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’n Overweging …… vakantie 

  
Rust 

Evenwicht 
Harmonie 
Stilte 

Zuiver 
Puur 

Sfeervol 
Warm 

Genegenheid Vakantie 
Hartelijk Genieten 

Verdraagzaam Dromen 
Liefdevol Fijne dagen 

 
 

De Baorebinder wenst u een fijne, 
aangename en zonnige vakantie toe. 
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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 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 0433613398 

 
De wekelijkse Baorebinder is ook te lezen op 

www.HeugemRandwyck.nl 
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EERSTE ‘BEZEUKERSCENTRUM OP RAAJER’ EN TICKETSHOP 
MAASTRICHT UNDERGROUND IN GEBRUIK GENOMEN 
 
Met de in gebruik name van het eerste Bezoekerscentrum van 
Natuurmonumenten op wielen en de opening van de ticketshop en 
infopunt Maastricht Underground in Fort Sint Pieter geven 
Natuurmonumenten en Maastricht Underground het officiële startschot 
van hun nieuwe samenwerking rondom het ontvangen en informeren van 
bezoekers op de Sint-Pietersberg.  
Ticketshop Maastricht Underground in Fort Sint Pieter. 
Vanaf het moment dat Maastricht Underground, in de zomer van 
afgelopen jaar, haar intrek heeft genomen in een van de caponnières van 
Fort Sint Pieter en daar een geheel in de sfeer passende ticketshop heeft 
geopend, zijn de beide organisaties hun samenwerking verder gaan 
uitbreiden. De ticketshop is de vaste plek waar bezoekers hun ticket 
kunnen kopen voor Fort Sint Pieter, kazematten en de gangenstelsels 
Noord en Zonneberg, maar ook informatie kunnen krijgen over de Sint-
Pietersberg en het werk van Natuurmonumenten.  
Naast dit informatiepunt werkt Maastricht Underground op dit moment in 
de authentieke caponnière aan de realisatie van een gratis toegankelijk 
expositie over de grotten en het Fort. Onderwerpen die tijdens een 
rondleiding niet verteld kunnen worden krijgen hier volop de aandacht. 
Bezoekerscentrum op Wielen 
De komst van een vast bezoekerscentrum van Natuurmonumenten op de 
Sint-Pietersberg kan nog wel enige tijd op zich laten wachten. Om 
bezoekers wel al te kunnen ontvangen en informeren op een manier die 
past bij de ontwikkeling van het gebied is het idee geboren om een mobiel 
bezoekerscentrum te ontwikkelen dat op de verschillende unieke plekken 
op de berg en in de groeve in te zetten is. Het eerste Bezoekerscentrum op 
Wielen is een feit. Een volledig duurzaam elektrisch aangedreven voertuig 
met een aanhanger voorzien van zonne-energie zal dit jaar een aantal 
dagen per week op verschillende plekken op de Sint-Pietersberg ingezet 
worden.  
Een groep bestaande en deels nieuwe vrijwilligers zullen vanuit het 
bezoekerscentrum bezoekers informeren over alle bijzonderheden van de 
berg en de groeve, de wandelroutes, de mooiste plekken, de 
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natuurontwikkeling en werkzaamheden. Het bezoekerscentrum zal tevens 
dienen als startpunt van het op te starten excursieprogramma.  
Ontmoet ons! 
De ticketshop en infopunt Sint-Pietersberg in Fort Sint Pieter (Luikerweg 
80) is dagelijks geopend van 10.00 tot 16.30 uur. Het Bezoekerscentrum 
op Wielen is, als het weer het toelaat, op woensdag, vrijdag, zaterdag en 
zondag op verschillende plekken te vinden (o.a. bij de parkeerplaats bij 
D’n Observant, het uitkijkplatform en de Kiekoet). 
 
Meer informatie is te vinden op  
www.maastrichtunderground.nl; 
www.natuurmonumenten.nl/sintpietersberg  
www.natuurmonumenten.nl/bezoekerscentrum-zuid-limburg-op-wielen  
  
  

OUD PAPIER tijdens zomervakantie. 
 

Op zaterdag 21 augustus wordt                  
oud papier opgehaald. 
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D     Secretariaat RKHSV 
Kapittellaan 38, 6229VP Maastricht 
 06-12141452 kantine.  043-3672213  
secretaris@rkhsv.nl           www.rkhsv.nl 

 
 

   
 
HOOFDSPONSOR 

 

ZOMERSTOP – VELDEN GESLOTEN 
 

  
 
Vanaf maandag 12 juli zijn onze velden gesloten in verband met de 
zomerstop. Wij wensen iedereen een fijne zomervakantie, en we 
zien ons weer vanaf maandag 16 augustus. 
 
Lid worden van RKHSV (als speler of als vrijwilliger) 
De voorbereidingen voor het seizoen 2021-2022 zijn op dit moment 
in volle gang, en de meeste teams zijn al ingevuld. Dat betekent ook 
dat dit het moment is om kenbaar te maken dat uzelf, uw zoon of uw 
dochter geïnteresseerd bent/is in het voetbalspel en eventueel lid wil 
worden van RKHSV. Voor nadere informatie kunt u terecht bij 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 komend 
seizoen als vrijwilliger aan de slag te 
gaan (als jeugdleider, of helpen in 
sportkantine, of als dagcoördinator), 
neem dan vrijblijvend contact op met 
RKHSV via info@rkhsv.nl.  
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Hoeskamer post-corona heropening maandag 13 september 

Vanaf maandag 13 september zal wekelijks op de maandag de 
hoeskamer Ut groete gelök 
wederom plaatsvinden in de 
sportkantine te Heugem van 13 
tot 16 uur. Deze eerste 
hoeskamer van 13 september 
zal middels een sjiek 
feestprogramma geopend 
worden. Wees allemaal weer 
welkom. 

Verder zal alleen de wandelgroep van de 
woensdagochtend (10.15-11.45 uur) in de 
zomer doorgaan op of vanaf sportpark 
Heugem. Wil je meedoen of ken je iemand 
die wilt meedoen? Wil je een vriend of 
vriendin meenemen? Alles kan: geef je op 
via info@smile043.nl, ook voor het 
opvragen van meer informatie. 

Tot slot alvast een aankondiging voor enkele nieuwe activiteiten na de 
zomer, noteer het alvast in uw agenda: 

1) Sportief Wandelen o.l.v. Jo schoonbroodt – dinsdag 13.00-14.00 
uur – wekelijks vanaf half september 

2) Tai Chi o.l.v. Barbara Schenk – dinsdagochtend – 10 weken lang 
vanaf half september 

3) Beginnerscursus bridgen – donderdagochtend of -middag – 
wekelijks vanaf begin oktober 

4) Vrije inloop schaakcafé – dagdeel nader te bepalen – wekelijks 
vanaf half september 

5) Beginnerscursus schaken – dagdeel nader te bepalen – 
wekelijks vanaf half januari 2022  
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LANCERING WEBSITE MET VIJF GEVELSTENENROUTES IN 
VIER TALEN IN DE BINNENSTAD EN WYCK. 
 
Maastricht heeft iets met gevelstenen. Meer dan 250 oude 
Maastrichtse gevelstenen leggen tot op de dag van vandaag nog een 
link naar het leven en werken van de Maastrichtenaar uit de periode 
1600-1800. Wie kent ze niet: “Inde Lanscroon” in de Grote Staat 
waar het eerste stadhuis stond, of de Wolwaag op het Onze Lieve 
Vrouweplein waar wol werd gewogen en accijnzen betaald, of “Au 
Mouton Blanc” en “Vogelstruys” waar het goed toeven was, of “In 
den Steenen Bergh” in de Stokstraat met een prachtig 
gevelornament van Steven Matto, koopman van Naamse hardsteen 
én steenhouwer, of de “Gouden Leeuw” in de Rechtstraat waar een 
brouwerij stond en ga zo maar door met mooie voorbeelden. 
Je moet wel een beetje naar boven kijken en dat is het motto van de 
stichting Vrienden van Maastrichtse Gevelstenen (VMG): “Kiek ins 
nao bove”. Zij hebben samen met veel vrijwilligers (historici, 
genealogen, computerdeskundigen, (ver)taalinstituten, 
restauratieschilders en een fotograaf) het laatste halfjaar hard 
gewerkt aan een nieuwe interactieve website, zodat 
Maastrichtenaren en bezoekers van de stad uit vijf 
gevelstenenroutes en daarbij steeds vier talen kunnen kiezen en dan 
met hun mobieltje in de hand via en langs de gevelstenen de stad en 
een zichtbaar deel van haar cultureel erfgoed beter leren kennen. 
Bij iedere steen wordt interessante achtergrondinformatie 
verstrekt. 
Op donderdag 22 juli vond de lancering plaats door wethouder 
Vivianne Heijnen op het stadhuis. De website heeft de toepasselijke 
naam www.kijkeensnaarboven.nl gekregen. De website is vanaf die 
dag toegankelijk voor iedereen. In veel hotels, musea, galeries, 
theaters en Marketing Maastricht ligt een korte flyer klaar en ook 
via de (social) media zal aandacht aan het geheel worden 
geschonken. 
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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

Naast deze website wordt met partners gewerkt aan twee andere 
programma’s. Een speurtochtenprogramma voor jongeren om hun 
stad beter te leren kennen en een ouderenprogramma voor hen, die 
zulke tochten niet meer kunnen lopen. Wij komen dan met 
herkenbare beelden uit het verleden en heden naar hen toe. De 
lancering van dit alles komt in de tweede helft van dit jaar. 
Tegelijk met de ontwikkeling van de website, hebben veel eigenaren 
van panden met gevelstenen opdracht gegeven hun gevelsteen 
opnieuw op te knappen. Het zijn weer prachtige juweeltjes 
geworden, die de stad extra glans geven. 
Vivianne Heijnen, wethouder voor onder andere economie: “Deze 
wandelingen laten onze inwoners en bezoekers de stad weer op een 
andere manier beleven. De gevelstenen herbergen prachtige 
verhalen over de Maastrichtse geschiedenis. Verhalen die we 
moeten blijven vertellen. Met dit project doen we dat. Zo koesteren 
we ons verleden en zorgen we tegelijkertijd voor de 
aantrekkelijkheid van onze stad in de toekomst. Hulde aan alle 
vrijwilligers en dank aan de organisaties die dit mogelijk hebben 
gemaakt en aan de vele eigenaren en ondernemers voor hun 
bereidheid om hun gevelsteen weer in oude luister te herstellen”. 
Om dit alles mogelijk te maken is de stichting Vrienden van 
Maastrichtse Gevelstenen (VMG) gesteund door de provincie 
Limburg, het Elisabeth Strouven fonds, het prins Bernhard 
Cultuurfonds, het Bonhomme Tielens fonds, de gemeente 
Maastricht, Hive Collective en het Maaslands Antiquariaat.  
Maastricht, 22 juli 2021 
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Zomervakantie voor de Baorebinder. 
 

Deze week is laatste BB voor de zomervakantie.                                  
De eerste BB na de zomervakantie valt weer            
op de mat op woensdag 01.09, week 35, en 

vervolgens in oneven weken. 
Na deze rustperiode gaan wij weer volop aan de slag 

om er een mooi wijkblad van te maken. 
Dank voor alle hulp, steun en vertrouwen in elkaar. 

 

 
 

 

ROCHUSCONCERT 
Harmonie St. Michaël Heugem 

05 september 2021 
plein Gronsvelderweg naast 

de Klaekeburg 12.00 uur 
Jo Lahoye 

Baton Rouge Band 
Kinderkermis 

ROCHUSCONCERT 
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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. 
 

OUD PAPIER                     
tijdens zomervakantie. 

 

Op zaterdag 21 augustus 
wordt weer oud papier 

opgehaald. 
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