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uitgave 515 (van 927)
Met dank aan velen…...
Langzaam maar zeker verdwijnen de sporen van de geleden hoogwaterperiode. Met dank aan al onze vrijwilligers die hier menig
uurtje aan besteed hebben.
Wat echter erger was, was het bericht van het overlijden van een drietal
Randwijckleden, waarvan wij bericht mochten ontvangen. U ziet dit op de pagina 3,
bij de familieberichten.
De zomer is dan wel extreem nat begonnen, toch blijven wij uitkijken naar ouderwets
zomerweer.

Namens de redactie,
en hopende op een spoedig herstel van alle schade, op
Randwijck, wensen wij u tóch alvast een mooi en
sportief vakantieseizoen,
Frans Broekhuijsen & Peter Urlings
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14:00 u.

“We zijn er bijna, maar nog niet helemaal!”

Vanaf zaterdag 26 juni kan BIJNA alles op 1,5 meter:
► Mondkapjes zijn niet meer verplicht in de gemeenschappelijke ruimtes (zoals de
toiletten, douches, clubgebouw).
► Gasten ontvangen op ons terrein.
U dient uw gasten vooraf aan te melden via de app! (wsv.tijdslot.app). Hierbij dient
u de volledige naam op te geven en het dagdeel van verblijf.
Er geldt een maximum van 50 gasten gelijktijdig op ons terrein.
U dient uw gasten zelf bij de poort te ontvangen en uw dagkaarten af te halen bij
de controleur, of als deze afwezig is in het clubgebouw.
Verder is het zaak uw gasten aan en af te melden in de app.
► Samen zitten bij uw caravan of boot, in het clubhuis en op het terras van het clubhuis. U mag met meerdere mensen samen zitten. Hierbij moet er minimaal 1,5 m.
afstand worden gehouden, behalve als men deel uitmaakt van hetzelfde huishouden.
► Gebruik maken van ons zwembad.
Hier geldt weer maximaal 25 personen gelijktijdig binnen de omheining, en géén
speelattributen, en bij drukte tijdsblokken van 30 minuten
► De toiletten en douches zijn weer beschikbaar.
Hier geldt max. 2 personen gelijktijdig binnen. Gebruik dus een bandje.
Ontsmet zowel voor- als achteraf uw handen.
► Blijf thuis bij klachten en laat u testen.
Ook al bent u gevaccineerd, houdt u aan de maatregelen!
Wij rekenen op ieders begrip en medewerking, dan kunnen we met z’n allen veilig verblijven op onze mooie vereniging.
Heeft u nog vragen neem dan contact op met één van de bestuursleden.
Onze contactgegevens vindt u op de site: www.wsvrandwijck.nl
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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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Beste leden
Wie had het kunnen bevroeden. Alsof we door het coronavirus niet genoeg geplaagd
zijn geworden en nog steeds geplaagd worden. Het extreem hoog waterniveau van de
Maas heeft ons allemaal versteld doen staan.
Dit niveau dat veel hoger was dan in de hoogwaterperioden van 1993 en 1995. Deze
waterstand heeft voor veel van onze leden en de vereniging veel gevolgen. Caravans
die in het water hebben gestaan, twee caravans die volledig weggedreven zijn, het
clubgebouw dat onderwater heeft gestaan, schade aan de pompen van het zwembad,
schade aan de apparatuur in de keuken en noem maar op. We mogen ons gelukkig
prijzen dat de schade niet nog veel hoger is uitgevallen. Op dit moment is de schade
voor onze vereniging nog niet voldoende in beeld gebracht. Het bestuur doet er alles
aan om deze schade zo beperkt mogelijk te houden en zal ook alle wegen bewandelen
om voor eventuele schadevergoedingen in aanmerking te komen.
Samenhorigheid leden
Op 14 juli 2021 werd het bestuur in de late namiddag duidelijk dat er zich een hoogwatergolf aandiende. De voorspellingen van de waterhoogten werden al enig tijd in de
gaten gehouden, maar deze gaven vooralsnog geen aanleiding om in paniek te raken.
Echter in de late namiddag van 14 juli 2021 veranderde dat beeld sterk. Dermate sterk
dat we via de facebook-site hier de aandacht voor gevraagd hebben. Gelukkig is hierop
door een groot aantal leden meteen actie ondernomen.
Een aantal bestuursleden was tegen de avond al op het terrein en heeft een groot aantal leden kunnen helpen met de tractor en de Izeki om caravans van het terrein naar
de parkeerplaats te brengen, waar deze door de leden vervolgens naar een veilig plaats
werden gebracht. Deze samenwerking heeft goed gewerkt. Bij caravans die niet verplaatst konden worden door leden werd het interieur van de voortenten zoveel als
mogelijk veiliggesteld. Alles om de schade zoveel als mogelijk te beperken.
Tegen 23:30 uur, toen alle caravans die verwijderd konden worden weg waren, zijn
vervolgens de tractor, de Izeki, en de aanhangwagens en dergelijke op het hoogste
punt van ons terrein vlak bij het clublokaal geplaatst. In gedachten houdende dat het
water wel eens tot aan de kantine had gestaan maar dat het water hier niet echt hoog
zou komen. Maar we kwamen toch bedrogen uit. Ook deze kwamen in het water te
staan. Gelukkig achteraf bezien zonder ernstige schade. Toen we tegen middernacht
van het terrein afgingen stond het water al letterlijk tot aan de poort. Maar dat het zo
erg zou worden was niet te voorzien.
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Op donderdag 15 juli stond ons hele terrein onder water met een ongekende hoogte.
Caravans stonden in het water tot onder de ramen. Kisten die dreven, caravans die
dreven, boomstronken en noem maar op dreven over ons terrein. Het was om te
huilen. Veel van onze leden troffen zich op de Hoge Kanaaldijk aan de kant van Sint
Pieter. Hier is menig traantje gevloeid. Vanaf dit punt had je een goed beeld van hetgeen zich op ons terrein afspeelde. Een zeer triest beeld.
Volgens de prognoses zou zondagmiddag 18 juli 2021 omstreeks het middaguur ons
terrein weer bereikbaar zijn. Op vrijdagavond 16 juli 2021 is het bestuur in spoedberaad bij elkaar gekomen en is een plan van aanpak opgesteld om, zodra het terrein
weer toegankelijk was, reddingswerkzaamheden te verrichten en gevaarzetting te
voorkomen. Op dat moment was nog niet te vermoeden dat het water die nacht zeer
snel zou zakken en we het terrein op zaterdagmorgen al konden betreden.
Omstreeks 8:00 uur in de ochtend was het mogelijk op het terrein te komen.
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Omstreeks 10:00 uur had het bestuur de taken verdeeld en is gestart met het veilig
maken van het terrein. De aanblik van het terrein was verschrikkelijk. Caravans tegen
elkaar gebotst, caravans op een zijde en op en onder elkaar geschoven. Kortom chaos.
Gevaarlijke situaties van caravans werden met behulp van de tractor en met de hulp
van leden aangepakt. De elektriciteitsvoorziening werd bekeken en professionele hulp
werd ingeroepen. Andere leden reden af en aan met de Izeki om vernielde bezittingen
op de halen en deze te droppen in de containers die waren aangevoerd. 3 grote volle
containers zijn van het terrein gehaald. Leden die elkaar hielpen om zoveel als mogelijk van hun spullen te redden en schoon te maken.
Na deze eerste dag leek ons terrein nog chaotisch maar er was wel al vooruitgang te
zien. De zondag gaf hetzelfde beeld te zien. Overal poetsende leden, beduusd kijkende
leden, maar er werd ook alweer gelachen ondanks de misère.
De rest van de week werd nog veel meer gedaan en in die week is het bestuur bijna
dagelijks bij elkaar gekomen om de stand van zaken te bespreken en richting toekomst
te kijken.
Een grote vervolgactie werd gepland
voor zaterdag 24 juli 2021. Op die dag
zouden de caravans die van het terrein verwijderd waren weer teruggeplaatst worden.
Gestart zou worden om 10:00 uur.
In de late namiddag zijn bijna alle caravans weer op hun plaats gezet en
kreeg het terrein een beetje van het
bekende uiterlijk terug. We zijn er nog
niet, maar het terrein biedt weer een
normaler beeld.
Het bestuur wil iedereen van harte
danken voor hun inzet om alles weer
schoon te maken, voor de hulp aan
andere leden die getroffen zijn en ook
aan hen die een luisterend oor boden.
We zijn ons ervan bewust dat deze
overstroming voor sommigen grote
consequenties hebben en vinden dat
zeer triest. Het geeft maar weer te
zien dat de natuur niet in te dammen is. Maar nogmaals veel dank aan al die helpers.
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Verdrietig nieuws.
Er is ook ander verdrietig nieuws te vermelden. In de afgelopen week heeft het bestuur
berichten gekregen van het overlijden van 3 van onze leden.
Het betreft de volgende leden:
Dhr. De heer Laenen is plotseling op 26 juli overleden.
Mevr. Adrie Paes-Braspenning, overleden op 28 juli 2021.
Dhr. Ralf Boetskens, Overleden op 8 augustus. Ralf was vanaf zijn geboorte op 16 juli
1984, lid van Randwijck. Hij heeft zich veelvuldig ingezet voor de ski-ploeg van
Randwijck. Ralf was ook een graag gezien lid bij de jeu de boule baan.
Het bestuur wenst alle betrokkenen heel veel sterkte toe.
Het bestuur komt naar u toe
Zoals de laatste 2 jaren gebruik is geworden zal een afvaardiging van het bestuur ook
dit jaar weer tijdens de zomervakantie op de dinsdagavond over het terrein lopen.
Gestart wordt op 20 juli 2021 en de laatste ronde is op 31 augustus 2021. U kan deze
bestuursleden benaderen met vragen of opmerkingen die u van belang vindt en die
niet kunnen wachten tot na de zomervakantie.
Deze avonden kunnen ook gebruikt worden om nader kennis te maken met bestuursleden of gewoon om even bij te praten. Het bestuur heeft deze wijze van handelen als
zeer prettig ervaren.
Maak hier gebruik van maar realiseer u ook dat bestuursleden ook vakantie hebben en
ook willen genieten van onze mooie vereniging.

Hoe willen we dat ons terrein er in de toekomst uitziet?
Meerjaren onderhouds- en inrichtingsplan.
Wie wil er meedenken en ook verder mee uitwerken?
Speciale oproep voor de generatie 30-50 jaar!
Heb je affiniteit met: Groenbeheer, Tuin-/landschapsinrichting, Creatieve geest,
Design, Bouw, Techniek en ………………
Meld je dan bij een van de volgende leden:
Chrit Leenders, Pol Beckers of Joep Schürmann, en noteer zondag 29 augustus 10:30
u. in de bestuurskamer op Randwijck, om hier een eerste aanzet aan te geven.
Enige steekwoorden: terrein entree, parkeren, locatie dagjesleden, aankleding groenstroken, bomen, struiken, bloemen, verlichting, zitmeubels, looppaden, scooterstalling maaien, snoeien en en ….
Joep
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Bèste skiërs,
Gister, 8 augustus, is tot us groete verdreet Ralf Boetsekens euverlije.
Ralf is 20 jaor laangk actief gewees binne uzze skicommissie, zörgde mèt gedrevenheid
en enthousiasme daoveur tot de skicommissie soepel dreijde.
Aofgelaope maondag zien veer nog bij Ralf gewees. Veer höbbe häöm gevraog wat
heer devaan zow vinde es euze clubboot verneump zow weure nao häöm.
Heer waor verierd en daankbaar tot zien werk op dees meneer geïerd woord, meh heer
wèlde 't wel nog geere zien.
Dat is gelök. Aofgelaope dinsdag zien veer mèt de clubboot nao Ralf tow gewees. De
boot woord goodgekäörd en mèt 'n pèlske is euze clubboot umgeduip tot "de Boets".
Veer goon Ralf misse, meh zalle häöm veur altied bij us drage.
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Het adres voor al uw kampeerbenodigdheden.......

De GROOTSTE van de EUREGIO

Winkelcentrum Brusselse Poort
tel.: 043-343 03 08

Tenten - Voortenten - Wandelsport
Zwembaden - Caravan en Camper accessoires

Wijckerbrugstraat 43

www.vakantiewereld.com

tel.: 043-321 77 28

Wekelijks de beste kampeeraanbiedingen......

Winkelcentrum de Leim

Aan de Fremme 20a

6269 BE Margraten

+31-43-4589120

tel.: 043-343 03 08

de architect van uw 3e huid
architect Dimphy Israel
Dorpstraat 1C 6301 BA 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
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Op zondag 19 september gaan we weer van start. De Trabant Grindgat Race zal dan
weer vervaren worden. Deze jaarlijkse traditie is een “Race” waar we het woord “race”
met een heel groot korreltje zout moeten nemen. Ja, er zijn prijzen te winnen, ja er
wordt gevaren volgens de zogenaamde SW handicap, maar vooral gaat het om de
kameraadschap en de gezelligheid.

Rond een uur of een is de briefing vóór ons clubgebouw. De boten gaan dan naar de
startlijn alwaar om half twee het startsein gegeven zal worden.
Zoals ook in voorgaande jaren staat de race open voor alle zeilboten van Randwijck,
MWC, Maasvogels, MCC, Treech, WVE en Waolewiert. Het enige vereiste is dat de boot
voorzien moet zijn van een motor, zodat er ook op de Maas gezeild mag worden.
De start zal plaatsvinden in de Pietersplas waarna de boten over de Maas richting
Grindgat varen. Hier dienen een of twee boeien gerond te worden, waarna de boten
weer over de Maas terugvaren naar Randwijck.
Gefinisht zal worden op de Maas ter hoogte van ons clublokaal, zodat de supporters
de boten onder het genot van een drankje kunnen zien finishen.
Er zal, net als in voorgaande jaren ook weer een speciale opdracht uitgevoerd moeten
worden voor de intussen beroemde wisselbeker.
Kortom we hopen er voor de zeilers weer een supergezellige dag van te maken, waarbij
men kan laten zien dat men de beste zeiler is van Maastricht, Eijsden en omstreken.
Deelname
: gratis
Inschrijven
: 19 september vanaf 10 uur tot 13 uur
Meenemen
: boot en bemanning
Wedstrijd
: er zal gevaren worden volgens het SW handicap systeem.
We hopen op
: voldoende deelnemers
: voldoende wind
: voldoende koud bier
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Houten speedboten bekijken in Maaseik
Jachthaven De Spaanjerd (beheert door Marec) is dit jaar de locatie voor de Ponceletreünie. Op zaterdag 28 en zondag 29 augustus is het verzamelen geblazen met deze
mooie houten boten voor een weekend vol met activiteiten.

Het Belgische bedrijf Poncelet,
gespecialiseerd in de productie
van vliegtuigpropellers, bouwde
ooit prachtige houten speedboten. Paul Poncelet was tot 1932
meesterknecht bij de luchtvaartonderneming SABCA, waarna hij
zijn eigen bedrijf oprichtte.
Onder leiding van zoon, Albert
Poncelet, bouwde men in de 50er jaren diverse speedboten (of runabouts) met een platte bodem, met een lengte
beneden de 4,5 meter. In de jaren zestig schakelde men over naar een V-bodem met
lengtes tot 6,2 meter. De trotse eigenaars van deze mooie schepen organiseren een
jaarlijkse reünie. Eigenaars zijn welkom maar ook de fans kunnen zich komen vergapen
aan al dat moois.
Dus als u dat weekend even niets te doen hebt rij dan eens naar de Spaanjerd, of beter
nog als het goed weer is ga dan met de boot naar de Spaanjerd, het beloofd een mooi
weekend te worden als u van klassieke speedboten houdt.
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www.interieurontwerpers-maastricht.nl
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Secretariaat

secretaris@wsvrandwijck.nl
Postbus 5094, 6202 WE Maastricht

Penningmeester

penningmeester@wsvrandwijck.nl
Bankrelaties:
Rabo IBAN: NL94 RABO 0305048716
BIC: RABONL2U
Ing IBAN: NL80 ING 0001057335
BIC: INGBNL2A

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

