
73 20e Jaargang 20



Empathisch Ervaren Eigenzinnig

ligplaatsen          : haven@wsvrandwijck.nl
waterskiën:    skicie@wsvrandwijck.nl

staanplaatsen:   caravan@wsvrandwijck.nl 
ledenadma.:     info@wsvrandwijck.nl

clubblad: 
website: 

   tredac ie@wsvrandwijck.nl
  www.wsvrandwijck.nl

  jubileum75jaar@gmail.com

Informa�e

Info Jubileumcomité



Calbasa	feliciteerd	leden	en	bestuur
met	haar	75-jarig	jubileum.

Calbasa	is	een	damesmodezaak
met	tassen,	kleding,	accessoires
en	dames-	en	heren	schoenen
voor	een	brede	doelgroep.

Calbasa	staat	voor	persoonlijke	aandacht,
en	voor	een	eerlijke	en	vriendelijke	service.

Brusselseweg	375
6217	GX	Maastricht
+31	(0)6	107	89	172
www.calbasa.nl

Geopend:
dinsdag	tot	en
met	vrijdag

van
10:00	tot	18:00
zaterdag	van	
10:00	tot	17:00
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 nr.: 505 .  
 
 
 
 
Vakantietijd… 
 
Als u dit leest, is de vakantie weer begonnen. De activiteitencommissie is intussen al 
begonnen met diverse activiteiten, voor de jeugd. Voor de ouderen zijn er gezien de 
coronavoorschriften nog géén échte activiteiten ingepland, m. u. v. de uitgestelde 
Algemene Ledenvergadering. Deze zal dan ook volgend de regels en afstanden buiten 
worden gehouden. 
Wat betreft de jeugdactiviteiten verwijzen wij u graag naar de AC-agenda op pagina 2. 
Wijzigingen en info vindt u dan ook nog eens op de Facebook-pagina van Randwijck 
en/of op onze website. 
 
Nu nog hopen op goed zomerweer, zodat we weer van ons 
Randwijck zo goed als mogelijk kunnen genieten! 
 
Namens de redactie, 
Frans Broekhuijsen & Peter Urlings 
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Eindelijk weer een activiteitenagenda !! 
Zaterdag  25 juli  Grafity Workshop   14:00 u. (i) Kim) 
Zondag  26 juli  Speurtocht    13:00 u. (i) Jennifer 
Woensdag  29 juli  Knutselochtend    10:00 u. (i) Jennifer 
Vrijdag  31 juli  Levend Bordspel    20:00 u. (i) Kim 
Zondag  2 aug. Randwijck Nautic Chalence  14:00 u. (i) Kim 
Woesdag  5 aug.  Huub Willems Vistoernooi  14:00 u. (i) Frank 
Zaterdag  8 aug.  Jules Cup    14:00 u. (i) Frank 
Zondag   9 aug.  Jules Cup Finale    14:00 u. (i) Frank) 
Woensdag  12 aug. Knutselochtend    10:00 u. (i) Jennifer) 
Vrijdag  14 aug.  Talentenjacht   10:00 u. (i) ? 
Zaterdag  15 aug.  Sluiting Vakantie   20:00 u. (i) ? 
 

 
Ook op Randwijck ontkomen we niet aan de regels van het RIVM omtrent de corona-
regels. 
In ons clublokaal is en blijft de 1,5meter afstand van kracht. Als je gaat eten of drinken, 
is het niet de bedoeling dat je met de tafels en stoelen gaat schuiven om gezellig bij 
elkaar te zitten. Misschien zijn jullie dan wel allemaal familie, maar het gaat erom dat 
je alleen met je gezin kan samen zitten. 
Wat betreft activiteiten voor de volwassenen, die zullen dit jaar, helaas, heel weinig 
plaatsvinden. Hier kun je nooit die 1,5 meter afstand waarborgen. Het is niet anders. 
HELAAS. 
Gelukkig is er voor de kinderen volop gepland met activiteiten. 
We hopen volgend jaar met ons jubileumfeest er veel beter voor te staan, zonder 
corona. Dus laten we ons dit jaar goed aan de regels houden, dan zijn we volgend jaar 
misschien corona-vrij. 
Namens het bestuur, Riny 
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Wie is niet opgevoed met de dieren van fabeltjeskrant? Iedereen kan zich de dieren 
nog herinneren: Jacobus de Uil, Ed en Willem Bever, Lowieke de Vos, Truus de Mier en 
Stoffel de schildpad. Deze dieren kwamen allemaal voor in de fabeltjeskrant, en zijn in 
het echt te bewonderen op; Jawel beste kijkbuiskinderen ons eigen Randwijck. Voor 
sommigen zoals de vos en de uil moet je heel vroeg uit de veren, maar anderen kun je 
zonder veel moeite zo op Randwijck vinden. 

Bijna iedereen weet dat onder de 
brug van de haven een aantal 
schildpadden leeft. Ze voeden zich 
met planten en dode vissen. Nu zou 
je verwachten dat deze dieren hier 
niet in de natuur voorkomen, maar 
niets is minder waar. Helaas wor-
den deze beestjes massaal gevan-
gen en als huisdier verkocht. In eta-
lages van dierenwinkels zien we 
maar al te vaak kleine waterschild-

padjes in een veel te klein plastic bakje met 
een palmboompje. Waren het vroeger de 
roodwangschildpadjes, tegenwoordig zien 
we (nu de roodwang-schildpadden bijna 
uitgestorven zijn) voornamelijk geelbuik-
schildpadjes. Die beestjes worden gekocht 
maar vervelen al snel; naarmate ze ouder 
worden gaan ze steeds min-der bewegen, en 
hun aaibaarheidsfactor is nagenoeg nihil. 
Dan worden de beestjes als oud speelgoed 
afgedankt. Velen komen dan terecht in een 
vijver of in de Maas. Zo zal het ook gegaan 
zijn met de exemplaren in onze haven. 
Dat dit niet altijd het einde hoeft te 
betekenen wordt bij ons bewezen. De schild-
padden voelen zich hier zo op hun gemak dat 
ze zich zelfs voortplanten.  
Op een vroege zaterdagochtend mocht ik er 
getuige van zijn hoe een vrouwtje moedig de 
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oever beklom en een gat groef op ons terrein.  Vervolgens werden er honderden eitjes 
in gelegd, waarna alles weer keurig netjes werd dichtgemetseld. Je moet al goed kijken 
om het nest te vinden. Vermoedelijk zullen de eitjes eind augustus of in september 
uitkomen. 
De afmetingen van een volwassen geelbuik schildpad verschillen per sekse, de vrouw-
tjes worden veel groter dan de mannetjes. Vrouwtjes bereiken een schildlengte tot 
maximaal 27 centimeter. Daarnaast hebben mannetjes een langere staart en relatief 
lange nagels aan de voorpoten, vooral oudere exemplaren. Het schild is bij oudere 
dieren vrij bol, bij jongere exemplaren nog plat en de schildplaten hebben aan de 
achterzijde doornachtige punten. Al deze kenmerken vervagen naarmate het dier 
ouder wordt. Ook hebben jongere dieren een landkaart-tekening op de schildplaten 
en een meer afstekende tekening op de huid. Een typisch kenmerk is de S-vormige gele 
streep op de zijkant van de kop. 

Het geelbuikschildpadje 
komt van nature voor in 
het zuidoosten van de 
Verenigde Staten en het 
noordoosten van 
Mexico.  Ze worden nu 
(helaas) bijna overal 
gevonden omdat veel 
mensen hun schildpad 
dumpen. Hun biotoop 
bestaat uit moerassen, 
rivierarmen en meren 

met liefst stilstaand water.  
Het is een dag-actieve schildpad die graag zont op boomstammen en een temperatuur 
van boven de 20 graden prefereert, er wordt geen winterslaap gehouden. Op het menu 
staan kleine waterdiertjes en waterplanten, de schildpad is omnivoor. 
Toen er een invoerverbod op de roodwangschildpad kwam, schakelde de handel over 
op twee andere soorten de geelwangschildpad en deze ondersoort. Hierdoor ging de 
geelbuikschildpad sterk in aantal achteruit. De schildpad is vrij gemakkelijk in leven te 
houden, eet bijna alles en is redelijk handtam. Nadeel bij in de natuur gevangen exem-
plaren is dat er parasieten mee kunnen komen. De levensverwachting van de schildpad 
is dertig jaar, er zijn exemplaren bekend die een leeftijd van meer dan 40 jaar bereikt 
hebben. 

Peter 
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D’n oto vaan Twajn  
Eve veurstèlle: Twajn, 33 jaor, ’ne meterzèsentachtig laank en 105 kilo zwoer. 
’ne Stevege maan zouw me zègke en dat waor heer ouch. Heer had ’n hart vaan goud en zouw 
nog gein vleeg kepot kinne houwe. Al zès jaor waor Twajn getrouwd mèt zien Truike en ze hadde 
’t good same. Zjus wie ederein had Twajn ouch ’nen oto, ’ne middeklasser, ’n aajd bieske. 
Zoelang d’r gein groete reparaties aon kaome, waor Twajn gans content mèt zienen oto. Meh wie 
dat soms geit, op ’ne goojen daag leet d’n oto Twajn in de steek. Heer doog hiele-maol niks mie 
en mós weure aofgesleip nao de graasj.  
Groet oonderzeuk volgde en Twajn mós d’n daag denao trökkoume veur d’n oetslaag. Slech 
beriech: d’n oto mós ’n ripperatie oondergoon, die deurder waor es tot d’n oto nog weerd waor. 
Heer kraog allein nog viefhoonderd euro deveur, es heer ziech in de graasj ’nen aanderen oto 
zouw koupe. Gooje raod waor deur. Gelökkeg hadde Twajn en Truike in die zès jaor get kinne 
spaore en nao ’n nach dreuver geslaope te höbbe, beslote ze um daan toch mer ’ne nuie gooje 
twiedehands oto in de graasj te koupe. Wie al ieder gezag, Twajn heet ’n hart vaan goud en heer 
zag daan ouch tege Truike: “Zeuk d’ch mer ’ns ’ne sjoenen oto oet dee veer kinne be-taole.” Nao 
’n haaf eurke roondwandele in de graasj had Truike häör besluut genome: dee kleine roejen oto, 
dee beveel häör wel. 
Twajn loerde ’ns benkelek, want heet voont d’n oto tóch wel get klein veur zie posteur. Truike 
voont ’m zoe sjoen en heer zouw wel draon wene es heer get krap zaot. Ze waore alletwie blij 
mèt hunnen aonkoup en twie daog later kóste ze d’n oto goon hole. Wie Twajn häöm zaog stoon 
blinke, waor ’t zjus of d’n oto nog kleiner waor es tot heer had gedach. ’t Zouw wel good koume. 
Probleem: nao drei maond waor Twajn nog neet aon dee kleinen oto geweend. Heer kós  les-teg 
drin en es heer einmaol drin zaot, kós heer bekans neet mie droet. Zoe kós ’t neet wijer en ouch 
Truike zaog in tot Twajn toch ech te groet waor veur zoe’ne kleinen oto. 
Trök nao de graasj. De roejen oto inruile en daan toch mer ’ne groetere koupe, dee Twajn daan 
mer mós oetzeuke. In de graasj woorte ze hiel vruntelek oontvaange en Twajn kraog al gooj zin 
bij de gedachte aon ziene groeten oto. Eigelek had heer ’m al oetgezeuk. Allein mós d’r nog eve 
weure oonderhandeld euver de pries. 
Toen begós d’n elend: de pries vaan dee nuien oto, dao waore ze ’t gaw euver eins, meh d’n in-
ruil vaan hunne roejen oto waor e probleem. Ze hadden d’n oto zjus drei maond en dee ver-kuiper 
wouw Twajn twiedoezend euro wieneger trökgeve veur d’n oto  
es boe ze häöm veur hadde gekoch. Twiedoezend wieniger  
veur ’nen oto, dee ze mer drei maond hadde gehad.  
Dat waor Twajn toch ech te gek!  
De krijgs Twajn neet gaw koed, meh wie dee  
verkuiper bleef volhawwe, tot dát de pries  
waor dee ze trök kraoge, vloog Twajn häöm  
haos aon. Truike mós ’m tegehawwe, aan- 
ders waore oongelökke gebäörd.  
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Nog behuurlik gifteg pakde Twajn Truike bij häören erm en stapde in ziene roejen oto. Ze zouwe 
wel nao ’n aander graasj goon en ’m dao inlievere. Twajn voolt z’ch ech besodemieterd! 
Meh dát veel tege: euveral kraoge ze zoe ongeveer de pries, dee de verkuiper al had gezag en 
nao veertien daog de grages te höbbe aofgeloupe, naom Twajn e besluut. Heer góng d’n oto zelf 
verkoupe en góng ’n advertentie plaotse.  Twajn waor devaan euvertuig tot heer ziene pries daan 
wél deveur zouw kinne kriege. Meh daan mós d’n oto ouch oet zien wie nui! Same mèt Truike 
gónge ze aon de slaag: de boetekant en de binnekant. ’t Mós allemaol blinke wie e spiegelke. 
Zelfs ’t vekske veur hejse en oto- en verzekeringspepèrre veurin woort gans leeg-gehaold en 
gepóts. En toen zaog Twajn ‘t! 
Gans achterdoor tege de binnekant vaan ’t vekske zaot e staotsloot opgefroemeld geplak! Hiel 
veurziechteg peuterde Twajn ’t loot los en zaog tot verleie week pas de trèkking waor gewees. 
D’r is al ieder gezag tot Twajn zoe’nen ierleke mins is, meh vaan wéé waor noe dat loot, vroog 
heer ziech aof. De veurigen eigeneer had d’n oto in de graasj ingeruild en eigelek daobij ouch ’t 
loot. Veur de lui vaan de graasj had Twajn gei good woord euver. Dus die gunde heer al hielemaol 
niks. Dus besloot heer in euverlègk mèt Truike, tot heer ’t loot wel kós hawwe; d’r zouw toch wel 
geine pries op zien gevalle. 
Veur alle zekerheid en toch e bitsje nuisjiereg góng Twajn 
’ns achter ziene computer zitte en zeukde d’n oetslaag  
vaan de staotsloterij op. Obbins ’ne sjriew! Truike sjrók  
z’ch haaf doed en vloog nao bove nao Twajn.  
Dee zaot dao mèt ’ne roeje kop en gans zenewech- 
tig zag heer tege Truike:  
“Veer höbbe vieftegdoezend euro gewonne op dat loot!” Truike controleerde ’t nog ins veur alle 
zekerheid, meh ’t waor toch ech woer. ’t Hoofkentoer vaan de staotsloterij  woort gebeld en veurtot 
ze ’t besefde, hadde ze al ’n aofspraok. Ze kóste ’t geld koume ophole. Meh dao woort hun gezag 
tot ’t beter waor, es ’t op hun rekening zouw weure euvergebook. Die nach höbbe ze slech ge-
slaope.  
Wie ze de besjikking euver ’t geld hadde, beslote ze um daan ouch mer inins ’ne “nuien oto” te 
goon koupe. Ze zouwe dee same goon oetzeuke en mèt e bitteke gelök kóste ze de roejen oto 
daan toch nog veur ’ne redeleke pries inruile op dee nuie.  
Noe góng ’t inins allemaol hiel gemekelek. De nuien oto waor ruim genóg veur Twajn zie groet 
posteur, Truike had plaots genóg en es d’r in de touwkoms nog kinderkes zouwe koume, waor 
d’r achterin ouch nog ruim voldoende plaots. Wie oeteindelek alles geregeld waor, bleke ze zelfs 
nog vieftiendoezend euro euver te höbbe gehawwe. Dao höbbe ze z’ch get sjoen meubelkes en 
’n fijn vakantie vaan gekoch. 
De roejen oto had hun toch nog gelök gebrach. En wat waor ’t e gelök tot dee vervelende ver-
kuiper hun had besodemieterd! 
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Op Randwijck zijn we er al helemaal aan gewend; naast onze eigen boten en die van 
andere watersporters, zien we regelmatig huurbootjes van “sloepen Maastricht” en 
“Stiphout” langs varen. 
Tegenwoordig zijn er steeds meer mensen waarvoor het niet zo nodig is om een eigen 
boot te hebben. Voor een paar tientjes een bootje huren op het moment dat we hem 
nodig denken te hebben, of gewoon zin hebben om een stukje te varen, wordt steeds 
populairder. Dat huurders geen mensen zijn die geen eigen boot kunnen betalen, blijkt 
uit het huuraanbod van de verhuurders. 
In Maastricht is het enkel mogelijk om een eenvoudige sloep te huren. Op vakantie zijn 
er tal van mogelijkheden om een zeiljacht voor een week of een speedboot voor een 
dag te huren. De huurprijzen liggen hier wel wat hoger; een paar honderd euro voor 
een dagje met een speedboot of tweeduizend euro voor de huur van een zeiljacht voor 
een week zijn normale prijzen. 

Mocht u echter de gelukkige winnaar zijn van de Staatsloterij, of de jackpot hebben 
gewonnen in de Lotto dan is de onderstaande aanbieding van Damen in Vlissingen mis-
schien wel iets voor u. 
Het 77 meter lange superjacht La Datcha is de jongste boreling uit de stal van Damen 
Shipyards uit Vlissingen. Het jacht biedt, zoals u van een superjacht mag verwachten, 
werkelijk alle denkbare luxe. Zo is er niet één maar zijn er zelfs twee helikopterplat-
forms op het bootje.  



©
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Maar een helikopter is natuurlijk niet erg mooi, daarom is op een van de zes dekken 
een hangar gemaakt, zodat u dit lelijke ding aan het oog kunt onttrekken. 
Komen de meeste jachten niet verder dan de Middellandse Zee of de Cariben, dit jacht 
kan ook naar de noordpool. Het is namelijk zo gebouwd dat het ook als ijsbreker kan 
fungeren. 
U hoeft zich niet te vervelen; aan boord zijn onder meer te vinden: een onderzeeër, 
twee sneeuwscooters, een spa, drie tenders, vier jetski’s en een eigen duikcentrum 
inclusief een eigen decompressiekamer. 
Het jacht biedt plaats aan twaalf gasten die kunnen beschikken over twee mastersuites 
en twee VIP-suites die allen zijn uitgerust met een eigen badkamer en inloopkast. De 
bemanning, bestaande uit 25 crewleden, bestaat onder andere uit piloten en expeditie 
personeel. De huurprijs van dit schip is voorlopig vastgesteld op € 740.000 per week.  
Mocht u overwegen dit bootje te huren en wenst u wat bekenden om u heen, schroom 
dan niet: De redactie is altijd bereid u op deze reis te vergezellen. Aangezien wij 
verwachten dat voor dit aanbod meerdere gegadigden zijn, is het wel noodzakelijk 
vooraf even contact op te nemen aangezien ook hier geldt; wie het eerst komt wie het 
eerst maalt.  

 
Kittie heeft namelijk aan het AC, en ten behoeve van onze jeugd, een feestverlichting 
cadeau gedaan. Chapeau et Merci..!  



Lange Voer 10
6132   SittardHT
E: info@pf-cleaning.nl
I: www.pf-cleaning.nl
T: +31 (0)46 458 3511

PF-Cleaning reinigt:
- gewoon ouderwets schoon, dankzij de
  nieuwste technieken met oog voor mileu

PF-Cleaning maakt het verschil door:
- passie, betrokkenheid en door
- mee te denken met de klant

Ons vakgebied: (o.a.)
- industriële reiniging 
- kantoorgebouwen
- glasbewassing 
- voedselverwerkende industrie 
- vloerreiniging, sanitair
- (horeca)keukens ( met of zonder  )RVS

Meer info ? Bel of email ons vrijblijvend

  G.: +31(0)6 1438 6334  Email: info@pf-cleaning.nl

Dorpstraat 36a

6227  MaastrichtBN

telefoon 043 - 361 08 57

E EMIL
c o i f f e u r

de architect van uw 3e huid

architect Dimphy Israel
Dorpstraat 1C 6301  Valkenburg LbBA

T.+31 (0)43 601 36 27  M. _31(0)6 50 93 10 99
d.israel@planet .nl - www.di-versarchitecten.nl

‘t Rommedoeke

Winkelcentrum Brusselse Poort
tel.: 043-343 03 08

Wijckerbrugstraat 43
tel.: 043-321 77 28

Winkelcentrum de Leim
tel.: 043-343 03 08

Kaas
Noten
Wijn
&

Delicatessen

Bourgondisch genieten !
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Da’s pas proper..! 
Us nuij oetbaters vaan de kentien ('t Paviljoen) zien zóe proper tot ze zellefs nog vin-
sters probere te wasse, boe al jaorelaank gein glaas mie in zit ! 



www.interieurontwerpers-maastricht.nl 
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Deze puzzel bevat alleen cryptische omschrijvingen. Vul in het bovenste diagram de antwoorden 
in. Schrijf de genummerde letters van ieder ingevuld woord ook in het onderste diagram in de 
dienovereenkomstig genummerde vakjes. Wanneer u alle antwoorden juist hebt ingevuld, 
verschijnt er in het onderste diagram een bekend citaat van Tolstoj. 

1. Kunsttaal? (17); 2. Die show moet je gezien hebben! (17); 3. Vormgeving van de post (4);  
4. Verf van een vroegere relatie (5); 5. Gonzales onder invloed van drugs (6); 6. Kleding die van 
pas komt (7); 7. Heroine snuiven tijdens het eten (8); 8. Zoek de gebakjes in Dommelen! (9);  
9. Aannemer van de staat? (10); 10. Waanzinnige plant (9 ); 11. In dit bedrijfsonderdeel werkt 
men (niet meer) (12); 12. Kereltje met karakter (12); 13. Welvarende dokter (11); 14. Spookachtig 
lichaamsdeel? (10); 15. Kappen met complimenten maken (9); 16. Gek geworden van het brom-
men (8); 17. Niet uitgaan van een salaris (7); 18. Ruimte voor een harige vis (6); 19. Drank die 
hard aan kan komen (5); 20. Weg met een functie (4). 
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Kopij voor 't Randwieckbeukske
Het aanleveren van kopij, foto's e.d. voor het eerstvolgend 

Randwieckbeukske kan tot:

Foto's en afbeeldingen
Let op! Foto's en a�eeldingen dienen op ware groo�e, en met een

minimale resolu�e van 300 dpi te worden aangeleverd.
Dit mogen jpg-, �f-, of png-bestanden zijn.

Maakt u foto's met uw mobiel- of smar�oon,
stel dan al�jd vooraf de hoogst mogelijk resolu�e in. (minimaal 3 Mp)

Stuur uw kopij, foto's en adverten�es voor het Randwieckbeukske,
én uw nieuws voor plaatsing op onze website naar de redac�e:

 redac�e@wsvrandwijck.nl
 0638 945754

Bourgogneplein 8a | 6221 CZ Maastricht

Ledenadministratie
Voor informa�e m.b.t. de ledenadministra�e,

en vragen over uw contribu�enota,
kunt u terecht op het e-mailadres:

 info@wsvrandwijck.nl
  (ná 18:00 u.)0642 633  948

Jubileumcomité 2020
jubileum75jaar@gmail.com

Redactie
Frans Broekhuijsen en Peter Urlings

Layout: Frans Broekhuijsen
foto omslag: Schilderij Clublokaal 1951 door E. Kerckhoffs

Mrt. woensdag 11 maart 2020
Apr. woensdag 15 april 2020
Mei woensdag 13 mei 2020
Juni woensdag 10 juni 2020
Juli woensdag 15 juli 2020

Aug. woensdag 12 augustus 2020
Sep. woensdag   9 september 2020
Okt. woensdag 14 oktober 2020
Nov. woensdag 11 november 2020
Dec. woensdag   9 december 2020



Empathisch Ervaren Eigenzinnig

secretaris@wsvrandwijck.nl
Postbus 5094, 6202  MaastrichtWE

 penningmeester@wsvrandwijck.nl
   tBankrela ies:

Rabo IBAN: NL94 RABO 0305048716

Ing     IBAN: NL80 ING 0001057335     

Penningmeester

BIC: RABONL2U

BIC: INGBNL2A

Secretariaat  
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