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Weer vol goede moed aan het werk!!! 
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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 
Sterkliniek Dierenartsen Maastricht 0433560555 
Dierenambulance 09000245 
Onderwijs  
Kindcentrum Anne Frank 0433612916 
Basisschool de Spiegel 0433614472 
RK  
Kerkloket (do. 11.00 -11.30 uur) 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 0433613398 

 
De wekelijkse Baorebinder is ook te lezen op 

www.HeugemRandwyck.nl 
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Advertentie Tom Gilissen ½ 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zonnebloem Heugem-Randwyck-De Heeg 

Beste buurtbewoner, 

Vanwege de situatie rondom corona kan de gebruikelijke huis-aan-
huisverkoop van de Zonnebloemloterij Heugem-Randwyck-De Heeg niet 
doorgaan. Daarom hebben we als afdeling een digitale verkooppagina 
gemaakt. Zodat we straks weer volop activiteiten kunnen organiseren voor 
mensen met een lichamelijke beperking.  

1. Ga naar https://www.zonnebloem.nl/loten/p/zonnebloem-heugem-
randwyck 

2. Geef aan hoeveel loten u wilt bestellen 
3. Vul uw naam en e-mailadres in en klik op bestellen 
4. U betaalt de loten via iDeal en ontvangt direct de loten per e-mail 

 

Tuinman kan nog werk aannemen contact via whats app of telefoon 
0613865012 
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ACTIVITEITENBERICHT   
NATUURMONUMENTEN SINT-
PIETERSBERG 
 
 
Zomervakantie bij Natuurmonumenten 
De natuur in op de Sint-Pietersberg 
 
De zomervakantie is de uitgelezen periode om er met je hele gezin 
heerlijk op uit te trekken. En waar kun je dat beter doen dan in een 
van de natuurgebieden van Natuurmonumenten. Op de Sint-
Pietersberg aan de rand van Maastricht kun je dagelijks gebruik 
maken van een van de uitgezette wandel- of fietsroutes. Nog leuker 
is om deel te nemen aan een van de activiteiten die de boswachters 
organiseren, een zomerprogramma voor jong en oud.  
 
Op de website van Natuurmonumenten/sintpietersberg vind je alle 
mogelijkheden. 
 
Activiteiten in de zomeragenda 
Vanaf 22 augustus starten de excursies naar de oehoevallei.  
Elke 3e vrijdag van de maand is er een spreekuur met de boswachter op 
Fort Sint Pieter.  
 
Activiteiten zonder begeleiding 
Over de Sint-Pietersberg lopen een aantal wandel-, fiets- en MTB routes 
waar je dagelijks gebruik van kunt maken. Download de routeapp van 
Natuurmonumenten. Zo krijg je nog veel meer bijzondere aanvullende 
informatie tijdens je wandeling. Of haal de uitgebreide gebiedsfolder met 
alle routes op bij de ticketshop van Maastricht Underground in Fort Sint 
Pieter. Ze zijn dagelijks geopend. In het weekend ontmoet je hier ook 
vrijwilligers van Natuurmonumenten die je de leukste weetjes over het 
gebied kunnen vertellen.  
 
Via de website van Natuurmonumenten/sintpietersberg boek je via Tips de 
nieuwe gezinsspeurtocht Expeditie van OERRR. Met een plunjezak 
gevuld met spullen ontdek je samen met je gezin de natuur op de Sint-
Pietersberg.  
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Klokkenatelier
J.  Beyers

Gediplomeerd uurwerkherstelster.
Ook reparaties aan huis

Janine Beyers
Putstraat12, 6245 LE Eijsden

 043 – 409 06 50 www.beyersklokken.nl

 
Kunstroute Heugem 2020 gaat niet door! 
 
Vanwege de beperkende maatregelen die afgesproken zijn om het 
Coronavirus onder controle te houden, hebben wij besloten de ateliers dit 
jaar niet open te stellen voor publiek. Niemand kan voorspellen hoe de 
situatie einde september is en daarom hebben we het zekere voor het 
onzekere genomen. 
Kunstroute Heugem trekt altijd veel publiek en door de beperkingen zijn 
de ateliers niet Corona-proof te maken. We kunnen u dus geen veilige 
omgeving bieden. 
Met pijn in ons hart hebben wij deze beslissing genomen en de 16de editie 
van de Kunstroute Heugem verplaatst naar 2021. 
Wij hopen u dan gezond en wel te mogen begroeten op zaterdag 25 en 
zondag 26 september 2021. 
HAW PIN! 
 
Kunstenaars KRH, Heugem 
 
P.S. 
Onze website en de Facebook-pagina blijven actief,  
hierop vindt u alle informatie over Kunstroute Heugem: 
 
Website: www.kunstrouteheugem.nl 
Facebook: Kunstroute Heugem 
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Spreekuur voor vragen over arbeidsongeschiktheid en uitkering  
 
Vanwege corona waren de spreekuur locaties gesloten voor klanten. 
We zijn blij dat we inmiddels weer mensen kunnen ontvangen om met hen 
mee te denken over de puzzels van hun arbeidsongeschiktheids-uitkering.  
U kunt vooralsnog niet vrij inlopen. De voorwaarden zijn: 
- U maakt een afspraak – voor Maastricht via tel. 043-7630030.  
- U komt alleen, tenzij aanwezigheid van een begeleider noodzakelijk is. 
- U komt kort voor de afgesproken tijd binnen en meldt zich dan eerst bij 

de receptie. 
- Als u verkouden bent of in contact bent geweest met mensen. van wie 

bekend is dat ze corona hebben, blijft u thuis. 
 

De spreekuren zijn als vanouds op de volgende adressen en dagen: 
WijkServicePunt Wijckerpoort/ Witte Vrouwenveld,  
Voltastraat 50, 6224 SW Maastricht  
Iedere dinsdagmiddag van 14.00 tot 15.30 uur  
 
WijkServicePunt Manjefiek Malberg, 
Malbergsingel 70, 6218 AV Maastricht  
Iedere donderdagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur  
 
Buurtcentrum Mariaberg 
Anjelierenstraat 35, 6214 SW Maastricht 
Iedere donderdagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur  
 
Gemeentehuis Gulpen 
Willem Vliegenstraat 12, 6271 DA Gulpen - afspreken: 043-4072579 
iedere dinsdagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur  
 
Het kan gaan over vragen met betrekking tot  
 WAO of (toekomstige) WIA- uitkering;  
 rechten en plichten in de “wachttijd”-periode van 2 jaar bij langdurig 

ziek-zijn.  
 Wajong-uitkering en werk; participatiewet 
 WW-uitkering en ziek zijn tijdens de WW 
 
U kunt ons vinden op www.waowiamaastrichtheuvelland.nl  
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Oplossing kruiswoordpuzzel: 
 

 
 
 

 
 

Uit alle goede inzendingen is de winnaar getrokken. Winnaar is  

Mevrouw Monique Voncken 
De prijs, een tegoedbon van de Plus van € 10, kan tot 2 maanden 
na publicatie afgehaald worden op Heugemerstraat 237.   
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Oplossing Woordzoeker: 
 

 
 
Oplossingswoord: 
ZOMERAVOND 

Uit alle goede inzendingen is de winnaar getrokken. Winnaar is  

Mevrouw Helen Walstock 
 
De prijs, een tegoedbon van de Plus van € 10, kan tot 2 maanden 
na publicatie afgehaald worden op Heugemerstraat 237.   
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Eus  bereump  lepke!                                                           OPAJAM GÉNE 
 
Vendaog is weer zoenen daag dat ’t mesjien beter is um de 
nuitsberiechte op tillevisie mer eine kier, en daan ’s mörgens, aon te huure 
Lietste ‘m op de  nuitszender stoon daan weurd de res vaan d’n daag 
koonstant de herholing  daovaan oetgezonde.  Niks mie en niks minder  
Of d’r moot get ernstegs in de wereld gebäörd  zien . Moch dat zo zien 
daan weurd direk euvergesjakeld    nao  ‘ne   journalis de  ‘örgres’ midde 
op de straot steit, dao boe ’t versjrik-kelek väörval is  gebäörd.  Dee 
vertèld daan tot ’t versjrikkeke zjus is gebäörd en dat nog wieneg of niks 
bekind is euver de oorzaak.” Zo gauw ik wat meer weet kom ik weer terug 
in de uitzending”, is zien commentaar. 
Mèh, jéh, veer wèlle toch gere wete wat dat versjrikkeleke daan wel 
is.neet woer. 
’t Is weer ‘ns get aanders daan euver moondkepkes en 1,5  mtr. 
oonderlinge   aofstand, boe dat noe wél moot en boe neet…? 
Es iech alles moot geluive – en dat daon iech- es’ lid vaan de doelgroep 
dee liech besmettelek is’.  Um die reie gaon iech ouch neet mie riechting 
de binnestad!  LEVENSGEVAARLEK! 
Zaoterdag höb iech, tege m’n zelf opgelagde beperking in, toch de Groete 
Staat, de Mönt en de Mert e bezeuk gebrach! 
Bewus vaan wat allemaol moot en neet hoof en mesjien toch beter is um 
wel te doen, leep iech de Spèlstraot oet en ‘De Staat’ in… Doog m’ch 
gauw ’t  moondkepke op, pakde m’n fleske mèt  oontsmettingsmiddel oet 
m’n tes en   wreef de veurgesjreve tied m’n han demèt in. Wie  iech 
daomèt veerdeg  waor meanderde  iech tösse de luikes door riechting De 
Mönt.  Haverweeg   bedach iech m’ch, astrein kumpste e vruike tege: lang 
neet mie gezeen en die begint m’ch oonstuimeg te puune. Zouw  
natuurlek fijn zien -eve  genete– en es de oonstuimegheid veurbij waor, 
(neet ieder) zouw iech toch eve mote vraoge of ze neet besmettelek waor. 
Eve opzij goon  stoon bij  Pincky, um m’n geziech  aof te vege, en weer 
obbenuits in te smere, um toch mer ’t zekere veur ’t oonzekere te neume  
Oondertösse woort iech e paar kier op zij geduijd door luikes die nao 
binne of  nao boete wouwe bij die babbelerezaak. En door ’t mer blieve 
naodinke wat  IECH ’t bèste  kós doen um gezoond te blieve. waor  iech 
gans vergete veurwat  iech eigelek in de stad waor? Thoes en in m’n 
woenumgeving haw iech miech en de mètbewoeners strik aon de 
antivirusregels!  Es de pos miech e bestèld  pekske  bezörg, weurd 
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aongebeld en steit de bezörger op 1,5 mtr. Vaan m’n  väördeur.. Mer in de 
winkelstraote vaan Mestreech, vergeet ’t mer. ‘Ne inkele boetelender  
zuuste mèt ’t  moondkepke op loupe.  Moot bij hun wel in ’t  thoesland dus 
doen ze ’t hei ouch. De duitse gaste herkintste aon hunne MOONDLAP!!  
’t Geit toch jummers um  hun en oeteindelek ouch um us gezoondheid. 
Dao deiste ’t toch zeker allemaol veur!  MÉT VASTELAOVEND 
BESJERME VEER DAT LEPKE AL JAORE. 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

Winkeliersver. De Beente 5 jaar 2002 
 

 

                  Toen lag de 1,5 meter lat  nog in de la. 

 

 

 

 

 

 

Winkeliersver. De Beente 5 jaar 2002 
 

 

                  Toen lag de 1,5 meter lat  nog in de la. 
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Voorlaatste pagina elke week vaste plaats 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Stichting Contactblad Heugem-Randwyck de Baorebinder 
      

Redactie, aanlevering digitale kopij, bezorgklachten: 
redactie@baorebinder.nl 
 

Heugemerstraat 237,  6229 AP Maastricht,  0638225550 
 

Inleveren kopij: uiterlijk vrijdagavond tot 20.00 uur voorafgaande aan 
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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