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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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Ziekenvervoer nodig ?
Wij rijden voor ALLE ZORGVERZEKERAARS

TAXI NELISSEN
Tel. 043 - 407 13 43

Ook als U een machtiging voor taxivervoer heeft ontvangen waarop staat 
vermeld dat DVG één van de vervoerders in de regio is, kunt u rechtstreeks 

contact opnemen met Taxi Nelissen (wij zijn aangesloten bij DVG)
Bel gerust voor informatie.

Ook voor ROLSTOELVERVOER.

• IZA • IZZ • Univé • VGZ • Trias • Aevitae • FBTO
• Avéro • OHRA • Menzis • Delta Lloyd • Agis
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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 
========================================================------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Zaterdag      05 maart      19.00 uur     H. Mis. Presentatie EHC-kinderen. 
Kap. Slaven 

In maart iedere maandag 09.00 uur `n ochtend mis 
Zaterdag      12 maart     19.00 uur     H. Mis.              Past. Everard 
Intenties:      Jrd. Ouders Overhof - Pieters & Ilse; Ouders Bollen - Eurlings. 
Zaterdag      19 maart       19.00 uur H. Mis.               Kap. Slaven 
Zaterdag      26 maart       19.00 uur  H. Mis.     Kap. Pavel 
Zaterdag      02 april    19.00 uur      H. Mis. 
Na afloop lezing & uitleg over de lijkwade van Turijn door Dhr.Joep Habets 
Zaterdag      09 april    19.00 uur      H. Mis. 
Zondag        10 april    10.00 uur  H. Mis Palmzondag. 
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  Goedevrijdag Kruisweg. Kap. Slaven 
    16.30 uur    Kinderkruisweg.  Kap. Slaven 
Zaterdag      16 april    21.30 uur  H. Mis Paaswake.        Past. Everard 
Zondag        17 april    10.00 uur  H. Mis Paaszondag.         Kap. Pavel 
Zaterdag      23 april    19.00 uur      H. Mis. 
Zaterdag      30 april    19.00 uur  H. Mis. 
 

Kerkloket 24/7 bereikbaar via  info@parochieheugem.nl 
 

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. 
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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 de 
parochiekerk voor de toch altijd bijkomende kosten, altijd welkom!   
Dhr. Joep Habets zal de lezing verzorgen en hierbij uitleg geven. 
Voor meer informatie www.parochieheugem.nl 
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HOESKAMER “UT GROETE GELÖK” 

ELKE MAANDAG van 13 tot 16 uur 

Ook in de maand maart 
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! 

_______________________________________________________ 
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 (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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Lectori Salutem, 
 

Graag reageer ik even op het stukje over carnaval in de Baorebinder nr. 7. 
 

Een leuk artikel over carnaval van kapelaan Slaven. 
Maar als Willem Wever wat dieper in de geschiedenis was gedoken dan had hij ook 
gezien dat carnaval al lang vóór onze jaartelling werd gevierd. 
Bij soortgelijke (lente)feesten was sprake van veel drank en eten, dans en verkleed 
gaan met gebruik van maskers. Ook werden rangen en standen voor even genegeerd 
en de hogere burgerij en het bestuur op de korrel genomen. Toen het christendom 
opkwam in Europa probeerde de kerk (rond 740) zich op allerlei manieren te 
verzetten tegen dit “heidense” feest. 
Dit is bij herhaalde malen echter niet gelukt. 
 

Uiteindelijk werd dit verzet gebroken en kreeg het carnaval in 1019 een plaats 
binnen het christendom door het te koppelen aan de vastentijd. 
If you cant beat them then join them, zal men gedacht hebben. 
Overigens ook tijdens de reformatie halverwege de 16de eeuw werd het carnaval in 
de ban gedaan. 
En toegegeven, door de katholieke kerk kreeg carnaval in de 19de eeuw opnieuw een 
kans en werd het een feest zoals wij dat nu nog kennen. 
 

Vastelaovend same. 
 

Fred Felix. 
 
 

partij veilig maastricht

Alain Garnier
nr. 4

Loyaal
Betrokken
Betrouwbaar

www.alainop4.nl
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 Schemerexcursie  
Sint-Pietersberg en Jekerdal 

 
 

Zondag 13 maart 
Vertrek om 18.00 uur vanaf de Natuurtuinen Jekerdal 
 

IVN Maastricht organiseert zondag 13 maart een schemerexcursie. Het is het 
einde van de winter, maar de lente is nog niet helemaal aangebroken. De 
natuur ontwaakt overal om ons heen: knoppen aan bomen gaan open en de 
eerste bloemen verschijnen. Opnieuw is de lucht gevuld met het geluid van 
zingende vogels, vooral aan het begin en het einde van de dag. Schemering, 
dat korte moment tussen de ondergaande zon en de duisternis van de nacht 
is magisch, vooral in deze tijd van het jaar. Naarmate het licht vervaagt, 
ervaren we hoe gemakkelijk onze ogen zich aanpassen. We zullen merken 
dat, wanneer alles stil wordt, we ook meer gaan horen. Misschien horen we 
de roep van de oehoe of een ander nachtdier!  
Als de zon is ondergegaan daalt de temperatuur snel, dus lekker warm 
aankleden! Doe ook stevige wandelschoenen of laarzen aan en omdat het 
tijdens een groot deel van de wandeling donker zal zijn, graag een 
reflecterend vest of jas meenemen. Je kunt ook een zaklamp meenemen, 
maar we vragen je om deze niet te gebruiken. Je zult zien dat je ogen snel 
wennen aan de duisternis. 
We vertrekken om 18.00 uur vanaf de Natuurtuinen Jekerdal, Drabbelstraat 
7 en zijn rond 20.00 uur weer terug. De afstand is ongeveer 5 km en brengt 
ons over de Sint-Pietersberg en terug door het Jekerdal. 
Aanmelden kan tot woensdag 9 maart bij vanessahilwig@gmail.com 
 

Zaterdag 12 maart wordt deze excursie in het Engels gehouden, zelfde 
vertrektijd en plaats. 
Aanmelden kan tot woensdag 9 maart bij simon@simonpugh.com 
 

OUD PAPIER in week 11,  
dat is op zaterdag 19 maart 
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Bloemisterij Sour was tegelijk een soort dorpscafé    (deel 3, slot) 
 
 “In een wijk zonder verenigingen zou ik niet kunnen wonen”, zegt Huub Sour. 
“Tradities zorgen ervoor dat je wordt opgenomen in de gemeenschap. Bijvoorbeeld, 
samen de straat versieren voor de processie. Nieuwe mensen kunnen daarin 
gemakkelijk mee doen en elkaar leren kennen: ‘Oh, ben jij mijn nieuwe buurvrouw’. 
Het zorgt ervoor, dat mensen zich met elkaar verbonden voelen en oog hebben voor 
elkaar.” Marij en Huub Sour zijn zich zeer bewust van de rol die hun bloemenwinkel 
speelde in de wijk. “Er moet een plek zijn waar je naar toe kunt en waar je andere 
mensen spreekt. Veel van het dorpsleven speelde zich af in onze winkel. We waren 
een soort buurtcafé. Mooi, als er zoveel vertrouwen is en dat je een veilig rustpunt 
kunt bieden. De leuke contacten, dat is eigenlijk het enige dat we nu missen.” 
 
Huub heeft Heugem zien veranderen van een dorpje met zeven straatjes naar een 
grote stadswijk. Zijn hele leven is hij nauw betrokken bij het verenigingsleven, zoals de 
parochie en de carnavalsvereniging De Waterratte. “ Als voorzitter had ik doorlopend 
spreekuur. Wie wat nodig had of wilde vragen liep de winkel binnen en ’s avonds 
vergaderde het bestuur in de winkel,” zegt Huub. “Op die manier kon ik mijn rol in het 
verenigingsleven prima combineren met mijn werk. Maar het vraagt wel discipline en 
vroeg opstaan. Vaak kon ik helpen door te verwijzen naar iemand anders. ‘Ga die of 
die maar eens vragen en zeg maar dat ik je gestuurd heb’. Dat werkt prima. Zo maken 
mensen zelf verbinding met elkaar. Die sociale kant heb ik altijd heerlijk gevonden. 
Soms was het wel jammer, als ik niet bij een activiteit kon zijn, omdat ik nog een grote 
versiering moest maken voor een klant. Maar ik zou geen ander leven gehad willen 
hebben.” 
 
Bij de carnaval van 2002 waren Huub en Marij het prinsenpaar van de Waterratte. De 
betrokkenheid groeide daarna uit tot het voorzitterschap van de SMV, die elf 
carnavalsverenigingen in de stad laat samenwerken. “Ik vond het heel interessant en 
soms ook moeilijk, “ zegt Huub, die vanuit het parochiebestuur ook nauw betrokken 
was bij de fusie tussen vijf parochies.  “Een persoonlijke band is heel voornaam. Dat 
heb ik gemerkt bij het voorbereiden van de installatie van een nieuwe pastoor voor de 
vijf samenwerkende  parochies. Elkaar kennen en leren vertrouwen, samen doen en 
uitpraten als het niet goed zit. Dan kun je samen iets betekenen. Ik heb het geluk, dat 
ik gemakkelijk aanspreekbaar ben en heel veel mensen ken.  Veel mensen willen graag 
iets doen, maar ze willen ook graag gevraagd worden. En ik ben iemand, die durft te 
vragen.” 
 
Toen Huub zelf gevraagd werd om zijn partijtje mee te blazen in de harmonie, heeft 
het drie jaar geduurd voordat hij ‘ja’ zei. Eerst waren Marij en dochter Marja al lid. 
Huub was veertig jaar en wilde noten leren lezen. De dirigent van de harmonie leerde 
hem tuba spelen en later was Huub de slotact bij de voorspeelmiddag voor kinderen. 
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“Naarmate mijn optreden dichterbij kwam, werd ik steeds nerveuzer”, herinnert Huub 
zich. “Bij een Sinterklaasmiddag speelde ik mee op groot koper en niet veel later trok 
ik met de harmonie uit”. Marij: “Het was heel fijn om te doen samen, maar na een 
aantal jaren werd het toch teveel.”  
 
Toen Huub onlangs werd gevraagd voor diverse bestuursfuncties, zei hij: “Nee, nu 
even niet. Ik wil een week naar onze dochter in Frankrijk kunnen, als het weer mag. 
Onze vrije tijd gaat nu voor. Het is zwaar geweest, lichamelijk en geestelijk. Na een 
half jaar voelt het lichamelijk al weer beter, maar dat geestelijke heeft meer tijd nodig. 
Het helpt wel, dat we met een goed gevoel kunnen terugkijken. En dat we van alle 
kanten de waardering voelen. We hebben, bijvoorbeeld, de vrijwilligersprijs voor 
ondernemers van Maastricht gekregen en hier staat een beeldje van de 
Meestreechter Geis als dank voor twintig jaar gratis bloemen in het Hospice in de 
Abtstraat. We zorgden voor versiering bij Maasveld, de bejaardenmiddag of voor de 
bloemen voor de toneelclub en al die processies. Al die sponsoringen, je staat er vaak 
niet bij stil. Je doet het omdat je een jongen van het dorp  bent. Het hoorde bij onze 
betrokkenheid bij de wijk”. 
Martin Jansen 
 
 

 
 

Met veel dank aan Martin Jansen, die laat weten dat de koffie bij Marij en Huub erg 
goed smaakte. Hij heeft deze klus met plezier gedaan.  Tot de volgende keer. Red. BB. 
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                                      Serieuze pagina 
 

Gezocht:  
vrijwilligers voor de Bieb Kindcentrum Anne Frank. 
Basisschool Anne frank is in het bezit van een DBOS (De bieb op 
school), mede georganiseerd door Centre Ceramique. Wij zoeken 
voor de bieb vrijwilligers die één keer per week of twee weken op 
dinsdagochtend of -middag kunnen meehelpen in de bieb. Het werk 
bestaat uit het innen en uitlenen van boeken middels het programma 
van Schoolwise, kinderen helpen bij keuzes maken en boeken 
sorteren. Benodigde vaardigheden: goed in teamverband kunnen 
werken, affiniteit met lezen en eenvoudige handelingen op een 
computer kunnen verrichten. Heeft u interesse of een vraag dan kunt 
u mailen naar s.wijler@mosalira.nl of bellen naar 043 361 2916 

 

 

 
 
Sanitair, gas-, water- en c.v.- installaties.  

 
Termileslaan 140, 6229 VX Maastricht  

 
gsm: 06-25071787 

 
 www.Becksinstallatietechniek.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 5 maart 2022 
RKHSV jeugd – thuiswedstrijden (inhaalprogramma) 
RKHSV JO19-1-UOW/LHC JO19-1  13.00 of 

15.15 uur  
RKHSV JO17-1-EVV/RIOS’31 JO17-1 13.00 uur 
RKHSV JO17-2-ROOSTEREN JO17-1JM 15.15 uur 
RKHSV JO9-2-VV MAASTRICHT WEST JO9-3 10.30 uur 
 
RKHSV jeugd/senioren – uitwedstrijden (inhaalprogramma) 
EHC/HEUTS G1JM--RKHSV G1 14.00 uur 
UOW/LHC MO19-1-RKHSV MO19-1 14.00 uur 
WALRAM JO14-1-RKHSV JO14-1 11.15 uur 
ROOD GROEN LVC’01 MO13-1-RKHSV MO13-1 11.30 uur 
SJO KRIJTLAND JO12-2-RKHSV JO12-1 11.30 uur 
SJO BMR/SNC’14 JO8-1-RKHSV JO8-1 09.30 uur 
 
Alle niet genoemde jeugd- en G-teams hebben vrij i.v.m. carnavalvakantie! 
 
Programma voor zondag 6 maart 2022 
RKHSV en DBSV 1 seniorenteams 
SCHIMMERT 1-RKHSV 1 14.30 uur 
DE STER 2-RKHSV 2 11.30 uur 
BEKKERVELD VR2-RKHSV VR1 10.00 uur 
RKHSV 3-DAALHOF 2 09.30 uur 
FC KERKRADE-WEST 2-RKHSV 4 12.00 uur 
RKHSV 5 is vrij!  
RKHSV 6-LEONIDAS-W 6 14.00 uur 
VV MAASTRICHT-WEST 7-RKHSV 7 11.00 uur 
DBSV 1-RKUVC 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). 
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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 12 maart 2022 
RKHSV jeugd – thuiswedstrijden 
RKHSV G2-HEER G1 14.45 uur 
RKHSV MO19-1-VOERENDAAL/RKSVB MO19-1 15.15 uur 
RKHSV JO19-2-SV GEULDAL JO19-1 13.00 uur 
RKHSV JO19-3-CAESAR JO19-2 13.00 uur 
RKHSV JO14-1-LEONIDAS W JO14-1 11.00 uur 
 
RKHSV jeugd – uitwedstrijden 
FORTUNA SITTARD G1-RKHSV G1 15.00 uur 
FC KERKRADE-WEST JO17-1-RKHSV JO17-1 15.00 uur 
VV HELLAS JO17-1-RKHSV JO17-2 13.00 uur 
DE LEEUW MO15-1-RKHSV MO15-1 11.30 uur 
 
Van alle niet genoemde jeugd- en G-teams is het nieuwe programma nog niet 
bekend. Volg uw favoriete team in de voetbal.nl app! 
 
Programma voor zondag 13 maart 2022 
RKHSV en DBSV 1 seniorenteams 
RKHSV 1-SCG 1 14.30 uur 
RKHSV 2-UOW’02 2 11.45 uur 
RKHSV VR1-LANGEBERG VR1 12.00 uur 
RKHSV 3-VV MAASTRICHT 4 09.30 uur 
RKHSV 4-RKHBS 3 10.00 uur 
RKHSV 5-RKVVM 3 09.30 uur 
RKHSV 6-KEER 3 14.00 uur 
RKHSV 7-VV MAASTRICHT 7 14.00 uur 
RKVVM 1-DBSV 1 14.30 uur 
 

 
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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STEMMEN EN STEUNEN 
 

De Baorebinder staat niet op een stemlijst. 
 

De Baorebinder ontvangt geen financiële steun  
van de gemeente Maastricht. 

 
De Baorebinder vraagt om jullie stem en steun. 

 
Geef een vrijwillige bijdrage vanaf € 5,00 via 

NL05RABO0117597236 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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. 
 



Een Socialer 
Heugem – Randwyck 

Daar zetten wij graag 
onze tanden in ! 

 

Bijt je mee? Stem SP! 
Lijst 7  NO. 1   

 Ariane Schut  -  Lijsttrekker 
 

“De toekomst maken we niet alleen met 
ons hoofd, maar vooral met ons hart. 
Die toekomst maken we samen. Daar 

geloof ik in!” 
 
 

Meer informatie https://maastricht.sp.nl  of 
onze facebookpagina. 

 

 
Zorg en leefbaarheid 
Wij willen investeren in zorg en welzijn, 
wonen, eerlijk werk, leefbaarheid, 
armoede, milieu en groen. We starten 
bij onze basis en dat is uw vertrouwen. 
De steun van de mensen in de buurten 
en wijken van onze stad. 

Wonen, werk en cultuur 
Wonen is een recht en moet voor elke 
portemonnee bereikbaar zijn. De SP 
stimuleert werkgelegenheid voor 
grotere, maar ook voor kleinere 
bedrijven en ZZP’ers. Er is plek in onze 
stad voor denkers en doeners. We 
werken samen in de Euregio. Er is plek 
voor kunst en cultuur.  Dus genoeg te 
doen voor een actieve partij zoals de SP. 

Toekomst en geluk 
We moeten vechten voor het behoud 
van onze aarde om onze kinderen een 
gezonde toekomst en een gelukkig leven 
te garanderen.  

Eerlijke en praktische politiek 
De SP staat voor een eerlijke en 
praktische politiek, gebaseerd op 
onderling vertrouwen,  
menswaardigheid, solidariteit en 
gelijkwaardigheid.   
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Pisartlaan 8, 6245 SK Eijsden
T 043 409 1244

www.walpot.net

Bij het overlijden van een dierbare komt er veel op u af. 
Samen met ons team staat u er niet alleen voor. 

Met alle ruimte voor uw wensen en gekleurd door eigenheid geven
wij vorm aan een mooi en persoonlijk afscheid. Dit kan midden in de 
natuur in ons eigen uitvaartcentrum, crematorium, kof� etafelruimte 
en landschapsbegraafplaats. 

Samen 
maken we 

van de
laatste groet 

een mooie, 
blijvende 

herinnering

Als u los moet laten, nemen wij het van u over  
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Carnavalsvereniging de Waterratte 
zaterdag 19 maart 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. 

 
 

 
 

Een droge maart is goud waard 
als het in april maar regenen wil. 

 
 

Zijn in maart de wolken groot en wijd 
In mei is het dan het gewas dat goeds dijt. 
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een vernieuwd kassapark!

Vanaf donderdag 3 maart

Wij hebben ons kassapark verbouwd!
 
Selfpay:

Scan zelf je boodschappen in de winkel met de handscanner
Pak je boodschappen direct in
Reken je handscanner af bij de zelfscankassa
Betaal eenvoudig en snel met je betaalpas
Je kunt hier alleen pinnen!

Scan & go
Pak je boodschappen in de winkel
Scan je boodschappen bij de zelfscankassa
Betaal eenvoudig en snel met je betaalpas
Je kunt hier alleen pinnen!

De voordelen
Je hoeft niet te wachten bij de kassa’s
Makkelijk en snel boodschappen doen
Afrekenen in je eigen tempo
Er is geen registratie of klantenpas nodig 

Onze caissières staan natuurlijk altijd voor je klaar om
je te helpen en uit te leggen hoe het zelfafrekenen in zijn
werk gaat. Maar je kunt natuurlijk ook nog gewoon
afrekenen aan 1 van onze lijnkassa’s! 

N
IE

U
W

!

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

Makkelijk
& snel

afrekenen!
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