
Jaargang 57                   week 37                      15.09.2021               Oplage 2400

 

 
 

De zomer eindigt en de zon gaat al vroeg onder. Foto Vicky Beckers. 
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Bèste bezeukers van de  
55+ middag van CV de Waterratte 

 
Aofgelaope vastelaovend höbbe veer uuch neet 

kinne verweene met unne oonvervalste 55+ 
middag. Daorentege zien veer bie uuch langs gekaome 

umdat veer uuch neet vergeete waore en höbbe uuch un 
sjieke tuut met levensmiddele euverhandig. In die tuut 

zaote ouch nog gratis leutsjes veur unne tombola.  
 

Dat voont geer allemaol eeve sjiek! 
 

Noe vraoge veer get aon uuch. 
 

Gaot geer kemissies doen bie de Plus en geer kreijg dao 
Pluspunte veur eeder €10, dan zowwe veer ut sjiek vinde 

es veer es Waterratte die pluspunt maoge verzilvere.  
 

Die pluspunte lievere naomelek weer cent op die veer 
weer goot kinne gebruuke veur ut ransjere van unne sjieke 

55+ middag. 
 

Dat verzilvere kin online via de computer mer es geer dat 
neet kint, maog geer ze inlievere op oonderstaonde 

adresse: 
 

Roell Brouns, Heugemer pastoorstraat 14 
Michel Bronckers, Maasvelderweg 4b 

Naomes de Plus en CV de Waterratte bedank veur                                      
eur kemissies en Pluspunte. 
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De minister van Financiën op bezoek in Heugem-Randwyck. 
 
Woensdag 1 september om 15.30 uur precies draaide een zwarte 
dienstauto de poort van Watersportvereniging Randwyck binnen. 
Het portier ging open en demissionair minister van Financiën, 
Wobke Hoekstra (CDA), stapte op ons af. Even kwamen onze vuisten 
tegen elkaar als begroeting, ja corona is nog in het land. Na een kort 
welkomstwoord wandelde hij in het gezelschap van wethouder 
Vivianne Heijnen, CDA-Maastricht fractieleider Niels Peeters en 
ondergetekende richting het clubhuis van de vereniging. De minister 
liet zich hier door voorzitter Emile Frijns voorlichten over de 
wateroverlast die de vereniging, evenals de buren van WSV 
Maasvogels, zo plots en hard had getroffen. Het merendeel aan 
caravans van de leden had ongeveer 1.20 meter water binnen 
gehad. De meeste caravans zijn total loss verklaard. 
 

     
 
De minister stond versteld van hetgeen hij te zien kreeg en heeft de 
ervaringen van diverse caravanhouders beluisterd. Van de 
wateroverlast was nu zo goed als niets meer te zien. Emile Frijns liet 
weten dat clubliefde en saamhorigheid krachten losmaken die 
bergen kunnen verzetten. Binnen een mum van tijd was het terrein 
weer in prima staat. Hoekstra was duidelijk onder de indruk van 
deze gemeenschapszin. Hij beloofde druk te zullen zetten op de 
verzekeraars om mensen zo veel mogelijk financieel tegemoet te 
komen om de narigheid van de wateroverlast te minimaliseren.   
Ook nieuwe (permanente) hoogwater-maatregelen gaat hij 
bespreken in de ministerraad.  
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Klokkenatelier
J.  Beyers

Gediplomeerd uurwerkherstelster.
Ook reparaties aan huis

Janine Beyers
Putstraat12, 6245 LE Eijsden

 043 – 409 06 50 www.beyersklokken.nl
 
 
 

Op 01 november a.s. gaat klokkenatelier Beyers, Mevrouw Janine, 
met pensioen. Het is goed om deze datum te noteren ivm het 

aanleveren van reparaties. 
 

 

Herfst: 
de laatste en mooiste glimlach van het jaar. 

William Cullen Bryant 

Gezocht 
Pannen voor iemand die pas op zijn eigen woont en niet veel te besteden heeft.  
Tevens ook kerstspullen zoals ballen/verlichting en versiering. Telefoon nummer 
0624673239 
 

Deze week geen colofon. 
 

Aansluitend bracht de minister nog een bezoek aan 
Woonwerkgemeenschap Hartelstein bij Itteren en was hij te gast bij 
de voetbalfinale van een subliem georganiseerde Maastricht 
Champions Trophy 2021. 
Het was een waardevol bezoek aan Maastricht met een luisterende 
en meevoelende Wobke Hoekstra. Goed dat hij er was! 
 
Gemeenteraadslid Jan Janssen  
jan.janssen@gemeenteraadmaastricht.nl  
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Parochie H.  Michaël  
H.  Pastoorsstraat 15. 6229 AG Maastricht.   043-3613177 

Kerkloket 1e donderdag v/d maand 11.00 -11.30 uur 
 24/7 via:  info@parochieheugem.nl 

Rabo NL42RABO0117502286  t.n.v. PBR H. Michaël 
========================================================-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------C----------- 

Zaterdag 18 september 19.00 uur  H. Mis   Pawel Zelazny 
Zondag 19 september 10.00 uur  H. Mis   EHC.  Slaven Brajkovic 
 

Communiezondag 
 

Zondag 19 september 10.00 uur zullen de navolgende kinderen hun 1e 
heilige communie ontvangen 

 
Enrique Ramaekers - Ruben Costongs - Fen Janssen 

Yannick Wolfs - Elise Prevos - Sven Horbach 
Sky Goedkoop - Jules van Hoogen - Livia Smeets 

 

De feestelingen worden om 09.45 uur afgehaald aan het Kindcentrum 
Anne Frank, ingang Heugemerstraat, door Kap. Slaven, acolieten, 
Parochiële Bstuursraad en drumband Harmonie St. Michaël. Wij vragen de 
bewoners van de route, Heugemerstraat – Heugemer Pastoorsstraat, de 
vlag uit te hangen, dat zeker zal bijdrage tot verhoging van het feestgevoel!  
We feliciteren deze 9 jongens en meisjes met dit grote feest en hopen dat 
de maandenlange voorbereidingen door de werkgroepen die gezorgd 
hebben voor de inhoud, de catechese, de praktische zaken rond 
presentatie, met knutselen, tekstboekjes, het oefenen en de 
communieviering zelf, zijn vruchten zal opleveren.   
                     Werkgroep Eerste H. Communie. 
 
Zaterdag 25 september 19.00 uur  H. Mis.  Slaven Brajkovic 
Zondag 26 september 10.00 uur  H. Mis   Pawel Zelazny 
   St. Michaëlfeest  / vrijwilligersdag. 
Intenties: Ouders Frans & José Costongs – Bessems:  
Jrd. Jeu & Fiena Pieters – Beckers; Jrd. Pie & Marie Custers – Quaden;   

 Leden en overleden leden: St. Michaëlkoor,  
 Michaëls gilde en Harmonie St. Michaël; 

  13.00 uur Doopsel Elise Kers Slaven Brajkovic 
Zondag 26 september vieren we het feest van onze 
patroonheilige H. Michaël. De mis van 10 uur wordt 
opgeluisterd door harmonie st. Michaël. 
Tijdens deze mis willen we graag onze vrijwilligers die in deze 
moeilijke coronatijd toch hun werkzaamheden voor onze kerk 
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en parochie zijn blijven verrichten in het zonnetje te zetten. U mag onze H. 
Mis komen bezoeken en we hopen weer velen van u te mogen ontvangen. 
Samen zijn wij kerk.  

Wilt u zelf ook wat voor onze parochie betekenen, 
neem eens contact op met een van onze PBR leden. 
Na de Corona merken wij net zoals andere 
verenigingen en koren dat er weer opgebouwd moet 
worden. Dat willen wij graag weer gaan doen.  
Wij kunnen uw hulp goed gebruiken.  

 

 Namens de PBR, Huub Sour  
 

Zaterdag 02 oktober  19.00 uur  H. Mis Franciscusviering 
Zaterdag 09 oktober  19.00 uur  H. Mis. 
Zaterdag 16 oktober  19.00 uur  H. Mis. 
Zaterdag 23 oktober  19.00 uur  H. Mis. 
Zaterdag 30 oktober  19.00 uur  H. Mis Allerheilige viering. 
Zondag 31 oktober 15.00 uur  Allerzielen lof en grafzegening. 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 
 

 

 
 

Carnavalsvereniging de Waterratte 
zaterdag 18 september a.s. 

ophalen oud papier in Heugem en Randwyck. 
 

Graag goed verpakt of gebonden buitenzetten 
(bij voorkeur) op zaterdagmorgen vóór 8.00 uur 

 

Geen houten kisten, tempex of plastic tassen. 
 

Heeft u ons gemist? 
 

Plaats dozen of gebonden papier tot uiterlijk 11 uur 
achter de Klaekeburg op de aangewezen plek. 

Wij halen deze dozen of bundels op met de perswagen. 
 

Niet later want dan blijft het papier staan! 
 

 Er staat dus bij de Klaekeburg GEEN papiercontainer. 

Sponsor ons gratis en bestel via 
iksponsor.dewaterratte.nl. 

 

Info 0611911806 
Dank voor ieders begrip en medewerking. 
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Help mee, doe je boodschappen bij de Plus!  
 
Je kunt vanaf deze week eenvoudig sparen voor LTV 
Heugem door boodschappen te doen bij de Plus in 
Heugem of op een andere locatie.  
Van 5 september t/m 13 november ontvang je bij 
elke 10 euro aan boodschappen en bij geselecteerde 
actieproducten een sponsorpunt (een voucher met een unieke code), deze 
kun je activeren en schenken aan…. LTV Heugem!   
Vanaf nu ‘hamsteren’ bij de Plus       !  
 

Tennis clinic 
Op maandag 20 september zijn de tennisbanen ‘s avonds gereserveerd voor 
de docenten van Mosa Lira. Afgelopen zomer heeft het jeugdteam van MVV 
zich opgegeven voor zo’n clinic en heeft ook het damesteam van RKHSV een 
balletje geslagen.  
Wil je zelf ook eens een clinic organiseren om met je collega’s op een leuke en 
ontspannen manier samen te (leren) tennissen, dan zijn jullie van harte 
welkom! Heb je interesse, neem even contact op via contact@ltv-heugem.nl  

 
 
pietersautos@ziggo.nl 
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Op zoek naar proefpersonen om het effect van koud op 
energieverbruik te bepalen:  

 
Mannen 

Westers Europees 
Leeftijd tussen de 18-70 jaar 

BMI tussen de 18.5 en 35 kg/m2 
Geen rokers  

U ontvangt een vergoeding van €120 + reiskosten 
 

Het doel van het onderzoek is om meer inzicht te krijgen in het effect dat 
blootstelling aan de koude heeft op het energieverbruik van de westerse 
mens en dit te vergelijken met die van een eerder geteste Sibersiche 
populatie.  

Het onderzoek bestaat uit 3 bezoeken aan Universiteitssingel 50, Maastricht 
Universiteit, en zal in totaal ongeveer 6 uur duren.  

Voorafgaand aan het onderzoek vindt er een screening plaats om uw 
geschiktheid te bepalen. Tijdens de eerste testdag wordt er een test 
uitgevoerd waarbij u uw middelvinger 30 minuten in ijswater moet laten 
rusten terwijl de temperatuur van uw vingertopoppervlak wordt geregistreerd 
met een sensor. Hierna zullen we u voorzien van 7 kleine sensoren (4 op uw 
huid, 2 op uw kleding, 1 op een elastische riem). U moet de sensoren 6 
dagen (24 uur) dragen tijdens het uitvoeren van uw gebruikelijke dagelijkse 
activiteiten. Tijdens de tweede testdag wordt u met het hele lichaam 
blootgesteld aan een gestandaardiseerde koude (9 °C lucht gedurende 1 
uur). Met behulp van verschillende sensoren wordt uw lichaamstemperatuur, 
energieverbruik en ril activiteit onderzocht. Ook vragen wij u een aantal 
vragenlijsten in te vullen. 
 
Indien u geïnteresseerd bent in het onderzoek kunt u contact 
opnemen met: 
 
Adam Sellers (Promovendus) 
Afdeling Voeding- en Bewegingswetenschappen 
E-mail: adam.sellers@maastrichtuniversity.nl 
Tel: 043 3884260 
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     Secretariaat RKHSV 
Kapittellaan 38, 6229VP Maastricht 
 06-12141452 kantine.  043-3672213  
secretaris@rkhsv.nl           www.rkhsv.nl 

 
 

   
 
HOOFDSPONSOR 

 
Programma voor zaterdag 18 september 2021 
RKHSV jeugd – thuiswedstrijden 
RKHSV JO9-1-FC GELEEN ZUID JO9-2 09.30 uur 
RKHSV JO10-3 - SJO KRIJTLAND JO10-3 09.30 uur 
RKHSV JO12-1-SCHARN JO12-3 11.00 uur 
RKHSV JO13-1-HEUVELLAND/ROOD GR JO13-1 11.00 uur 
RKHSV JO17-2-SP.HEERLEN JO17-1 15.15 uur 
RKHSV JO19-3–SPC. JEKERDAL JO19-2 13.00 uur 
RKHSV MO19-1-VOERENDAAL/ESB’19 MO19-1 15.15 uur 
RKHSV G2-SPC SUSTEREN G1 14.45 uur 
 
RKHSV jeugd – uitwedstrijden 
RKHSV JO7-1 uit SVME: 3 wedstrijden (SVME, EIJSDEN, BMR) 09.30 uur 
HEER JO8-1-RKHSV JO8-1 09.00 uur 
VV MAASTRICHT WEST JO10-1-RKHSV JO10-1 10.00 uur 
LEONIDAS-W JO10-1-RKHSV JO10-2 10.00 uur 
SPC.JEKERDAL JO11-15JM-RKHSV JO11-1 08.45 uur 
DAALHOF JO13-2-RKHSV JO13-2 10.00 uur 
SVO DVC’16 MO13-RKHSV MO13-1 09.30 uur 
SCHARN JO14-2-RKHSV JO14-1 11.30 uur 
VV SCHAESBERG MO15-1-RKHSV MO15-1 13.00 uur 
MINOR/WIJNANDIA JO19-1-RKHSV JO19-1 12.15 uur 
VV MAASTRICHT WEST G1-RKHSV G1 13.00 uur 
 
Programma voor zondag 19 september 2021 
RKHSV/DBSV senioren – thuiswedstrijden - BEKER 
RKHSV 1-BMR1 14.30 uur 
RKHSV 2-GSV’28 2 11.30 uur 
RKHSV 3-LINDENHEUVEL/H’BLOEM 4 09.30 uur 
RKHSV 6-HEER 5 14.00 uur 
DBSV 1-SV ARGO 1 14.30 uur 
 
RKHSV/DBSV senioren – uitwedstrijden - BEKER 
VV MAASTRICHT WEST 5-RKHSV 4 14.00 uur 
SPC.JEKERDAL 4-RKHSV 5 10.00 uur 
GEERTRUIDSE BOYS 2-RKHSV 7  10.30 uur 
LEONIDAS-W VR2-DBSV VR1 11.45 uur 
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     Secretariaat RKHSV 
Kapittellaan 38, 6229VP Maastricht 
 06-12141452 kantine.  043-3672213  
secretaris@rkhsv.nl           www.rkhsv.nl 

 
 

   
 
HOOFDSPONSOR 

 
Programma voor zaterdag 25 september 2021 
RKHSV jeugd – thuiswedstrijden 
RKHSV JO8-1-SPC.JEKERDAL JO8-2 09.30 uur 
RKHSV JO10-1-FC GELEEN ZUID JO10-3 09.30 uur 
RKHSV JO10-2-VV MAASTRICHT WEST JO10-2 09.30 uur 
RKHSV JO11-1-SCHARN JO11-4 09.30 uur 
RKHSV MO13-1-LEONIDAS MO13-1 09.30 uur 
RKHSV JO13-2-SV GEULDAL JO13-1M 11.00 uur 
RKHSV MO15-1-SJO KRIJTLAND MO15-1 11.00 uur 
RKHSV JO17-1-VV SCHAESBERG JO17-1 13.00 uur 
RKHSV JO17-2-LEONIDAS-W JO17-1 15.15 uur 
RKHSV JO19-2–AMSTENRADE-JO19-1 13.00 uur 
RKHSV MO19-1-DFO’20 MO19-1 15.15 uur 
RKHSV G2-SV BRUNSSUM G1 14.45 uur 
 
RKHSV jeugd – uitwedstrijden 
RKHSV JO7-1 uit BMR: 3 wedstrijden (SVME, EIJSDEN, BMR) 09.30 uur 
HEER JO9-1-RKHSV JO9-1 09.00 uur 
BUNDE/IBC’03 JO10-JM1-RKHSV JO10-3 09.30 uur 
RVU JO12-1JM-RKHSV JO12-1 10.00 uur 
SPC.JEKERDAL JO13-2-RKHSV JO13-1 11.45 uur 
MINOR/WIJNANDIA JO14-1-RKHSV JO14-1 12.30 uur 
SV ARGO JO19-1-RKHSV JO19-1 14.00 uur 
GEULSCHE BOYS JO19-1-RKHSV JO19-3 14.30 uur 
EHC HEUTS G1JM-RKHSV G1 14.00 uur 
 
Programma voor zondag 26 september 2021 
RKHSV/DBSV senioren 
RKHSV 1-LEONIDAS-W 1  14.30 uur 
RKHSV 2-WELTANIA 2 11.45 uur 
RKHSV VR1-SV BRUNSSUM VR1 12.00 uur 
RKHSV 3-BMR 2 09.30 uur 
RKHSV 4-PASSART 3 09.30 uur 
RKHSV 5-GEERTRUIDSE BOYS 3  10.00 uur 
RKHSV 6-SPC. JEKERDAL 5 14.00 uur 
RKHSV 7-SPC. JEKERDAL 4 14.00 uur 
BUNDE 1-DBSV 1 14.30 uur 
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Erik Thiemann
Exclusieve bruids- en gelegenheidsauto’s met chauffeur 
Tegen vaste dagprijs

Praaglaan 40, 6229 HJ Maastricht 
Tel./Fax: 043-361.19.82 of 06-546.426.95 

www.erikthiemannbruidsautos.nl

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Stichting Contactblad Heugem-Randwyck de Baorebinder 
 

Tijdelijk per post: Erasmusdomein 138B, 6229 GE Maastricht; 0628947016 
 

Inleveren kopij: uiterlijk vrijdagavond tot 20.00 uur voorafgaande aan 
plaatsing. De redactie bepaalt de indeling en de opmaak van de BB. 
Redactie, aanlevering digitale kopij, bezorgklachten: 
redactie@baorebinder.nl 
 
 

Financiële administratie: penningmeester@baorebinder.nl  
NL05RABO 0117597236  - KvK 14079289 
 

 

VERANTWOORDING. 
De Baorebinder is niet aansprakelijk voor teksten van derden en behoudt 
zich het recht voor om ingezonden teksten, reclame-uitingen en 
advertenties zonder opgave van reden te weigeren. Geringe afwijking in 
opmaak / maatgeving van advertenties is mogelijk. Dit is niet van invloed 
op de tarieven en andere afspraken. 
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Scan deze QR code
en betaal uw was-
tegoed via onze
webshop en ontdek
nog meer voordeel.

OPENINGSACTIE
Betaal € 1,- en ontvang € 5,-

Geldig van 18 t/m 19 september

&

REINIGEN
      Uw voertuig 
  zelf

PROFESSIONAL
als een 

6229 PP Maastricht

Tel. 043-311012 Mobiel 06 52 67 82 90

info@boxwash.nl www.boxwash.nl

Bedrijventerrein Randwyck-Zuid

18 en 19 september
Openingsweekend

& U w  w a s p a r k
Slagmolen 6            |              Slagmolen 10
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NIEUW BIJ SMILE – TAI CHI 
Tai Chi is een combinatie van eeuwenoude ontspannings- en gezondheidstechnieken 
zoals soepelheids- en ademhalingsoefeningen en ook meditatieve trainingen. Het is een 
opeenvolging van bewegingen die rustig, traag en continu worden uitgevoerd.   
 

SMILE heeft de ervaren Tai Chi docente Barbara Schenk 
bereid gevonden om op de dinsdagochtend een cyclus van 10 
weken de Tai Chi-lessen te verzorgen. Barbara geeft al vele 
jaren les en is zelf in Tai Chi onderwezen door onder andere de 
vooraanstaande tai chi-master Benjamin Ping Jeng Lo. 
Gedurende de tijd dat ze in Amerika en Azië woonde heeft ze 
veel ervaringen opgedaan die ze nu bij haar leerlingen in 
praktijk brengt.   
 

Wanneer en waar? 
Vanaf 14 september elke dinsdag van 10.00 tot 11.00 uur en van 11.30 tot 12.30 uur in de 
kantine van Sportpark Heugem, aan de Gronsvelderweg. De Tai Chi cyclus van 10 lessen 
kost € 50,00, losse lessen in een cyclus € 6,00, inclusief een gratis kopje koffie na afloop. 
 
Aanmelden 
U kunt zich nu aanmelden voor de 1e cyclus via info@smile043.nl.  
__________________________________________________________ 
NIEUW BIJ SMILE – SCHAAKCAFÉ 
Heb je zin in een spelletjes schaken, een leuk gesprek en/of zoek je een schaakpartner? 
Kom dan naar het SMILE Schaakcafé. De spellen staan  
voor je klaar en we zetten er een kopje koffie/thee bij. Het is vrije inloop en iedereen is van 
harte welkom! We beschikken over 10 borden.  
 
Wanneer en waar? 
Het SMILE Schaakcafé vindt vanaf 14 september 2021 iedere dinsdagmiddag van 15.00 
tot 17.00 uur plaats in de kantine van RKHSV op het sportpark Heugem (Gronsvelderweg 
90) in Maastricht.  
 
Aanmelden 
Het is een vrije inloop zodat vooraf aanmelden niet nodig is. De kosten bedragen € 3,- per 
deelname (inclusief kopje koffie/thee). De deelnamekosten kunnen ter plekke worden 
voldaan. 
__________________________________________________________ 
Lopende SMILE activiteiten – meer info via info@smile043.nl 

1) Hoeskamer Ut groete Gelök op maandag 13.00-16.00 uur, vrije inloop. 
2) Bootcamp op maandag en woensdag 18.30-19.30 uur en op donderdag 19.00-

20.00 uur. € 3,50 per deelname. 
3) Sportief wandelen op dinsdag 13.00-14.00 uur, € 3,50 per deelname. 
4) Buitengewoon Fit (bootcamp voor ouderen) op maandag 13.00-14.00 uur, € 3,50 
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NIEUW BIJ SMILE – YOGA 
Yoga leert ons lichaam en geest, en om geest en bewustzijn met elkaar in balans te 
brengen. De oefeningen geven kracht en energie en zorgen voor een algeheel prettig 
gevoel van ontspanning. Juist in onze jachtige 21e eeuw is yoga een goede manier om 
rust en ontspanning toe te laten. 

 
SMILE heeft de ervaren Yoga docente Monique Bollen bereid 
gevonden om op donderdagmiddag de yoga lessen te verzorgen. 
Monique geeft al jaren les bij Yogaenzo Maastricht en via Maastricht 
Sport. Ze zorgt er voor dat de deelnemers op een laagdrempelige 
manier kennis kunnen maken met Yoga. 
 

Wanneer en waar? 
De Yoga lessen zijn elke donderdag en vrijdag (nieuw!!!) van 16.00-17.00 uur in de 
kantine van Sportpark Heugem, aan de Gronsvelderweg. De Yoga lessen kosten €6,00 per 
losse deelname. Een zogenaamde 10-lessen kaart € 50,00; deze 10-lessenkaart is 4 
maanden geldig. Na afloop van de Yoga les kan er onder het genot van een gratis kopje 
koffie nagepraat worden over de opgedane Yoga ervaringen. 
 
Aanmelden 
U kunt zich nu aanmelden voor de Yogalessen via info@smile043.nl.  
__________________________________________________________ 
NIEUW BIJ SMILE – WALKING FOOTBALL 
Je bent zo jong als je jezelf voelt en je bent nooit te oud om te leren. Dat zijn de 
basisprincipes van het Walking Football, een nieuwe voetbalvorm vanaf 50 jaar of ouder 
die op hun oude dag nog lekker actief bezig willen zijn. Het motto: door Walking Footbal 
kun je een leven lang van voetbal blijven genieten! 
Voetbal hoeft niet snel te gaan om mooi te zijn. Dat bewijst deze voetbalvorm waarbij in 
wandeltempo op een kwart veld, 6 tegen 6 wordt gespeeld. Walking Football houdt in dat 
er tijdens een partijtje niet wordt gerend. Er mogen geen slidings gemaakt worden en de 
bal mag niet boven heuphoogte toegespeeld worden (op de website www.KNVB.nl vind je 
de uitgebreide spelregels voor Walking Football). Uiteraard kun je wel bewijzen dat je je 
voetbalstreken nog altijd niet verleerd bent. Na afloop napraten en oude voetbalverhalen 
vertellen in de gezellige sportkantine hoort er natuurlijk ook bij. Gezellig toch! 
 
Wanneer en waar? 
Vanaf 1 oktober elke vrijdag van 19.00 – 20.00 uur op het 
Sportpark Heugem-Randwijck, aan de Gronsvelderweg. 
Deelname kost € 2,50 per keer. Vooraf ontvangt u, na 
betaling, in de sportkantine een deelnameticket. Iedereen 
vanaf 50 jaar is welkom en kan deelnemen. 
 
Aanmelden 
U kunt zich nu aanmelden voor het Walking Football via info@smile043.nl. 




