
Jaargang 57                   week 41                      13.10.2021               Oplage 2400

I

Zaoterdag 13-11-2021
zaol open venaof 19:00, aonvaank 20:00

Timo janssen, suus

duo x-elle, frans theunisz

Mesjieu maurice & eric Ghelen

Met optreijes vaan

Kaarten in de veurverkaop € 13,- en aon de deur € 17,-
Verkaop beij Klaekeburg, Tenniskantine LTV, RKHSV, Liliverde en www.dewaterratte.nl
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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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De Jekerdal-scharrelkids gaan weer speuren in een Tiny Forest. 
 
Zaterdag 23 oktober a.s. - 14.00 uur - Tiny Forest ‘Het Kruisbos’ –  
Joseph Bechlaan, Heer-Maastricht 
 
In het kader van het 50-jarig jubileum van IVN Maastricht gaan we 
vier Tiny Forest’ s bezoeken. Deze keer gaan we naar Tiny Forest 
‘Het Kruisbos’ in Heer. Zijn jullie goede speurneuzen om allerlei 
dieren in het minibos te zoeken, te bekijken, een naam te geven en 
weer los te laten? En hoe hoog zijn de bomen en struiken hier al 
gegroeid in die korte tijd? Want dit Tiny Forest is pas in maart 2020 
geplant.  
Ben je tussen de 6 en 12 jaar? Ga dan mee de boompjes bestuderen 
en opmeten en kijken welke diertjes er allemaal leven, ook in de 
grond. Spannend allemaal! 
We verzamelen om 14.00 uur bij het Tiny Forest aan de Joseph 
Bechlaan in Heer vlakbij de Suringerschool. 
  

Opgeven bij Carlo Poolen, e-mail: ivn.maastricht@home.nl 
s.v.p. je leeftijd opgeven (6 - 12 jaar) 
Bij Carlo kun je ook voor meer informatie terecht. 
Raadpleeg ook onze website www.ivn.nl/maastricht 
 

 
 
 
 

 
 
 
pietersautos@ziggo.nl 
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Bèste bezeukers van de  
55+ middag van CV de Waterratte 

 
Aofgelaope vastelaovend höbbe veer uuch neet 

kinne verweene met unne oonvervalste 55+ 
middag. Daorentege zien veer bie uuch langs gekaome 

umdat veer uuch neet vergeete waore en höbbe uuch un 
sjieke tuut met levensmiddele euverhandig. In die tuut 

zaote ouch nog gratis leutsjes veur unne tombola.  
 

Dat voont geer allemaol eeve sjiek! 
 

Noe vraoge veer get aon uuch. 
 

Gaot geer kemissies doen bie de Plus en geer kreijg dao 
Pluspunte veur eeder €10, dan zowwe veer ut sjiek vinde 

es veer es Waterratte die pluspunt maoge verzilvere.  
 

Die pluspunte lievere naomelek weer cent op die veer 
weer goot kinne gebruuke veur ut ransjere van unne sjieke 

55+ middag. 
 

Dat verzilvere kin online via de computer mer es geer dat 
neet kint, maog geer ze inlievere op oonderstaonde 

adresse: 
 

Roell Brouns, Heugemer pastoorstraat 14 
Michel Bronckers, Maasvelderweg 4b 

Naomes de Plus en CV de Waterratte bedank veur                                      
eur kemissies en Pluspunte. 
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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 16 oktober  19.00 uur  H. Mis. Kap. Slaven Brajcovic.  
Zaterdag 23 oktober  19.00 uur  H. Mis. Past. Everard de Jong 
Intenties:  Zeswekendienst Wil Quaaden; 
Zaterdag 30 oktober  19.00 uur  H. Mis. Allerheiligen. 
Zondag 31 oktober 15.00 uur  Allerzielen lof en grafzegening. 
Zaterdag 06 november 19.00 uur  H. Mis. 
Zaterdag 13 november 19.00 uur  H. Mis. 
Zaterdag 20 november 19.00 uur  H. Mis. 
Zaterdag 27 november 19.00 uur  H. Mis. 
Zondag 28 november 13.00 uur  Doopsel Novaley Noblesse 
 
 

Kerkloket 24/7 bereikbaar via  info@parochieheugem.nl 
 

                                      WIE BIDT DE ROZENKRANS MEE? 
Jaarlijks op 18 oktober bidden kinderen wereldwijd de 
rozenkrans voor vrede en eenheid. De oktober maand 
is de rozenkransmaand nl. het feest van O.L.V. van de 
Rozenkrans dat wordt gevierd. 
Meer informatie op onze website van de parochie voor 
uitleg voor kinderen over de rozenkrans. 
Natuurlijk vragen wij de volwassenen om ook weer 
eens de rozenkrans ter hand te nemen. Bidden 
verandert je hart. Niet alleen van jezelf, maar ook van 
mensen om je heen. 

Oproep PBR en Michaëlsgilde 
Iedere jaar hebben we een heel mooie kerststal in onze kerk staan. 
Deze wordt mogelijk gemaakt doordat er ieder jaar veel vrijwilligers aan 
mee werken. 
Zij zetten hun beste beentje voor en handen in om er een mooi geheel van 
te maken. Natuurlijk hoort een kerststal  mooi in het groen te staan.Kijk 
eens rond in uw tuin of er een mooie kerstboom, conifeer of een ander 
mooie groenblijvende plant staat, die we kunnen gebruiken als versiering. 
Het moet natuurlijk wat handzame maten zijn. Maximaal 4 5 meter hoog. 
U zult begrijpen dat zij ALLEEN zagen en afvoeren en GEEN wortels 
rooien. 

Uw reactie graag voor 1december. 
 

Neem contact op met John Baan 06 42357878 jbaan@ziggo.nl 
Of met Huub Sour  06 18973847  huubsour@gmail.com 
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Carnavalsvereniging de Waterratte 
zaterdag 16 oktober 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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 Speurtocht  
27 oktober -  van 13 tot 17 uur 

Verzamelen: Oosterweertlaan 110 
 

Kom  
jij ook?     

 

 

We organiseren een gezellige speurtocht voor klein en groot. 
In groepjes lopen we een leuke route door Heugem.  
Onderweg kun je punten verdienen voor het beantwoorden  
van vragen en het maken van opdrachten. 

 
Ook brengen we een bezoekje bij kunstenaars uit de wijk  
die samen met jullie iets leuks gaan doen. 
Natuurlijk zijn er ook leuke prijsjes voor iedereen, drinken en wat lekkers.  

 
Neem je vader, moeder of een andere volwassene mee. 
 
Tot in de herfstvakantie! 
 
Bewonerskrachtenteam Heugem en Servatius 
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Maastricht, 3 oktober 2021  

Uitslag Stemtent: 
 

 ‘Grote terrassen moeten permanent blijven’ 
 

Afgaande op de uitkomst van de D66 Stemtent op Plein 1992 van afgelopen 
zaterdag, is een meerderheid van de Maastrichtenaren van mening dat de grote 
terrassen, die mogelijk zijn gemaakt om horecaondernemers tegemoet te 
komen met de 1.5 meter regel, permanent moeten blijven.  
Op de stelling ‘Grote terrassen moeten permanent blijven’, antwoordde 78% 
van de voorbijgangers op Plein 1992 en de mensen die reageerden via internet 
het hier mee eens te zijn. Van de 82 deelnemers stemden 64 personen ‘eens’ en 
18 personen ‘oneens’. 
 
Voorstemmers gaven aan de grotere terrassen gezelliger en mooier te vinden. 
Zo wordt op het Vrijthof de straat tussen de terrassen als een ramblas gezien 
om te flaneren. Door de voorstanders wordt daarbij aandacht gevraagd voor de 
toegankelijkheid voor mindervaliden en dient er een oplossing te worden 
gevonden voor de stoepen die niet meer gebruikt kunnen worden voor 
voetgangers. 
 
Tegenstemmers waren van mening dat de grotere terrassen teveel openbare 
ruimte innemen en er sowieso al te veel terrassen in het centrum van 
Maastricht zijn. Ook kunnen sommige ondernemers niet uitbreiden met hun 
terras, wat tot verschil tussen de ondernemers leidt.  
 
Tussen voor- en tegenstemmers was een verschil van mening over het fietsen 
over het Vrijthof, wat door voorstemmers als leuk werd gezien terwijl 
tegenstemmers dit vervelend vinden. Wel werd door zowel voor- als 
tegenstemmers aandacht gevraagd voor het openbaar vervoer in het centrum. 
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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
 
 
 

Op 01 november a.s. gaat klokkenatelier Beyers, Mevrouw Janine, 
met pensioen. Het is goed om deze datum te noteren ivm het 

aanleveren van reparaties. 
 

 
Zoek je naar publiciteit voor je bedrijf? 

 
Dat kan eenvoudig en goedkoop via 

de baorebinder.  
 

plaats een advertentie.  
Dit model voor slechts € 20,00 

 
Vraag naar de mogelijkheden via 

redactie@baorebinder.nl 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Is de herfst flink met nevel doortrokken, 

dan komt een winter vol met vlokken. 
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OPEN DAG. 
 
 
Op zaterdag 6 en zondag 7 november 2021 organiseert 
het VISTA college een open dag, Het moment waarop jij 
onze locaties door heel Zuid-Limburg kunt bekijken, de 
sfeer kunt proeven en docenten en studenten kunt 
ontmoeten. Kortom,: een belangrijke dag! 
 

Op zaterdag 6 november kun je terecht bij onze 
vestigingen in Beek, Maastricht, Sittard en Venlo,  
op zondag 7  november kun je terecht op onze locaties in 
Heerlen. 
Doe je mee?  
Meld je dan aan via vistacollege.nl/opendag. 
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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 16 oktober 2021 
RKHSV jeugd – thuiswedstrijden 
RKHSV JO8-1-VV MAASTRICHT WEST JO8-1 09.30 uur 
RKHSV JO10-1-SJO KRIJTLAND JO10-1 09.30 uur 
RKHSV JO10-3-SJO BMR/SNC’14 JO10-2 09.30 uur 
RKHSV JO12-1-LEONIDAS-W JO12-1 11.00 uur 
RKHSV JO13-2-BERG’28 JO13-1JM 11.00 uur 
RKHSV JO14-1-EIJSDEN JO14-1JM 13.00 uur 
RKHSV MO15-1-GROENE STER MO15-1 11.00 uur 
RKHSV JO19-1-SPORTING HEERLEN JO19-1 15.15 uur 
RKHSV JO19-2-ST UOW’02/LHC JO19-4 13.00 uur 
RKHSV G2-EHC/HEUTS G2JM 14.45 uur 
 
RKHSV jeugd – uitwedstrijden 
RKASV JO9-1-RKHSV JO9-1 10.30 uur 
KEER JO-10-1-RKHSV JO10-2 09.00 uur 
DAALHOF JO11-2-RKHSV JO11-1 09.30 uur 
SJO KRIJTLAND JO13-1-RKHSV JO13-1 11.30 uur 
FC KERKRADE-WEST JO17-1-RKHSV JO17-1 15.00 uur 
BEKKERVELD JO17-4-RKHSV JO17-2 15.00 uur 
SPARTA’18/WITTENHORST MO19-1-RKHSV MO19-1 15.30 uur 
ST ROOD GROEN/HEUV. JO19-2-RKHSV JO19-3 12.00 uur 
FC KERKRADE-WEST G1-RKHSV G1 13.00 uur 
 
Programma voor zondag 17 oktober 2021 
RKHSV en DBSV 1 seniorenteams 
RKHSV 1-RKVV NEERBEEK 1 14.30 uur 
RKHSV VR1-SNA VR1 12.00 uur 
RKHSV 2-EIJSDEN 2 11.45 uur 
RKHSV 3- RKVV NEERBEEK 2 09.30 uur 
RKHSV 4-RKTSV 2 10.00 uur 
RKHSV 5-BMR 4 09.30 uur 
RKHSV 6-GEUSSELT SPORT 5 14.00 uur 
RKHSV 7-GEUSEELT SPORT 6 14.00 uur 
KEER 1-DBSV 1 14.30 uur 

 
DANK VOOR HET INLEVEREN 
VAN DE PLUS FRANSSEN 
SPONSORPUNTEN!!! 
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     Secretariaat RKHSV 
Kapittellaan 38, 6229VP Maastricht 
 06-12141452 kantine.  043-3672213  
secretaris@rkhsv.nl           www.rkhsv.nl 

 
 

   
 
HOOFDSPONSOR 

 
Programma voor dinsdag 19 oktober 2021 
RKHSV/DBSV senioren 
RKHSV 6-SPC.JEKERDAL 5 (onder voorbehoud) 19.30 uur 
 
Programma voor woensdag 19 oktober 2021 
RKHSV/DBSV senioren 
SJO KRIJTLAND MO15-1-RKHSV MO15-1 19.00 uur 
 
Programma voor zaterdag 23 oktober 2021 
RKHSV jeugd – thuiswedstrijden 
RKHSV JO12-1-RVU JO12-1JM 11.00 uur 
RKHSV JO13-1-RKASV.JO13-1 11.00 uur 
RKHSV JO17-2-GEERTR BOYS/SVME JO17-1 15.15 uur 
RKHSV JO19-1-SV ARGO JO19-1 15.15 uur 
RKHSVJO19-3-SCHARN JO19-3 13.00 uur 
RKHSV G1-FC KERKRADE-WEST G1 14.45 uur 
 
RKHSV jeugd – uitwedstrijden 
ST BUNDE/IBC’03 JO13-1-RKHSV JO13-2 12.00 uur 
RKUVC MO15-1-RKHSV MO15-1 10.45 uur 
KEER JO17-1-RKHSV JO17-1 13.00 uur 
 
Het programma van alle overige (met name onderbouw)teams was nog niet bekend 
ten tijde van het opstellen van dit overzicht. Graag www.voetbal.nl raadplegen! 
 
Programma voor zondag 24 oktober 2021 
RKHSV/DBSV senioren 
DBSV 1-RKHSV 1 14.30 uur 
RKHSV 4-PASSART-VKC 3 09.30 uur 
RKHSV 6-SPC.JEKERDAL 5 (onder voorbehoud) 14.00 uur 
RKHSV 7-SPC.JEKERDAL 4 14.00 uur 
DBSV VR1-RKSVB VR1 12.00 uur 

 
DANK VOOR HET INLEVEREN 
VAN DE PLUS FRANSSEN 
SPONSORPUNTEN!!! 
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VAN DE PLUS FRANSSEN 
SPONSORPUNTEN!!! 
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NIEUW BIJ SMILE – TAI CHI 
Tai Chi is een combinatie van eeuwenoude ontspannings- en gezondheidstechnieken 
zoals soepelheids- en ademhalingsoefeningen en ook meditatieve trainingen. Het is een 
opeenvolging van bewegingen die rustig, traag en continu worden uitgevoerd.   
 

SMILE heeft de ervaren Tai Chi docente Barbara Schenk 
bereid gevonden om op de dinsdagochtend een cyclus van 10 
weken de Tai Chi-lessen te verzorgen. Barbara geeft al vele 
jaren les en is zelf in Tai Chi onderwezen door onder andere de 
vooraanstaande tai chi-master Benjamin Ping Jeng Lo. 
Gedurende de tijd dat ze in Amerika en Azië woonde heeft ze 
veel ervaringen opgedaan die ze nu bij haar leerlingen in 
praktijk brengt.   
 

Wanneer en waar? 
Vanaf 14 september elke dinsdag van 10.00 tot 11.00 uur en van 11.30 tot 12.30 uur in de 
kantine van Sportpark Heugem, aan de Gronsvelderweg. De Tai Chi cyclus van 10 lessen 
kost € 50,00, losse lessen in een cyclus € 6,00, inclusief een gratis kopje koffie na afloop. 
 
Aanmelden 
U kunt zich nu aanmelden voor de 1e cyclus via info@smile043.nl.  
__________________________________________________________ 
NIEUW BIJ SMILE – SCHAAKCAFÉ 
Heb je zin in een spelletjes schaken, een leuk gesprek en/of zoek je een schaakpartner? 
Kom dan naar het SMILE Schaakcafé. De spellen staan  
voor je klaar en we zetten er een kopje koffie/thee bij. Het is vrije inloop en iedereen is van 
harte welkom! We beschikken over 10 borden.  
 
Wanneer en waar? 
Het SMILE Schaakcafé vindt vanaf 14 september 2021 iedere 
dinsdagmiddag van 15.00 tot 17.00 uur plaats in de kantine van 
RKHSV op het sportpark Heugem (Gronsvelderweg 90) in 
Maastricht.  
 
Aanmelden 
Het is een vrije inloop zodat vooraf aanmelden niet nodig is. De kosten bedragen € 3,- per 
deelname (inclusief kopje koffie/thee). De deelnamekosten kunnen ter plekke worden 
voldaan. 
__________________________________________________________ 
Lopende SMILE activiteiten – meer info via info@smile043.nl 

1) Hoeskamer Ut groete Gelök op maandag 13.00-16.00 uur, vrije inloop. 
2) Bootcamp op maandag en woensdag 18.30-19.30 uur en op donderdag 19.00-

20.00 uur. € 3,50 per deelname. 
3) Buitengewoon Fit (bootcamp voor ouderen) op maandag 13.00-14.00 uur à € 3,50 
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OPNIEUW BIJ SMILE – Bootcamp voor de jeugd (12 t/m 17 jaar) 
Ben je tussen de 12 en 17 jaar en wil je graag in de buitenlucht sporten en bewegen in 
teamverband? Bootcamp is een combinatie van conditie en krachtoefeningen in de 
buitenlucht. Je gebruikt tijdens de training grotendeels je eigen lichaamsgewicht en bestaat 
uit spierversterkende oefeningen afgewisseld met conditionele oefeningen en spellen. 
Wanneer en waar? 
Bootcamp voor jongeren op het sportpark Heugem (Gronsvelderweg 90) in Maastricht, op 
donderdag 17.45-18.45 uur, € 3,50 per deelname, eerste les is gratis. 
Aanmelden 
U kunt zich nu aanmelden via info@smile043.nl.  
__________________________________________________________ 
OPNIEUW BIJ SMILE – Sportief wandelen 
Sportief wandelen is wandelend werken aan je fitheid, coördinatie en conditie. Het 
looptempo ligt iets hoger dan bij ‘gewoon wandelen’, maar wordt afgestemd op het niveau 
van de groep. Sportief wandelen nu ook bij SMILE, onder leiding van niemand anders dan 
Jo Schoonbroodt: hij weet grote groepen mensen te bereiken met zijn enthousiasme! 
Wanneer en waar? 
Sportief wandelen vanaf sportpark Heugem (Gronsvelderweg 90) in Maastricht, op dinsdag 
13.00-14.00 uur, € 3,50 per deelname, eerste les is gratis. 
Aanmelden 
U kunt zich nu aanmelden via info@smile043.nl.  
__________________________________________________________ 
NIEUW BIJ SMILE – WALKING FOOTBALL 
Je bent zo jong als je jezelf voelt en je bent nooit te oud om te leren. Dat zijn de 
basisprincipes van het Walking Football, een nieuwe voetbalvorm vanaf 50 jaar of ouder 
die op hun oude dag nog lekker actief bezig willen zijn. Het motto: door Walking Footbal 
kun je een leven lang van voetbal blijven genieten! 
Voetbal hoeft niet snel te gaan om mooi te zijn. Dat bewijst deze voetbalvorm waarbij in 
wandeltempo op een kwart veld, 6 tegen 6 wordt gespeeld. Walking Football houdt in dat 
er tijdens een partijtje niet wordt gerend. Er mogen geen slidings gemaakt worden en de 
bal mag niet boven heuphoogte toegespeeld worden (op de website www.KNVB.nl vind je 
de uitgebreide spelregels voor Walking Football). Uiteraard kun je wel bewijzen dat je je 
voetbalstreken nog altijd niet verleerd bent. Na afloop napraten en oude voetbalverhalen 
vertellen in de gezellige sportkantine hoort er natuurlijk ook bij. Gezellig toch! 
 
Wanneer en waar? 
Vanaf 1 oktober elke vrijdag van 19.00 – 20.00 uur op het 
Sportpark Heugem-Randwijck, aan de Gronsvelderweg. 
Deelname kost € 2,50 per keer. Vooraf ontvangt u, na 
betaling, in de sportkantine een deelnameticket. Iedereen 
vanaf 50 jaar is welkom en kan deelnemen. 
 
Aanmelden 
U kunt zich nu aanmelden voor het Walking Football via info@smile043.nl. 
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Harmonie 

,,St. Michaël” 
Heugem 

Rabo ClubSupport!   Stem op onze vereniging … 
Tot en met 23 oktober kunnen de leden 
/rekeninghouders van de Rabobank Zuid-
Limburg-West hun stem uitbrengen op hun 
favoriete vereniging of stichting.  
Elke stem levert geld op en zorgt hiermee voor 
een mooie financiële bijdrage voor de Harmonie 
St. Michaël. 
 

Mogen wij op uw stem rekenen….. 
Alvast vriendelijk dank voor uw support. 
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Sanitair, gas-, water- en c.v.- installaties.  

 
Termileslaan 140, 6229 VX Maastricht  

 
gsm: 06-25071787 

 
 www.Becksinstallatietechniek.nl 
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Bomenspeurtocht Amby 
 

 
Zondag 24 oktober a.s. - Vertrek tussen 13.00 en 14.00 uur  
hoek Bergerstraat-Molenweg 
 
IVN Maastricht bestaat 50 jaar!  
 
En om dat te vieren combineren we zondag 24 oktober onze 
maandelijkse excursie met de bomenspeurtocht Amby in het kader 
van Bomenfestival Limburg. Het hoofdthema van deze dag is 
‘Natuurlijk Maastricht’, naar het boek dat in december 2020 
verschenen is, met als sub-thema ‘Natuur in de buurt’. Ontdek de 
oudste boom van Maastricht, een boom met knieën of een boom 
met een bijzonder verhaal. Interessant voor bomenliefhebbers, 
maar ook voor kinderen die het spannend vinden een 
bomenspeurtocht te lopen. 
 
Er zijn deze zondag twee mogelijkheden om mee te doen: met een 
gids of individueel.  
De start met gids is om 13.30 uur en de start individueel met 
routebeschrijving en/of speurtocht is tussen 13.00 en 14.00 uur. Bij 
beide mogelijkheden lopen we in kleine groepjes.                     
We vertrekken vanaf hoek Bergerstraat-Molenweg, Maastricht (ter 
hoogte van Withuishof, parkeren op de ventweg Bergerstraat 2-4 
Withuishof). 
 

Meld je aan bij Vanessa Ali, e-mail: vanessahilwig@gmail.com, en 
geef aan of je met een gids mee gaat of individueel wilt lopen. 
Voor meer informatie Tineke de Jong, e-mail: 
tineke.de.jong@kpnplanet.nl 
 

Raadpleeg ook onze website www.ivn.nl/maastricht  

Het leven is in de herfst pas goed, als je elkaar de das omdoet. 
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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 
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. 
 

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




