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 nr.: 503 .  
 
 
 
 
Haw pin… 
 
Intussen is ons clublokaal weer geopend, maar net zoals in alle andere horecazaken, 
dient u zich aan de door het RIVM gestelde regels te houden. 
Waarbij nog altijd als hoofdregel telt: Houdt minimaal anderhalve meter afstand van 
elkaar! 
Dit geldt vanzelfsprekend ook voor de toiletten, douches, kleedlokalen, afwaspunten 
etc. Houdt schoon en desinfecteer na gebruik! 
Het zwembad is ook weer startklaar gemaakt en mag en kan intussen ook weer 
gebruikt worden. Let vooral op de borden die hier en daar geplaatst zijn om u aan de 
spelregels te laten denken. 
Commissie’s komen weer bij elkaar om de verdere (aangepaste plannen voor het sei-
zoen te bespreken. 
 
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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Helaas hebben wij op dit moment géén actuele agendapunten. 
Mochten er vóór het verschijnen van ons mei-nummer zaken voordoen, kunt u deze 
via Facebook of op de website terugvinden. 
 

 
Beste leden, 
We zitten in de vierde maand van het coronavirus. Gelukkig hebben de maatregelen 
die getroffen zijn het mogelijk gemaakt het “nieuwe normaal” verder in te voeren. Per 
1 juni 2020 is het mogelijk geworden de café‘s, restaurants, bioscopen enz. weer be-
perkt te openen. Hier zijn nog altijd strikte voorwaarden aan verbonden.  
Deze voorwaarden gelden uiteraard ook voor onze vereniging. De afgelopen weken 
heeft een werkgroep, waarin in het Randwijckbeukske van mei al aandacht aan is be-
steed, een plan van aanpak opgesteld en uitgevoerd waardoor het mogelijk wordt van 
onze faciliteiten een veilig gebruik te maken.  
In het clubgebouw zijn belijningen op de vloer aangebracht waardoor looproutes in 
beeld worden gebracht, is aangegeven welke deur als toegangsdeur wordt gebruikt en 
welke deur als uitgang.  
De toiletgroep in het clubgebouw is eveneens aangepast. Enkele toiletten zijn voorzien 
van linten omdat deze niet gebruikt mogen worden omdat de 1.5 m afstand niet in 
acht genomen kunnen worden. Jullie worden dringend verzocht deze maatregelen op 
te volgen.  
Inmiddels zijn er ook enkele watertappunten op het terrein opengesteld. We hoeven 
dus niet meer met waterjerrycans te slepen van thuis uit. Maak een wijs gebruik van 
deze watertappunten. Was vooraf uw handen en reinig na gebruik even de contact-
punten. Op deze manier voorkomen we besmettingen.  
Aan eventuele nieuwe maatregelen zullen we aandacht besteden zodra per 1 juli 2020 
de maatregelen eventueel verder versoepelen.  
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Per 1 juli mogen we de toiletten en douches weer in 
gebruik nemen. Maar ook hier geldt dan weer in 
beperkte vorm. Al deze maatregelen leggen ons 
beperkingen op, maar ook hier komen we samen uit.  
Douche niet te lang er zijn misschien wachtenden. 
Heb dan ook wat geduld.  
Binnen de werkgroep hebben enkele leden aange-
geven gedurende de vakantieperiode voor de jeugd 
activiteiten te organiseren. We wachten met 
spanning deze activi-teiten af. Deze leden zullen zelf 
wel op deze activiteiten terugkomen.    

 
Clubgebouw: Paviljoen Aon de Maos 
Gelukkig ons clubgebouw is weer open. De nieuwe exploitanten zijn per 1 juni gestart. 
Vooraf is het clubgebouw nog eens grondig gepoetst. Het weer was op 1 juni geweldig 
mooi en werkte daardoor ook mee aan een geweldige en drukke start. Het bestuur 
heeft voor het terras mooi nieuw meubilair aangeschaft dat op de vrijdag voor de 
opening is geleverd en door een 10-tal vrijwilligers bedrijfsklaar is gemaakt. De 25 
tafeltjes en 100 stoelen zijn uitgezet conform de voorwaarden zoals deze gelden. Tot 
nu toe mogen er slechts 2 personen die niet tot eenzelfde huishouding behoren bij 
elkaar zitten. Dit aantal geldt niet voor gezinnen die tot een huishouding behoren.  Het 
terras is in ieder geval 1 juni 2020 goed ingewijd.  
 
Voor de exploitanten en de leden is het natuurlijk wennen. 
De exploitanten moeten hun draai nog vinden in de keuken en achter de bar en de le-
den moeten ook nog wennen aan de nieuwe gang van zaken in het clubgebouw. Naar 
binnen via de hoofdingang, bestellen aan de kassa bij de ingang, doorlopen naar de 
bar voor de bestelling en naar buiten via de uitgang aan de Maas. Het is even wennen 
maar wel noodzakelijk dat deze regels worden nageleefd. 
 
Bezoekersregeling 
Het bestuur heeft bij de start van het coronavirus besloten dat bezoekers tot in ieder 
geval 1 juli 2020 niet toegestaan zijn op Randwijck. Niet op het terrein en ook niet in 
de haven. Deze maatregel is getroffen om de risico’s zoveel als mogelijk te beperken 
voor onze leden. Nu de maatregelen versoepelen heeft het bestuur besloten ook de 
bezoekersregeling te versoepelen. Aangezien de regelingen rondom het covid-19 virus 
snel wijzigen zal het bestuur de versoepelingen in de bezoekersregeling voor Rand-
wijck steeds via de site van Randwijck bekend maken. 



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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Caravans 
Inmiddels zijn op enkele caravans na alle caravans geplaatst op Randwijck. Een zeven-
tal caravans is door het bedrijf Vakantiewereld Margraten in België opgehaald. Het 
bedrijf was bevoegd bedrijfsmatig vervoersbewegingen te doen en de grens met België 
te passeren.  In ieder geval hebben de eigenaren van deze caravans al 4 weken plezier 
van hun caravan.  
In de Algemene Leden Vergadering van afgelopen oktober 2019 heeft het bestuur 
aangegeven dat het bestuur toestaat dat er maximaal twee opbergkisten bij de cara-
van geplaatst mogen worden. Dit om de losliggende spullen rondom de caravan deug-
delijk op te bergen. Deze kisten mogen geen grotere maatvoering hebben dan 1.45 m 
lang, bij 0.82 m breedte en 1.25 m hoogte. Dit zijn de gangbare maten bij de opberg-
kisten die je kan kopen bij tuincentra c.q. bouwmarkten. Deze kisten dienen op de 
kopse kant van de caravan te staan of op de plaats zoals door de caravancommissie is 
aangegeven. Ook nu weer wordt gevraagd de caravanplaats goed te onderhouden en 
schoon te houden. Dus geen onkruid en andere spullen zoals bv bijkeukens in de 
openlucht enzovoorts.      
 
Zandbakken 
De zandbakken zijn leeggemaakt en weer voorzien van mooi en schoon zand. Boven 
de zandbakken zijn inmiddels weer de zonneschermen bevestigd. De kleintjes kunnen 
dus weer volop spelen in het zand.  
 
Zwembad 
Nadat het zwembad eerst door een groep vrijwilligers was schoongemaakt is het bad 
inmiddels weer gevuld met water. Bedankt vrijwilligers. Er mag, op het moment dat ik 
dit schrijf, nog niet gezwommen worden. Het water moet eerst de gewenste kwaliteit 
bezitten om erin te mogen zwemmen. Daarnaast zal aan het gebruik van het zwembad 
strengere voorwaarden verbonden worden. In verband met het coronavirus mogen 
maximaal 25 zwemmers gelijktijdig gebruik maken van het zwembad. Alleen zwem-
mers en geen “kijkers” binnen het hekwerk. Het gebruik van het zwembad zal aan 
spelregels gebonden zijn. Over het gebruik van het zwembad zal uitgebreid worden 
teruggekomen.  
 
Het motto geldt nog altijd: “Haw pin  en vermijd drukke plaatsen”. 
Het bestuur. 
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En dan gaat het toch gebeuren 
Zaterdag 29 mei ’20 
zien we op Randwijck 
beweging om het 
zomerseizoen te gaan 
starten. Op het terras 
staan nieuwe tafels 
en  
stoelen,  
en in  
het zwem- 
bad is ook  

een groepje vrijwilligers aan het werk om alles weer “Spic & Span”-schoon 
te maken. 
Het bestuur en een groep Randwijckleden vergadert om Randwijck, on- 
danks de Coronacrisis toch veilig toegankelijk te maken voor onze leden.  
Bij de containers is men druk in de weer met het schilderen van platen  
voor de dispensers en worden de “Corona”-waarschuwingsborden klaar- 
gemaakt om op diverse ple-ken op het terrein aangebracht te worden. 
Het terrein en de oevers van de haven zien er weer prachtig gemaaid uit. 
De watertappunten zijn weer aangesloten, en in de haven is het lek gerepareerd, zodat 
ook hier weer water getapt kan worden.  
 
Maandag 1 juni ’20, tweede pinksterdag, is ons clubgebouw en de toiletten weer open-
gegaan. Ongetwijfeld zal een en 
ander vreemd zijn omdat we ons 
moeten houden aan allerhande 
voorschriften die moe-ten 
voorkomen dat in Nederland het 
Coronavirus weer om zich heen 
kan gaan slaan. Ik ben ervan 
overtuigd, dat wij als Randwijck-
leden hier goed mee om weten te 
gaan, en dat we er toch nog een 
prachtig seizoen van zullen ma-
ken. 
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Op dit moment zijn er nog geen activiteiten gepland,  
maar ik ben in ieder geval van plan om weer een kano- 
tocht en de zeilwedstrijd de “Trabant Grindgat Cup”  
te organiseren. Omdat we niet van Nederland naar  
België mogen varen, zal de kanotocht dit jaar vol- 
ledig in Nederland zijn. Ik ben al aan het kijk- 
en wat mogelijk is, en zal u hier op korte 
termijn over berichten. De zeilwedstrijd zal  
waarschijnlijk in augustus of september geva- 
ren gaan worden. 
De skivlotten zijn al op zaterdag 22 mei ’20 te water gegaan, dus als de skiboot terug 
is, kan binnen de regelgeving ook de skicommissie haar activiteiten weer opstarten. 
Helaas zal er door de wetgeving ook een aantal zaken niet door kunnen gaan, maar 
laten we nou niet gaan mopperen over wat niet kan, maar ons verheugen over wat wel 
kan. Aan hen die mopperen, en zelfs vragen om een gedeelte van de contributie te 
restitueren zou ik willen vragen: Waar was jij toen we met zijn allen er toch nog iets 
moois van probeerden te maken? Juist in deze moeilijke tijden moeten we ons als le-
den van een vereniging opstellen en niet als klanten van een commerciële camping of 
haven. Laten we hopen dat we er vanaf juli tot en met oktober nog een superfijn 
seizoen van kunnen maken, waar we in december toch met plezier aan terugdenken.  
 

 
Wat is dat toch met Bayliner? 
Bayliner is een van de bekendste 
Amerikaanse speedboten. 
Wereldwijd zijn er miljoenen verkocht. Toch wil ik u waarschuwen. Mijn ervaring leert 
dat mensen die ik tot dan toe als zeer aimabel en verstandig beoordeelde, veranderen 
op het moment dat ze een Bayliner aanschaffen.   
Ik spreek uit ervaring, en wil u waarschuwen, om vooral voorzichtig om te gaan met 
mensen die een dergelijke boot gekocht hebben. Du moment dat ze hun kostbare bezit 
op Randwijck te water hebben gelaten, schijnt er iets te gebeuren met hun brein. Ik zal 
onderstaand een drietal voorvallen beschrijven, waarin de namen uit privacy over-
wegingen weggelaten zijn. 
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De heer Christiaan S. uit N-B. had enige jaren  
geleden een Bayliner van het type Cuddy  
gekocht. Trots als een pauw ging  
hij samen met zijn gezin met de  
boot naar het centrum van Maastricht, 
alwaar afgemeerd werd tussen de bruggen.  
Daarna lekker uit eten in een van de vele charmante restaurantjes, en dan terug naar 
Randwijck waar ze in de caravan verblijven. 
Toch niet: Als ze de boot proberen te starten, is die zo dood als een pier. Als er aan het 
contactsleuteltje gedraaid wordt blijft het stil. De heer S. belt mij met het verzoek om 
hen op te slepen naar Randwijck.  
Tuurlijk doen we dat. Boot openmaken en varen, zodat we na een half uur aan de brug-
gen zijn. Vervolgens de boot teruggesleept naar Randwijck. Vlak voor dat we op Rand-
wijck zijn, valt bij mijnheer S. het kwartje:  
Bang dat zijn boot gestolen zou worden, heeft hij de dodemansknop verwijderd en in 
zijn zak gestoken. Nadat deze teruggeplaatst is, loopt de motor weer als een zonnetje. 
 
2. Een tweetal jaren later koopt ook de heer Michel W. te M. een Bayliner, nu echter 
van het type Capri. 
De heer W. gaat samen met vrouw en kleinkinderen lekker varen, tot dat ze midden op 
de Maas zijn. De motor valt stil en wil niet meer starten. Een passerend jacht sleept 
Michel naar de Pietersplas, waar ik het sleepje overneem om hem naar zijn plek in de 
haven van Randwijck te brengen. De heer W. krijgt het gevoel dat hij een kat in de zak 
gekocht heeft, en laat zijn 
schoonzoon naar de zaak 
komen kijken. Deze kijkt 
alles na en kan in eerste 
instantie niets vinden, tot 
dat blijkt dat ook hier de 
dodemansknop uitgetrokken blijkt te zijn. 
Weer een week later besluit de heer W. zijn contactsleutel op de hoofdsteiger achter te 
laten. Aangezien deze hier onbeheerd ligt, besluit ik hem maar mee te nemen om ver-
volgens terug te bezorgen aan de rechtmatige eigenaar. U raadt het al, dit is weer de 
heer W. uit M. 
Als u dus geconfronteerd wordt met een Bayliner-schipper die denkt dat zijn boot 
defect is, vraag dan eens even voorzichtig naar dodemansknop, sleutels of benzine-
slang.  
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Mochten dit soort calamiteiten zich blijven voordoen, zullen we moeten overwegen 
om een zelfhulpgroep voor hen op te richten. Er zijn in ieder geval al twee ervarings-
deskundigen, welke in deze het voortouw kunnen nemen.   
 
Groene kaart voor caravan of boottrailer 
Als uw caravan of boottrailer zwaarder is dan 750 kg (leeg gewicht + laadvermogen), 
dan heeft deze een eigen (geel) kenteken. 
Gaat u met uw caravan naar Duitsland, Polen of Spanje, dan heeft u voor dit kenteken 
een aparte groene kaart nodig. Dit geldt ook als u door deze landen heen rijdt, 
bijvoorbeeld op weg naar Italië, Portugal, Zwitserland of Oostenrijk. U kunt de groene 
kaart bij de verzekeringsmaatschappij van uw autoverzekering aanvragen.  
Hiervoor moet u het merk en het kenteken van  
de caravan of boottrailer doorgeven. 
 
 
 
 
 

 
Vanaf 29 mei 2020 zijn toegelaten op de Vlaamse bevaarbare waterwegen:  
• watersport 
• het varen met pleziervaartuigen, motorboten en waterscooters 
• regelmatige trainingen en lessen in de buitenlucht (in georganiseerd verband, max. 
20 personen, onder toezicht van een sportcoach of een meerderjarige toezichter)  
• onderhoudswerken aan vaartuigen 
• het te water laten van vaartuigen 
• overnachting aan boord 
Deze activiteiten zijn toegelaten onder strikte voorwaarden, waarvoor wij verwijzen 
naar internet. 
Volgende activiteiten zijn niet toegelaten: 
• vaartochten met schipper 
• evenementen, groepsactiviteiten (uitgezonderd bovenvermelde regelmatige trainin-  
  gen en lessen), wedstrijden en competities zijn nog steeds verboden 
• reizen vanuit of naar het buitenland of door buitenlandse wateren (bv Westerschelde 
en Zeeschelde, delen van het Kanaal Gent-Terneuzen, delen van de Maas). 
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Waterwegenvergunning 
De formele startdatum waarop 
een waterwegenvergunning verplicht is,  
nl. 1 april 2020, werd uitgesteld n.a.v. de beperkende maatregelen die van toepas-sing 
waren op de pleziervaart. De nieuwe startdatum van de verplichting van de water-
wegenvergunning is 1 juni 2020.  
De procedure voor de reeds aangekochte waterwegenvergunningen is als volgt: 
• de startdatum van de reeds aangekochte waterwegenvergunningen wordt in die zin 
automatisch aangepast. De duurtijd van deze waterwegenvergunning blijft dezelfde. 
• voor waterwegenvergunningen van beperkte duur, met een einddatum die valt voor 
1 juni, wordt voorzien in een volledige terugbetaling daar er geen gebruik kon gemaakt 
worden van de betrokken dienstverlening of ter beschikking stelling.  
De Vlaamse Waterweg nv voert deze terugbetalingen en verlengingen standaard uit; 
je moet hiervoor dus geen aanvraag doen. 
De vaartuigen die nog niet over een waterwegenvergunning beschikken moeten prin-
cipieel vanaf 1 juni ook beschikken over een waterwegenvergunning. De volgende 
praktische werkwijze is van toepassing: 
• alle varende vaartuigen moeten vanaf 1 juni beschikken over een geldig water-
wegenvergunning, minstens voor de dag(en) dat ze varen. Vaartuigen zonder geldige 
waterwegenvergunningen zullen niet geschut worden of kunnen geen beweegbare 
brug passeren. 
• alle vaartuigen die gemeerd zijn op een al dan niet vergunde of geconcedeerde lig-
plaats op de bevaarbare waterwegen van het Vlaamse Gewest krijgen tot 1 juli 2020 
de mogelijkheid zich in regel te stellen, d.w.z. een waterwegenvergunning aan te ko-
pen met als startdatum 1 juni 2020. 
De waterwegenvergunningen kunnen aangekocht worden via: 
• online: De digitale waterwegenvergunning kan online aangekocht en betaald wor-
den: www.visuris.be/Waterwegenvergunning 
•  loket: Momenteel zijn de loketten nog gesloten wegens de corona-maatregelen.  
Op www.visuris.be/Waterwegenvergunning vind je ook instructievideo's om een ac-
count aan te maken en een waterwegenvergunning aan te kopen. Bereken op voor-
hand de prijs van je vergunning hier 
  
Op deze websites staan steeds de laatste aanpassingen: 
• de FOD Mobiliteit (onderdeel Pleziervaart) 
• specifiek voor Vlaanderen: Visuris 
• specifiek voor Wallonië: https://infrastructures.wallonie.be/citoyens.html 
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Zaterdag 30 mei hadden we met de mensen die zich hadden aangemeld om het 
zwembad te poetsen gevraagd om 10:00 uur aanwezig te zijn bij het zwembad.  
Iedereen was mooi op tijd, maar de pomp van het zwembad was de dag ervoor pas 
gerepareerd en dat moest meer dan 24 uren drogen. Dus die pomp kon niet gebruikt 
worden om het vieze water weg te pompen. In allerijl werd een kleine pomp in het 
water gelegd, maar dat ging tergend langzaam.  
Om 12:00 uur hadden we afgesproken, dat we even 2 uurtjes mee stopten met 
poetsen en dat we dan allemaal om 14:00 uur terug zouden komen. Hopende dat het 
water dan flink gezakt was, maar helaas. Aan Harry Kuijpers gevraagd of we ook nog 
zijn pomp mochten gebruiken, zodat het wat sneller zou gaan.  
Uiteindelijk was de klus geklaard om 17:15 uur. Andere jaren  
was dat klusje omstreeks 13:30 -14:00 uur klaar.  
Daarom wil ik iedereen hartstikke bedanken, die pin zijn  
blijven houden om dit klusje te klaren.  
De vlaai hadden jullie dubbel en dik verdiend.     
 
BEDAANK, BEDAANK, BEDAANK, Riny 
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Clubboot in een nieuw jasje 
Onze clubboot heeft de afgelopen periode een grote onderhoudsbeurt gehad. Hij is 
technisch (weer) in orde gemaakt, de bekleding is weer tip top in orde en de buitenkant 
is voorzien van een nieuwe look! Rond 20 juni is hij weer te bewonderen op zijn 
vertrouwde plekje in onze haven.    
Vrij skiën, skiles en showteam 
We zijn de exacte regelgeving nog aan het uitpluizen, maar het ziet ernaar uit dat we 
binnenkort weer kunnen starten met vrij skiën. Zodra de Coronaregelgeving het 
toelaat zullen ook de skilessen en de showteamtrainingen weer opgestart worden. 
Zodra hierover meer bekend is zullen we dit o.a. via FaceBook communiceren.  
Skikaarten 
Voor de ski-activiteiten heb je een skikaart nodig. Deze zijn verkrijgbaar bij de piloten. 
Jeugd (tot 18 jaar) ½ kaart (50 tikken) € 10,= 
Jeugd (tot 18 jaar)  hele kaart (100 tikken) € 20,= 
Volwassenen ½ kaart (50 tikken)  € 20,= 
Volwassenen hele kaart (100 tikken) € 40,= 
 
Vrijwilligers gezocht! 
De skicommissie is altijd op zoek naar vrij-
willigers. Denk hierbij aan piloten, co-
piloten, technisch onderhoud van de boot 
en het materiaal, communicatie, (nieu-
we) ski-activiteiten, maar ook aan de 
hand- en spandiensten die komen kijken 
bij het showteam. Hoe groter de pool van 
vrijwilligers waar we uit kunnen putten, 
hoe meer we kunnen doen. 
Draag je het skiën een warm hart toe en 
denk je een bijdrage te kunnen leveren 
en/of/ heb je ideeën meld je dan één van 
ons. 
Marvin Rosier, Jenneau Schürmann,  
Ralf Boetskens, Roy Donselaar en 
Christiaan Schoenmakers 
 



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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www.interieurontwerpers-maastricht.nl 
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Country & Western-party 1999 
Werd destijds georganiseerd door “‘t Jantje 
en ’t Corrie”, en kan alleen maar omschre-
ven worden als succesvol. De aanwezige 
disk-jockey wist daarbij perfect op het pu-
bliek in te spelen. Ook life-optredens van de 
meegebrachte zangeres brachten het 
aanwezige publiek to-taal in vervoering.  

Het buffet werd voor deze avond even 
overgenomen door Ma Dalton en haar 
zoons William en Averell, en tot diep in 
de nacht werd er doorgevierd. 
Slechts één persoon die zich niet aan de 
plaatselijke regels wilde houden, werd 
daarbij meteen tot de orde geroepen. 

Weer eens een succes op Randwijck, dat mag gezegd worden. 
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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

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
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Watersport Vereniging

1 9 4 5 - 2 02 01 9 45 - 2 0 20
andwijckandwijck
W Vatersport ereniging

75 jaar Jong75 jaar Jong


