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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 parochiebureau@heerdeheeg.nl 0433610028 
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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Oud-muzikanten en dirigenten gezocht 
Harmonie Sint Michaël goes down memorylane! 
 
Koester jij mooie herinneringen aan je tijd als  oud-muzikant of voormalig 
dirigent van Harmonie Sint Michael uit Heugem? Dan zijn wij op zoek naar 
jou. 
 
Huidige dirigent Twan Cox en de leden van Harmonie Sint Michaël hebben 
het plan opgevat om op 1 juli 2023 een reünieconcert te geven en willen 
samen herinneringen ophalen aan bijzondere muzikale uitvoeringen met 
oud-muzikanten en dirigenten uit het recente of verre verleden van de 
vereniging.  We gaan er samen weer een memorabel muzikaal feestje van 
maken voordat de zomervakantie begint.  
 
Heb jij in het recente of verre verleden meegespeeld met ons harmonie-
orkest en wil je de Heugemse gelederen speciaal voor dit concert weer 
komen versterken? Of je nog muzikale ervaring hebt, in het bezit bent van 
een instrument of niet, dat maakt niks uit. Enthousiasme, zin en tijd om 10 
weken samen met ons te repeteren voor dit unieke concert is het 
belangrijkste.  
 
Heb je interesse? Stuur dan voor 5 februari 2023 vrijblijvend een mail naar 
reunieconcert.sintmichael@gmail.com. We nemen dan contact met je op 
met alle informatie.  
 
We verheugen ons op een muzikaal weerzien!  
 

♫ start repetities half april 
♬ repetities als vanouds op vrijdagavond 20.00 uur 

♪ zaterdag 3 juni; repetitiedag met aansluitend besloten feestavond 
♬ muzikale hoogtepunten uit het verleden als repertoire 
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Sanitair, gas-, water- en c.v.- installaties.  

 
Termileslaan 140, 6229 VX Maastricht  

 
gsm: 06-25071787 

 
 www.Becksinstallatietechniek.nl 

 
 

Ziekenvervoer nodig ?
Wij rijden voor ALLE ZORGVERZEKERAARS

TAXI NELISSEN
Tel. 043 - 407 13 43

Ook als U een machtiging voor taxivervoer heeft ontvangen waarop staat 
vermeld dat DVG één van de vervoerders in de regio is, kunt u rechtstreeks 

contact opnemen met Taxi Nelissen (wij zijn aangesloten bij DVG)
Bel gerust voor informatie.

Ook voor ROLSTOELVERVOER.

• IZA • IZZ • Univé • VGZ • Trias • Aevitae • FBTO
• Avéro • OHRA • Menzis • Delta Lloyd • Agis
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Zaterdag 04 februari 19.00 uur H. Mis. (Blasiuszegen na de mis) 
Intentie:  Truus Vanderbooren - Merken 
Zaterdag 11 februari 19.00 uur H. Mis. 
Zaterdag 18 februari 19.00 uur H. Mis. 
Woensdag 22 februari 19.00 uur  H. Mis Aswoensdag.  
Zaterdag 25 februari 19.00 uur H. Mis. 
Zaterdag 04 maart 19.00 uur H. Mis. 
Intentie:  Truus Vanderbooren – Merken 
Zaterdag      11 maart Jr  Ouders Overhof-Pieters en Ilse 
  Ouders Bollen-Urlings 
Zaterdag 18 maart 19.00 uur   H. Mis 
 
“Jesus, ichliebedich!”, Jezus, ik hou van jou – dat zouden de laatste woorden zijn 
geweest van emeritus-paus Benedictus voor hij op oudejaarsochtend 
overleed. Op Vatican News stelt Andrea Tornielli deze lezing iets bij; de emeritus-
paus zou niet in het Duits, maar in het Italiaans hebben gezegd: “Signore ti amo!”, 
Heer, ik hou van jou. Hij beroept zich hierbij op privésecretaris Georg Gänswein, 
die vertelt dat de woorden “met een zachte stem, maar duidelijk te verstaan” 
werden uitgesproken, rond 3 uur ’s nachts op 31 december, enkele uren voor zijn 
dood. De zuster die het hoorde, was de enige van de verpleegkundigen die 
Benedictus verzorgden, die zelf geen Duits sprak.  
 
De Vaticaanse persdienst heeft inmiddels ook het ‘geestelijk testament’ van de 
overleden emeritus-paus vrijgegeven. Deze korte, in het Duits geschreven tekst is 
gedateerd op 29 augustus 2006 – toen Benedictus net ruim een jaar paus 
was.“Als ik in dit late uur van mijn leven terugkijk op de decennia die ik heb 
doorkruist, zie ik in de eerste plaats hoeveel reden ik heb om dankbaar te zijn”, zo 
begint Benedictus zijn testament. Hij dankt vervolgens zijn ouders, zijn broer en 
zus, en ook vele vrienden en collega’s, leraren en leerlingen met wie hij in zijn 
loopbaan te maken heeft gehad. 
“Aan allen die ik op enige wijze onrecht heb aangedaan, vraag ik uit de grond van 
mijn hart om vergiffenis”, schrijft hij verder. 
 
Hij drukt eerst zijn Duitse landgenoten, en vervolgens alle medegelovigen op het 
hart: “Houd stand in het geloof! Laat je niet in de war brengen!” Waarna hij kort 
maar krachtig schrijft over hoe nieuwe wetenschappelijke inzichten het katholieke  
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geloof vaak lijken tegen te spreken, maar dat die ‘waarheden’ van de wetenschap 
vaak voorbijgaande theorieën of modes blijken te zijn. 
 “Ik heb gezien en zie hoe uit de wirwar van hypothesen de redelijkheid van het 
geloof steeds opnieuw naar voren treedt. Jezus Christus is waarlijk de Weg, de 

Waarheid en het Leven – en de Kerk, in al haar 
gebreken, is waarlijk Zijn Lichaam.” 
Benedictus besluit: “Tot slot vraag ik nederig: 
Bid voor mij, opdat de Heer mij ondanks al mijn 
zonden en tekortkomingen tot de eeuwige 
woningen toelaat. Elke dag gaan mijn oprechte 
gebeden uit naar allen die aan mijn zorg zijn 
toevertrouwd.” 
Bron – Katholieke Nieuwsblad 
 

 
Op 25 januari vieren wij het feest van de bekering van de heilige apostel Paulus. 
 
De bekering van Paulus vond plaats inde ontmoeting met de verrezen 
Christus. Op weg naar Damascus zag hij het goddelijk licht dat hem in het 
evangelie deed geloven. Op dat moment begreep Paulus dat zijn redding niet 
afhing van de goede werken die volgens de wet werden volbracht, maar veeleer in 
het feit dat Jezus ook voor hem, de vervolger,werd gedood en verrezen is. Hij 
bekeerde zich. Deze waarheid, die dankzij het doopsel het bestaan van elke 
christenverlicht, verandert onze manier van leven volledig. Bekering betekent,ook 
voor ieder van ons, geloven dat Jezus zichzelf voor ons heeft overgeleverd, 
stervend aan het kruis(vgl. Gal 2, 20) en, verrezen, met onsen in ons leeft. 
 
Afgelopen week mochten wij mee bidden tijdens de Week van Gebed voor de 
Eenheid van Christenen. Deze eenheid is nog lang niet bereikt, maar als we ons 
laten leiden door Jezus, zullen we het zeker bereiken. 
Er is zoveel om voor te bidden! Ook u kunt ook dat doen, bidden voor uzelf,maar 
ook voor anderen, voor uw familie en vrienden, of voor iemand die in nood is. 
 
Om ons hierbij te helpen, zullen wij vanaf maandag 30 januari starten met 
catechese voor jongeren en volwassenen voor al onze parochies. Deze 
bijeenkomsten vinden plaats telkens op maandag en donderdag van 20:00 
tot 21:00 in de parochiezaal van de Koepelkerk (Heerderweg 1 - 6224 LA 
Maastricht). 
 
Catechese kan ons helpen om ons geloof te verdiepen, een kans om God te 
ontmoeten en ja, zelfs om ons te helpen midden in de moeilijke situaties die wij 
meemaken. Aanmelding is niet nodig en u bent altijd van harte welkom. 
Moge de heilige apostel Paulus ons helpen, om op onze levensweg de blijde 
boodschap te brengen aan alle mensen! (Andy Garcia) 
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Nao `n sjieke “Disco” opening act met `t motto “Vaan aaijd naor nuij, vaan 
aaijd naor joonk naor ön splinternuij Prinsepaar en neuije raod”, oetgedrök in 
`ne dans door de aw garde en door de Jong luij vaan dansgroep Oxygen.  
Dit alles symboliseert de weeg trök nao 2 jaor "stil stoon" veur eus vereniging 
mer ouch veur hiel veul aander jeugd carnavalsverenigingen. 
Woort door uzze moeljaan Versj `t zjubilei prinsekoppel van Heugem 
Randwyck En Groet Mestreech aon `t volk geprizenteert 
 
Nao 't installere vaan 't prinsepaar door de Waterratte, woort 't 
Jäöghoeglöstigpaar door de Tempeleers oug geinstalleerd és ierste 
Jäöghoeglöstigepaar vaan Groet Mestreech. 
 
Prins “FEN  1e”  ‘Graof vaan de Menthabeemd, Lienhier vaan’ 
Kindcentrum Anne Frank’, Besjermhier vaan de speulers JO11-1 vaan 
RKHSV. 
 

En zien sjarmante 
 
 Prinses “SKY 1e“ ‘Graovin vaan de Oosterweertlaan, Hittepetit vaan 
`Kindcentrum Anne Frank`, Besjermvruiwke vaan de Scouting Fons 
Olterdissen meh speciaol vaan de Shanti’s, 
 
Zie zalle de jäög vaan Mestreech, Heugem / Randwyck en wied dao boete, veur  
goon in de Vastelaovend vaan 2023. 
 
Prins “FEN  1e“  is 9 jaor en zit in gróp 6 vaan Kindcentrum “Anne Frank”,  
oonderdeil vaan sjaole gemeinsjap  Mosa Lira.  
Ein vaan zien groetste hobbie’s is voetballe. Heer späölt bij RKHSV JO11-1. 
Daoneve is heer beij elke thoes wedstreid vaan Us MVV-ke te vinde. Wijer 
gamen op de playstation, en ravotte op straot. 
Heer luustert nao de naom Fen Janssen en woent mèt zien pap en mam (Roy en 
Sanne), broor (Raf) en zusterke (Lot) in de Menthbeemd 7.  
Vastelaovend is heum neet vreemp, ziene pap waor in 1990 Kikkerprins Roy 1e   
 
Prinses “SKY ” is 10 jaor en zit op Kindcentrum “Anne Frank”, oonderdeil 
vaan sjaole gemeinsjap Mosa Lira, in gróp 6. Zie is lid vaan Scouting Fons 
Olterdissen bij de Shanti’s. Häör hobbies gamen, leze en films vaan  Harry 
Potter kieke. Aofspreke met vrundinnekes is heur neet vreemp. Heure groete 
dreum um prinses te weure kump oet. 
In ut börgelek leve luustert zie nao de naom Sky Goedkoop, woent met häör  
mam Mandy en breurke Jaylee in de Oosterweertlaan 64. 
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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 februari 2023 
RKHSV jeugd – thuiswedstrijden 
RKHSV MO20-1-SITTARD MO20-1 15.15 uur 
RKHSV JO19-1-SJO HEER JO19-1 15.15 uur 
RKHSV G1-GEUSSELT SPORT G1 13.30 uur 
RKHSV JO17-1-SPC.JEKERDAL JO17-4 13.00 uur 
RKHSV JO13-1-VOEREBD/RKSVB JO13-1 11.00 uur 
RKHSV JO12-1-GEERTRUIDSE BOYS JO12-1M 09.30 uur 
RKHSV JO11-1-EIJSDEN JO11-1 09.30 uur 
RKHSV JO10-1-BERG’28 JO10-1 09.30 uur 
RKHSV JO9-1-EIJSDEN JO9-2JM 09.30 uur 
 
Programma voor zaterdag 4 februari 2023 
RKHSV jeugd – uitwedstrijden 
DE STER JO19-1-RKHSV JO19-2 15.15 uur 
BEKKERVELD G1JM-RKHSV G2 13.15 uur 
SPC.JEKERDAL MO15-1-RKHSV MO15-1 11.45 uur 
GROENE STER MO15-3-RKHSV MO15-2 13.15 uur 
VV SCHAESBERG JO15-2-RKHSV JO15-1 12.30 uur 
LIMBURGIA JO14-1-RKHSV JO14-1 13.00 uur 
RKASV JO11-1-RKHSV JO11-2 10.30 uur 
RKASV JO11-2-RKHSV JO11-3 10.30 uur 
RVU JO10-1--RKHSV JO10-2 09.30 uur 
BUNDE JO8-1-RKHSV JO8-1 09.00 uur 
RKHSV JO7-1: BUNDE JO7-2, DAALHOF JO7-3,  
LEONIDAS-W JO7-3                            LOCATIE LEONIDAS-W 

vanaf 
10.00 uur 

RKHSV JO7-2: HEER JO7-3, RKASV JO7-1,  
LEONIDAS-W JO7-4                            LOCATIE LEONIDAS-W 

vanaf 
09.00 uur 

 
Programma voor zondag 5 februari 2023 
RKHSV en DBSV 1 seniorenteams 
SV GEULDAL 1-RKHSV 1 14.30 uur 
SV MEERSSEN 2-RKHSV 2 12.00 uur 
LANGEBERG VR1-RKHSV VR1 09.45 uur 
BMR 2-RKHSV 3  11.30 uur 
SCG 3-RKHSV 4 11.00 uur 
SCG 4-RKHSV 5 10.00 uur 
DBSV 1-SANDERBOUT 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 11 februari 2023 
RKHSV jeugd – thuiswedstrijden 
RKHSV JO19-2-DAALHOF JO19-1 13.00 uur 
RKHSV MO15-1-SV SOMERERN MO15-2 13.00 uur 
RKHSV MO15-2-EHC/HEUTS MO15-1 11.00 uur 
RKHSV JO15-1-FC LANGRAAF JO15-1 11.00 uur 
RKHSV JO14-1-VV MAASTRICHT WEST JO14-1 11.00 uur 
RKHSV JO11-2-SPC.JEKERDAL JO11-4JM 09.30 uur 
RKHSV JO11-3-GEERTRUIDSE BOYS JO11-1 09.30 uur 
RKHSV JO9-1-SCHARN JO9-3 09.30 uur 
RKHSV JO7-1: RVU JO7-1, SCHARN JO7-2,  
LEONIDAS-W JO7-3                                      LOCATIE RKHSV 

vanaf 
09.30 uur 

RKHSV JO7-2: DAALHOF JO7-4, EIJSDEN JO7-4,  
RKASV JO7-1                                                  LOCATIE RKHSV 

vanaf 
09.30 uur 

 
Programma voor zaterdag 11 februari 2023 
RKHSV jeugd – uitwedstrijden 
VOEREND/RKSVB JO19-1-RKHSV JO19-1  15.00 uur 
SPC.JEKERDAL MO-20-1-RKHSV MO20-1  13.30 uur 
VV MAASTRICHT WEST G1-RKHSV G1 13.00 uur 
SJO KRIJTLAND JO17-2-RKHSV JO17-1 13.30 uur 
KVC ORANJE JO13-1-RKHSV JO13-1 12.00 uur 
SJO ESB’19 JO12-2-RKHSV JO12-1 11.00 uur 
SCHARN JO11-2-RKHSV JO11-1 10.00 uur 
SCHARN JO10-2-RKHSV JO10-1 08.45 uur 
MAASTRICHT WEST JO8-1-RKHSV JO8-1 09.00 uur 
 
Programma voor zondag 12 februari 2023 
RKHSV en DBSV 1 seniorenteams 
RKHSV 1-WILLEM I 1 14.30 uur 
RKHSV 2-DE STER 2 11.00 uur 
RKHSV VR1-RKSVB VR1 12.00 uur 
RKHSV 3 is vrij  
RKHSV 4-WILLEM I 3 09.45 uur 
RKHSV 5-WILLEM I 4 14.00 uur 
BUNDE 1-DBSV 1 14.30 uur 
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KOM EN DOE MEE bij onze 
activiteiten! Je betaalt alleen bij deelname en de 
eerste deelname is gratis. Zie verder onze website bij 
“Activiteiten” -  www.smile043.nl 
 

 

SMILE-EETKAMER “HEUGEM”     
In het kader van voorlichting over gezond eten en gezellig samenzijn kunt u hier 
genieten van een kwaliteits- en gezond 3-gangen menu van de chef-koks van 
Pombella. 
 
HET MENU van (as-)woensdag 22 februari is nog niet bekend, deze volgt 
binnenkort via onze website en de volgende keer in de Baorebinder! 
 
Er wordt afgesloten met koffie/thee en wat lekkers om gezellig na te praten want 
genieten en gezelligheid staat bij SMILE voorop. 
 

De eigen bijdrage bedraagt in 2023 nog maar € 7,50 per deelnemer.  
 

Woensdag 22 februari 2023 van 13.00 uur tot 15.00 uur Kantine RKHSV / 
sportpark Heugem 
 

Reserveren is vereist! 
 

Aanmelding tot 17 februari op info@smile043.nl of tijdens de SMILE-activiteiten 
(kantine van RKHSV) 
________________________________________________________________________________ 
 
Voor al onze lopende SMILE activiteiten de komende maanden – zie ook onze agenda 
op www.smile043.nl – voor meer informatie mail naar info@smile043.nl  
1) Hoeskamer Heugem op maandag 13.00-16.00 uur  

 
Special februari in hoeskamer Heugem: 
Maandag 13 februari - live zang door Mat Koch en Pol Beaulen  
 

2) Buitengewoon Fit (bootcamp voor ouderen) op maandag 11.00-12.00 uur 
3) Bootcamp op maandag en woensdag 18.30-19.30 uur 
4) Tai chi op de dinsdagochtend van 10.30 tot 11.30 uur 
5) Schaakcafé op dinsdagmiddag van 14.30 tot ongeveer 17.00 uur 
6) Bootcamp voor jongeren op dinsdag 17.00-18.00 uur 
7) Recreatief hardloop interval-training tweewekelijks op dinsdag 18.45-20.00 uur 
8) Wandelgroep (recreatief) op de woensdagochtend van 10.15 tot 12.00 uur 
9) Yoga op de donderdagmiddag van 16.00 tot 17.00 uur 
10) Walking Football op vrijdagavond van 19.00 tot 20.00 uur 
11) Recreatief duurloop-training elke eerste zaterdag van de maand 09.30-11.00 uur 
 



13

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 
      

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. 
 



14



15



16

CV De Waterratte 
Agenda 2023 
 

Vriedag 3 fibruari 2023 

55+ middag / Klaekeburg / start 12:33 oor 

Met o.a. Frans Theunisz / Ludy van Dijk / Peter Vaassen 

Zaoterdag 11 fibruari 2023 

Aw Wieverbal Masque / Klaekenurg / start 20:33 oor 

Met o.a. Eric Ghelen / DJ Chris / ‘t Sjouwerklöpke 

Zaoterdag 18 miert 2023 

Haaf Vaste Bal / Kantien RKHSV / start 20:00 oor 

Met o.a. Suus / Shaking DJ’s / Marjolein Heijltjes /         
DJ Harry S 

 *** Loterij *** 

Veer kaome ouch dit jaor weer bij uuch langs!            
Veur 1´ne euro maak geer kans op sjoen prijze en steunt 

geer de sjaritatieve doele vaan us vereiniging. 

Uzze Hoeglöstigheid Prins Bas d´n 1e en zien  

Prinses Mandy heite uuch vaan harte  

welkom op us sjieke eveneminte! 
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CV de Waterratte presentere uuch: 

Uzze 55+ middag veur alle luij oet Heugem en Randwyck                                            
vaan 55 jaor en awwer.                                                                                                        

Komp gezellig met us unne heerlijke middag genete vaan                                    
dans, muziek en aander spectakel. 

 

Vriedag 3 februari goon um 12.33 oor de deure vaan de klaekeburg ope. 

 

Dizze middag weurt muziekaal opgeleuk door DJ Ludy van Dijk.                        
Tevens kint geer genete vaan optrijes vaan o.a.                                                        

Frans Theunisz, Ludy van Dijk, unne sjieke dansgroep                                                         
en nog väöl mie leuke verrassinge. 

 

D’n entree, un teske koffie, un bruudje en                                                                                    
un heerlijk stökske vlaoi zien gratis! 

 

Uzze hoeglöstigheid Prins Bob d’n 1e en zien Prinses Mandy hope  

uuch allemaol te zien, tot daan! 
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Voorinschrijving is geopend. 

–
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AW WIEVERBAL 
vaan                       

CV de Waterratte op 
zaoterdag 11 fibruari 

in de Klaekeburg 
 

 
Foto oet 2010 

 
 
 
 

Laot uuch zien es aaijd 
wief / menneke; es 
grop of get aanders. 
 

Maak d’r ein gezellig 
fies vaan. 
 
Veer beginne um 20.33 oor 
 
Foto oet 2013  
                                                                                                                             
                                                                                                                              Foto’s BB 
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Zaoterdag 11 februari is ’t weer zoewiet. Us Aw Wieverbal 
en oetreiking vaan ut Sjouwerklöpke. 

 

Ouch dit jaor höbbe veer muziekaal weer unne leuke arties 
en DJ gevoonde um d’n aovend nóg gezelliger te make. 

 

Um 20.33 oor opene veer de deure vaan de Klaekeburg.  

 

Verkleijdt uuch es sjoen aajt wief of es lekker menneke.  
Ouch kint geer uuch verkleije in ut thema vaan uzze 
Hoeglöstigheid, get met sjeldere of unne verfbörstel. 

 

Sjus wie eder jaor weurt ouch dit jaor de sjoenste creatie 
beloend met unne sjoene pries. 

 

Geer komt toch ouch? 

CV de Waterratte 
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 OUD PAPIER 

 in week 7,  
dat is op 
zaterdag      

18 februari 

 
 
Ingezonden door Roger Bex. Mooi toch!. 
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