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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 
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 



3



4

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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. 
 

6 19



5

 

29-05-2021              29-05-2022 
 
 Harold Claessens 
 
Al een jaar zonder jou…  
 

Al een jaar zonder je lieve 
woorden “ik hou van jou”…  
 

Al een jaar zonder die sterke 
schouder van jou…  
 

Al een jaar iedere dag denken: 
Mijn god, wat mis ik jou…  
 

En nog heel veel jaren verder 
zonder jou…  
 

Karin & Raya        Maja & Dali 
 

 
Vakantie 2022. 

De Baorebinder komt de laatste keer vóór de 
zomervakantie uit in week 29, dat is 20 juli 2022. 

Na de vakantie beginnen we weer in week 35,  
dat is 31 augustus 2022 

 

 
 

Gezocht hulp in de huishouding voor 3 uur per 2 weken. 
 

Hilde van Deurse,  Kornoeljeweerd 62, Tel : 0610549891 
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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 

 

Donderdag  26 mei         10.00 uur       H. Mis.      Kap. Slaven Brajkovic. 
Intenties:   Bèr & Jeannette Spronck – Pleumeekers. 
Zaterdag     28 mei         19.00 uur       H. Mis MK.  Kap. Pawel Zelazny. 
Intenties:   familie Nelissen-Lacroix. 
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. 
 

KERKLOKET 
Op zaterdag 14 mei overleed, op de hoge leeftijd van 91 jaar Jean Sour, 
echtgenoot van wijlen Jenny Sour-Wolfs. Op donderdag 19 mei hebben wij, 
omringd door zijn naasten, in onze kerk afscheid van Jean genomen en 
hem te rusten gelegd op ons kerkhof. Zijn uitvaartdienst werd mooi omlijst 
door de zang van Edward Berden en het orgelspel van Denny Gorissen. 
Liefdevol werd hij de laatste tijd verzorgd in Lenculenhof. Velen kennen 
hem als de sympathieke man vol levenslust, wilskracht en zorg. Ook 
moeten wij dankbaar zijn voor alles wat hij voor zijn gezin en anderen heeft 
betekend. Zo zal hij voortleven in de harten van velen. Laat dit een troost 
zijn voor de naasten, de familieleden, vrienden en bekenden. Mag hij als 
een diep gelovige man met een grote liefde voor Onze Lievevrouw Sterre 
der Zee, samen met zijn vrouw Jenny en de  overleden familieleden, nu 
delen in de Eeuwige Vreugde van de Heer. Wij bidden voor zijn zielenrust. 

 
Misintenties  tijdens de grote schoolvakantie 2022 

Van 23 juli t/m 04 september 2022 is de grote schoolvakantie. 
Misintenties die vermeld dienen te worden in de Baorebinder zullen 
voor een langere periode opgegeven moeten gaan worden. 
Het gaat hier over de misintenties in de periode van 23 juli t/m 11 
september 2022. 
De uiterste datum voor het opgeven van misintenties die 
vermeld moeten worden in de Baorebinder zijn:  
 

    * Fysiek is de laatste mogelijkheid bij het kerkloket uiterlijk 
        donderdag 07 juli tussen 11.00 tot 11.30 uur    
    * via info@parocieheugem.nl uiterlijk donderdag 14 juli 
 

Donderdag 04 augustus is het Kerkloket gesloten 
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Beste mede-parochianen, 
 
 

Kunt u zich het voorstellen: onze kerk voor altijd gesloten?                           
Geen H. Missen meer op de zaterdagavond; geen doopvieringen; geen 
communie- en vormselvieringen; geen uitvaarten vanuit onze kerk; maar 
ook geen carnavals mis. Geen Kerstmis, geen Pasen, geen processie, 
geen jubileum…. Kortom geen enkele activiteit meer de H. Michaël kerk in 
Heugem. Dit spookbeeld is dichterbij dan we denken. Financieel gaat het 
niet goed met onze parochie.  
Hier zijn een aantal redenen voor aan te voeren.                       
Teruglopende inkomsten doordat minder mensen aan de kerkbijdrage 
meedoen is wel de hoofdreden. Als men al betaalt, is het bedrag helaas 
vaak niet aangepast aan de huidige kosten. Neem dat samen met de 
oplopende kosten, en het rampscenario is een feit. U zult dat zelf ook wel 
gemerkt hebben bij bv. de huidige energietarieven. Twee jaar Corona- 
maatregelen hebben ons ook geen goed gedaan 
Als Parochiële Bestuursraad willen wij hier de noodklok luiden. Wanneer er 
niets verandert aan onze financiële situatie, kunnen we het misschien nog 
vijf jaar volhouden, niet langer. Dan is het spookbeeld een feit. 
Hoe kunnen we hier verandering in brengen; hoe kunnen we onze parochie 
en onze kerk behouden?                                                                                
Allereerst willen we de parochianen aanspreken die nog geen kerkbijdrage 
betalen. Steun de parochie en ga over op het meebetalen om onze kerk en 
parochie in stand te houden. Ook de parochianen die wel al een 
kerkbijdrage betalen willen we aanspreken. De richtlijn van het Bisdom  
voor 2021 is 115 euro per jaar. Probeer uw bijdrage hierop te baseren.  
Stel dat 100 mensen per jaar méér een bijdrage van 100 euro betalen, dan 
zijn de geschetste 5 jaar al verdubbeld. En, u realiseert zich dat 2 euro per 
week één pilsje is…  
Als Parochiële Bestuursraad van Heugem vinden wij het niet prettig om op 
deze manier een appèl op u te doen, maar we kunnen niet anders. We 
hebben u heel hard nodig. 
Maar ook u, parochianen die niet zo kerk-betrokken zijn, wordt het u niet te 
moede als dit cultureel erfgoed uit uw midden verdwijnt? Hele generaties 
hebben hier  positieve inspiratie en levensvorming ontvangen, en ook uw 
voorouders hebben hier intense familiemomenten meegemaakt. In ieder 
geval is het voor uw gevoel toch wel een beschermd stadsgezicht? Het is 
een vergezicht van Heugem dat dreigt te verdwijnen. 
 

Uw bijdrage kunt u overmaken op  
NL42 RABO 0117 5022 86  t.b.v. Parochie H. Michaël  
o.v.v. kerkbijdrage 
 

Voor meer informatie kunt u een mail sturen naar huubsour@gmail.com 
 

Kerkloket 24/7 via  info@parochieheugem.nl 
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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 28 mei 2022 
RKHSV jeugd/senioren – thuiswedstrijden 
RKHSV G1-EHC/HEUTS G1 13.00 uur 
 
RKHSV jeugd – uitwedstrijden 
WDZ JO19-1-RKHSV JO19-1 14.00 uur 
VOERENDAAL/RKSVB MO19-1-RKHSV MO19-1 14.00 uur 
FC LANDGRAAF JO17-1-RKHSV JO17-1 13.30 uur 
 
Programma voor zondag 29 mei 2022 
RKHSV en DBSV 1 seniorenteams 
KEER 1-RKHSV 1 14.30 uur 
SNA VR1-RKHSV VR1 13.00 uur 
RKUVC 2-RKHSV 3 10.30 uur 
RKHSV 5-LEONIDAS-W 8  09.45 uur 
RKHSV 5-RKMVC 4 09.30 uur 
RKHSV 7-RVU 5 14.00 uur 
DBSV 1-BUNDE 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 vrijdag 3 juni 2022 
RKHSV jeugd/senioren – uitwedstrijden 
RKSVB VR1-RKHSV VR1 19.30 uur 
 
Programma voor zaterdag 4 juni 2022 
RKHSV jeugd – thuiswedstrijden 
RKHSV MO19-1- DFO’20 MO19-1 15.15 uur 
RKHSV MO13-1-LEONIDAS-W MO13-2 09.30 uur 
RKHSV G1-KERKRADE-WEST G1 14.45 uur 
  
VC De Jokers buitentoernooi – wees welkom op ons mooi en 
(hopelijk) zonnig dakterras om te genieten van andere sporten 
op onze grasvelden! 

10.00 uur 
t/m 
17.00 uur 

 
RKHSV jeugd – uitwedstrijden 
RKASV JO19-2-RKHSV JO19-2 13.00 uur 
 
Programma voor PINKSTER maandag 26 juni 2022 
RKHSV en DBSV 1 seniorenteams 
RKHSV 1-BERG’28 1 
 
We hopen op een mooie sportieve afsluiting van het seizoen: wees 
welkom om dit samen met ons team te komen beleven en wellicht 
te vieren! 

14.30 uur 

VV MAASTRICHT-WEST 2-RKHSV 2 11.30 uur 
RKHSV VR1-LANGBERG VR1 12.00 uur 
RKHSV 6-KEER 3 14.00 uur 
RKHSV 7-BERG’28 4 14.00 uur 
SCG 1-DBSV 1 14.30 uur 
 
Op wedstrijddagen is onze sportkantine geopend, wees welkom voor 
een kop koffie, wat fris of anderszins! 
 

OUD PAPIER in week 24,  
dat is op zaterdag 18 juni 
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Slechts enkele weken per jaar toegankelijk 
Beleef de verhalen 

van groeve De Schark 
 
De Sint-Pietersberg telt een heel aantal groeves en gangenstelsels. 
Zonneberg en Noord zijn natuurlijk alom bekend en worden veel 
bezocht. Maar er liggen ook bijzondere pareltjes, die lang niet zo bekend 
zijn, zoals groeve De Schark. Tussen eind mei en half juli organiseert 
Natuurmonumenten in samenwerking met Stichting SHAK 1944 hier een 
aantal bijzondere excursies en kun je er een kijkje gaan nemen.  
 
Groeve De Schark 
In dit ondergrondse gangenstelsel werd in 1944 voor de Amerikaanse 
soldaten de kerstnachtdienst gehouden. Velen lieten hier na de mis hun 
handtekening achter op de wand. Een prachtig historisch erfgoed dat door de 
Stichting Herdenking Amerikaanse Kerstviering 1944 levend en in ere wordt 
gehouden. De Schark is tevens een bijzonder vleermuizenparadijs. En om 
deze vleermuizen niet te verstoren is de groeve daarom maar enkele weken 
per jaar toegankelijk voor publiek. 
 
Excursies 
Op zaterdag 28 mei, vrijdag 3 juni, zaterdag 11 juni, vrijdag 1 juli, zaterdag 9 
juli en vrijdag 15 juli kun je samen met de boswachters van 
Natuurmonumenten een wandeling maken door de ENCI-groeve naar groeve 
De Schark, waar de gidsen van SHAK ’44 je meenemen in het verhaal van dit 
bijzondere gangenstelsel. Om deel te nemen aan deze ruim 2 uur durende 
excursie moet je goed ter been zijn en stevige schoenen dragen. De 
excursies op vrijdag vinden plaats in de vroege avond.  
 
Tickets en informatie 
Wil je mee, boek dan vooraf je ticket via de website van Natuurmonumenten 
op www.natuurmonumenten.nl/agenda. Tickets kosten € 12,25 voor leden van 
Natuurmonumenten. Ben je geen lid, dan betaal je € 17,50 per persoon. Met 
de aanschaf van je ticket draag je bij aan het behoud van dit bijzondere 
erfgoed. De excursie start bij Chalet D’n Observant aan de Lage Kanaaldijk 
117. 
 
 
 

Oplossing puzzel woordzoeker van week 17.2022 was 
 

 z o n s o n d e r g a n g 
 

De PLUS Franssen tegoedbon gaat naar dhr. Paul Scherders. Proficiat. 
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BBQ en Jeu de Boules avond 
Beste dames en heren van Heugem Randwijk. 
 

Op verzoek van velen willen we weer op zaterdag 16 juli 2022  
een BBQ en Jeu de Boules avond organiseren. Iedereen is welkom. 
 

Het zal gehouden worden bij de tenniskantine Gronsvelderweg 
Heugem. We starten om 18.00 uur en de kosten bedragen € 15 pp. 
 

We rekenen zoals voorheen op een goede opkomst. 
 

Opgeven en betalen kan op dinsdag 7 juni van 16.00 tot 19.00. 
Bij Jolanda Nelissen, Oosterweg 11, 6229XV Heugem. 
Telefoon 043-3615341. 
 

Met vriendelijke groeten 
Marlies Bronckers en Jolanda Nelissen. 
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Kruiswoordpuzzel 

 
Horizontaal: 1. Plaats in Noord-Brabant 5. Vogelverschrikker 10. Geur 11. Soort do-
ping 12. Verharen 13. Gewapende geleide 14. Wintervoertuig 16. Begroeide vlakte 
17. Zoogdier 19. Plaats in de Betuwe 21. Plaats in Gelderland 23. In plaats van 24. Ra-
telpopulier 26. Ontkennend voorvoegsel 27. Ankerkabel 28. Elektrisch geladen  deel-
tje 29. Vloeibare mest 30. Zonnegod 31. Engels lidwoord 33. Europeaan 34. Mond-
zweertje 36. Plaats in Noorwegen 38. Tropisch hardhout 41. Boom 43. Winters ver-
maak 45. Bewindvoerder bij  faillissement 46. Muziekinstrument 47. Gebouw in Am-
sterdam 48. Snelheid 49. Uitstalkastje 50. Plaats in Gelderland   
 
Verticaal: 1. Oefenhout voor ballet 2. Meisjesnaam 3. Iemand die een tweegevecht 
aangaat 4. Huidaandoening 5. Handvat 6. Behoudend 7. Oma 8. Opening in de huid 9. 
Aanwezig 15. Lijfspreuk 18. Zoogdier 20. De oudere 22. Volksdans 25. Benedenver-
dieping 27. Moot 32. Schijfje offerbrood 35. Godin van de aarde 37. Made 39. Nauwe 
doorgang 40. Kou 42. Gemeen 44. Jongensnaam  
 

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 juni a.s. naar redactie@baorebinder.nl 
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Kunstroute Heugem 2022 
 

Beste mensen van Heugem, Randwyck e.o. 
 

In 2018 hebben jullie voor het laatst kunnen genieten van de 
KunstRoute Heugem. Omdat het organiseren van een jaarlijkse 
kunstroute ons veel energie kost, besloten we toen de KunstRoute 
tweejaarlijks te houden. Helaas, in 2020 sloeg Corona keihard toe en 
zat Nederland nagenoeg op slot. Geen enkele culturele happening kon 
doorgang vinden. In 2021 gloorde even hoop en waren we ver met 
onze voorbereidingen. Maar de beperkte bewegingsruimte in diverse 
ateliers deed ons besluiten de kunstroute toch niet door te laten gaan. 
En nu in 2022 staan voorlopig alle seinen op groen. Wij zijn gestart 
met de voorbereidingen van de 16de KunstRoute Heugem …. we 
mogen weer! We hebben er heel veel zin in en we hopen echt dat de 
KunstRoute Heugem op zaterdag 24 september en op zondag 25 
september door kan gaan. Onze ateliers zijn beide dagen open van 
12.00 uur tot 17.00 uur. Noteer deze dagen alvast in uw agenda en 
intussen flink blijven duimen met z’n allen, zodat we in september een 
mooie kunstroute kunnen beleven. 
Toi, toi, toi en …. haw pin! 
 

Kunstenaars KunstRoute Heugem 
 

P.S. Kijk af en toe op onze website voor het laatste nieuws: 
www.kunstrouteheugem.nl 
  

 
 
pietersautos@ziggo.nl 
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HOESKAMER HEUGEM 

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

Wekelijks vindt op de maandag 
HOESKAMER HEUGEM 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! 

_______________________________________________________ 
Lopende SMILE activiteiten – meer info via info@smile043.nl 
 
1) HOESKAMER HEUGEM 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 11.00-12.00 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) Recreatief hardloop interval-training (*) tweewekelijks vanaf dinsdag 24 mei 18.45-

20.00 uur, kosten worden binnen deze groep bekend gemaakt 
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) FitStap Maastricht op donderdag 18.00-19.30 uur, meer info via info@smile043.nl  
12) Walking Football (*) op vrijdagavond van 19.00 tot 20.00 uur à €2,50 
 
(*) Eerste kennismakingsles is gratis waar van toepassing! 
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