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het voorlaatste van 2020...
Langzaam maar zeker bereiken we weer het einde van het jaar.
2020, een jaar waarin, ondanks de covid-9 pandemie, toch nog
op Randwijck van alles werd gerealiseerd.
We hebben intussen dan ook een “volgelopen” jachthaven, met ook weer nieuwe
watersporters. Ook qua staanplaatsen zijn op dit moment alle plaatsen bezet.
Dankzij het goede najaarsweer, eerst even nat en daarna toch weer veel zon en
warmte, heeft het terrein zich weer goed kunnen herstellen van de zomerdrukte.
Met dit, alweer voorlaatste boekje, willen wij ook graag alvast onze adverteerders
bedanken voor hun sponsering middels hun advertentie in ons clubblad.
Zijn er onder onze (nieuwe) leden nog mensen die ons middels hun advertentie willen
steunen, neem dan gerust contact op met de redactie: redactie@wsvrandwijck.nl,
Peter Urlings of ondergetekende.
Wij zijn immers nog de enigste vereniging in zuiden met al 73 jaar een écht clubblad.
Met ruim 600 leden, adverteerders en sponsoren leveren wij nog steeds tien boekjes
per jaar. Zowel op papier (analoog) alswel in een digitale versie via onze website.
Helaas heeft covid ook Sinterklaas de toegang naar ons terrein en clublokaal ontzegd.
Lijkt ons ook erg lastig met zo'n zware baard ook nog eens een mondmaskertje te
moeten dragen. Verder in dit nummer treft u hier nader nieuws over aan.

Namens de redactie,
Frans Broekhuijsen & Peter Urlings
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Beste leden van Randwijck.
Met een aantal vrijwilligers zijn we op Randwijck aan het opruimen om alles weer voor
te bereiden voor de wintermaanden. Daarbij komt ook de fietsenstalling aan de beurt
die in de wintermaanden gebruikt wordt om verenigings-spullen op te bergen. Tot
onze grote verbazing blijven steeds meer fietsen staan na het seizoen. En ook fietsen
die al heel lang niet meer gebruikt zijn.
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Wij willen daarom ook aan de eigenaren vragen alle fietsen voor 1 december 2020 weg
te halen. Blijven fietsen toch nog staan dan zijn wij genoodzaakt deze buiten de
fietsenstalling te plaatsen.
Beste bootbezitters.
Het seizoen is weer voorbij, en de kleinere boten worden weer netjes op de trailers getakeld en op de trailerplaats geparkeerd. De ligplaatsen horen dan ook schoon achter
gelaten te worden, maar wat jammer is, is dat de landvasten blijven liggen en ander
spullen, zelfs kettingen. Wij willen dan ook aan alle bootbezitters vragen, hun steiger
op te ruimen en schoon achter te laten voor de wintermaanden.
Het bestuur.

Beste leden,
De begrotingen van de WSV Randwijck en van de Stichting gebouwen zijn zondag 8
november 2020 door de Algemene Leden Vergadering goedgekeurd.
Het organiseren van deze ALV is geen sinecure geweest. De perikelen van het corona
virus spelen een grote rol in het functioneren van onze maatschappij. Zo ook binnen
onze vereniging. Regels die steeds wijzigen en waar steeds op geanticipeerd moet
worden. Bijeenkomsten maximaal 30 personen met een onderlinge afstand van 1.5 m.
Dan weer maximaal 100 personen en vervolgens weer een lager aantal personen die
bij elkaar mogen komen. En iedere keer moest het bestuur andere oplossingen zoeken
voor het houden van de ALV. Want zonder goedkeuring door de ALV zijn er immers
geen goedgekeurde begrotingen voor 2021.
Om hierin toch te voorzien is besloten om een online ALV te organiseren. We hebben
hier de technische ondersteuning van Media Service Maastricht ingeschakeld.
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Voor het eerst hebben we dan ook op zondag 8 november 2020 onze online vergadering gehouden.
In zijn opening geeft de voorzitter aan dat dit een uitzonderlijke situatie is die aanpassingen van iedereen vraagt.
In deze vergadering zou normaal gesproken ook aandacht gevraagd zijn voor al onze
jubilarissen. Ook dit is nu even niet mogelijk, maar we komen hier zeker op terug. Ook
werd stilgestaan bij de leden die afgelopen tijd zijn overleden. Annie Ravesteijn en
Theo Schoonwater.
Namens het bestuur waren tijdens deze online vergadering aanwezig de voorzitter,
Emile Frijns, de secretaris Jo D’Elfant en de penningmeester Jef Raemaekers. De
andere bestuursleden volgde de vergadering eveneens online. Er was via 43 devices
(computer, tablet of telefoon) ingelogd in de vergadering. Van een aantal leden weten
we dat ze met meerdere personen (gezin) samen hadden ingelogd en ook dat enkele
leden individueel hadden ingelogd.
Vooraf heeft een aantal leden via de secretaris schriftelijke vragen ingediend over de
begrotingen die via het besloten deel van de site van Randwijck zijn gepresenteerd.
Deze vragen zijn tijdens de ALV uitgebreid beantwoord. Via de chatmogelijkheid zijn
ook enkele vragen gesteld die eveneens beantwoord zijn geworden.
Van de vergadering wordt uiteraard een verslag gemaakt dat zo spoedig mogelijk op
de site en in het Randwijckbeukske wordt geplaatst. In dit verslag wordt uitgebreid
ingegaan op de diverse geraamde posten.
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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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Na de uitgebreide toelichting door onze penningmeester zijn de begrotingen na stemming vastgesteld door de ALV. Ca. 97% van de uitgebrachte stemmen was akkoord met
de begroting van de W.S.V. en dat geldt ook voor de uitgebrachte stemmen voor de
begroting van de Stichting.
Het bestuur is blij dat deze vergadering heeft plaatsgevonden en feliciteert de leden
met het vaststellen van de begrotingen.
Uit de begrotingen blijkt dat we financieel een gezonde vereniging zijn. Gelet op deze
gezonde financiële positie en ook op de coronaperikelen heeft het bestuur besloten
geen contributieverhoging voor 2021 door te voeren.
Het bestuur hoopt echter dat we in 2021 weer allemaal samen fysiek in ons eigen
clubgebouw kunnen vergaderen.
Want samen is het toch gezelliger. Haw pin.
Caravans.
Tijdens de ALV van 8 november 2020 is bij de rondvraag de aandacht gevraagd voor de
veiligheid van de gasinstallaties van de caravans en de boten. In onze ALV van 19 juli
2020 is hier ook van de zijde van het bestuur aandacht voor gevraagd. Nu tijdens het
winterseizoen is het goed hier aandacht aan te besteden. De BOVAG adviseert
gasslangen met een vaste koppeling na vier jaren te vernieuwen. Na deze termijn
kunnen er uitdrogingsscheurtjes ontstaan. Hoe oud de gasslang is, is makkelijk te
controleren. Op de slang staat het jaar van productie of een jaartal waarop de slang
vervangen moet worden. Uiteraard is de drukregelaar van belang. Een goed werkende
drukregelaar regelt de gasdruk op de apparaten waarop deze is aangesloten. Deze
apparaten hebben een constante gasdruk nodig. Op Randwijck staan veel caravans die
al lang niet meer van de plaats zijn geweest, laat staan een onderhoudsbeurt heb-ben
gehad. Het vermoeden bestaat dan ook dat veel van de aanwezige gasinstallaties in
caravans maar ook boten niet meer beschikken over een deugdelijke gasinstallatie.
U, als caravan- en bootbezitter bent verantwoordelijk voor het in goede en veilige staat
houden van uw gasinstallaties. Ga dus uw gasinstallatie na en zorg dat deze op orde
wordt gemaakt voor het nieuwe seizoen maar liefst nu al. Zorg dat deze installaties
veilig zijn waardoor ernstige ongelukken met gasinstallaties voorkomen kunnen
worden.
Opruimen rondom caravans.
Rond de meeste caravans is goed opgeruimd. Toch zijn er ook nog veel caravans waar
dit nog niet zo is. Stoelen, tafels, parasols en surfspullen liggen her en der nog rond
caravans. Ruim deze spullen op, het is een kleine moeite en we voorkomen hier
overlast door.
5

‘t Randwieckbeukske
November 2020
Voor de eigenaren van een grote parasol, 4 á 5 meter doorsnee: ga na of de parasolvoet binnen de voorgeschreven afstand in de grond is verankerd. In opengeklapte
vorm mag de parasol niet buiten de 10 meter caravanplaats komen.
Toegangspoort.
De laatste tijd wordt regelmatig geconstateerd dat er personen op het terrein zijn die
hier niet thuishoren. Bij het aanspreken van deze personen blijkt dat deze vaak achter
leden door de openstaande poort naar binnen komen.
Wees hier voorzichtig mee zeker nu er niet zo veel leden meer op het terrein aanwezig
zijn. Wij adviseren bij het betreden van het terrein even achter de poort te wachten
tot dat deze weer gesloten is. Dat geldt uiteraard ook voor het verlaten van het terrein.
Laten we op elkaars spullen letten.
Auto’s op het terrein.
Nu het zomerseizoen voorbij is en het winterseizoen is begonnen menen veel leden
dat ze nu wel met hun auto over het terrein kunnen rijden. Ook richting haven. Dat is
uiteraard niet het geval. Ook buiten de zomermaanden is dit verboden. Het is alleen
toegestaan met de auto over het terrein te rijden indien er zware spullen naar de
caravan gebracht moeten worden of gehaald. Dat geldt ook voor het rijden met (brom)fietsen en scooters. Doe het niet, u beschadigt hiermee het terrein. Zeker nu als de
grond zacht is door de regen. Dus blijf met uw voertuig van het terrein.
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Jouw boot??? Daar geloof ik dus helemaal niets van!
Soms is het belangrijk om aan te kunnen tonen dat de boot inderdaad jouw eigendom
is, maar hoe doe je dat? Gelijk hebben is één maar gelijk krijgen is iets anders.
Hoe toon je tegenover een overheid, of een (onrechtmatige) bezitter aan dat dit jouw
eigendom is?
Aan de hand van onderstaande twee artikeltjes probeer ik uit te leggen waarom het
zo belangrijk is, en daarna zal ik behandelen hoe een en ander juridisch geregeld is.
Italië 2020
Nederlandse booteigenaren in de problemen in Italië door omstreden ‘bootpaspoort’.
Tientallen Nederlandse zeilboten zijn deze zomer aan de ketting gelegd in Italiaanse
wateren. Dat komt door twijfel over een Nederlands certificaat voor pleziervaartuigen.
Het gaat om het Internationaal Certificaat voor Pleziervaartuigen, (ICP) een soort ‘kentekenbewijs’ voor de boot.
Dit document moet dienen als een soort ‘bootpaspoort’, maar is geen officiële eigendomsregistratie. Jarenlang hadden eigenaren met dit document toch een zorgeloze
vakantie. Nu zorgt het tonen van dit document juist voor problemen met de ZuidEuropese autoriteiten. De Italiaanse justitie is strafzaken gestart tegen Nederlanders
die het document toonden. De Italianen dreigen met boetes en zelfs gevangenisstraf.
De achterdocht bij het certificaat zou komen door misbruik door Italiaanse en Spaanse
bootbezitters. Zij zouden het papiertje ook aanvragen. Daarmee wekken ze de schijn
dat ze onder de Nederlandse vlag varen en kunnen ze lokale belastingen en regels
ontduiken.
De gestolen Baja,
Arend was in het bezit van een Baja welke hij in 2006 had gekocht voor € 65.000,–. Een
Baja is een snelle speedboot die vooral bekend is uit de televisieserie Miami Vice. Vijf
jaar na de aankoop, in september 2011 werd de boot in de haven door de waterpolitie
in beslag genomen omdat hij gestolen zou zijn. Een agent van het team ‘vaartuigcriminaliteit’ had namelijk opgemerkt dat het rompnummer van de boot (vergelijkbaar
met het chassisnummer van een auto) niet bestond. Gedurende de procedure kwam
vast te staan dat de Baja in maart 2006 was gestolen. De dagwaarde van de boot
bedroeg op dat moment € 122.000,- en de verzekeraar had een bedrag van € 133.202
uitgekeerd voor de boot en de trailer aan de eigenaar. Na de uitkering van het schadebedrag had de eigenaar de eigendom van de gestolen boot overgedragen aan de
verzekeraar. Dit is gebruikelijk. De verzekeraar vorderde daarom nu als eigenaar de
9
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boot terug van Arend. Volgens het Burgerlijk Wetboek moet men iets dat van diefstal
afkomstig is, altijd teruggeven, tenzij je ervoor hebt betaald en je ‘te goeder trouw
was’. ‘Te goeder trouw’ betekent dat je niet wist of kon vermoeden dat er sprake was
van een gestolen voorwerp. Bijvoorbeeld omdat de prijs erg laag was of door andere
omstandigheden. Arend voerde daarom aan dat hij een redelijk bedrag had betaald
voor de boot en dat hij te goeder trouw was geweest toen hij hem kocht. Het
gerechtshof was echter van mening dat hij niet te goeder trouw was geweest. Het ging
hier namelijk om een kostbare boot van twee jaar oud. Arend zei dat hij er € 65.000
contant voor had betaald, maar kon dat niet bewijzen. Ook had hij volgens het
gerechtshof beter onderzoek moeten doen naar de boot omdat het algemeen bekend
is dat boten regelmatig worden gestolen en vervolgens worden doorverkocht. Hij had
bijvoorbeeld kunnen vragen naar de originele aankoopnota van de boot en een BTWbewijs en eventueel een douaneverklaring. Bovendien was een dergelijk onderzoek vrij
eenvoudig geweest, maar had hij het tóch niet gedaan en dat valt hem te verwijten.
Arend raakte daarom de boot kwijt.
In het eerste voorbeeld is te zien dat overheden niet zo maar het I.C.P. als eigendomsbewijs accepteren. In het tweede voorbeeld kan de koper niet aantonen dat hij
de boot te goeder trouw gekocht heeft, en moet hem daarom teruggeven. Had hij
meer betaald voor de boot, dan had de rechtmatige eigenaar (in dit geval de
verzekeraar) achter het net gevist.
Maar hoe kun je nou aantonen dat de boot van jou is?
1.

2.

3.

De factuur: Een factuur is een rekening, waarin de geleverde goederen of
verrichte diensten nauwkeurig zijn omschreven naar soort, hoeveelheid en prijs
en die, al dan niet, bijzonderheden bevat over de wijze van aflevering. Dit is
echter nog geen bewijs van eigendom. Hooguit een bewijs dat je eigenaar bent
geweest. Immers je kunt een boot, die je vorig jaar gekocht hebt dit jaar weer
doorverkopen.
Registratie van een snelle motorboot. Als eigenaar van een snelle motorboot of
waterscooter ben je verplicht om je vaartuig te registreren. Na registratie
ontvang je een registratiebewijs. Het registratiebewijs ontvang je in de vorm van
een pasje. (creditcard formaat). In de meeste landen wordt dit wel als een bewijs
van eigendom gezien, maar
In Nederland is het niet verplicht om de eigendom van een pleziervaartuig te
registreren. Wel is er een registratieplicht voor snelle motorboten. In het
buitenland kan het echter verplicht zijn om de eigendom van het vaartuig aan te
tonen wanneer daarnaar wordt gevraagd. Op de binnen- en kustwateren van een
10
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aantal landen kan voor het aantonen van eigendom van het vaartuig worden
volstaan met een International Certificate for Pleasurecraft (I.C.P.). Het Koninklijk
Nederlands Watersportverbond en de Koninklijke Nederlandse Motorbootclub
geven het I.C.P. uit. Het I.C.P. wordt geaccepteerd in landen die Resolutie 13 van
de Economische Commissie voor Europa van de Verenig-de Naties (UNECE)
toepassen. Meer concreet wordt het I.C.P. geaccepteerd in de volgende landen;
Oostenrijk, België, Kroatië, Tsjechië, Frankrijk, Duitsland, Hongarije, Litouwen,
Luxemburg, Roemenië, Servië, Slowakije en het Verenigd Koninkrijk.
Een ICP is geen bewijs van nationaliteit en registratie zoals de zeebrief en geeft
niet het recht de Nederlandse vlag te voeren. Varen met alleen een ICP in andere
dan voornoemde landen geschiedt uitdrukkelijk op eigen risico. Bekijk daarom
goed de eisen van het desbetreffende land voordat u daar gaat varen.
4. Inschrijven in register. U kunt uw pleziervaartuig ook laten inschrijven in het
binnenschepenregister (voor de Europese binnenwateren) of in het
zeeschepenregister (voor de hele wereld) van het Kadaster. U heeft dan geen ICP
nodig.
5. Met het inschrijvings-bewijs
van een van deze registers
kunt u uw eigen-dom
aantonen. Staat de boot of
het schip geregi-streerd in de
openbare registers van het
Kadas-ter? Dan moet er via
een notariële akte overgedragen worden. Hebt u een boot
of schip gekocht dat nog niet
geregistreerd is, dan kunt u
deze als uw eigendom laten
registre-ren in de registers
van het kadaster. Uw boot
krijgt dan een brand--merk
met een uniek identificatienummer. Daarna ligt uw
eigendom vast in de openbare registers van het Kadaster.
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6. Het grote voordeel is dat als u uw gestolen boot terugvindt de onrechtmatige
bezitter nooit kan aantonen dat hij hem te goeder trouw gekocht heeft. Uw boot
is dan namelijk een registergoed, en dat kan niet zonder notariële akte geleverd
worden. Het registreren is helaas wel vrij duur. Op dit moment kost het € 485 om
uw boot te laten inschrijven. Maar als u uw gestolen sloep in een andere haven
ziet liggen, bent u blij dat u deze kosten toch maar gemaakt heeft.
Bij een binnenvaartregistratie (die ook van toepassing kan zijn voor pleziervaart)
ontvangt u een eigendomscertificaat van het Kadaster.
7. Er kan ook een zeebrief worden aangevraagd. Het is voor pleziervaartuigen die

8.

op zee varen niet verplicht een zeebrief te hebben. Voor pleziervaartuigen die
internationale zeereizen maken, wordt geadviseerd een zeebrief aan te vragen.
Het bezit van een zeebrief zorgt voor; juridische zekerheid: het pleziervaartuig
wordt ingeschreven bij het Kadaster bij aanvraag van een zeebrief. Hiermee staat
vast dat het vaartuig uw eigendom is; het recht om de Nederlandse vlag te
voeren. Dit is nuttig als u een bezoek wilt brengen aan een buitenlandse haven of
bij calamiteiten; een zeebrief is vergelijkbaar met een paspoort. Hierdoor
voorkomt u problemen in het buitenland;
Als laatste “papiertje” wil ik u nog wijzen op de zogenaamde BTW-verklaring.
Vooral bij reizen in het buitenland is het belangrijk dat u kunt bewijzen dat een
schip vrij is van btw-heffing. Koopt u een schip, vraag dan altijd naar een
document dat bewijst dat de btw is voldaan. Dit kan bijvoorbeeld de originele
rekening zijn. Verkoopt u uw schip? Zorg er dan voor dat de nieuwe eigenaar dit
document in handen krijgt. Deze verklaring is onbeperkt geldig bij de boot
waarvoor deze is verstrekt. Sinds 1993, het jaar dat in de EU de regeling
12
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Omzetbelasting Binnenmarkt in werking is getreden, kennen schippers de
voordelen van een verenigd Europa. Vanaf dat jaar kunnen boten in andere
landen worden ingevoerd en verblijven, zonder dat u extra invoerrechten of btw
moet afdragen. Voorwaarde is dat het schip in het land van herkomst is
geregistreerd. Ook moet u kunnen aantonen dat u al belasting in een Europees
land hebt betaalt. Kunt u dat niet, dan is het mogelijk dat u moeilijkheden krijgt
met de douane in verschillende Europese landen. De douane is bevoegd uw schip
in beslag te nemen tot de papieren in orde zijn. Koop je de boot bij een bedrijf,
dan staat er op de factuur het btw bedrag. Heeft het bedrijf destijds de boot van
een particulier aangekocht. Dan is er waarschijnlijk een margeregeling toegepast.
Op de factuur staat dan geen btw bedrag maar de vermelding “margeregeling”.
Beschikt u niet over de originele papieren? Dan is het voor particulieren mogelijk
een zogenoemde btw-vrij-verklaring van de douane aan te schaffen. Mits de
omzetbelasting in Nederland betaald is en niet is teruggevorderd.
Dit is een officieel document dat in heel Europa geaccepteerd wordt. Op het formulier
staan de gegevens van het schip vermeld, evenals de bevestiging dat het schip
vrij is van btw-heffing. Omdat de naam van de eigenaar niet op het document
staat, kunt u dit document gemakkelijk doorgeven aan eventuele volgende
eigenaren.
En dan is het weer november
Aan het weer zou je het niet merken, zaterdag 7 en zondag 8 november ’20 hadden

we lentetemperaturen op Randwijck. Temperaturen van boven de 18 graden en een
heerlijk zonnetje. Toch is te zien dat het seizoen voorbij is. De trailerbare boten zijn
inmiddels uit het water gehaald. De caravans zijn gedeeltelijk naar de winterstalling en
zij die op Randwijck overwinteren hebben hun grijze pyjama’s aan.
Toch is er nog regelmatig beweging. Het team van vrijwilligers is al bezig om voor
volgend jaar alles op orde te brengen. Het gras is voor de laatste keer dit jaar gemaaid,
en in de haven worden alle struiken die hier groeien verwijderd. Als we weer hoog
water krijgen komt er weer een boel rommel op ons terrein, maar door de struiken te
verwijderen gaat ook weer een hoop rommel met het water mee terug.
Op het parkeerterrein zien we dat de drijvende bok bijna gereed is om weer te water
gelaten te worden. Op die manier kunnen we in 2021 het fonteinkruid te lijf gaan en
zo garanderen dat het vaarwater voor alle boten begaanbaar blijft.
Ook ziet u regelmatig kajuitboten en zeiljachten op de parkeerplaats staan. Dankzij
onze botenwagen en de bokken die door de vrijwilligers in orde zijn (of worden) gemaakt, is het ook voor bezitters van zwaardere boten mogelijk op Randwijck onder13
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houdswerkzaamheden uit te voeren. Het water is weer afgesloten en de kajaks zijn
weer opgeborgen in het sanitair gebouw aan de noordzijde van ons terrein.
Bovenstaande zou impliceren dat er al veel gebeurd is, maar realiseert u zich dat er
nog veel meer moet gebeuren om alles weer in orde te maken voor 2021. Er moeten
nog grote reparaties uitgevoerd worden, zoals de waterleiding, maar ook kleine klussen liggen op de vrijwilligers te wachten. Als u ons wilt komen helpen, bent u van harte
welkom. Helaas is het in verband met de Corona maatregelen wat moeilijker na afloop
van het werk nog even gezellig na te kletsen, maar door ons in kleine groepjes op te
splitsen, is het allemaal best te doen.
Ook de algemene ledenvergadering was dit jaar heel anders dan normaal. Via Zoom
zagen we ons dagelijks bestuur in een verder leeg clublokaal achter de tafel zitten.
Technisch gezien misschien een klein wondertje, maar geef mij toch maar een echte
vergadering, waarin jubilarissen gehuldigd worden en na afloop een seizoensopening
of -sluiting is. Functioneel prima maar verder sfeerloos. Laten we hopen dat we de
vergadering in het voorjaar weer gewoon op ons “klupke” kunnen houden.
Aan onze fietsers nogmaals het verzoek om zich even bij het bestuur of vrijwilligers te
melden, als uw stalen ros nog in de fietsenstalling op Randwijck staat; mag hij naar de
ijzerboer of wilt u volgend jaar nog gebruik maken van uw fiets? U voorkomt hiermee
dat wij er abusievelijk van uitgaan, dat uw fiets verwijderd mag worden.
Ook rondzwervend speelgoed is een jaarlijks terugkerend probleem. Als wij de zandbakken moeten leegmaken, omdat hier volgend jaar weer nieuw (schoon) zand in
moet, vinden wij ieder jaar weer een hoop speelgoed. Het ontbreekt ons helaas aan
tijd en ruimte om het speelgoed schoon te maken en op te bergen waardoor wij genoodzaakt zijn dit af te voeren naar het milieupark.
De skistijgers liggen in onze haven te wachten op het nieuwe seizoen. Van deze stijgers
zijn echter een aantal koppelingen aan vervanging toe voordat deze volgend jaar weer
in het water kunnen. Dus heeft u afgelopen zomer heerlijk gewaterskied of hebben uw
kinderen genoten van de skilessen, kom dan eens een zaterdag morgen naar Randwijck om te kijken wat er moet gebeuren om ook volgend jaar weer gebruik te kunnen
maken van onze voorzieningen.
Seizoen 2021 lijkt nog zo heel ver weg, maar:
 nog 6 weken tot nieuwjaar.
 nog 15 weken voordat de caravan uit de stalling komt.
 nog 17 weken dan gaat de boot weer te water.
 nog 23 weken tot de opening!!!
We moeten doorwerken om alles op tijd klaar te hebben, dus alle hulp is welkom.
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Kopij voor 't Randwieckbeukske

Het aanleveren van kopij, foto's e.d. voor het eerstvolgend
Randwieckbeukske kan tot:
Mrt.
Apr.
Mei
Juni
Juli

woensdag 11 maart 2020
woensdag 15 april 2020
woensdag 13 mei 2020
woensdag 10 juni 2020
woensdag 15 juli 2020

Aug.
Sep.
Okt.
Nov.
Dec.

woensdag 12 augustus 2020
woensdag 9 september 2020
woensdag 14 oktober 2020
woensdag 11 november 2020
woensdag 9 december 2020

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
0642 633 948 (ná 18:00 u.)

Jubileumcomité 2020
jubileum75jaar@gmail.com

Redactie

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

‘t Rommedoeke
Kaas
Noten
Wijn
&
Delicatessen

Bourgondisch genieten !
Winkelcentrum Brusselse Poort
tel.: 043-343 03 08

Lange Voer 10
6132 HT Sittard
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

Wijckerbrugstraat 43
tel.: 043-321 77 28

Winkelcentrum de Leim
tel.: 043-343 03 08

de architect van uw 3e huid
architect Dimphy Israel
Dorpstraat 1C 6301BA Valkenburg Lb
T.+31 (0)43 601 36 27 M. _31(0)6 50 93 10 99
d.israel@planet .nl - www.di-versarchitecten.nl

EMILE
coiffeur

Dorpstraat 36a
6227 BN Maastricht
telefoon 043 - 361 08 57

‘t Randwieckbeukske

November 2020

De zomer van 2003
Zelden was het zo heet in augustus.
In het zuiden en zuidoosten was het nog een stuk heter dan in De Bilt. Op veel plaatsen
in Zeeuws-Vlaanderen, Brabant en Limburg werd het 36-37 graden. Het Limburgse
Arcen had de hoogste temperatuur van alle officiële weerstations van het KNMI. Het
werd er 37,0 graden. Zelden was het ergens in Nederland in augustus zo warm als vandaag. Alleen op 7, 8 en 12 augustus 2003 en op 23 augustus 1944 was het nog heter.
23 augustus 1944 was de dag van het beroemde record van Warnsveld. In de Gelderse
plaats werd het toen maar liefst 38,6 graden.
Ook tropische temperaturen op Randwijck in 2003, welke door iedereen op zijn of haar
eigen manier gelaten werd doorstaan.

Heeft u ook nog “oude foto’s of anekdotes van vroeger, laat het ons dan weten.
Of stuur de foto’s mét omschrijving naar de redactie:
Frans Broekhuijsen
Bourgogneplein 8a, 6221 CZ Maastricht.
Na het scannen krijgt u uw foto(‘s) per ommegaande weer teruggestuurd.
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www.interieurontwerpers-maastricht.nl

Empathisch Ervaren Eigenzinnig

Informa e

ligplaatsen:
waterskiën:
staanplaatsen:
ledenadma.:
clubblad:
website:

haven@wsvrandwijck.nl
skicie@wsvrandwijck.nl
caravan@wsvrandwijck.nl
info@wsvrandwijck.nl
redactie@wsvrandwijck.nl
www.wsvrandwijck.nl

Info Jubileumcomité
jubileum75jaar@gmail.com
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Watersport
Watersport Vereniging
Vereniging
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