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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 
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) Pilot recreatief hardloop interval-training op dinsdag 5 en 19 april 18.45-20.00 uur, 

gratis deelname bij deze pilots 
8) Wandelgroep (recreatief) op de woensdagochtend van 10.15 tot 12.00 uur à €2, 

inclusief een consumptie 
9) 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 
10) Bootcamp voor jongeren op donderdag 17.45-18.45 uur à € 3,50 
11) Walking Football op vrijdagavond van 19.00 tot 20.00 uur à €2,50 
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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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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       02 april      19.00 uur      H. Mis Michaëlskoor 
Intenties: Jrd. Harrie & Mia Claessens - van Hooren 
 Truus Vanderbooren – Merken 
Na afloop lezing & uitleg over de lijkwade van Turijn door Dhr. Joep Habets 

 

In april iedere maandag 09.00 uur `n ochtend mis 
 

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. 
 

In mei iedere maandag 09.00 uur `n ochtend mis 
 

Zondag        01 mei          13.00 uur       Doopviering Raf Feij Kap. Slaven. 
Zaterdag      07 mei    19.00 uur     H. Mis. 
Intenties:    Truus Vanderbooren - Merken 
Zaterdag      14 mei    19.00 uur    H. Mis MK. 
Zaterdag      21 mei          19.00 uur        H. Mis GK. 
Zondag        22 mei          10.00 uur        EHC LL-orkest Harmonie.Kap.Slaven. 
Donderdag  26 mei          10.00 uur        H. Mis. 
Intenties:    Bèr & Jeannette Spronck – Pleumeekers. 
Zaterdag     28 mei          19.00 uur        H. Mis MK 
 

PALMPAASVIERING 
Op de hoek Lochterstraat/Heugemerstraat hing een wegkruis aan de gevel en 
werd onlangs vanuit de container gered door Dirk van Weijer (overbuurman)  
toen het pand verbouwd werd. Hij heeft het mogen overnemen van de huidige 
eigenaar en heeft het zover behandeld en een  mooie bekisting en versiering 
erom heen gemaakt. Wij willen dit kruis op palmzondag in het kader van de 
goede week een speciale gast laten zijn in onze mis. Bent U ook nieuwsgierig 
naar het resultaat? Kom zaterdag 9 april 19.00 uur naar de palmpaasviering. 
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Reizende tentoonstelling en lezing over de Lijkwade van Turijn 
bezoekt Heugem! 

De lijkwade van Turijn is een eeuwenoud linnen kleed met een vage beeltenis 
van een man. Geleerden reconstrueerden met die sporen een hele 
lijdensweg.  Is dit de lijkwade van Jezus? Over de echtheid wordt al eeuwen 
getwist.  

De expositie ‘De Lijkwade van Turijn’ bevat een levensgrote 
kopie van de lijkwade, een uitgebreid overzicht van 
archeologische vondsten, artefacten en toelichtingen op de 
diverse wetenschappelijke onderzoeken is te bezoeken 
zaterdag 02 april na de mis van 19.00 uur in de H. Michaël 
kerk van Heugem  De duur v/d lezing  
+/-1 uur en bezoek aan tentoonstelling 30 tot 45 min.  
Een vrije gift, voor onze parochiekerk voor de toch altijd 

bijkomende kosten is altijd welkom!   
Voor meer informatie www.parochieheugem.nl 
   

KRUIS GERED VAN DE ONDERGANG 
 

In januari 2022 werd het pand op de hoek Lochterstraat/Heugemerstraat 
(voormalige kapsalon) verbouwd. Het kruis lag ineens in de container en Dirk 
van de Weijer (overbuurman) was zeer verbaasd en ontfermde zich over het 
kruis. De gedachte die meteen door zijn hoofd spookte was dit kruis moet 
gered worden voor de gemeenschap van Heugem. Het is een speciaal kruis 
en hangt hier al decennia lang.  Dirk van de Weijer werkt als curator bij 
Schunk Glaspaleis in Heerlen en heeft onlangs de tentoonstelling over Keith 
Haring: Grace House Mural, mee ingericht. Een kenner op het gebied van 
kunst. Hij is aan de slag gegaan en heeft het kruis behandeld zodat het weer 

tegen weer en wind kan. Ook doet hij aan 
schermsport en heeft van oude lansen 
(symbolisch geknakte wapens) een mooie 
versiering gemaakt met daarop bevestigd 
bloemen van lood (inspiratiebron 
Bernaucherhaus kloster Kirchberg in Duitsland).  
Eromheen heeft hij zelf een houten bekisting 
gemaakt. Hij gaat het kruis aan zijn eigen huis 
bevestigen. Maar voordat dit gaat gebeuren zal 
het kruis eerst tijdens de Palmpaasviering 
zaterdag 9 april 19.00 uur een speciale gast zijn 
en gezegend worden. Bent u nieuwsgierig naar 
het resultaat? Zo kunnen we dankzij Dirk van de 

Weijer weer langs ons kruis fietsen in de buurt van hoek Lochterstraat / 
Heugemerstraat. 

 
 

Kerkloket 24/7 bereikbaar via  info@parochieheugem.nl 
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LOURDESREIS 
 
Al 100 jaar gaan mensen via Het Huis van de Pelgrim op bedevaart naar 
Lourdes, naar Maria in de grot. Iedereen kan Maria hier ontmoeten, al sinds 
de verschijningen in 1858. Het is een plek om te bidden, vragen bij Maria 
neer te leggen, om haar te bedanken, of zo maar rust te vinden. De vele 
kaarsjes die er branden getuigen van de duizenden pelgrims die zich elke dag 
tot Maria wenden. 
 

Met de vijf parochies van onze federatie willen we deelnemen aan de 
bedevaart van 5 t/m 13 september a.s. We reizen per luxe bus, met 
overnachtingen op de heenreis in Lisieux en Niort en op de terugreis in 
Nevers. Het is een volledig verzorgde reis op basis van volpension. 
 

U kunt zich voor deze bedevaart opgeven door het invullen van het 
inschrijfformulier met de sticker ‘parochies Maastricht-Oost’ , die u achter in 
onze kerken vindt. Hier ligt ook de folder van Huis voor de Pelgrim. Daarin 
vindt u alle informatie over deze bedevaart. De folder kunt u mee naar huis 
nemen. 
 

Het ingevulde formulier kunt u sturen naar: 
Huis voor de Pelgrim, Raadhuisplein 1, 6226 GN. Maastricht  
of afgeven aan kapelaan Slaven, Severenstraat 7 in Amby, of persoonlijk als 
hij in de kerk is. We hopen op een grote groep deelnemers uit onze 
parochies. 
 
Kapelaan Slaven 
 

 
Zoek je naar publiciteit voor je bedrijf? 

 
Dat kan eenvoudig en goedkoop via de Baorebinder. 

 
Plaats dan een advertentie.  

Bv. dit model - ¼ van een A5 formaat  - kosten € 20,00 
 

Vraag ook naar andere mogelijkheden via 
redactie@baorebinder.nl 
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pietersautos@ziggo.nl 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
  
 
  
 

 
 
 

 

 
 
 
 

OUD PAPIER in week 15,  
dat is op zaterdag 16 april a.s. 

 



10

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

 
 

   
 
HOOFDSPONSOR 

 
Programma voor zaterdag 2 april 2022 
RKHSV jeugd – thuiswedstrijden 
RKHSV G1-EHC/HEUTS G1 14.45 uur 
RKHSV JO17-1-HASLOU JO17-1 13.00 uur 
RKHSV JO17-2-DVO JO17-2JM 15.15 uur 
RKHSV MO15-1-ST SNA/CONVENTUS’03 MO15-1 11.00 uur 
RKHSV JO13-1-VV MAASTRICHT WEST JO13-1 11.00 uur 
RKHSV JO13-2-HASLOU JO13-2  11.00 uur 
RKHSV JO11-1-WALRAM JO11-1JM 09.30 uur 
RKHSV JO10-1-SPC JEKERDAL JO10-4 09.30 uur 
RKHSV JO9-2-BERG’28 JO9-2 09.30 uur 
RKHSV JO8-2-VV MAASTRICHT WEST JO8-3 09.30 uur 
 
RKHSV jeugd – uitwedstrijden 
EHC/HEUTS G2-RKHSV G2 12.00 uur 
RKSV MINOR/WIJNANDIA JO19-1-RKHSV JO19-1 12.15 uur 
FC LANDGRAAF JO19-2-RKHSV JO19-3 14.30 uur 
DVO JO14-1-RKHSV JO14-1 13.15 uur 
KEER MO13-1-RKHSV MO13-1 09.30 uur 
SJO KRIJTLAND JO10-2-RKHSV JO10-2 10.15 uur 
BEKKERVELD JO10-5-RKHSV JO10-3 10.45 uur 
SPC.JEKERDAL JO9-4JM-RKHSV JO9-1 08.45 uur 
SJO BMR/SNC’14 JO8-1-RKHSV JO8-1 09.30 uur 
 
Programma voor zondag 3 april 2022 
RKHSV en DBSV 1 seniorenteams 
RKASV 1-RKHSV 1 14.30 uur 
SPC.JEKERDAL 2-RKHSV 2 11.45 uur 
BMR 2-RKHSV 3 11.30 uur 
GEERTRUIDSE BOYS 3-RKHSV 5  11.00 uur 
SPC JEKERDAL 5- RKHSV 6 12.30 uur 
DBSV 1- BERG ‘28 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 9 april 2022 
RKHSV jeugd – thuiswedstrijden (inhaalprogramma) 
RKHSV JO19-2-ROODGROEN/HEUVEL JO19-2 13.00 uur 
RKHSV JO14-1-DAALHOF JO14-1 11.00 uur 
RKHSV JO10-2-SV MEERSSEN JO10-1 09.30 uur 
RKHSV JO10-3-SJO KRIJTLAND JO10-3 09.30 uur 
RKHSV JO9-1-ST SCHIMMERT/GSV’28 JO9-1 09.30 uur 
RKHSV JO8-1-SCHARN JO8-3 09.30 uur 
 
RKHSV jeugd/senioren – uitwedstrijden (inhaalprogramma) 
DFO’20 MO19-1-RKHSV MO19-1 15.00 uur 
CAESAR JO17-1-RKHSV JO17-1 15.15 uur 
LANGEBERG JO17-1-RKHSV JO17-2 14.30 uur 
SVO DVC’16 MO15-1-RKHSV MO15-1 09.30 uur 
BERG’28 JO13-2JM-RKHSV JO13-2 11.00 uur 
LEONIDAS-W MO13-2-RKHSV MO13-1 11.00 uur 
SJO KRIJTLAND JO11-1-RKHSV JO11-1 11.30 uur 
HEER JO10-2-RKHSV JO10-1 10.00 uur 
SJO KRIJTLAND JO9-3-RKHSV JO9-2 10.15 uur 
KEER JO8-1-RKHSV JO8-2 09.00 uur 
FC KERKRADE WEST G1-RKHSV G1 12.45 uur 
 
Programma voor zondag 10 april 2022 
RKHSV en DBSV 1 seniorenteams 
RKHSV 1-RKUVC 1 

Na afloop  
DJ Harry S.  

in onze sportkantine: wees welkom!!! 

14.30 uur 

RKHSV 2-SV MEERSSEN 2 11.45 uur 
RKHSV VR1-RKSVB VR1  12.00 uur 
RKHSV 3-SIMPELVELD/ZWART-WIT’19 3 09.30 uur 
RKHSV 4-FC GULPEN 2 09.30 uur 
RKHSV 5-RKASV 5 10.00 uur 
RKHSV 6-GEERTRUIDSE BOYS 2  14.00 uur 
RKHSV 7-RKASV 5 14.00 uur 
WILLEM I 1-DBSV 1 14.30 uur 
 



12

Kruiswoordpuzzel 

 
Horizontaal: 1. Vogel 6. Edelsteen 9. Onderzoeksinstituut 10. Huidaandoening 12. In 
zichzelf gekeerd 15. Engelse drank 17. Beursnotering 18. Uitgestrekte vlakte 20. Een 
en ander (afk.) 21. Amnesty International 22. Verdroogd en flets 24. Betovering 25. 
Pils 27. Geit 28. Kluis 29. Algemeen Beschaafd Nederlands 30. Betalen van smeergeld 
32. Buiten dienst 33. Watering 34. Plaats in Rusland 36. Plaats in Z.-Holland 38. Plaag-
geest 39. Oorlogsterrein 41. Grondstof voor bier 42. Bijbelse vrouw 44. Graansoort 
45. Schrikbeelden   
 
Verticaal: 1. Sluithaak voor boeken 2. Laten weten 3. Motorraces 4. Griezelig 5. Jon-
gensnaam 6. Sporter 7. Geneeskundige 8. Looizuur 11. Partij in een rechtsgeding 13. 
Deel van servies 14. Bid (Lat.) 16. Omroep 19. En ook 21. Meisjesnaam 23. Boom 24. 
Failliet 25. Oppas 26. In buitengewone dienst 28. Tropisch oliehoudend gewas 30. 
Complete werk van een kunstenaar 31. Vis 33. Lomp 35. Kenbaar maken 36. Vol-
doende gekookt 37. In de stijl van (muz.) 40. Boom om te versieren 43. Symbool voor 
zilver  

Maak kans op een cadeaubon ter waarde van € 10, te besteden bij 
de PLUS Franssen te Heugem. Stuur dan de oplossing van deze 
puzzel vóór 15 april a.s. naar redactie@baorebinder.nl 

Kruiswoordpuzzel 

 
Horizontaal: 1. Vogel 6. Edelsteen 9. Onderzoeksinstituut 10. Huidaandoening 12. In 
zichzelf gekeerd 15. Engelse drank 17. Beursnotering 18. Uitgestrekte vlakte 20. Een 
en ander (afk.) 21. Amnesty International 22. Verdroogd en flets 24. Betovering 25. 
Pils 27. Geit 28. Kluis 29. Algemeen Beschaafd Nederlands 30. Betalen van smeergeld 
32. Buiten dienst 33. Watering 34. Plaats in Rusland 36. Plaats in Z.-Holland 38. Plaag-
geest 39. Oorlogsterrein 41. Grondstof voor bier 42. Bijbelse vrouw 44. Graansoort 
45. Schrikbeelden   
 
Verticaal: 1. Sluithaak voor boeken 2. Laten weten 3. Motorraces 4. Griezelig 5. Jon-
gensnaam 6. Sporter 7. Geneeskundige 8. Looizuur 11. Partij in een rechtsgeding 13. 
Deel van servies 14. Bid (Lat.) 16. Omroep 19. En ook 21. Meisjesnaam 23. Boom 24. 
Failliet 25. Oppas 26. In buitengewone dienst 28. Tropisch oliehoudend gewas 30. 
Complete werk van een kunstenaar 31. Vis 33. Lomp 35. Kenbaar maken 36. Vol-
doende gekookt 37. In de stijl van (muz.) 40. Boom om te versieren 43. Symbool voor 
zilver  
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Persbericht  
Veer kieke neit óm, veer blieve neit sjtaon, 
veer zaen klaor óm wiejer te gaon… 

                            
En dat doen we op zaterdag 2 juli 2022. Want op deze dag zal 
Nieuwstadt het middelpunt zijn van de euregio. Meer dan 140 
zangers, muzikanten, acteurs en vrijwilligers staan die dag op hèt 
culturele podium van dit jaar:  
 

 ’t PASSIE verhaol – 2022  
 Het was even slikken voor de organisatie, een nieuwe datum. Maar 
inmiddels zijn de vrijwilligers van ’t PASSIE verhaol en de crewleden 
van Stichting Tiba wel wat gewend. Dus schouders eronder en binnen 
de huidige mogelijkheden meteen weer verder. Want ondanks de 
“extra” tijd die we nu gekregen hebben moet er nog veel gebeuren om 
deze megaproductie tot een groot succes te brengen. Met zoveel 
talent van eigen bodem (lees Midden-Limburg, Seflkant en Maaseik) 
moet dat zeker gaan lukken.  
  
Wat niet veranderd is de inzet van iedereen en de datum van de ticket 
verkoop.  Tickets voor het evenement en de bijzondere Proloog zijn 
vanaf 1 februari te bestellen via www.ticketcrew.nl/tickets  
 
Met PASSIEvolle groet,  Edith en Bas 
't PASSIE verhaol – 2022 - Stichting Tiba – Nieuwstadt 
 

 

 

Oplossing kruiswoordpuzzel van week 07.2021 was 
 

s n e e u w k l o k j e 
 

De PLUS Franssen tegoedbon gaat naar mevr. Lilian Aarts. Proficiat. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Lente. 
 
Alles naar de knoppen en toch geweldig!  
 
Uit de dromen van de lente wordt in de herfst jam gemaakt. 
 
Maart roert zijn staart, april doet wat hij wil en mei doet er ook nog wat bij. 
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Van Heugem naar Randwyck 
Valerie, de dochter van de smid van Heugem 
 
Ze verhuisde onlangs van haar ouderlijk huis in Heugem naar een eigen 
appartement in Randwyck. Ze blijft in de buurt, want ze houdt van deze streek. 
Een interview met Valerie Kroeg (25), de dochter van de smid aan de Oude 
Maasstraat. 
 
Valerie is edelsmid, studeert aan de kunstacademie en werkt als onderwijsassistent 
bij het Bernard Lievegoed College. De lezers van de Baorebinder zullen vooral haar 
vader kennen: No Kroeg, de smid van Heugem. No Kroeg heeft de smederij 
overgenomen van Sjirra Beckers. Valerie blijft niet alleen geografisch dicht bij haar 
vader No Kroeg, maar ook ambachtelijk. Valerie is namelijk behalve docent, ook 
edelsmid. 
 
Valerie verhuisde deze maand van Heugem naar een appartement bij Vernieuwend 
Wonen Maastricht, naast café Thembi. Haar woning heeft ze geschilderd in 
leemkleuren. Centraal in de woonkamer staat een draaibaar fauteuil. Buiten op het 
balkon vangt Valeries vriend een streep lentezon. Valerie gaat thee maken. Ze vult 
een ouderwetse fluitketel. Ze vertelt over haar opleidingen. Dit jaar studeert ze af aan 
de kunstacademie in Maastricht. ‘Ik heb eerst twee jaar de opleiding kunstsmid 
gedaan in Schoonhoven. Maar nu op de kunstacademie werk ik met klei. Ik maak 
ledematen van klei. Het is voor mij een gevecht geweest om iets te maken dat geen 
functie heeft. In Schoonhoven was de opleiding heel klassiek ambachtelijk. Je moet 
heel precies werken, tot op de millimeter. Het was technisch en ambachtelijk. Er zat 
totaal geen vrijheid in je manier van werken. Na twee jaar wilde ik terug naar mijn 
stad Maastricht. Daar ben ik blind in de opleiding tot autonoom kunstenaar gestapt. 
Dat was zo anders, dat ik geregeld heb overwogen om te stoppen. Ondertussen heb 
ik een baan geregeld. Sinds een half jaar werk ik deeltijd bij het Bernard Lievegoed 
College als onderwijsassistent handvaardigheid, kunst beeldend en soms textiel. 
Komend schooljaar kan ik blijven. Ik studeer deze zomer af en dan begin ik aan de 
kopopleiding van twee jaar deeltijd om de lesbevoegdheid te halen.’ 
 
‘Ik ben geboren en getogen in Maastricht. Ik ben de dochter van de smid aan de 
Oude Maasstraat in Heugem. Mijn vriend komt ook uit de buurt. Hij studeert in 
Rotterdam. Ruimtelijke vormgeving. Hij wil uiteindelijk een master architectuur doen. 
Hij is af en toe hier. Of ik vaak naar Rotterdam ga? Te weinig. Als ik ga, ga ik vooral 
voor hem. Ik houd niet zo van grote steden. Hier is het rustig. Ik hoor hier natuurlijk 
wel de kinderen van de basisschool aan de Leuvenlaan. Maar dat vind ik heerlijk. Dat 
is jeugd, leven. Daar kan ik echt van genieten.’ 
 
In de woonkamer hangen wat schilderijtjes van opgezette dieren: een exotisch 
wandelend blad, twee schorpioenen. ‘Ik houd erg van insecten’, zegt ze. Ze had 
wandelende takken vroeger. Nu heeft ze geen huisdieren. ‘Maar er komt wel een 
poes’, zegt ze. ‘Want thuiskomen in een leeg huis, dat vind ik niks.’ Hiervoor woonde 
ze in een tuinhuis bij haar ouders. Nu bij Vernieuwend Wonen Maastricht. Dat is een 
kleine zelfstandige woningvereniging met zelfwerkzaamheid. ‘We zullen zien of dat 
bevalt. Zo niet, dan kan ik nog altijd terug naar het tuinhuis in Heugem!’ 
 
Sander Bisscheroux  
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