
Jaargang 58                   week 17                      27.04.2022               Oplage 2400

 
 
LA VALENCE verpleeghuis van Heugem.  2007 - 2022 
 
De eerste paal ging de grond in op 14.07.2005 met een feestelijke opening 
op 05 oktober 2007. Wat een juweeltje voor onze gemeenschap.  
 

Sterke en warme banden werden er opgebouwd tussen de nieuwe 
bewoners van La Valence (van Heugem), tussen de vele vrijwilligers en 
andere medewerkers, management en vele verenigingen, werkgroepen, 
scholen, Hoeskamer, Bronkvieringen, kermissen, en zo meer. 
Maar de tijden veranderen. Vanaf 01.06.2022 gaat La Valence over naar 
een expertisecentrum voor kortdurende ouderenzorg onder de naam 
VITALA+. 
 

Er blijven (slechts) GOUDEN herinneringen over. 
 

 

 

Samen trots 
op  

La Valence 
 

 
(Redactie BB) 
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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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Woordzoeker  

                                                                                         ©Puzzelstad.nl 
 

ADELAARSVIS 
ALPEN 
BANJER 
BUIK 
BUUR 
DESA 
ERAF 
EVANGELIE 
FILTER 
FIRMA 
HAAL 
 

IMES 
INVENTIEF 
ITALIC 
JICHT 
KINA 
MULAT 
NICE 
ODIN 
PAUZE 
PIAS 
SALEM 
 

SCHRIKBAREND 
SEPTISCH 
SJEIK 
SOCIETYNIEUWS 
STEIL 
TAARTSCHEP 
TEER 
TRACTIE 
VIADUCT 
VLECHTWERK 
ZWENDELEN 

 
Hoe werkt het? 
De woorden kunt u horizontaal, verticaal, diagonaal, van links naar 
rechts en achterstevoren wegstrepen. De letters die uiteindelijk 
overblijven, vormen een woord. Dat is de oplossing. 

 
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 14 mei a.s. naar redactie@baorebinder.nl 
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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 
 24/7 via:  info@parochieheugem.nl 

Rabo NL42RABO0117502286  t.n.v. PBR H. Michaël 
========================================================-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------C 

 

Zaterdag      30 april  19.00 uur  H. Mis.   Kap. Pawel. 
Intenties:     Jrd. Ouders Bollen–Urlings; Ouders Overhof – Pieters & Ilse. 
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        11.00 uur       EHC  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. 
Zaterdag     04 juni  19.00 uur       H. Mis. 
Intenties:        Truus Vanderbooren – Merken. 
Zondag       05 juni          10.00 uur      H. Mis. 
Intenties:               Ouders Overhof - Pieters & Ilse: Ouders Bollen - Urlings: 

                           Bèr & Jeannette Spronck -  Pleumeekers; Wil Quaaden. 
Zaterdag     11 juni          19.00 uur      H. Mis MK. 
Zaterdag     18 juni          19.00 uur      H. Mis GK. 
Zaterdag     25 juni          19.00 uur      H. Mis MK. 
Zondag       26 juni          09.30 uur      H. Mis + Processie.  
Zaterdag     02 juli           19.00 uur      H. Mis. 
Intenties:        Jrd. Cecilia & Louis Beckers; Truus Vanderbooren – Merken. 
 

Kerkloket 24/7 via  info@parochieheugem.nl 
 

PAROCHIAAL SCHRIJVEN 
 

"Over Pasen kun je niet preken" schrijft onze bisschop monseigneur Harrie 
Smeets (die ernstig ziek is: wij blijven voor hem bidden!) in zijn boek: 
"Getuigen van de Verrijzenis".  
Maar het is misschien moeilijk om over Pasen te spreken.  Het is misschien 
zelfs moeilijk om daarin te geloven. Wat betekent het vandaag voor mij? 
Zelfs de leerlingen, de apostelen van Jezus konden  daarin niet geloven! 
Maar de ontmoeting met Christus, die verrezen uit de doden is, heeft het 
leven van de apostelen hellemaal veranderd!   
Vanaf 17 april zijn wij als christenen begonnen om Pasen en Paastijd te 
vieren, 50 dagen lang! De vreugde van de overwinning van Christus op de 
dood en het kwaad, willen wij aan alle mensen van onze parochie brengen! 
Jezus Christus is verrezen en Hij houdt van ons! Mogen ook wij in deze 
Paastijd Christus ontmoeten, omdat Hij met ons is om ons lijden te dragen 
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om ons te vertroosten, om aan ons Zijn kracht te schenken om ook 
anderen te kunnen dragen en verdragen. Hij wil aan ons zijn eeuwig leven 
te schenken, het leven sterker dan de dood! 
 Laten wij ook in deze tijd voor de mensen, die vandaag alleen de dood 
ervaren: op een fysieke of geestelijke manier.  Wij bidden ook in het 
bijzonder voor Oekraïne, dat de vrede van de verrezene Christus ook daar 
mag heersen.  

Kap. Pawel Zelazny 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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. 
 

Oplossing kruiswoordpuzzel van week 13.2022 was 
 

s t a m g a s t 
 

De PLUS Franssen tegoedbon gaat naar Marieke Zwartjes. Proficiat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
KONINGSDAG in MAASTRICHT. 
Bij het verschijnen van deze Baorebinder was 
het programma  van Koningsdag deels voorbij. 
Wij hopen dat het voor iedereen een fijne dag is 
geweest. 
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Informatieavond bij sportcomplex EPV Tennis 
NATUURMONUMENTEN ZOEKT VRIJWILLIGERS VOOR DE SINT-
PIETERSBERG 
 
Natuurmonumenten wil op de Sint-Pietersberg en in de groeve 
haar bezoekers zo goed mogelijk ontvangen en informeren. Alle 
activiteiten worden op dit moment aangestuurd door een klein 
team medewerkers, maar draait dankzij de enthousiaste inzet van 
een groep vrijwilligers die actief zijn op de hele berg en in de 
groeve. Van informatievrijwilliger bij het Bezoekerscentrum op 
Wielen tot beheervrijwilliger, van gids bij een van de excursies of 
evenementen tot vrijwillige boswachter in het weekend of 
vakanties. Voor iedereen die graag zijn vrije tijd nuttig besteed in 
de natuur is er wel een taak weggelegd. 
 
Door de grote aantrekkingskracht van de Sint-Pietersberg op bezoekers, een 
groeiende interesse in uitstapjes in de natuur en alle ontwikkelingen op de 
berg en in de groeve is het team op zoek naar mensen die het 
vrijwilligersteam willen komen versterken. Of je nu mee gaat helpen in het 
wegwijs maken van wandelaars bij het Bezoekerscentrum op Wielen, je wil 
laten opleiden tot speciale groeve-gids of mee wil helpen bij de organisatie 
van evenementen of de handjes uit de mouwen wil steken in het beheer? We 
zorgen dat elke vrijwilliger de juiste opleiding en begeleiding krijgt.  
 
Heb je interesse in het ondersteunen van het werk van Natuurmonumenten in 
het algemeen en wil je op de Sint-Pietersberg het vrijwilligerswerk in de 
natuur komen versterken, kom dan vrijblijvend naar de speciale 
informatieavond in de kantine van het sportcomplex EPV Tennis, gelegen 
achter de kerk van Sint Pieter boven (Schutterijweg, Maastricht). Op 
woensdagavond 20 april ontvangt Natuurmonumenten je graag om 19.30 uur 
voor een voorlichtingsavond en laat je kennis maken met de verschillende 
vrijwilligersfuncties die je op en om de Sint-Pietersberg kunt vervullen.  
 
Aanmelden voor de voorlichtingsavond kan per mail op 
BCZuidlimburg@natuurmonumenten.nl. Ook als je niet kunt op 20 april, maar 
wel interesse hebt, ontvangen we graag een berichtje. We vertellen je graag 
meer over het werk bij Natuurmonumenten en de bezoekersontvangst op de 
Sint-Pietersberg en in de groeve. Kijk op 
www.natuurmonumenten.nl/natuurgebieden/sint-
pietersberg/vrijwilligersvacatures voor meer informatie over alle 
vrijwilligersvacatures.  
 
De natuur wordt allen overwonnen door haar te gehoorzamen. 
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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 30 april 2022 
RKHSV jeugd/senioren – thuiswedstrijden 
Geen thuiswedstrijden vandaag!  
 
RKHSV jeugd – uitwedstrijden 
FC LANDGRAAF JO19-2-RKHSV JO19-3 14.30 uur 
FORTUNA SITTARD G1-RKHSV G1 15.00 uur 
 
Programma voor zondag 1 mei 2022 
RKHSV en DBSV 1 seniorenteams 
SCG 1-RKHSV 1 14.30 uur 
RKHSV 2-DE STER 2 11.45 uur 
RKSVB VR1-RKHSV VR1 11.00 uur 
RKHSV 6-DBSV 6 14.00 uur 
LEONIDAS-W 7-RKHSV 7 09.30 uur 
DBSV 1-KEER 1 14.30 uur 
 
Op wedstrijddagen is onze sportkantine geopend, wees welkom voor 
een kop koffie, wat fris of anderszins! 
 
Lid worden van RKHSV (als speler of als vrijwilliger) 
De voorbereidingen voor het nieuwe seizoen 2022-2023 zijn op dit 
moment ook alweer in volle gang, en de meeste teams worden alweer 
samengesteld. Maar…aansluiten kan in principe altijd nog. Dus… 
bent u of is uw zoon of uw dochter geïnteresseerd in het voetbalspel 
en lidmaatschap bij RKHSV? Neem dan contact op met onze 
hoofdjeugdleider Lou Beckers via hoofdjeugdleider@rkhsv.nl of 
download het aanmeldingsformulier via de website www.rkhsv.nl 
(optie Algemeen; downloads) of meld uw kind digitaal aan 
(https://www.rkhsv.nl/aanmelden-lid). 
 

OUD PAPIER in week 20,  
dat is op zaterdag 21 mei 
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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 7 mei 2022 
RKHSV jeugd – thuiswedstrijden 
RKHSV G2-SV BRUNSSUM G1 14.45 uur 
RKHSV MO19-1- SPARTA/WITTENHORST MO19-1 15.15 uur 
 
RKHSV jeugd – uitwedstrijden 
VV MAASTRICHT WEST JO19-2-RKHSV JO19-2 14.30 uur 
DVO JO14-1-RKHSV JO14-1 13.15 uur 
SJO BMR/SNC’14 JO13-1-RKHSV JO13-1 11.00 uur 
 
Programma voor zondag 8 mei 2022 
RKHSV en DBSV 1 seniorenteams 
RKHSV 1-DBSV 1 14.30 uur 
WELTANIA 2-RKHSV 2 11.45 uur 
SVO DVC’19 VR1-RKHSV VR1 12.00 uur 
SIMPELV/ZWART-WIT’19 2-RKHSV 3 11.00 uur 
BMR 4-RKHSV 5  11.00 uur 
DBSV 6-RKHSV 6 12.00 uur 
 
Op wedstrijddagen is onze sportkantine geopend, wees welkom voor 
een kop koffie, wat fris of anderszins! 
 
Lid worden van RKHSV (als speler of als vrijwilliger) 
De voorbereidingen voor het nieuwe seizoen 2022-2023 zijn op dit 
moment ook alweer in volle gang, en de meeste teams worden alweer 
samengesteld. Maar…aansluiten kan in principe altijd nog. Dus… 
bent u of is uw zoon of uw dochter geïnteresseerd in het voetbalspel 
en lidmaatschap bij RKHSV? Neem dan contact op met onze 
hoofdjeugdleider Lou Beckers via hoofdjeugdleider@rkhsv.nl of 
download het aanmeldingsformulier via de website www.rkhsv.nl 
(optie Algemeen; downloads) of meld uw kind digitaal aan 
(https://www.rkhsv.nl/aanmelden-lid). 
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Vacature bij STEP Maastricht 

☆ Leuke baan voor een student/scholier 
☆ Iedere zaterdag en zondag van 10:00 tot 14:00 
☆ Vergoeding € 7,50 per uur 
☆ Adres: Oude Maasstraat 31 in Heugem 
 
Kijk op stepmaastricht.nl of App naar 043 208 4202 
 

Baorebinder: wij zoeken op korte termijn een  
medewerker voor aanvulling van het redactieteam bij de 
Baorebinder. (BB)  
 

Wij zoeken een flexibel en creatief persoon met enige redactionele 
vaardigheid. Kennis van het programma Word van Office is 
noodzakelijk. Je kunt rekenen op een royale inwerkperiode. In de 
benodigde digitale apparatuur wordt voorzien en gemaakte onkosten 
worden vergoed. 
Heb je interesse in deze functie, wil je meer weten over de inhoud 
van de werkzaamheden en wil je actief als vrijwilliger bezig zijn meld 
je dan bij  Mathieu Henssen, voorzitter@baorebinder.nl  

 
 
 
pietersautos@ziggo.nl 
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HOESKAMER “UT GROETE GELÖK” 

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

Ook in de maanden april en mei vindt 
wekelijks op de maandag de hoeskamer 
Ut groete gelök plaats in de sportkantine 
van Heugem van 13 tot 16 uur. Wees 
welkom om een potje te komen kaarten, 
darten, schaken, sjoelbakken, een 
praatje maken, socializen, of om een 
drankje te doen: IEDEREEN IS WELKOM! 

Eerstvolgende extra activiteit: maandag 9 mei - Muziekbingo met prijsjes 
_______________________________________________________ 
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, €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) Recreatief hardloop interval-training tweewekelijks vanaf dinsdag 24 mei 18.45-

20.00 uur à €1,50 per deelname of €10 per maand (dit is inclusief andere locaties) 
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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NIEUW - BEWEEG JE FIT MET FITSTAP MAASTRICHT 
Op donderdag 12 mei 2022 gaat het beweegprogramma FitStap 
van start in Maastricht, in twee groepen (16 en 18 uur). 
Deelnemers worden geholpen zich fit en vitaal te voelen. Het gaat 
hierbij niet alleen om voldoende beweging en lichamelijke fitheid 
maar vooral ook om mentale vitaliteit. Juist de combinatie van een 
gezonde geest in een vitaal lijf staat centraal bij FitStap.  

Wat houdt FitStap in? 
Deelnemers trainen 12 weken op een vast tijdstip in een vaste 
groep en onder begeleiding van hun eigen FitStap Coach. Tijdens 
deze trainingen van ongeveer 60 minuten is er aandacht voor 
beweegtechnieken, voedingskennis, motivatie/coaching en 
cognitieve fitness. Zowel voor aanvang als na afloop zitten de 
deelnemers altijd even samen om de ervaringen uit te wisselen 
onder het genot van een drankje. Daarnaast trainen de deelnemers twee keer in de week 
zelfstandig en gaan ze actief aan de slag met de eigen leefstijl. Hierbij worden ze 
interactief ondersteund door de eigen coach via de speciale FitStap-app.  
 
Het FitStap programma is ontwikkeld door de Koninklijke WandelBond Nederland (KWbN) 
in samenwerking met onder andere de Universiteit Maastricht. De coaches die het 
programma begeleiden hebben allemaal de speciale opleiding hiertoe afgerond bij de 
KWbN. Op meerdere plekken in Nederland wordt het programma al geruime tijd 
aangeboden met mooie resultaten. Het Kenniscentrum Sport heeft FitStap dan ook erkend 
met de kwalificatie 'Goed onderbouwd'. 
 
Voor wie is FitStap? 
FitStap is er voor iedereen. Of je al een basisconditie hebt of niet, of je nou 25 of 75 bent, 
of je maatje 36 of maatje 50 hebt. Het programma is geschikt voor zowel mensen die zelf 
hun leefstijl willen aanpassen (preventief) als degenen die door bijvoorbeeld hun huisarts 
zijn gewezen op het belang van meer bewegen en gezonder leven (curatief). Zowel 
gezonde mensen als mensen met een beperking (hart-/vaatziekten, obesitas, diabetes, 
artrose) kunnen deelnemen. FitStap is er voor iedereen, is leuk en is haalbaar! 
 
En na FitStap? 
Na afloop van de 12 weken FitStap kunnen de deelnemers 
instromen in de reguliere wandelgroepen van JustGoo en zo 
hun conditie onderhouden en verder uitbouwen. Deze 
wandelgroepen starten vanaf dezelfde plek en op hetzelfde 
tijdstip, maar je kunt dan ook kiezen voor een van de andere 
JustGoo-locaties. 
 
Jij wilt deelnemen? 
Het is nu wel héél aantrekkelijk om te starten met FitStap doordat stichting SMILE de 
handen ineen heeft geslagen met stichting Maastricht Vitale Stad en JustGoo Running & 
Walking (de aanbieder van FitStap Maastricht). De normale prijs bedraagt € 120 voor het 
hele programma, omgerekend € 10 per week. Maar door de bovengenoemde 
samenwerking kunnen we dit eenmalig aanbieden voor de speciale prijs van € 80 voor 12 
weken (€ 6,67 per week). Meld je daarom nu aan voor FitStap bij stichting SMILE via 
info@smile043.nl met vermelding van gewenst tijdstip (16 of 18 uur). 
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