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 uitgave 518  (van 930)

Daank uuch……!

Ja, zo gaat dat, het voorlaatste boekje van Randwijck. Zoals u op

de ALV hee# kunnen vernemen, is wat ondergetekende betre#

een eind gekomen aan bijna 50 jaar maken en opmaken van het

Randwieckbeukske. Voornaamste reden dat een digitaal boekje

voor mij geen dankbaar werk meer is. 

Wat er volgend jaar voor in de plaats gaat komen is mij onbekend, maar de nieuw op-

gerrichte communica(ecommissie zal hier intussen wel iets op hebben gevonden.

Langs deze weg dan ook alvast een woord van dank aan alle schrijvers en informan-

ten van de afgelopen decennia. Met name sinds jaar en dag mijn co-redacteur Peter

Urlings, José en Dieudonné Dejong die er jaren lang voor hebben gezorgd dat u uw

boekje  (jdig  in  de  brievenbus  vond.  Zeker  ook  dank  aan  drukkerij  de  Heeg  die,

(intussen de tweede genera(e), ruin 30 jaar voor een kwaliteitsboekje hee# zorg ge-

dragen.

Ook dank aan ál die adverteerders die jarenlang de druk en verzending van het boekje

mogelijk gemaakt hebben. Zonder hen was dit niet mogelijk geweest.

Frans Broekhuijsen & Peter Urlings
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Zondag     21 nov. 2021 Bezoek Sinterklaas           14:00 u.

Zaterdag  17 dec. 2021 Kerstwandeling              19:00 u.

Zaterdag    8 jan.  2021 Nieuwjaarsrecep(e              19:00 u.

Beste leden,

De eerste gezamenlijke Algemene Leden Vergadering sinds anderhalf jaar zit er weer

op. De opkomst was groot en dat gee# ook aan dat jullie hieraan toe waren. Fysiek

vergaderen is toch beter dan via online vergaderen. 

Belangrijke agendapunten stonden op de agenda. De begro)ngen van de vereniging

alsook van de s)ch)ng.  Het goedkeuren van deze begro)ngen is belangrijk om het

bestuur de benodigde gelden ter beschikking te stellen om de reguliere taken uit te

voeren maar ook om beleid in daden om te ze+en.

Uiteraard is het bestuur hier erg blij mee. Maar niet alle onderwerpen zijn voor ieder-

een even leuk en komen ook niet voor iedereen even goed uit. Het handhaven van

af-spraken die in het verleden zijn gemaakt met de ALV kunnen niet al)jd rekenen op

sympathie. Echter dit behoort ook tot de taak van het bestuur. Bestuursleden die

uitvoering  geven  aan  het  handhaven  van  deze  afspraken  doen  dit  niet  voor  hun

rekening, maar doen dit namens het bestuur.

Het gebruiken van het woord “pesterijen” )jdens de ALV komt dan ook ongepast

over. Het bestuur en de individuele bestuursleden distan)ëren zich van dit woord.

Het bestuur en de individuele bestuursleden zijn alleen bezig met de belangen van de

vereniging  waarbij  transparant  gehandeld  wordt.  Waarschijnlijk  dient  de  hand  in

eigen  boezem  gestoken  te  worden  en  vindt  men  het  niet  leuk  gecorrigeerd  te

worden. 

Ook is  het bestuur blij  met  de herverkiezing van Emile  Frijns,  Jo  D’Elfant  en Riny

Neven als bestuursleden waarbij tevens Emile weer als voorzi+er van onze vereniging

is aangewezen. Zij gaan zich weer voor een periode van drie jaren volledig inze+en

voor onze vereniging. 



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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Daarbij  is het bestuur blij met het toetreden van Ron Jansen tot het bestuur. Ron

hee# het  afgelopen  jaar  volledig  meegedraaid  met  het  bestuur  en  hee#  kunnen

ervaren wat de werkzaamheden als bestuurslid inhouden. In september hee# een

gedeelte  van het bestuur  uitvoerig  gesproken met  Ron over  de  verantwoordelijk-

heden van het bestuur en welke consequen)es er eventueel aan het vervullen van

een  bestuursfunc)e  verbonden  zijn.  Zeker  gelet  op  de  Wet  bestuur  en  toezicht

rechtspersonen.  Tijdens  dit  overleg  hee#  Ron  aangegeven  dat  hij  zich  voor  de

honderd  procent  zich  wil  inze+en  voor  de  vereniging  en  voor  alle  leden  van  de

vereniging.     

Een mooi moment na het sluiten van de ALV was het huldigen van onze jubilarissen.

Een groot aantal dit  jaar omdat we de jubilarissen van twee jaren in het zonnetje

mochten ze+en. Jammer dat we ook nu weer gehinderd werden door het Covid-

virus.  Het  persoonlijk  woordje  bij  iedere  jubilaris  hebben we achterwege moeten

laten,  maar  ook  het  feliciteren  van  al  deze  jubilarissen  hee#  minder  spontaan

moeten  gebeuren.  Maar  ook  ondanks  dit  gemis  zijn  we  als  vereniging  “gewoen

gruuts”  op al  die jubilarissen. Een teken ook dat onze vereniging bloeit  en in een

behoe#e voorziet. Laten we allen hier in de toekomst ons best voor blijven doen.

Nieuwjaarsrecep(e     

Het bestuur dur# er nog niet helemaal aan te denken maar wil als de regels rondom

het Covid-virus het toelaten op zaterdag 8 januari 2022 weer een Nieuwjaarsrecep(e

houden. De aanvang is gepland om 19.00 uur. Zodra er meer duidelijkheid is rondom

de Covid-maatregelen zullen we u )jdig berichten. Het bestuur zal de Covid-maat-

regelen al)jd respecteren. 

Winterac(viteiten:  

St.Nicolaasfeest 

Het St. Nicolaasfeest is gepland op zondagmiddag 21 november 2021. Aanvang 14:00

uur. De kinderen, ouders en grootouders zijn uiteraard welkom. Denkt u wel aan de

QR-code. Onze kan)ne is een horecainrich)ng.  

Kerstwandeling

Dit wordt een kerstwandeling voor jong en oud. Tijdens

de wandeling zullen verschillende vragen worden gesteld.

Het  is  de  bedoeling  deze  wandeling  te  organiseren  op

vrijdag 17 december 2021. De start is gepland om 19.00

uur  en de route  voert  door Wijck.  Uiteraard zullen  wij

jullie verder op de hoogte houden. Ook hier geldt weer

dat het  doorgaan van  de kerst-wandeling  aCankelijk  is

van de Covid-maatregelen op dat moment. 
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Voorbereidingen winterperiode

De winter nadert met rasse schreden, maar nog al)jd zijn er caravanplaatsen die niet 

goed zijn opgeruimd. Zorg dat uw caravanplaats is opgeruimd, dat er geen losse spul-

len meer rondslingeren. Losse spullen die ook schade aan andermans spullen kunnen 

veroorzaken. Dat geldt ook voor in de haven. Veel boten zijn uit het water gehaald 

maar toch hangen er nog veel touwen en landvasten aan de steigers. Deze dienen 

verwijderd te worden in het winterseizoen.  

Overzicht jubilarissen 2020 en 2021

Jubilarissen 2020 Jubilarissen 2021

MiaRaemaeker 75 jaar

Rob Hupkens       70 jaar 

50 jarig jubileum              

Ingrid. Coir  

Roger Renkens                  

Petra Willems                   

Shirley Hupkens                

40 jarig jubileum                    

Lilian Boetskens-Hameleers    

Ine van Dort-Bons                    

Solange Schürmann                  

25 jarig jubileum                  

Willem Kok          .

Jenneau  Schürmann                 

Bart Schrijvers                           

Melvin Humblet

Eddy van Loenhout

Louise van Loenhout

Evie van Beeren 

Marc Geraerts

60 jaar

    Jo Fraats                                   

50 jaar

   Chantal Mingels-Frijns       

Marcel Mingels                    

40 jaar

Henk Janken                          

Mevr. Janken

Bert Janssen                           

Carien Janssen-Wijsen          

Charles Janssen                      

Manon Janssen         

Marlou Degroof                        

Lambrix Frank

Lambrix Jean                     

Diana Mennen-Knols            

25 jaar                                          

Mevr. Verhoef

Berry Schenk             

Dhr. Rademaekers

Mevr. Rademaekers-Cobben

Peter Mennen                   

Freek Rusch                                 

Lambrix Ankie

Leo Stevens

Margo Stevens-Severijns 



www.interieurontwerpers-maastricht.nl 
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Bestuur & Leden wensen de familie Heubel veel sterkte bij dit verlies.

Uw boo5railer verdiend ook een beetje aandacht!

Het verbaast mij ieder jaar opnieuw hoeveel aandacht wij schenken aan onze boten

en hoe weinig aan de trailers. Kabels krijgen geen vet, banden worden nooit vervan-

gen en koppelingen krijgen pas aandacht als het echt niet anders meer gaat.
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Zelfs nu de trailers meerdere dagen in het water hebben gestaan is er nauwelijks ie-

mand naar zijn trailer komen kijken. Dit met als gevolg vastzi+ende remmen en schu-

rende lagers op het moment dat men de trailer nodig hee#.

Zeker als u uw trailer ook wenst te gebruiken voor transport van uw boot over de

weg is onderhoud een vereiste. Achter de auto is de aanhanger weliswaar in principe

meeverzekerd met de WA-verzekering van de auto, maar ik hoef u toch hopelijk niet

uit te leggen dat uw verzekeraar moeilijke vragen gaat stellen als blijkt dat uw spullen

niet in orde zijn.

Zondagavond 31 oktober rond 18.00 uur is bij een ongeluk op de N242 een speed-

boot in tweeën gebroken. 

Het ongeluk gebeurde tussen het West-Friese Middenmeer en Winkel. De auto met

aanhanger  was  om  nog  onbekende  reden  gaan  slingeren.  De  aanhanger  kwam

daarbij tegen een andere auto met daarin een gezin.

Het gezin bestaat uit vijf personen. Zij raakten allemaal licht gewond. De drie inzi+en-

den van de auto met aanhanger kwamen met de schrik vrij.

Op de foto is duidelijk te zien dat de trailer, of wat daarvoor moet door gaan, in er-

barmelijke staat verkeert. 
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De “Doop” van de Randwijck zeilboot.



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

Winkelcentrum Brusselse Poort
tel.: 043-343 03 08

Wijckerbrugstraat 43
tel.: 043-321 77 28

Winkelcentrum de Leim
tel.: 043-343 03 08

Aan de Fremme 20a     6269 BE Margraten      +31-43-4589120

Wekelijks de beste kampeeraanbiedingen......

Het adres voor al uw kampeerbenodigdheden.......

www.vakantiewereld.com

De GROOTSTE van de EUREGIO 

Tenten - Voortenten - Wandelsport  
Zwembaden - Caravan en Camper accessoires
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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 2021
jubileum75jaar@gmail.com

Redactie
Frans Broekhuijsen en Peter Urlings

Layout: Frans Broekhuijsen
foto omslag

Mrt. woensdag 11 maart 2021
Apr. woensdag 15 april 2021
Mei woensdag 13 mei 2021
Juni woensdag 10 juni 2021
Juli woensdag 15 juli 2021

Aug. woensdag 12 augustus 2021
Sep. woensdag   9 september 2021
Okt. woensdag 14 oktober 2021
Nov. woensdag 11 november 2021
Dec. woensdag   9 december 2021
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