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De winter gaat komen … 
 

’t is winter en de vorst versteent het grauwe water, 
de hagel striemt het koude land, dat lijdzaam wacht op later. 
De winter is een tijd van stilte, van weemoed en herinnering, 

 

Gedachten gaan, gedachten komen, aan het vele dat verloren ging. 
Dan daalt op vleugels van de wind sneeuw neer op veld en steden 

En maakt een blauwwit sprookjesland het donker tot verleden. 
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Nao e jaor boe Heugem en Randwieck de Vastelaovend mèt al häör facette 
moos misse, hoop ‘t Vastelaovend vierend volk op e sezoen boe-in weer väöl 
meugelek is. 
  
Cv de kikkers start vaanoet dat ougpunt daan ouch häör zeuktoch nao de 55ste 
en 5x11 zjubilei ‘prinsekoppel vaan Heugem en Randwieck’  Welke prins en 
prinses zal 't Heugemse Vastelaovend vierendvollek in 2022 veur goon? 
  
Cv de kikkers zeuke ‘nen enthousiaste jong en/of meidske, in de leeftied tösse 
de 10 en 12 jaor, dee vastelaovend  viere in t blood heet zitte. Euze zjubilei 
prins, prinses 2022 is ‘ne vastelaovendsvierder in hart en nere en besjik 
uiteraard euver de ‘Mestreechter/Heugemse Geis’. 
  
Dink geer te weite wee aon ’t gesjetste profiel voldeit en höb geer euze druim 
prins, prinses veur ouge? Sjik daan veur 31 november ut aonmelformulier in en 
geef aon boerum dit jungske of meidske us veur mot goon in 2022. 
  
‘t Formuleer kint geer vinde op euz websaait www.cvdekikkers.nl 

 de kikkers zien op zeuk 
nao ‘t prinsekoppel 2022 
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NIEUW BIJ SMILE –  
helpdesk voor internetgebruikers 
 
Stichting SMILE opent in samenwerking met Levanto 
Groep een vragenuurtje voor internetgebruikers. Heeft u 
als gebruiker van uw IPhone, IPad, Laptop of ander 
apparaat vragen over het gebruik en toepassingen van 
internet dan kunt u vanaf 22 november iedere maandag 
van 11.00u tot 12.00u terecht in de kantine van RKHSV 
op het sportpark Heugem. Vrijwilligers zitten klaar om u 
bij een kopje koffie te helpen en laten u graag zien hoe u 
op eenvoudige wijze gebruik kunt maken van 
internettoepassingen b.v. het downloaden van app’s of 
het ingeven van de juiste zoekgegevens.  
 
Er zijn hieraan overigens geen kosten aan verbonden. 
Heeft u dus een vraag, loop dan gerust binnen! 

________________________________________________________ 
Lopende SMILE activiteiten – meer info via info@smile043.nl 
Kennismakingslessen zijn gratis!!! 
 
1) Hoeskamer Ut groete Gelök op maandag 13.00-16.00 uur, vrije inloop, gratis kopje 

koffie of thee. 
 

Aankondiging speciale activiteiten in de hoeskamer: 
a) 29 november – Duo XL met kerstverhalen en -liedjes 

AFGELAST!!!!! – wel gewoon hoeskamer!!! 
b) 6 december – Kerststukjes maken 
 
LET OP onze website en social media in verband met eventuele (verdere) gevolgen 
naar aanleiding van de actuele coronamaatregelen en ontwikkelingen!!! 

 
2) Buitengewoon Fit (bootcamp voor ouderen) op maandag 13.00-14.00 uur à €3,50 

per deelname 
3) Bootcamp op maandag en woensdag 18.30-19.30 uur en op donderdag 19.00-20.00 

uur, €3,50 per deelname 
4) Bootcamp voor jongeren op donderdag 17.45-18.45 uur à € 3,50 
5) Schaakcafé op dinsdagmiddag van 15.00 tot ongeveer 17.00 uur à €3 
6) Walking Football op vrijdagavond van 19.00 tot 20.00 uur à €2,50 
7) Tai chi op de dinsdagochtend van 10.00 tot 11.00 uur, en van 11.30 tot 12.30 uur. €6 

per deelname of €50 voor een 10-rittenkaart, inclusief kopje koffie of thee 
8) Yoga op de donderdag- en vrijdagmiddag van 16.00 tot 17.00 uur. €6 per deelname 

of €50 voor een 10-rittenkaart, inclusief kopje koffie of thee 
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Oproep aan de jeugd van Heugem-Randwyck 

Wie zijn wij. 
CV De Kikkers  is de jeugd carnavalsvereniging van Heugem en Randwyck 
opgericht in 1968. Onze doelstelling is om voor en samen met de jeugd van 
Heugem/ Randwyck vastelaovend  te vieren. 
CV de Kikkers bestaat uit een leuke Raad van Ellef die wordt voorafgegaan 
door hun Prinsenpaar. 
 
Het carnavalsseizoen begint bij ons al enkele weken voor het carnavalsfeest. 
Naast het uitroepen van ons eigen prinsenpaar zijn wij present bij het 
uitroepen van de prins van CV De Waterratte,  de Stadsprins van Mestreech, 
en gaan we op bezoek bij verschillende andere jeugdcarnavalsverenigingen.  
Hoogtepunt is elk jaar het jeugdprinssentreffen waar alle verenigingen van 
Mestreech bij elkaar komen. 
 
Maar dat niet alleen; we lopen ook verschillende optochten mee waaronder 
Mestreech en Heugem . Voor deze optochten bouwen we elk jaar een nieuwe 
wagen met een leuk thema. Dit doen we samen met de leden van de 
vereniging. Daarnaast organiseren wij regelmatig leuke activiteiten buiten het 
carnavalsseizoen om. 
 
Lijkt het je leuk om met leeftijdsgenoten carnaval te vieren?  
Kan carnaval niet vroeg genoeg beginnen? 
Ben je 5 jaar en ouder?   
 
Voor meer informatie of aanmelden  www.cvdekikkers.nl   
 
of bel naar  
Jean Herben  06 15063069 
Miriam Lambrechts 06 21420717 
Ps. Check ook eens de site  cvdekikkers.nl  of facebook 
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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 27 november 19.00 uur H. Mis. Michaëlskoor - kap. Slaven. 
Intenties:   familie Nelissen-Lacroix;  

 

In december iedere maandag 09.00 uur `n ochtend mis 
 

Zaterdag 04 december 19.00 uur H. Mis. Volkszang. 
Intenties: Jrd. Ouders Frans & José Costongs – Bessems; 
 Ouders Bollen – Urlings;  Ouders Overhof – Pieters & Ilse. 
Zaterdag 11 december 19.00 uur H. Mis. Gezinskoor 
Zaterdag 18 december 19.00 uur H. Mis. Michaëlskoor 
Vrijdag 24 december 18.00-18.30 uur Herdertjesbezoek kribbeke 
  19.00 uur Gezinsmis. Gezinskoor. 
  21.30 uur Nachtmis. Michaëlkoor 
Zaterdag 25 december 10.00 uur H. Mis. 
Zaterdag 01 januari 19.00 uur H. Mis 
Zaterdag 08 januari 19.00 uur H. Mis.  
Zaterdag 15 januari 19.00 uur H. Mis.  
Zaterdag 22 januari 19.00 uur H. Mis.  
Zaterdag 29 januari 19.00 uur H. Mis. 

Oproep PBR en MICHAËLSGiIDE! 
                                                  Iedere jaar hebben we een heel mooie 
                                                  kerststal in onze kerk staan. 
                                                  Deze wordt mogelijk gemaakt doordat er ieder 
                                                  jaar veel vrijwilligers aan mee werken. 
                                                  Zij zetten hun beste beentje voor en handen in 
                                                  om er een mooi geheel van te maken.                                                
                                                  Natuurlijk hoort een kerststal mooi in het groen 
                                                  te staan. Kijk eens rond in uw tuin of er een 
                                                  mooie kerstboom, conifeer of een ander mooie 
                                                  groenblijvende plant staat, die we kunnen 
                                                  gebruiken als versiering. 
                                                  Het moeten natuurlijk handzame maten zijn.                                          
                                                  Maximaal 41/2 meter hoog. 
                                                  U zult begrijpen dat zij ALLEEN zagen en 
                                                  afvoeren en GEEN wortels rooien. 

Uw reactie graag voor 1december. 
Neem contact op met John Baan 06 42357878 jbaan@ziggo.nl 
Of met Huub Sour  06 18973847  huubsour@gmail.com 
 

Kerkloket 24/7 bereikbaar via  info@parochieheugem.nl 
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Persbericht Rijkswaterstaat 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 
Rijkswaterstaat voert onderhoudswerkzaamheden uit aan de A2. 
Hierdoor is de A2 tussen oprit (40) Kelpen-Oler en knooppunt Het 
Vonderen in de richting van Maastricht afgesloten van vrijdag 3 
december 21.00 uur tot zaterdag 4 december 09.00 uur. Ook 
tussengelegen op- en afritten zijn afgesloten evenals 
parkeergelegenheid Ellerbrug. Weggebruikers dienen door 
omleidingen rekening te houden met extra reistijd.  
 
 
 

 

 

  

 Zonnebloem  
Heugem – Randwijk – de Heeg 

 
In een eerdere uitgave van de Baorebinder, hebben wij u in kennis gesteld van het 
Zonnebloem sinterklaasfeest in de Klaekeburg in Heugem. 
Echter door de corona maatregelen en de nog steeds oplopende besmettingen 
zien wij ons genoodzaakt dit feest te annuleren en door te schuiven naar volgend 
jaar. 
Wij betreuren dit ten zeerste maar kunnen de gezondheid en risico’s niet 
garanderen en daarom dit besluit. 
Voor meer info over andere activiteiten die de zonnebloem in deze tijd wel kan 
doen check de website www.zonnebloem.nl of mail naar  
john.gunther65@ziggo.nl 
Vriendelijke groet namens het bestuur  
John Gunther  
afdelingsvoorzitter Zonnebloem Heugem, Randwijk de Heeg. 
 

Deze week geen colofon 
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op 06-21131847 ofop 06-21131847 ofop 06-21131847 of

Elk jaar in november staat de begroting op de 
agenda van de gemeenteraad van Maastricht. 
Dan wordt er besloten waar het geld het volgende 
jaar aan wordt besteed en waarom. Het was voor 
de PvdA de gelegenheid om eens uitgebreid met 
het college van gedachten te wisselen over de 
relatie tussen de burger en de overheid oftewel de 
wijze waarop we met elkaar samenwerken. De 
wethouder had al beloofd in maart volgend jaar 
met een nieuwe participatieverordening te komen. 
Een goed moment om daar dus ook echt eens 
belangrijke stappen in te zetten en de participatie 
in onze stad weer dominanter op de agenda te 
zetten. 

We horen dat veel mensen in de stad niet 
tevreden zijn over de wijze waarop het stadsbe-
stuur communiceert met de mensen en dat het 
echt anders moet. Mensen willen vroeg in het 
proces geïnformeerd worden en niet wanneer het 
proces al helemaal doorlopen is. Mensen willen 
dat hun inbreng er ook echt toe doet. Maastricht 
maken we samen en dat betekent dat het 
stadsbestuur en de burger gewoon beter met 
elkaar moeten samenwerken. Het betekent ook 
dat wij ons dat als stad mogen aantrekken. Het 
stadsbestuur is te veel naar binnen gericht. 
Maastricht had de participatie ooit hoog in het 
vaandel staan, maar we zijn in de loop der tijd 
steeds verder afgegleden. De hoogste tijd om het 
tij te keren. 

De PvdA Maastricht en het CDA Maastricht 
hebben daarop de handen ineengeslagen en het 
plan Stadsdeelleiders 2.0 gepresenteerd. 
Hiermee willen we teruggaan naar echt 
buurtgericht werken.

In het verleden had Maastricht vijf stadsdeellei-
ders, die werkten aan de hand van stadsdeelpro-
gramma’s met eigen budgetten en peilingen onder 
inwoners. Op die manier stond de buurt centraal: 
er was voor burgers en wijken één aanspreekpunt 
en dit aanspreekpunt had doorzettingsmacht om 
dingen voor elkaar te krijgen. Niet slechts een 
symbolisch signaalversterker maar een linking pin 
tussen burgers, wijken en de gemeente om 
vragen, ideeën en zorgen concreet aan te pakken. 

Wat de PvdA betreft mag de titel die je aan zo’n 
persoon geeft best veranderen, maar essentieel 

blijft de doorzettingsmacht. Het belangrijkste is dat 
er met de terugkeer van de stadsdeelleiders weer 
specifieke aandacht komt voor wat in wijken en 
buurten speelt. De diversiteit in onze stad is groot; 
dat betekent dat je maatwerk in de wijk moet 
leveren. Stadsdeelleiders, de Els Bude’s van deze 
wereld, weten wat er achter de voordeuren speelt 
en waar een buurt specifiek behoefte aan heeft. 
Het etiket mag best anders, maar de stadsdeellei-
der 2.0 moet terug de buurt in!”

Nu de gemeentelijke organisatie vanwege 
allerlei interne problemen toch aan het verande-
ren is, is het volgens de fracties het uitgelezen 
moment de herintrede van de stadsdeelleider te 
regelen. De PvdA en CDA roepen het college dan 
ook op in het voorjaar met een voorstel te komen, 
waarbij de stadsdeelleider centraal staat, maar 
ook kritisch gekeken wordt naar de herinvoering 
van stadsdeelprogramma’s en -budgetten. 

Voorbeelden uit andere gemeenten moeten 
daarbij uiteraard goed onderzocht worden. Laten 
we het wiel zeker niet opnieuw uitvinden. Laten 
we het beste van de stadsdeelleiders met best 
practices van elders combineren.

Wat ons betreft is dit een belangrijke stap om 
burger en overheid weer dichter bij elkaar te 
brengen. 

Daarnaast zullen we ook echt hard aan de slag 
moeten om de inspraak van de burger meer 
handen en voeten te geven. Toen het college 
voorstelde om meer dan de helft van de speeltoe-
stellen in de stad weg te halen, zagen we de 
kracht van de stad. Niet eerder werd zo massaal 
ingesproken bij de raad, werden brieven geschre-
ven. Gelukkig ging het voorstel van tafel en de 
massale kracht van de stad smaakte naar meer. 
Laten we vaker de handen ineens slaan omdat we 
immers allemaal het beste willen voor de stad!

Gerbrand is opgegroeid in De Heeg en woont 
tegenwoordig in Heugemerveld. Als burgerlid voor de 

PvdA Maastricht zet hij zich in voor us sjoen Mestreech. 
Wil je reageren? Mail dan gerbrand.van.den.eeckhout

@gemeenteraadmaastricht.nl    

Samen werken aan Maastricht
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Na een kort ziekbed is overleden onze zus, schoonzus en tante 
 

Lucille Widdershoven 
 

Maastricht, 1 september 1958  - Maastricht, 13 november 2021 
 

Vic en Tiny 
Gerard † 

Marlies en Hans 
Dominique en Bernadette 

 

Neven en nichten, achterneven en achternichten 
Haar hondjes Snuf † en Teun † 

 

Correspondentieadres: Pastoor Creusenplantsoen 1,  6231 EV Meerssen. 

     Gezien de huidige omstandigheden heeft het afscheid in besloten kring plaatsgevonden. 
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Beste mensen van Heugem en Randwyck  
  

We willen jullie allemaal ontzettend bedanken voor 
de Plus sponsorpunten die jullie aan De Waterratte 
hebben geschonken. Ook willen we jullie bedanken 
voor het stemmen op De Waterratte via de Rabo 
Clubsupport. Zeker in deze moeilijke tijden kan elke 
vereniging een financiële bijdrage gebruiken. Fijn dat 
er vele mensen in Heugem en Randwijk zijn die de 
Waterratte een warm hart toedragen. 
  

Jammer dat op 13 november jl. De Waterratte-revue niet kon doorgaan. We 
wilden geen enkel risico lopen om de gezondheid van anderen op het spel 
te zetten. We kijken er dan ook naar uit, wanneer dat weer mogelijk is, om 
samen de draad weer op te pakken. 
  

Dank je wel, dank je wel en nogmaals dank je wel voor jullie steun. 
 

Tevens willen we de Plus bedanken 
voor het mogen meedoen aan deze 
actie. Op het moment van schrijven 
van dit bericht staat de teller op iets 
meer dan € 4000. Een prachtig 
bedrag als waardering voor ons 
werk in de vorm van "sjariteit" voor 
onze inwoners van Heugem en 
Randwyck. 
 

Blijf gezond, let goed op elkaar en tot 
binnenkort. 
  

CV de Waterratte 
 

                                                                                 

OUD PAPIER in week 50,  
dat is op zaterdag 18 december  
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Iedere week een beetje meer …!!!! 

De oproep om een bijdrage te leveren aan de Baorebinder  
vindt goed gehoor. Eind van week 46 stond de teller al op    
bijna € 800,00. Met een financiële BOOST van onze trouwe  
lezers hebben wij er nog steeds alle vertrouwen in, dat we het 
streefbedrag van € 2.000,00 weer gaan halen..  

 

U doet toch ook weer mee?? 
 

Maak ook uw bijdrage van (min. € 5, -) over op rekening 
 

NL05RABO0117597236     
 

Contante bijdrage via Jolanda Nelissen, Oosterweg 9, Heugem  
 (Jolanda is lid van het bestuur) 

 
 

****************** Hartelijk dank op voorhand ****************** 
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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 27 november 2021 
RKHSV jeugd – thuiswedstrijden 
RKHSV G2-FC ODA G2JM 15.00 uur 
RKHSV JO19-2-CAESAR JO19-2 13.00 uur 
RKHSV JO19-3-GEULSCHE BOYS JO19-1 15.15 uur 
RKHSV MO15-1-SJO KRIJTLAND MO15-1 13.00 uur 
RKHSV JO14-1-RKVV NEERBEEK JO14-1 11.00 uur 
RKHSV JO13-2-DAALHOF JO13-2  11.00 uur 
RKHSV MO13-1-GEULSCHE BOYS MO13-1 09.30 uur 
RKHSV JO11-1-MINOR/WIJNANDIA JO11-1 09.30 uur 
RKHSV JO10-2-SJO KRIJTLAND JO10-3 11.00 uur 
RKHSV JO9-1-SCHARN JO9-2 09.30 uur 
RKHSV JO9-2-VV MAASTRICHT-WEST JO9-3 09.30 uur 
RKHSV JO8-2-SV ARGO JO8-1 09.30 uur 
 
RKHSV jeugd – uitwedstrijden 
HEYTHUYSEN G1-RKHSV G1 14.00 uur 
UOW’02/LHC MO19-1-RKHSV MO19-1 14.00 uur 
VV MAASTRICHT-WEST JO17-1-RKHSV JO17-1 15.00 uur 
BEKKERVELD JO17-4-RKHSV JO17-2 13.00 uur 
BUNDE/IBC’03 JO13-1-RKHSV JO13-1 12.00 uur 
WOANDER FOREST JO12-1-RKHSV JO12-1 10.45 uur 
HEER JO10-2-RKHSV JO10-1 10.00 uur 
SPC.JEKERDAL JO10-5JM-RKHSV JO10-3 10.15 uur 
VOERENDAAL/RKSVB JO8-2JM-RKHSV JO8-1 09.00 uur 
 
Programma voor zondag 28 november 2021 
RKHSV en DBSV 1 seniorenteams 
RKVVM 1-RKHSV 1 14.30 uur 
WDZ 2-RKHSV 2  11.00 uur 
RKSVB VR1-RKHSV VR1  11.00 uur 
SIMPELVELD/ZW WIT’19 2-RKHSV 3 11.00 uur 
FC GULPEN 2-RKHSV 4 11.00 uur 
RKASV 4-RKHSV 5 10.00 uur 
GEERTRUIDSE BOYS 2-RKHSV 6  10.30 uur 
RKASV 5-RKHSV 7 12.00 uur 
DBSV 1-SCG 1 14.30 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 4 december 2021 
RKHSV jeugd – thuiswedstrijden 
RKHSV G1- HEER G1 13.00 uur 
RKHSV JO17-1-HEER JO17-1 13.00 uur 
RKHSV JO17-2-VV HELLAS JO17-1 15.15 uur 
RKHSV MO15-1-VV SCHAESBERG MO15-1 11.00 uur 
RKHSV JO13-1-SVME/GEERTR.BOYS JO13-1 11.00 uur 
RKHSV JO12-1-WDZ JO12-1JM 11.00 uur 
RKHSV JO10-1-SCHARN JO10-3 09.30 uur 
RKHSV JO10-3-CAESAR JO10-3JM 09.30 uur 
RKHSV JO8-1-HEER JO8-1 09.30 uur 
 
RKHSV jeugd – uitwedstrijden 
FORTUNA SITTARD G1-RKHSV G2 11.00 uur 
BSV LIMBURGIA JO19-1-RKHSV JO19-1 15.00 uur 
UOW’02/LHC JO19-4-RKHSV JO19-2 13.00 uur 
SPC.JEKERDAL JO19-2-RKHSV JO19-3 15.15 uur 
VOERENDAAL/RKSVB JO14-1-RKHSV JO14-1 11.45 uur 
EVV/RIOS’31 JO13-2-RKHSV JO13-2 10.30 uur 
SCG JO11-1-RKHSV JO11-1 11.00 uur 
SJO BMR/SNC’14 JO10-2-RKHSV JO10-2 09.30 uur 
EIJSDEN JO9-1-RKHSV JO9-1 09.30 uur 
HASLOU JO9-2JM-RKHSV JO9-2 09.30 uur 
SCHARN JO8-4-RKHSV JO8-2 08.45 uur 
 
Programma voor zondag 5 december 2021 
RKHSV en DBSV 1 seniorenteams 
RKHSV 1-KEER 1 14.30 uur 
RKHSV 2-VOERENDAAL 2 11.45 uur 
RKHSV VR1-SHH VR1 12.00 uur 
RKHSV 3-DAALHOF 2 09.30 uur 
RKHSV 4- SPORTING HEERLEN 4 10.00 uur 
RKHSV 5- SCG 4 09.30 uur 
RKHSV 6 is vrij  
RKHSV 7- EIJSDEN 5 14.00 uur 
RKVV NEERBEEK 1-DBSV 1 14.30 uur 
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Zoek je naar publiciteit voor je bedrijf? 

 
Dat kan eenvoudig en goedkoop via 

de baorebinder.  
 

plaats een advertentie.  
Dit model voor slechts € 20,00 

 
Vraag naar de mogelijkheden via 

redactie@baorebinder.nl 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wij behoren van het geluk te genieten wanneer wij het 
hebben, zoals de vruchten in de herfst. De herfst draagt 
meer goud in de hand dan al de andere seizoenen. De 
herfst is een jaargetijde dat wordt gevolgd door het 
verlangen naar de lente. De herfst neemt geen blad voor 
zijn mond. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Stichting Contactblad Heugem-Randwyck de Baorebinder 
      

Redactie, aanlevering digitale kopij, bezorgklachten: 
redactie@baorebinder.nl 
 

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. 
 
 

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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