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“”Zij die in oorlog zijn met anderen, 

zijn niet in vrede met zich zelf”” 

 
 

“” Vrede kan niet bewaard worden  

door middel van strijdkracht,  

het kan alleen bereikt worden  

door middel van gezond verstand!”” 



2

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 
AniCura 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 0616356133 

 
De Baorebinder is ook te lezen op www.HeugemRandwyck.nl 
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HOESKAMER “UT GROETE GELÖK” 

ELKE MAANDAG van 13 tot 16 uur 
in de sportkantine van Heugem 

Verder staat HOESKAMER “UT GROETE 
GELÖK” maandag 11 april in het teken van 
de gezonde Paaslunch. SMILE biedt de 
deelnemers aan de hoeskamer een gratis 
gezonde Paaslunch aan die verzorgd wordt 
door de chef-koks van Pombella. Kom ook 
proeven en smullen!  Aanmelden is vereist en 
kan in de kantine van RKHSV tijdens de 
hoeskameredities van maandag 21 en 28 
maart en 4 april. Het aantal plaatsen is 

beperkt dus meld je snel aan. IEDEREEN IS WELKOM! 
_______________________________________________________ 
Lopende SMILE activiteiten – meer info via info@smile043.nl 
Eerste kennismakingsles is gratis!!! 
 
1) Hoeskamer Ut groete Gelök op maandag 13.00-16.00 uur, vrije inloop, gratis kopje 

koffie of thee  
2) Helpdesk voor internetgebruikers op maandag 11.00-12.00 uur, vragenuurtje 
3) Buitengewoon Fit (bootcamp voor ouderen) op maandag 13.00-14.00 uur à €3,50 

per deelname 
4) Bootcamp op maandag en woensdag 18.30-19.30 uur en op donderdag 19.00-20.00 

uur, €3,50 per deelname 
5) Tai chi op de dinsdagochtend van 10.30 tot 11.30 uur. €6 per deelname of €50 voor 

een 10-rittenkaart, inclusief kopje koffie of thee 
6) Schaakcafé op dinsdagmiddag van 14.30 tot ongeveer 17.00 uur à €3, inclusief 

koffie of thee 
7) Wandelgroep (recreatief) op de woensdagochtend van 10.15 tot 12.00 uur à €2, 

inclusief een consumptie 
8) Yoga op de donderdagmiddag van 16.00 tot 17.00 uur. €6 per deelname of €50 voor 

een 10-rittenkaart, inclusief kopje koffie of thee 
9) Bootcamp voor jongeren op donderdag 17.45-18.45 uur à € 3,50 
10) Walking Football op vrijdagavond van 19.00 tot 20.00 uur à €2,50 
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Overdracht archief en vaandel van het Heugems Mannenkoor 
aan het Regionaal Historisch Centrum Limburg. 
 
 
Het Heugems mannenkoor heeft van 1968 tot en met 2016 een 
actieve rol gespeeld in onze Heugemse gemeenschap en ver 
daarbuiten. 
Na het opheffen van de vereniging is door de liquidatie-commissie 
contact gezocht met het Regionaal Historisch Centrum Limburg 
(RHCL) over opname van het HMK-archief en het vaandel. 
Het Regionaal Historisch Centrum Limburg in Maastricht verzamelt, 
beheert en presenteert archieven en collecties van instellingen en 
particulieren in de provincie Limburg. Het is een van de Regionale 
Historische Centra in Nederland. 
 
Door de compleetheid van de stukken is het HMK-archief voor 
toekomstig historisch onderzoek interessant en van waardevolle 
betekenis. 
Daarom is op 4 maart jl. het HMK-archief met het vaandel 
overgedragen aan het RHCL.  
 
Voor degene die interesse hebben in de geschiedenis van het koor 
zijn er nog een achttal jubileumboekjes uit 1993 beschikbaar. Deze 
geven een fraai tijdsbeeld van de eerste 25 jaar van het koor. Een 
boekje is gratis af te halen bij Jo Bouchoms, telefonisch bereikbaar 
onder nummer 06-27373073. 
 
Met de overdracht van het HMK-archief en het vaandel zijn de 
activiteiten van de liquidatie-commissie van het Heugems 
Mannenkoor definitief beëindigd. 
 
Joost Smeets, voorzitter liquidatie-commissie HMK. 
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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      19 maart       19.00 uur H. Mis gezinskoor          Kap. Slaven 
Zaterdag      26 maart       19.00 uur  H. Mis Michaëlskoor        Kap. Pavel 
Intenties:     familie Nelissen-Lacroix. 
Zaterdag       02 april      19.00 uur      H. Mis Michaëlskoor 
Intenties:    Jrd. Harrie & Mia Claessens - van Hooren 
Na afloop lezing & uitleg over de lijkwade van Turijn door Dhr. Joep Habets 
Zaterdag      09 april    19.00 uur      H. Mis Palmpaasviering Gezinskoor. 

Intenties:  Jrd. Pierre & Mia Smeets - Hanssen;  
Maandag     11 april          09.00 uur  H. Mis & Boeteviering. 
Donderdag  14 april    19.00 uur  H. Mis witte donderdag.   Kap. Slaven 
Vrijdag         15 april    15.00 uur  Goede vrijdag Kruisweg. Kap. Slaven 
    16.30 uur    Kinderkruisweg.   Kap. Slaven 
Zaterdag      16 april     21.30 uur  Paaswake michaëlskoor Past.Everard 
Intenties:      Ouders Lins & Jeanne v.d. Boorn - Pieters: Anneke Pieters; 
Zondag        17 april    10.00 uur  H. Mis Paaszondag.          Kap. Pavel 
Intenties:      Wil Quaaden; Bèr & Jeannette Spronck – Pleumeekers: 
Zaterdag      23 april    19.00 uur      H. Mis gezinskoor 
Intenties:  Zeswekendienst Fieny Baan – Dohmen; Jrd. Fam. Nelissen-Lacroix 
Zaterdag      30 april    19.00 uur  H. Mis. 
Intenties:     Jrd. Ouders Bollen – Urlings; Ouders Overhof – Pieters & Ilse. 
 
 

KERKLOKET 
Op donderdag 03 maart overleed, in  leeftijd van 84 jaar, Fieny Baan-Dohmen  
,weduwe van John Baan. Donderdag daaropvolgend, hebben wij in de  
plechtige uitvaartdienst, muzikaal opgeluisterd door de mooie zang van het 
Gezinskoor, afscheid van haar genomen en haar begeleid naar haar laatste 
rustplaats op ons kerkhof. Velen kenden haar als een vrouw van levenslust, 
wilskracht en zorg. Bovenal als Fieny, sociaal bewogen  door haar grote inzet 
o.a. voor onze parochie, als vrijwilligster voor de bewoners van La Valence.  
Zo zal zij blijvend voortleven in de harten van velen. Als moeder van Johnny 
en schoonmoeder van Annemie, als liefdevol familielid zal zij overal zijn waar 
zij gaan of staan. Laat dit  een troost zijn voor hen die haar nu intens zullen 
missen. Mag zij, als een diepgelovige vrouw, samen met haar overleden 
echtgenoot John, nu delen in de Eeuwige Vreugde van de Heer. Wij bidden 
voor haar zielenrust. 

 
Kerkloket 24/7 bereikbaar via  info@parochieheugem.nl 
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PAROCHIAAL SCHRIJVEN 
De meesten van ons hebben uitbundig carnaval gevierd. Het corona is wat 
zwakker geworden, dan konden wij wat meer feest vieren! Misschien hebben 
wij zo intensief carnaval gevierd dat wij nu tijd nodig hebben om iets anders te 
doen: om te vasten.  De vastentijd of de veertigdagentijd genaamd, is een 
heel bijzondere en belangrijke tijd van de voorbereiding op een belangrijkste 
feest van ons christenen:  de Pasen! Met Pasen vieren we dat Christus het 
kwaad, zelfs de dood heeft overwonnen en dat wij als wij met Hem zijn, 
hoeven voor niets meer bang te zijn.  
Laten we daarom gaan vasten om nog intenser de Pasen te kunnen vieren!  
Maar hoe kunnen we vasten? De kinderen snoepen meestal niet meer, 
anderen willen met de armen  voedsel of geld delen. Nog anderen gaan de 
relatie met God herstellen (door een gebed of het sacrament van de 
verzoening). En u, wat gaat u in de vastentijd doen? In ieder geval laten wij in 
deze tijd voor de vrede in de wereld bidden vooral voor de situatie in Ukraine, 
dat er geen oorlog mag zijn, waar dan ook in de wereld. 
 

Kap. Pawel Zelazny 
 

 
Beste medeparochianen 
Op as-woensdag 2 maart is de landelijke Vastenactie begonnen. Het thema 
van dit jaar is “Je land is je leven”. De campagne staat in het teken van het 
beschermen van landrechten van inheemse volken.  
De vastenactie streeft naar een wereld waarin mensen zelf kunnen werken 
aan hun waardigheid én beschikken over de mogelijkheden daarvoor. Mensen 
kunnen voor zichzelf en hun gezin zorgen en welvaart wordt rechtvaardig 
verdeeld binnen gemeenschappen. Helaas is deze wereld op veel plaatsen 
nog maar een droom. Op veel plekken in de wereld worden de “grondrechten” 
van mensen geschonden en worden zij van hun land verdreven om plaats te 
maken voor projecten die rijkdom geven aan een kleine elite. 
De vastenactie wil voor deze mensen in de bres springen en ze ondersteunen 
ongeacht hun geloofsovertuiging, hun etnische achtergrond, hun sekse of 
afkomst. 
Nu is diezelfde as-woensdag bekend geworden dat de opbrengsten van de 
Vastenactie ook ten goede zou kunnen komen aan de slachtoffers van de 
oorlog in Oekraïne. Een groot dilemma voor de Vastenactie-groep. We 
hebben besloten om tijdens de vasten aan te sluiten bij de hulp aan de 
oorlogsslachtoffers in Oekraïne, maar op een ander moment dit jaar nl de 
Advent actie te voeren in het kader van “Je land is je leven”.  
Wij willen graag een beroep doen op uw steun. 
Vastenactiezakjes kunnen ingeleverd worden in de kerk na afloop van de mis, 
maar ook in de brievenbus gedaan worden van : 

Hub Sour  De Beente 62c.             Reinier Kreutzkamp  Oosterweg 47. 
 

Hartelijke dank, namens de PBR. 
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pietersautos@ziggo.nl 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
  
 
  
 

 
 
 

 

 
 
 
 



10

Lentefeestje voor het hele gezin 

Lammetjes dag op de Sint-Pietersberg 
 
Natuurmonumenten op de Sint-Pietersberg viert het begin van de lente met de 
Lammetjes Dag op Hoeve Lichtenberg. Sinds het begin van het jaar zijn er een 
paar honderd Mergelland lammetjes en Nederlandse landgeitjes geboren. Op 
zaterdag 19 en zondag 20 maart zet de herder de poorten van de schapenstal van 
hoeve Lichtenberg wagenwijd open en is iedereen van harte welkom om een 
kijkje te komen nemen. Rondom de stal, in en om de hoeve organiseren we een 
gezellig lentefeestje voor het hele gezin met leuke voorjaarsactiviteiten. Hoeve 
Lichtenberg, Lichtenbergweg 2, Maastricht is te bezoeken op zaterdag 19 en 
zondag 20 maart van 11.00 tot 16.00 uur. 
 
Lammetjes kijken en leuke kinderactiviteiten 
Tijdens de lammetjes dagen graast de kudde met alle kersverse lammetjes rondom de 
hoeve. De deuren van de stal staan wagenwijd open. Hier ontmoet je de allerjongste 
lammetjes. Door het jaar ben je de kudde vast en zeker al eens tegen gekomen op de 
Sint-Pietersberg of in de groeve, maar een kijkje in de stal is alleen deze dag 
mogelijk. Tegen een vergoeding van € 2,50 per persoon (tot 4 jaar gratis) kun je 
komen kijken in de stal en deelnemen aan de extra activiteiten op hoeve Lichtenberg. 
Leden van Natuurmonumenten en OERRR hebben natuurlijk gratis toegang. Wil je 
kindje onder de 4 jaar toch deelnemen aan de activiteiten, koop dan wel een kaartje. 
Maak een lentespeurtocht rondom de hoeve, laat je schminken als een lammetje, ga 
op de foto en knutsel je eigen herdersstaf of wollige lammetje. Bij de vrijwilligers is 
koffie, thee en appelsap verkrijgbaar. Om de honden van de herders niet ongerust te 
maken, zijn andere honden niet welkom en zwangere vrouwen adviseren we om niet 
de schapenstal te bezoeken. 
 
Bereikbaarheid en parkeren 
Hoeve Lichtenberg is alleen te voet bereikbaar. Parkeer bij het Oog van Sint Pieter. 
Parkeren is ook mogelijk bij AINSI (Lage Kanaaldijk ± 1 km) of bij Chalet D’n 
Observant aan de rand van de groeve. Van hieruit wandel je met een stevige maar 
prachtige wandeling van ruim 2,5 km over de overgangszone langs de groeve, de trap 
omhoog naar hoeve Lichtenberg. 
 
Reserveren 
Koop online je kaartje op www.natuurmonumenten.nl/agenda. Leden van 
Natuurmonumenten en kinderen van OERRR hebben op vertoon van hun 
lidmaatschapskaart gratis toegang en mogen gratis deelnemen aan de activiteiten, 
maar adviseren we wel om online een gratis ticket te boeken. Je kunt per uur vanaf 
11.00 uur inschrijven zodat we de drukte kunnen spreiden. Besluit je bij het boeken 
van je ticket lid te worden, dan krijg je de kaartjes gratis. Je kunt ook lid worden aan 
de poort van hoeve Lichtenberg. Dan wacht er een mooi cadeautje op je! 
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ALLEEN JIJ KAN JEZELF VERANDEREN; GEEF DIE KRACHT NIET WEG! 
 

       

 

 
 

Het kan weer, onze Paasviering. 
Donderdag 14 april om 13 uur 

in de Klaekeburg. 
 

Het kan weer en daar is de afdeling van de Zonnebloem verheugd over. 

Als eerste grote activiteit houden wij dit jaar onze Paasviering in de 
Klaekeburg en wel op donderdag 14 april om 13:00 uur, eindtijd 16:00 uur. 

Wij nodigen iedereen hiervoor uit en vragen een bijdrage van 4€ per 
persoon. Maar hier krijgt u ook iets voor terug, zoals u dat gewend bent.  

De middag zal muzikaal omlijst worden en de Paasviering geeft een goede 
opstap naar het Paasfeest. 

Iedereen die deze middag samen met ons wil vieren kan zich opgeven bij 
John Gunther telefoon 06 163 56 133 of per mail john.gunther65@ziggo.nl 
en dit graag voor 2 april. 

John Gunther,, 

Afdelingsvoorzitter Zonnebloem Heugem, Randwijk de Heeg. 

 

 

OUD PAPIER in week 11,  
dat is op zaterdag 19 maart 
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     Secretariaat RKHSV 
Kapittellaan 38, 6229VP Maastricht 
 06-12141452 kantine.  043-3672213  
secretaris@rkhsv.nl           www.rkhsv.nl 

 
 

   
 
HOOFDSPONSOR 

 
Programma voor zaterdag 19 maart 2022 
RKHSV jeugd – thuiswedstrijden 
RKHSV MO19-1-ST UOW’02/LHC MO19-1 14.00 uur 
RKHSV MO15-1-LEONIDAS-W MO15-1 11.00 uur 
RKHSV JO13-1-KEER JO13-1 11.00 uur 
RKHSV JO13-2-FC GELEEN ZUID JO13-2JM 11.00 uur 
RKHSV MO13-1-ROOD GROEN LVC’01 MO13-1 09.30 uur 
RKHSV JO10-1-HASLOU JO10-1JM 09.30 uur 
RKHSV JO9-2-KEER JO9-2 09.30 uur 
RKHSV JO8-2-SPC.JEKERDAL JO8-9JM 09.30 uur 
 
RKHSV jeugd – uitwedstrijden 
VV MAASTRICHT WEST G1-RKHSV G1 13.00 uur 
WDZ JO19-1-RKHSV JO19-1 15.00 uur 
SPC JEKERDAL JO19-2-RKHSV JO19-2 15.15 uur 
GEULSCHE BOYS JO19-1-RKHSV JO19-3 14.30 uur 
VOERENDAAL/RKSVB JO14-1-RKHSV JO14-1 11.45 uur 
SVME JO11-1-RKHSV JO11-1 09.30 uur 
MINOR/WIJNANDIA JO10-1-RKHSV JO10-2 09.00 uur 
SPC.JEKERDAL JO10-5JM-RKHSV JO10-3 08.45 uur 
BERG’28 JO9-1JM-RKHSV JO9-1 11.00 uur 
DAALHOF JO8-1-RKHSV JO8-1 09.30 uur 
 
Programma voor zondag 20 maart 2022 
RKHSV en DBSV 1 seniorenteams 
RKVV NEERBEEK 1-RKHSV 1 14.30 uur 
EIJSDEN 2-RKHSV 2 11.30 uur 
BUNDE VR1-RKHSV VR1 12.30 uur 
LINDENHEUVEL/H’BLOEM 3-RKHSV 3 11.00 uur 
RKMVC 2-RKHSV 4 11.00 uur 
LEONIDAS-W 8-RKHSV 5 12.00 uur 
LEONIDAS-W 6-RKHSV 6 11.30 uur 
SCHARN 7-RKHSV 7 10.30 uur 
DBSV 1-LEONIDAS-W 1 14.30 uur 
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     Secretariaat RKHSV 

Kapittellaan 38, 6229VP Maastricht 
 06-12141452 kantine.  043-3672213  
secretaris@rkhsv.nl           www.rkhsv.nl 

 
 

   
 
HOOFDSPONSOR 

 
Programma voor zaterdag 26 maart 2022 
RKHSV jeugd – thuiswedstrijden (inhaalprogramma) 
RKHSV G1-SV HEYTHUYSEN G1 14.45 uur * 
RKHSV JO14-1-EIJSDEN JO14JM 11.00 uur 
RKHSV MO13-1-KEER MO13-1 09.30 uur 
RKHSV JO10-2-SJO BMR/SNC14 JO10-1 09.30 uur 
RKHSV JO10-3-EIJSDEN JO10-3G 09.30 uur 
RKHSV JO9-1-SV MEERSSEN JO9-1 09.30 uur 
RKHSV JO8-1-VV MAASTRICHT WEST JO8-2 09.30 uur 

* Tijdstip wordt wellicht vervroegd 
 
RKHSV jeugd/senioren – uitwedstrijden (inhaalprogramma) 
BSV LIMBURGIA JO19-1-RKHSV JO19-1 15.00 uur 
RKASV JO19-2- RKHSV JO19-2 14.30 uur 
FC LANDGRAAF JO17-1-RKHSV JO17-1 13.30 uur 
FC ROERDALEN MO15-1-RKHSV MO15-1 15.00 uur 
SCHARN JO13-2-RKHSV JO13-1 11.30 uur 
DAALHOF JO13-2-RKHSV JO13-2 10.00 uur 
SPC.JEKERDAL JO11-4JM-RKHSV JO11-1 09.45 uur 
SJO HEUVELLAND JO10-1-RKHSV JO10-1 10.30 uur 
VV MAASTRICHT WEST JO9-3-RKHSV JO9-2 10.00 uur 
SCHARN JO8-4-RKHSV JO8-2 08.45 uur 
CAESAR G1JM-RKHSV G2 11.45 uur 
 
Programma voor zondag 27 maart 2022 
RKHSV en DBSV 1 seniorenteams 
RKHSV 1-BUNDE 1 14.30 uur 
RKHSV 2-SCHARN 2 11.45 uur 
RKHSV VR1-SVO DVC’16 VR1 12.00 uur 
RKHSV 3-SVME 2 10.00 uur 
RKHSV 4-RKIVV 1 09.30 uur 
RKHSV 5-SPC.JEKERDAL 6 09.30 uur 
RKHSV 6-SCG 3  14.00 uur 
RKHSV 7-BERG’28 4 14.00 uur 
SCHIMMERT 1-DBSV 1 14.30 uur 
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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 de 
week van 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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