kroon heeft 
gunstig beslist inzake het verlenen van congresfaciliteiten. 
 
1983 (26/1) Pastoor Steneker is nu 7 jaar in Heugem. Een geestelijke 
balans opmaken is moeilijk. Zou men kunnen spreken van “vette en 
magere jaren” dan zullen de komende jaren eerder mager dan vet zijn. 
Enkele getallen van de afgelopen 7 jaar: 139 doopsels, 234 1e 
communie, 91 huwelijken en 126 begrafenissen! 
Pastoor Steneker is een man die van zijn hart geen moordkuil maakt. 
Hij is Franciscaan en Fries van geboorte. Binnen zijn orde is hij een van 
de laatste geweest die de vermaarde Missies “gepreekt” heeft. Hij was 
een uitstekend predikant en wist de mensen telkens weer te boeien 
door zijn pakkende zondagspreken. De artikeltjes die hij wekelijks in de 
Baorebinder schreef onder de titel “Week in Week uit” waren gelezen. 
Misschien interessant om deze pennenvruchten in de toekomst nog 
eens apart te publiceren. Immers de jaren tachtig bleven woelig! 
Jarenlang was hij ook verbonden aan het Veldeke College als 
godsdienstleraar.. Op godsdienstgebied en zeker in het onderwijs 
veranderden de zaken enorm snel. Hij stond voor zijn kerk en de 
mensen die een beroep op hem deden. 
 
1987 (7/1) Het afscheid Pastoor Steneker werd gevierd in een volle 
parochiekerk. De hoogmis werd opgeluisterd door alle koren die 
Heugem rijk is onder leiding van Cees van Kooten. Ook het 
koperensemble van de harmonie droeg zijn muzikale steentje bij. Een 
bezielende preek over Driekoningen, waarin de pastoor zijn eigen 
afscheidswoorden verweven had. Een preek waar je stil van werd. Aan 
het einde van de viering sprak deken Maessen van Maastricht 
woorden van lof en waardering. Namens de parochie sprak Pierre 
Smeets, die op voortreffelijke wijze de mens Steneker, in zijn taak als 
Pastoor, schetste. Hierna namen de aanwezigen afscheid van hun 
pastoor. 
Tekst uit boekje 40jr BB en dank aan HistoHeura. 
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Nog even geduld …. 
 
 

Wij zijn alvast gestart met de 
voorbereidingen om straks 
weer heerlijk te kunnen 
tennissen op het tennispark  
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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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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