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Algemeen 
 

 

POLITIE – AMBULANCE - BRANDWEER 112 
Politie en Wijkagent  Heugem/Randwyck 09008844 
Brandweer  - kantoor 0884507450 
GGD - Ambulance 0468506666 
Gemeente Maastricht - algemeen 14043 
Nationaal storingsnummer - gas en stroom 08009009 
Gasgarde-storingen 24/7 0433616262 
Medisch  

 

 
Huisartsenpraktijk Heugem 0433614646 
Tandartsen Dental Clinics Heerderein 0433614521 
Apotheek Heugem  (BENU) 0433615622 
Fysio/Manuele therapie Boyens 0433613170 
AZM 0433876543 
AZM - Huisartsenpost 0433877777 
AZM – Spoed Eisende Hulp  24/7 0433876700 
AZM - Apotheek 24/7 0433871750 
AniCura dierenartsen Maastricht 0433560555 
Dierenambulance 09000245 
Onderwijs  
Kindcentrum Anne Frank 0433612916 
Basisschool de Spiegel 0433614472 
RK  
Kerkloket Heugem                                     info@parochieheugem.nl 
<info@parochieheugem.nl>; 
0433610060 
Priesterwachtdienst 0433690670 
Services – Diensten - Divers  
Servatius Wonen & Vastgoed 0433284300 
Bewonerskrachten Heugem - vragenbkheugem@gmail.com 
Bewonerscommissie Heugem - Bewonerscom.Heugem@outlook.com 
Zonnebloem Heugem-Randwyck-de Heeg 0616356133 

 
 
 

De Baorebinder is ook te lezen op www.HeugemRandwyck.nl 
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KOM EN DOE MEE! 
Je betaalt alleen bij deelname en de eerste deelname is gratis. 

 

Sportpark Heugem 
www.smile043.nl 

Maandag 
11.00 – 12.00 uur Buitengewoon Fit - Bewegen in de buitenlucht o.l.v. een sportinstructeur. 

Aansluitend napraten bij een kop koffie. Eigen bijdrage per deelname € 3,50. 
13.00 – 13.00 uur Inloopspreekuur voor vragen over internetgebruik 

van smartphone, tablet, laptop. Koffie staat klaar. Gratis! 
13.00 – 16.00 uur Hoeskamer “Heugem” 

Vrije inloop om een praatje te maken, te kaarten, een gezelschapsspel te 
spelen, te darten, te sjoelen etc. Koffie wordt vers gezet! 
2e maandag van de maand: speciale Themamiddag. Gratis! 

18.30 – 19.30 uur Bootcamp voor volwassen o.l.v. een sportinstructeur. 
  Eigen bijdrage per deelname € 3,50. 
Dinsdag 
10.30 – 11.30 uur Tai Chi o.l.v. een ervaren docent met aansluitend napraten bij een kop koffie. 

Eigen bijdrage per deelname € 6,- (“10-rittenkaart” kost € 50,-) 
14.30 – 17.00 uur Schaakcafé - Vrije inloop om een partij te schaken bij een kop koffie of thee. 

Eigen bijdrage per deelname € 3,00. 
18.00 – 19.00 uur Bootcamp voor jongeren (12 t/m 17 jaar) o.l.v. een sportinstructeur. 

Eigen bijdrage per deelname € 3,50. 
Woensdag 
10.15 – 11.30 uur Recreatieve wandeling met begeleiding.  

Aansluitend napraten bij een kopje koffie. Eigen bijdrage per deelname € 2,- 
13.00 – 15.00 uur Eetkamer “Heugem” - elke 4e woensdag van de maand 

Gezamenlijk vegetarisch 3-gangenmenu en afsluitend met koffie en gebak 
(vervaardigd door bewoners Maasveld). Live achtergrondmuziek. 
Eigen bijdrage per deelname € 10,- 

17.15 – 18.00 & 18.15 – 19.00 uur  Welpenvoetbal 
Voetbaltraining voor kinderen van 3 t/m 5  jaar. Eigen bijdrage: eerste 2 
deelnames gratis, daarna € 6 inschrijfgeld en € 8 per maand. 

18.30 – 19.30 uur Bootcamp voor volwassen o.l.v. een sportinstructeur. 
  Eigen bijdrage per deelname € 3,50. 
Donderdag 
16.00- 17.00 uur Yoga o.l.v. een ervaren yogi, aansluitend napraten bij een kop koffie. 

Eigen bijdrage per deelname € 6,- (“10-rittenkaart” koste € 50,-). 
Vrijdag 
19.00 – 20.00 uur Walking Football “Wandelend” voetballen voor 55+ 

Eigen bijdrage per deelname € 2,50. 
Zaterdag 
(1e zaterdag van de maand) vanaf sportpark Heugem 
11.00 – 13.00 uur Duurloop hardlooptraining o.l.v. hardlooptrainer 

Eigen bijdrage Deelname bij Run4Fun 5 keer € 9,50 of per maand € 10. 
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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 
en  24/7 via:  info@parochieheugem.nl 

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

Zaterdag 01 oktober       19.00 uur H. Mis Past. Everard de Jong (GK). 
Franciscusviering (koffie/Thee) 

Intenties:                         Truus Vanderbooren – Merken. 
Zaterdag 08 oktober       19.00 uur H. Mis (MK). 
Intenties:  Ouders Lins & Jeanne v.d. Boorn – Pieters. 
Zaterdag 15 oktober       19.00 uur H. Mis. 
Zaterdag 22 oktober       19.00 uur H. Mis. 
Zaterdag 29 oktober       19.00 uur H. Mis Allerheiligenviering (MK). 
Intenties:  Jrd. Ouders Custers–Lardenoije: Ouders Jef & Nettie van den 

             Boorn – Theunissen: Bèr & Jeannette Spronck-Pleumeekers. 
Zondag 30 oktober       15.00 uur Allerzielen  Lof / Grafzegening. 
Zaterdag 05 november   19.00 uur H. Mis. 
Intenties:                         Truus Vanderbooren – Merken. 
Zaterdag 12 november   19.00 uur H. Mis. 
Intenties:  Ouders John & Fieny Baan – Dohmen. 
Zaterdag 19 november   19.00 uur H. Mis (MK). 
Intenties: Ouders Overhof - Pieters & Ilse; Ouders Bollen - Urlings. 
Zaterdag 26 november   19.00 uur H. Mis 1e Advent. 
Zaterdag 03 december   19.00 uur H. Mis 2e advent (MK).  
Intenties:  Truus Vanderbooren – Merken. 
 

DIERENDAG EN FEESTDAG FRANCISCUS VAN ASSISI VIEREN 
WIJ 01 OKTOBER A.S. 

 
Op 04 oktober is het dierendag. Het is ook de 
gedenkdag van Sint Franciscus van Assisi, de heilige 
die volgens de legenden met dieren kon praten. In 
onze parochie schenken wij, omdat wij een beeld van 
Franciscus van Assisi in onze kerk hebben, hier altijd 
aandacht aan. Dat zal zijn in de mis op zaterdag 1 
oktober a.s. om 19.00 uur. Kinderen kunnen met hun 
knuffels naar de kerk komen. 
Deze worden tijdens de mis 
gezegend. Grote of kleine 
knuffels, grote of kleine 
kinderen iedereen is welkom. 
De mis wordt opgeluisterd door 
het gezinskoor en na de mis 
gezellig samenzijn onder het 
genot van een kopje koffie of fris. 
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pietersautos@ziggo.nl 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
  
 
  
 

 
 
 

 

 
 
 
 

 

Zoek je naar publiciteit voor je bedrijf? 
 

Dat kan eenvoudig en goedkoop via 
de baorebinder. Plaats dan een advertentie.  

Deze ¼ pagina A5 kost slechts € 20,00. 
 

Vraag naar de mogelijkheden via 
redactie@baorebinder.nl 
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VOORINSCHRIJVING is VERLENGD. 

Een experiment “De Samenloop” 

“De Samenloop”. Het werkt heel eenvoudig. Je hoeft je er niet apart 

kilometer bij de banner “De Samenloop WVV”.
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Algemene informatie 

–

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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 de 
week van 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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HARMONIE SINT MICHAËL 
HULDIGT HAAR JUBILARISSEN 
TIJDENS SINT MICHAELSDAG 

MAASTRICHT –  Op de feestdag van patroonheilige Sint Michaël, op zondag 25 september, zet de 
harmonie traditiegetrouw haar jubilarissen in de schijnwerpers. Dit jaar vieren leden uit alle gelederen 
van de vereniging een bijzondere mijlpaal. Tambour Robert Claessens is 40 jaar lid, de twee saxofonisten 
Jennifer Stijfs en Marcel Voet uit het harmonie-orkest en (oud)secretaris Rene Horbach zijn alle drie 10 
jaar lid.  
 
Sint Michaëlsdag 
Tijdens Sint Michaëlsdag luistert de harmonie  de hoogmis muzikaal op en brengt aansluitend een bezoek 
aan de begraafplaats om haar overleden leden te eren. Na terugkomst bij gemeenschapshuis De 
Klaekeburg worden Robert, Jennifer, Marcel en Rene tijdens de lunch intern gehuldigd.  
 
De jubilarissen 
40 jaar geleden had Robert Claessens een dealtje gesloten met zijn oom Harrie Beckers. Harrie zou hem 
10 keer komen ophalen om naar de repetitie van de drumband te komen en weer thuis te brengen. 
Robert woonde toen nog ‘op Caberg’. Het is gelukkig niet bij die 10 keer gebleven. Na 10 keer nam zijn 
vader Lou het stokje van Harrie over en werd toen ook besmet met het harmonievirus.  
 
Robert’s eerste glas bier werd gedronken in de Oude Harmoniezaal aan de Heugemerstraat waar voor de 
komst van De Klaekeburg gerepeteerd werd. Robert was toen 14 jaar en kreeg af en toen een pilsje 
doorgeschoven van Paul Frijns, Roy Quaden of Jeroen Kraft, die een paar jaar ouder waren dan hem.  
 
Robert koestert mooie herinneringen aan de weekendjes weg met de vereniging. De kroon spande het 
weekend naar Brienne-le-Château in Frankrijk, waar Robert als 17 jarige samen met een aantal mede-
tambours een strafexercitie kregen van Nick Quaden en ze met een handdoek en tandenborstel over het 
binnenplein moesten marcheren 
Tegenwoordig helpt Robert mee uit op straat als de harmonie moet uittrekken. Iets dat hij nog steeds 
met veel plezier en grote trots doet.  
 
Jennifer Stijfs speelde als jong meisje trompet bij de harmonie in Gronsveld. Maar saxofoon spelen trok 
haar toch veel meer. Ze ging op privé les bij Remy Wolfs en kwam in aanraking met de harmonie van 
Heugem. De overstap was snel gemaakt. En met haar kwamen ook haar vader op hoorn en haar zus op 
hobo in Heugem spelen. 
 
Een aantal jaren later verhuisde het gezin Stijfs naar Koningsbosch in Midden-Limburg. Vader Patrick en 
zus Kimberly besloten om te stoppen bij de harmonie omdat de afstand toch te groot was. Jennifer 
maakte graag gebruik van het aanbod van dirigent Twan om haar mee te nemen naar Heugem, zodat ze 
haar lidmaatschap niet hoefde op te geven. Tot het moment dat ze haar rijbewijs haalde en zelf op en 
neer kon pendelen. In de coronaperiode zette Jennifer noodgedwongen haar activiteiten bij de harmonie 
op een laag pitje. Wegens ziekte en een aantal operaties duurde deze periode helaas wat langer dan 
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verwacht. Nu gaat het gelukkig weer de goede kant op en heeft Jennifer de draad weer opgepakt. En hier 
is ze enorm gelukkig mee, want wat heeft ze het muziek maken haar vereniging in Heugem gemist.  
Marcel Voet zijn eerste muzikale interactie, zoals hij het zelf noemt, was op blokfluit, zoals de meeste 
blaasmuzikanten ooit begonnen zijn. Maar het instrument voor Marcel is toch echt de sax. Nog voordat 
Marcel echt bij ‘de groete herremenie’ mocht meedoen kreeg hij al een solo-optreden voor de kiezen in 
de mis ter gelegenheid van de 1e Heilige Communie van zijn zusje. Ook het bondsconcours waar de 
harmonie met 85,08 punten met 0,8 punten promoveerde was een van de hoogtepunten die Marcel zich 
nog goed herinnerd. En natuurlijk ook het feestje dat daarop volgde.  

Marcel, die inmiddels 20 jaar is en dus de helft van zijn leven lid is van de harmonie, noemt 
saamhorigheid en gezelligheid belangrijke waarden van de vereniging. De repetitie op vrijdagavond is 
een goed begin van het weekend.  

Rene Horbach is tijdens zijn 10-jarig lidmaatschap zowel secretaris als later ook waarnemend voorzitter 
geweest. Rene vertelt dat het organiseren en deelnemen aan de repetitieweekenden van zowel de 
drumband als het harmonie-orkest in voorbereiding op concoursdeelname, als ook de succesvolle 
concoursdeelname bijzondere hoogtepunten waren in die 10 jaar, waar hij met veel plezier aan 
terugdenkt. Rene heeft zich altijd ingezet voor een goede sfeer in de vereniging, die onmisbaar is voor 
een gezonde toekomst van de harmonie. Hij draagt gelukkig als lid, ook buiten het bestuur, nog altijd 
hieraan bij.  

 

Vlnr: Robert, Rene, Marcel en Jennifer. 

OUD PAPIER in week 41,  
dat is op zaterdag 15 oktober 
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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 1 oktober 2022 
RKHSV jeugd – thuiswedstrijden 
RKHSV G2-EHC/HEUTS G2JM 13.00 uur 
RKHSV JO17-1-SPC.JEKERDAL JO17-4 13.00 uur 
RKHSV JO11-1-HASLOU JO11-1JM 09.30 uur 
RKHSV JO11-2-SVME JO11-2 09.30 uur 
RKHSV JO10-1-LEONIDAS-W JO10-1 09.30 uur 
RKHSV JO9-1-VV MAASTRICHT JO9-3 09.30 uur 
 
Programma voor zaterdag 1 oktober 2022 
RKHSV jeugd – uitwedstrijden 
DE LEEUW JO14-1JM-RKHSV JO14-1 13.15 uur 
WALRAM JO13-1JM-RKHSV JO13-1 11.00 uur 
SPC JEKERDAL JO12-2JM-RKHSV JO12-1 10.15 uur 
RKASV JO11-2-RKHSV JO11-3 12.30 uur 
SJO KRIJTLAND JO10-2-RKHSV JO10-2 10.15 uur 
WDZ JO8-2-RKHSV JO8-1 09.30 uur 
 
Programma voor woensdag 1 oktober 2022 
RKHSV jeugd – uitwedstrijden 
BORN/HBC’09 JO12-3-RKHSV JO12-1 18.30 uur 
DAALHOF JO10-3-RKHSV JO10-2  18.30 uur 
VV MAASTRICHT WEST JO8-1-RKHSV JO8-1 18.30 uur 
BUNDE MO20-1-RKHSV MO20-1 20.00 uur 
 
Programma voor zondag 2 oktober 2022 
RKHSV en DBSV 1 seniorenteams 
WILLEM I 1-RKHSV 1 14.30 uur 
DE STER 2 -RKHSV 2 11.30 uur 
RKSVB VR1-RKHSV VR1 11.00 uur 
RKHSV 3 is vrij  
WILLEM I 3-RKHSV 4 10.00 uur 
WILLEM I 4-RKHSV 5 12.00 uur 
DBSV 1-BUNDE 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 8 oktober 2022 
RKHSV jeugd – thuiswedstrijden 
RKHSV G1-VV MAASTRICHT WEST G1 15.15 uur 
RKHSV MO20-SVO DVC’16 MO20-1 15.15 uur 
RKHSV JO19-2-MINOR/WIJNANDIA JO19-1 13.00 uur 
RKHSV MO15-1-SVO DVC’16 MO15-1 13.00 uur 
RKHSV JO14-1-PASSART-VKC JO14-1 11.00 uur 
RKHSV JO13-1-SCHARN JO13-2 11.00 uur 
RKHSV JO12-1-DAALHOF JO12-2 09.30 uur 
RKHSV JO11-3-SV MEERSSEN JO11-2 09.30 uur 
RKHSV JO10-2-BERG’28 JO10-2 09.30 uur 
RKHSV JO8-1-SCHARN JO8-2 09.30 uur 
 
Programma voor zaterdag 8 oktober 2022 
RKHSV jeugd – uitwedstrijden 
GEERTRUIDSE BOYS JO19-1JM-RKHSV JO19-1 18.00 uur 
SVME JO17-1-RKHSV JO17-1 15.00 uur 
SP.JEKERDAL JO15-3JM-RKHSV JO15-1 13.30 uur 
DE STER JO11-1-RKHSV JO11-1 09.00 uur 
BMR/SNC’14 JO11-2JM-RKHSV JO11-2 09.30 uur 
SPC JEKERDAL JO9-5JM-RKHSV JO9-1 08.45 uur 
SV BRUNSSUM G1-RKHSV G2 13.45 uur 
 
Programma voor zondag 9 oktober 2022 
RKHSV en DBSV 1 seniorenteams 
RKHSV 1-SCHIMMERT 1  14.30 uur 
RKHSV 2-DVO 2 11.00 uur 
RKHSV VR1-WDZ VR1 12.00 uur 
RKHSV 3-RVU 3  09.45 uur 
RKHSV 4-BMR 4  09.45 uur 
RKHSV 5 is vrij   
RKUVC 1-DBSV 1 14.30 uur 
 

Als u interesse heeft om dit nieuwe seizoen als 
vrijwilliger aan de slag te gaan (als jeugdleider, 
of helpen in sportkantine, of als dagcoördinator), 
neem dan vrijblijvend contact op met Ralph Mak 
via secretaris@rkhsv.nl. 
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PERSBERICHT 

Maastricht, september 2022  

Vanaf vandaag kan iedereen zich inschrijven voor ’t Groet Mestreechs Dictee dat op 30 oktober 2022 wordt 
voorgelezen door niemand minder dan André Rieu. Zijn vrouw Marjorie Rieu schreef het dictee. Het dictee 
zal die dag worden gehouden in het MECC. Door de pandemie werd deze speciale editie 2 jaar uitgesteld maar 
binnenkort is het dan echt zo ver. 

André Rieu en zijn vrouw Marjorie dragen ‘de Mestreechter Taol’ een warm hart toe en dagen daarom ook een 
aantal prominenten en bekende Maastrichtenaren uit om mee te doen aan het dictee. In de pauze wordt 
iedereen getrakteerd op een optreden van het Maastrichts Salon Orkest.  

Na de voordracht van het dictee door André Rieu zal het dictee zoals elke voorgaande editie zorgvuldig en in 
een langzaam tempo gedicteerd worden. De winnaar van het dictee krijgt een plekje in de ere-galerij en een 
trofee. Er is ook een de mogelijkheid om ‘veur de bok z’n kloete’ mee te doen. Een perfecte oefening om het 
geschreven Maastrichts te leren. Deze deelnemers kunnen aan het dictee meedoen en mogen na afloop hun 
dictee zelf corrigeren. 

Programma 30 oktober           

10:30 uur: Deuren open 

11:00 uur: Start van ’t Groet Mestreechs Dictee met André Rieu 

11:05 uur: Dictee 

11:50 uur: Optreden van het Maastrichts Salon Orkest 

12:30 uur: Pauze  

12:50 uur: Nabespreking dictee 

13:20 uur: Prijsuitreiking 

13:40 uur: Einde 

Veldeke Krink Mestreech                                                                                                                                                   
Veldeke Krink Mestreech heeft als ideaal dat het Maastrichts blijft leven als eigentijdse, moderne taal. 
Gesproken en geschreven, door jong en oud en met aandacht voor spelling, stijl en grammatica. Daarom zet 
Veldeke zich met veel liefde in om mensen te enthousiasmeren Maastrichts te gaan en te blijven spreken, 
schrijven en luisteren. Dat wordt onder meer gerealiseerd door promotie te maken voor het Maastrichts en 
door mensen te helpen om het Maastrichts te leren verstaan, spreken, luisteren, lezen en schrijven.      

Inschrijven                                                                                                                                                                               
Alle details en meer informatie is te vinden op de website van Veldeke Krink Mestreech. Inschrijven voor ’t 
Groet Mestreechs Dictee kan vanaf vandaag via www.veldekemestreech.nl/dictee. 
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schrijven en luisteren. Dat wordt onder meer gerealiseerd door promotie te maken voor het Maastrichts en 
door mensen te helpen om het Maastrichts te leren verstaan, spreken, luisteren, lezen en schrijven.      

Inschrijven                                                                                                                                                                               
Alle details en meer informatie is te vinden op de website van Veldeke Krink Mestreech. Inschrijven voor ’t 
Groet Mestreechs Dictee kan vanaf vandaag via www.veldekemestreech.nl/dictee. 

 

 
 

 
 

PERSBERICHT 

Maastricht, september 2022  

Vanaf vandaag kan iedereen zich inschrijven voor ’t Groet Mestreechs Dictee dat op 30 oktober 2022 wordt 
voorgelezen door niemand minder dan André Rieu. Zijn vrouw Marjorie Rieu schreef het dictee. Het dictee 
zal die dag worden gehouden in het MECC. Door de pandemie werd deze speciale editie 2 jaar uitgesteld maar 
binnenkort is het dan echt zo ver. 

André Rieu en zijn vrouw Marjorie dragen ‘de Mestreechter Taol’ een warm hart toe en dagen daarom ook een 
aantal prominenten en bekende Maastrichtenaren uit om mee te doen aan het dictee. In de pauze wordt 
iedereen getrakteerd op een optreden van het Maastrichts Salon Orkest.  

Na de voordracht van het dictee door André Rieu zal het dictee zoals elke voorgaande editie zorgvuldig en in 
een langzaam tempo gedicteerd worden. De winnaar van het dictee krijgt een plekje in de ere-galerij en een 
trofee. Er is ook een de mogelijkheid om ‘veur de bok z’n kloete’ mee te doen. Een perfecte oefening om het 
geschreven Maastrichts te leren. Deze deelnemers kunnen aan het dictee meedoen en mogen na afloop hun 
dictee zelf corrigeren. 

Programma 30 oktober           

10:30 uur: Deuren open 

11:00 uur: Start van ’t Groet Mestreechs Dictee met André Rieu 

11:05 uur: Dictee 

11:50 uur: Optreden van het Maastrichts Salon Orkest 

12:30 uur: Pauze  

12:50 uur: Nabespreking dictee 

13:20 uur: Prijsuitreiking 

13:40 uur: Einde 

Veldeke Krink Mestreech                                                                                                                                                   
Veldeke Krink Mestreech heeft als ideaal dat het Maastrichts blijft leven als eigentijdse, moderne taal. 
Gesproken en geschreven, door jong en oud en met aandacht voor spelling, stijl en grammatica. Daarom zet 
Veldeke zich met veel liefde in om mensen te enthousiasmeren Maastrichts te gaan en te blijven spreken, 
schrijven en luisteren. Dat wordt onder meer gerealiseerd door promotie te maken voor het Maastrichts en 
door mensen te helpen om het Maastrichts te leren verstaan, spreken, luisteren, lezen en schrijven.      

Inschrijven                                                                                                                                                                               
Alle details en meer informatie is te vinden op de website van Veldeke Krink Mestreech. Inschrijven voor ’t 
Groet Mestreechs Dictee kan vanaf vandaag via www.veldekemestreech.nl/dictee. 

 



15



16


