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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 wekelijkse Baorebinder is ook te lezen op 

www.HeugemRandwyck.nl 
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Persbericht 
 
 
Cursus Stadsnatuur - lespakket Geologie 
 
22 en 26 februari 
Natuurtuinen Jekerdal en op locatie 
 
IVN Maastricht gaat in februari verder met het lespakket Geologie van  
de cursus Stadsnatuur. Er wordt aandacht besteed aan de geologie van 
Zuid-Limburg, waar de miljoenen jaren oude geologische geschiedenis  
aan de oppervlakte komt. Geschiedenis en achtergronden worden in de 
theorieles op dinsdagavond behandeld. De buitenles op 
zaterdagmorgen is een excursie om te laten zien waar deze geologische 
geschiedenis in het landschap te herkennen is.  
De lesdata zijn: 
• dinsdagavond 22 februari voor de theorieles van 20.00 uur tot  
• ongever 22.15 uur in de Natuurtuinen Jekerdal, Drabbelstraat  en  
• zaterdagmorgen 26 februari voor de buitenles van 09.30 uur tot 12.30 

uur. Vertrek vanaf de parkeerplaats bij Châlet D’n Observant, Lage 
Kanaaldijk 117, Maastricht. 

 
De kosten voor dit lespakket bedragen voor IVN-leden € 7,50  en voor 
niet-leden € 10,-.  
Je kunt je voor dit lespakket aanmelden bij Irma Kokx 
(ipa.kokx@gmail.com). 
 
 
Raadpleeg ook onze website www.ivn.nl/maastricht 
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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 februari  19.00 uur   H. Mis  Kap. Pawel Zelazny 
Intenties:      zeswekendienst Lily Kruiniger - Malherbe 
Zaterdag 26 februari  19.00 uur   H. Mis  Kap. Pawel Zelazny 
Zondag        27 februari    12.30 uur  Doopviering Lola Palacios Aguilar. 

 Kap.  Slaven Brajkovic 
Woensdag   02 maart    19.00 uur    H. Mis Aswoensdag 
Zaterdag      05 maart      19.00 uur    H. Mis 
Zaterdag      12 maart       19.00 uur    H. Mis  
Zaterdag      19 maart       19.00 uur H. Mis  
Zaterdag      26 maart       19.00 uur H. Mis 

Asselegoonsdag. 
Voor carnavalsvierders het einde van 3 
mooie dolle dagen. 
Dit jaar wordt carnaval weer anders als 
andere jaren gevierd. 
Wat echter hetzelfde blijft is Aswoensdag. 
Het begin van de vastenperiode. Het 
askruisje halen.  

Even stilstaan  bij de andere dingen van het leven. 
We hopen jullie dan ook te mogen verwelkomen op woensdag 2 maart om  
19:00 uur in onze parochiekerk. Wij beginnen dan ook met onze 
vastenactie 

PBR 

 
Presentatieviering EHC-kinderen parochies Heugem en De Heeg. 

 

Zaterdag 05 maart 19.00 uur presenteren de communiekinderen van de parochies 
Heugem en De Heeg zich aan de gemeenschap in de parochiekerk H. Michael Heugem. 
In Heugem / Randwyck doen de kinderen zondag 22 mei a.s. hun eerste heilige 
communie en in parochie Monulphus Gondulphus De Heeg op 21 mei a.s. Ouders en 
kinderen zijn uiteraard welkom bij deze presentatieviering. 
Deze presentatieviering wordt opgeluisterd door het leerlingenorkest van Harmonie St. 
Michael Heugem en het bijzondere is dat na de lockdown dit weer hun eerste optreden 
is. Voel jullie uitgenodigd om de leden van het leerlingenorkest een publiek te geven.    
We zien jullie graag in onze kerk. 
 

 



7

EEN PAAR FEITEN OVER CARNAVAL 
Verkleden, dansen en lekker gek doen! Daar denken de meeste mensen 
aan bij Carnaval. Maar wat is Carnaval eigenlijk precies? Willem Wever 
weet het antwoord! Carnaval is namelijk van oorsprong een katholiek feest. 
Tijdens Carnaval wordt het begin van het vasten gevierd. 
Dit is de periode van veertig dagen voor Pasen, die begint op Aswoensdag. 
Om de vasten goed te kunnen ‘overleven’ wordt in de dagen voor 
Aswoensdag een feest gevierd; Carnaval! 
Carnaval is dus een katholiek feest. Omdat het zuiden van Nederland nog 
overwegend katholiek is, of een katholieke achtergrond heeft, wordt hier 
het carnaval het meest gevierd.De betekenis van het woord Carnaval is 
niet helemaal zeker. Mogelijk is het woord ontstaan uit de twee Latijnse 
woorden carne (vlees) en vale (vaarwel). Tijdens de vastenperiode werd er 
immers geen vlees gegeten. De datum waarop we Carnaval vieren is ieder 
jaar anders. Carnaval wordt volgens de traditie gevierd op de drie dagen 
voor Aswoensdag. Op een zondag, maandag en dinsdag dus. 
Tegenwoordig barst het feest vaak al vanaf 11 november los. 
Dat de datum van Carnaval ieder jaar wisselt komt omdat het feest 
verbonden is met Pasen. De datum van het Paasfeest wisselt ieder jaar. 
Dit hangt af van de stand van de maan. Afgesproken is dat Pasen gevierd 
wordt op de eerste zondag die volgt op de eerste volle maan na het begin 
van de lente. Pasen valt daardoor tussen 22 maart en 25 april. Carnaval 
vieren we daarom tussen 1 februari en 7 maart. De echte slimmerik telt 
natuurlijk meer dan 40 dagen tussen Aswoensdag en Paaszondag. Dat 
klopt. Op de zondagen van de vastentijd wordt door de katholieken niet 
gevast. Er zitten precies 46 dagen tussen Aswoensdag en Paaszondag. 

Kap. Slaven 
Bezoek tentoonstelling Lijkwade en lezing 

 

 

De l i jkwade van Turijn is een eeuwenoud linnen kleed met een 
vage beeltenis van een man.  
Geleerden reconstrueerden met die sporen een hele l i jdensweg. Is 
dit de l i jkwade van Jezus? 
Volgens velen is dit de l i jkwade waarin Jezus werd gewikkeld en 
begraven nadat hij aan het kruis gestorven was. Ov er de echtheid 
wordt al eeuwen getwist. Werd eerder beweerd dat het om een 
vervalsing zou gaan, forensisch onderzoek van een aantal jaren 
geleden wijst uit dat de l i jkwade maar van één man zou kunnen 
zijn, Jezus Christus.  
De expositie ‘De Lijkwade van Turi jn’ bevat een levensgrote kopie 
van de l i jkwade, een uitgebreid overzicht van a rcheologische 
vondsten, artefacten en toelichtingen op de diverse 
wetenschappeli jke onderzoeken.  
De lezing vindt plaats in onze parochiekerk ZATERDAG O2 april 
NA de nis van 19.00 uur 
dhr. Joep Habets zal de lezing verzorgen en hierbij uitleg geven 

 



8

Liefde voor het ambacht en de mensen in 
bloemisterij Sour   (Deel 2 van 3) 
 
Huub en zijn broer Jo zijn opgegroeid in het hoveniersbedrijf van hun ouders, 
Jean en Janny Sour. “Er waren toen nog geen tuincentra”, vertelt Huub. “Pas 
later moest er gekozen worden. Mijn broer is verder gegaan met het 
hoveniersbedrijf en wij hebben ons gericht op de bloemen. Je moet doen waar 
je goed in bent. Bij een tuincentrum ligt het accent meer op handel. Dat zou 
niks voor mij zijn. Ik laat graag zien wat ik maak met mijn handen. In onze 
open binderij kon de klant zien hoe het boeket of  de rouwkrans gemaakt 
werden. Ik merk, dat ik het van jongs af aan leuk vind om met mensen om te 
gaan. Zo’n bloemenwinkel is het mooiste wat er is.” 
 
Zijn vrouw Marij onderstreept dit: “De hele dag ben je bezig met mensen, 
leuke en lieve mensen. Natuurlijk zijn er ook mensen die je soms pijn doen. 
Dat geeft negatieve energie die soms lang blijft hangen. Maar het is vooral een 
voorrecht om met klanten lief en leed te delen. De vreugde bij geboorte, de 
spanning van een nieuwe liefde, een bruiloft, maar ook het verdriet bij 
overlijden. We hadden achterin de winkel een kantoor waar mensen in alle 
rust hun verhaal kwijt konden. Een knuffel en troost. Aan ons om die 
gevoelens samen te vertalen in bloemen. Dat is heel erg mooi en dankbaar 
werk. Maar we maakten lange dagen, we stonden tussen 5 en 6 uur ’s 
morgens op.” 
 
Ging dat niet ten koste van de kinderen ? “We hebben hen gevraagd of we 
goede ouders waren”, vertelt Marij. “Marja zei: ‘maar àls jullie er waren, 
waren jullie er ook echt’. We gingen niet vaak weg, zeker nooit zonder de 
kinderen. Ook Rob zegt, dat hij een fijne jeugd had. Hij kon spelen en bouwen 
met zijn vriendjes. Ruimte genoeg bij de winkel. Een tijd geleden kwamen de 
kinderen bij ons met de vraag of het geen tijd werd om met de winkel te 
stoppen. ‘Voor wie werken jullie nog ?’ Dat heeft ons aan het denken gezet. 
We voelden dat we meer tijd voor onszelf nodig hadden, bijvoorbeeld, om het 
verdriet te verwerken van het overlijden van mijn moeder. We gingen altijd 
maar door.” 
 
“Eerst dachten we te stoppen in december 2022, maar dat hebben we naar 
voren getrokken”, zegt Huub. “We hebben met de accountant alles op een rij 
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gezet en gezien dat we kunnen blijven leven zoals we gewend waren. Grote , 
dure vakanties passen niet bij ons. Tijdens de lockdown werd het extra druk. 
Het werd teveel en we besloten om te sluiten op 1 juli 2021. Toen kwam de 
periode om de vaste klanten, zoals de universiteit, het ziekenhuis, Walpot, 
Bonnefanten, de gemeente en in de laatste jaren ook de Provincie, in te 
lichten. Zij moesten de tijd krijgen om een andere leverancier te vinden. “ 
 
“In al die jaren bouw je echt een band op met heel veel klanten. En we waren 
altijd bereid om iets extra’s te doen tussendoor. Bijvoorbeeld bij een 
begrafenis, want je snapt hoe verdriet leeft. Het zal jezelf maar gebeuren. Dus 
je doet het. We hebben de menselijke maat in de gaten gehouden. En daar 
kijk ik met een goed gevoel op terug”, zegt Marij. 
Jarenlang was bloemisterij Sour een erkend leerbedrijf. Huub en Marij hebben 
daar veel plezier aan beleefd. En de leerlingen blijkbaar ook, want bij het 
afscheid kregen ze erg veel waardering van oud-leerlingen en ex-
personeelsleden. “Wij hebben geluk gehad met ons personeel”, zegt Huub.  
 

 

 

“Voor een deel hebben we ze zelf 
opgeleid. Na een goede stage 
konden ze in dienst komen, als er 
plaats was. Jammer, dat ons vak aan 
het uitsterven is. Er zijn steeds 
minder jongeren die een ambacht 
leren. Dat zie je ook bij de bakkers, 
slagers en andere ambachten. Een 
vak dat je vooral in de praktijk leert. 
Leren door te doen in een veilige 
omgeving.   We hebben heel wat 
kinderen met een rugzakje zien 
opbloeien, als je ze stimuleert en 
vertrouwen geeft : ‘Kom maar, je 
kunt het.’  

 

Ze leren niet alleen poetsen en planten verzorgen, maar ook om goed te 
luisteren naar klanten: ‘Wat vindt de klant mooi ? Waarvoor heeft hij de 
bloemen nodig ? Hoeveel geld wil hij besteden ? Mooi om veertig jaar lang 
jonge mensen te mogen opleiden in een prachtig vak.” 
Martin Jansen 
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Verseer eur hoes mèt 
vastelaovend en win uur pries! 
Laot zien dat geer ouch van de 
Vastelaovend hawt en seert eur hoes. 
 
Wie? 

● Vlagge: roed geel en greun of de blauw gele 
● De veurroet met allerlei sjieke vastelaovends spölle 
● De veurdeur, laot zien tot dao vastelaovendsvierders 

woene 
● Dn tuin, ut kin neet gek genôg zien 
● Laote eure fantasie de vrije läöp. 

 
Doech mèt veur Heugem/Randwiek en ouch veur groet 
Mestreech. 
 
Vastelaovend maondag kaome veer sjurere in Heugem en 
Randwiek. 
 
Veur groet Mestreech kiek op de site van de tempeleers. 
 
Bekind making van de Waterratte op www.dewaterratte.nl  
en de Baorebinder. 
Bekind making Tempeleers via www.tempeleers.nl.  

 

#veerzienvastelaovend 
Geer ouch? 

 
CV de Waterratte 
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ROBERT CLAESSENS

CDA.NL/MAASTRICHT

LIJST 1, NR 7 
Samen voor 
Maastricht

MAASTRICHT
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Woordzoeker  

                                                                                         ©Puzzelstad.nl 
 

BARITON 
BIES 
BONT 
DELILA 
GEISER 
GORDĲNROE 
JAPON 
JOOD 
KARN 
LAATSTGENOEMD 
 

LAREN 
LAVA 
MALTRAITEREN 
MICA 
MOEZELWĲN 
ONZĲDIG 
PAPERASSEN 
PEGEL 
POEHA 
PURIST 
 

RIAD 
SPORTHEMD 
STATUTAIR 
STENGUN 
TWĲFEL 
VEREDELEN 
VERLEIDEN 
VLAS 
VLEUGELLAM 
VULLEN 

 
 
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. 
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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 04 maart a.s. naar redactie@baorebinder.nl. 
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Waterratte komen weer naar de 
55+ers thuis. 
Wie had dat gedacht? Dit jaar weer geen 
55+ middag! 
 
Dat is jammer maar zoals jullie van CV de 
Waterratte gewend zijn zitten we niet bij de 

pakken neer. Zeker niet voor onze 55+ers. 
 
Ook dit jaar komen we weer naar jullie toe. 
 
Wanneer? Zaterdag 26 februari tussen 14:00 en 16:00 uur. 
Zorg dat er iemand thuis is. 
 
We  willen wel weten waar we naartoe moeten dus vul 
onderstaand strookje in en lever dit in bij een van de leden van 
de Waterratte of in de Heugemer Pastoorstraat 14 in 
Heugem. 
 
Doe dit uiterlijk zondag 20 februari want we moeten inkopen 
doen en willen graag op tijd weten hoeveel. Wees niet te laat! 
 
Naam:___________________________________________ 
 
Adres:___________________________________________ 
 
email adres:_______________________________________ 
 

Geer kint neet nao us, daan kaome 
veer nao uuch! 

CV de Waterratte 
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pietersautos@ziggo.nl 
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voorjaarsschoonmaak 
 

 
voorjaarsschoonmaak 
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Persbericht 
 
Excursie Belvédèreberg/Lanakerveld 
 
Zondag 20 februari 
Vertrek tussen 13.30 en 14.15 uur, kerkplein Oud-Caberg 
(Molettenplein) 
 
IVN Maastricht organiseert zondag 20 februari een excursie over de 
Belvédèreberg en door het Lanakerveld. In tijdslots en in kleine groepen 
vertrekken we vanaf 13.30 uur op het kerkplein van Oud-Caberg.  
Het eerste deel van de wandeling voert langs en over de steilrand aan de 
rand van Caberg.  
In de toekomst verbindt deze steilrand (een voormalige gemeentelijke 
stortplaats) de Belvédèreberg met het Frontenpark. Verderop volgt een  
steile klim naar de top van de Belvédèreberg, ook een voormalige 
stortplaats. De beloning is een schitterend uitzicht over de Maas en 
Maastricht. Sinds 2020 ligt hier een zonnepanelenveld. In het 
Belvédèregebied zijn ook sporen gevonden van de eerste menselijke 
bewoning langs de Maas. 
Tenslotte lopen we door het Lanakerveld, het oudste landbouwgebied van 
Nederland. Een gebied waarvan een deel binnenkort opgeofferd wordt voor 
de aanleg van een groot zonnepanelenveld: ‘Zonnepark Lanakerveld’.  
Allemaal ontwikkelingen die laten zien hoe op oude gronden aan een 
nieuwe toekomst wordt  
gewerkt. 
Aanmelden kan tot uiterlijk 16 februari bij Vanessa Ali 
(vanessahilwig@gmail.com) 
 
Raadpleeg ook onze website www.ivn.nl/maastricht 
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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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Oplossing woordzoeker puzzel week 03.2022 was 
 

P R O V I A N D 
 

De PLUS Franssen tegoedbon gaat naar dhr. Bèr Vanderbooren. 
Proficiat. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OUD PAPIER in week 7,  
dat is op zaterdag 19 februari 

  

 

      
Op zoek naar een leuke baan in de horeca? 

 
Rederij Stiphout zoekt voor het komende 

vaarseizoen oproepkrachten/vakantiemedewerkers. 
 

 Ben je 15 jaar of ouder en wil je werken in de 
horeca op een bijzondere locatie?  

 

Stuur dan je sollicitatie naar anita@stiphout.nl of 
043-3515303 

 
 

Ik mocht van de dokter maar 4 biertjes per dag, 
nu heb ik 6 dokters… 

 
 

 
Zoek je naar publiciteit voor je bedrijf? 

 

Dat kan eenvoudig en goedkoop via 
de baorebinder.  

 

plaats een advertentie.  
Bv ¼ A5 - kosten € 20,00 

 
Vraag naar de mogelijkheden via 

redactie@baorebinder.nl 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



21

Eine vaan us! 
 
Tijdens de 
gemeenteraadsverkiezingen in 
maart gaat onze eigen  
Robert Claessens ons dorp 
vertegenwoordigen in de 
gemeenteraad van Maastricht. 
 

Dat kan echter niet zonder jullie stem! 
 
Stem daarom op 16 maart op eine vaan us! 
 

Robert Claessens 
• Woont in Heugem Randwyck 
• Is 40 jaar lid van onze Harmonie  

St. Michael 
• Is bestuurslid van de Stichting 

Opbouwwerk Heugem Randwyck,  
De Klaekeburg. 

• Is betrokken en heeft een luisterend oor 
voor iedereen 
 

    Robert Claessens 
   Lijst 1, nummer 7 
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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 februari 2022 
RKHSV jeugd – thuiswedstrijden 
RKHSV JO17-1-HEER JO17-1 13.00 uur 
RKHSV JO17-2-ROOSTEREN JO17-1JM 13.30 uur 
RKHSV MO15-1-SCHARN MO15-1 11.00 uur 
RKHSV JO13-2-BERG’28 JO13-2 JM 11.00 uur 
RKHSV JO12-1-HEER JO12-3 11.00 uur 
RKHSV JO11-1-WALRAM JO11-1JM 09.30 uur 
RKHSV JO10-1-KEER JO10-1 09.30 uur 
RKHSV JO10-2-LEONIDAS-W JO10-2 09.30 uur 
RKHSV JO9-1-HEER JO9-1 09.30 uur 
RKHSV JO8-1-SCG JO8-1 09.30 uur 
 
RKHSV jeugd/senioren – uitwedstrijden 
LIMBURGIA JO19-1-RKHSV JO19-1 15.00 uur 
BEKKERVELD JO19-2-RKHSV JO19-2 15.30 uur 
HASLOU JO19-2-RKHSV JO19-3 16.00 uur 
HELDEN MO19-1-RKHSV MO19-1 13.30 uur 
AMSTENRADE JO14-1-RKHSV JO14-1 15.00 uur 
SVME/GEERTRUIDSE B JO13-1-RKHSV JO13-1 11.30 uur 
LANGEVELD MO13-1-RKHSV MO13-1 11.00 uur 
DAALHOF JO10-1-RKHSV JO10-3 09.30 uur 
BERG’28 JO9-2-RKHSV JO9-2 09.30 uur 
SCHARN JO8-4-RKHSV JO8-2 08.45 uur 
SV BRUNSSUM G1-RKHSV G2 13.45 uur 
 
Programma voor zondag 20 februari 2022 
RKHSV en DBSV seniorenteams 
RKHSV 1-KEER 1 14.30 uur 
RKHSV 2-VOERENDAAL 2 11.45 uur 
DBSV VR1-RKHSV VR1 12.00 uur 
RKUVC 2-RKHSV 3 10.30 uur 
UOW’02 3-RKHSV 4 10.15 uur 
DBSV 5-RKHSV 5 09.15 uur 
DBSV 6-RKHSV 6 14.30 uur 
LEONIDAS-W 7-RKHSV 7 14.30 uur 
RKVV Neerbeek 1-DBSV 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 februari 2022 
RKHSV jeugd – thuiswedstrijden 

ALLE JEUGD- en G-TEAMS hebben vrij!!!  
 
Programma voor zondag 27 februari 2022 
RKHSV en DBSV 1 seniorenteams 
WILLEM I 1-RKHSV 1 14.30 uur 
DBSV 1-SV HULSBERG 1 14.30 uur 
 
Lid worden van RKHSV (als speler of als vrijwilliger) 
Het voorjaarseizoen 2022 is op dit moment in volle gang, en de 
voorbereidingen op seizoen 2022-2023 zijn begonnen. Dus… 
aansluiten kan in principe altijd nog, zeker richting het nieuwe 
seizoen. Kortom…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). 
 

Ook als u interesse heeft om de 
komende periode als vrijwilliger aan 
de slag te gaan (als jeugdleider, of 
helpen in de sportkantine, of als 
gastheer), neem dan vrijblijvend 
contact op met RKHSV via 
info@rkhsv.nl. 
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Carnavalsvereniging de Waterratte 
zaterdag 19 februrai a.s. 

ophalen oud papier in Heugem en Randwyck. 
 

Graag goed verpakt of gebonden buitenzetten 
(bij voorkeur) op zaterdagmorgen vóór 8.00 uur 

 
Geen houten kisten, tempex of plastic tassen. 

 

Heeft u ons gemist? 
 

Plaats dozen of gebonden papier tot         
uiterlijk  11 uur achter de Klaekeburg                               

op de aangewezen plek. 
Wij halen deze dozen of bundels                        

op met de perswagen. 
 

Niet later want dan blijft het papier staan! 
 

 Er staat dus GEEN groene container meer                      
bij de Klaekeburg. 

 

Sponsor ons gratis en bestel via 
iksponsor.dewaterratte.nl. 

 
 

Info 0611911806.  
Dank voor ieders begrip en medewerking. 
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HOESKAMER “UT GROETE GELÖK” 

ELKE MAANDAG van 13 tot 16 uur 

Vanaf maandag 7 februari vindt 
wekelijks op de maandag de 
hoeskamer Ut groete gelök 
weer plaats in de sportkantine 
van Heugem van 13 tot 16 uur. 
Wees allemaal weer 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 
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 10.00 tot 11.00 uur, en van 11.30 tot 12.30 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 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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we krijgen ‘selfpay en scan&go’!

Verbouwing van ons kassapark,

Wij gaan ons kassapark aanpassen, we gaan namelijk ‘selfpay 

en scan&go’ toevoegen. Dit houdt in dat onze zelfscankassa’s 

en enkele lijnkassa’s gaan verdwijnen. Hier voor in de plaats 

komen 8 afrekenpunten om zelf uw zelfscan boodschappen 

af te rekenen, of om zelf uw producten te scannen en af te 

rekenen. U kunt er natuurlijk ook nog altijd voor kiezen om uw 

boodschappen af te rekenen aan 1 van onze lijnkassa’s. Voor 

ieder wat wils dus! Tevens gaan we onze servicebalie aanpassen 

en verplaatsen.

Vanwege deze interne verbouwing zijn wij woensdag 2 maart 

de hele dag gesloten. We gaan die dag met zijn allen benutten 

om onze winkel verder te optimaliseren. Donderdag 3 maart 

staan wij vanaf 8.00 uur gewoon weer voor u klaar!

Vind u het spannend om gebruik te maken van onze ‘selfpay 

en scan&go’ kassa’s? Geen probleem! Ook hier staan onze 

caissières klaar om u te helpen en uit te leggen hoe het zelf 

afrekenen in zijn werk gaat.

N
IE

U
W

!

LET OP: woensdag 2 maart is onze winkel gesloten i.v.m. de verbouwing!

De Beente 86 6229 AV | Maastricht | 043 361 2090 /plusfranssen/plusfranssen




