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Agenda:
zondag
vrijdag
dinsdag
vrijdag
vrijdag
dinsdag

13 maart
1 april
19 april
22 april
6 mei
24 mei

10.00 -13.30 u . wandelingen met Martin en Corrie; start: Withuis, Eijsden
13.30 u.
variamiddag
20.00 u.
bestuursvergadering
20.00 u.
vollemaanswandeling met Paul Houx
13.30 u.
Variamiddag
20.00 u.
bestuursvergadering

en onze vaste trainingsbijeenkomsten:
>>

woensdagavond van 20.15 – 21.15 u. conditietrainingen : skiën, hardlopen,
langlaufen en Nordic Walking; in en rond Sportpark Jekerdal aan de Mergelweg
met aansluitend de mogelijkheid om gezellig samen te komen in de kantine

>>

dinsdagmiddag van 14.00 – 15.00 u. vanaf Sportpark Jekerdal aan de Mergelweg
conditietraining o.l.v. Betty Heinen en
Nordic Walking o.l.v. Jacques Mulders en Marcel van de Ven
met aansluitend de mogelijkheid om gezellig samen te komen in de kantine

>>

zondagmorgen van 09.30 – 11.00 u. conditietraining en wandelen in de omgeving
van Kanne, bijeenkomst aan het Statieplein
met aansluitend voor de liefhebbers koffie of een drankje bij “In Kanne en Kruike”
Langlaufreis 2011-02-21
Mariapfarr - Lungau
Oostenrijk
Deelname aan trainingen en
andere activiteiten van de
Maastrichtse Ski Club
is voor eigen risico.
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Voorwoord
Onze convocatie is weer rijkelijk gevuld met mooie terugblikken en aankondigingen van aanstaande activiteiten.
Maar ook met ons Lief en Leed en een welkom voor nieuwe leden. Wat er bij mij overheerst is echter de
dankbaarheid voor de spontaniteit waarmee door de leden zoveel werk voor de club verzet wordt en de
enthousiaste deelname aan de aangeboden activiteiten. Bij M.S.C. is het onbestaanbaar dat een evenement niet
zou kunnen doorgaan door gebrek aan vrijwilligers. Zelfs ongevraagd wordt spontaan hulp geboden. Na mijn eerste
digitale convocatie van december was er onder ons een doorgewinterde werkstukexpert die meteen zag dat
hetzelfde resultaat met veel minder ingrepen tot stand kon komen en werd ik thuis ingewijd in de kunstgreepjes
waarmee ik mijn voordeel kon doen. Deze tweede versie verliep dan ook heel wat soepeler met dank aan mijn
Word-goeroe. Ons samenhorigheidsgevoel is de kurk waarop onze sportclub drijft.
Maar ook het sporten zelf telt voor een mens sana in corpore sano en je daarbij - dankzij de opgebouwde conditie lekker in je vel voelen, wat wil een mens nog meer.
Een van de jaarlijkse hoogtepunten van onze clubagenda hebben we al met succes afgesloten: de Langlaufreis. Met
24 deelnemers genoten we in Lungau van een zonovergoten sprookjeslandschap en konden we elke dag weer op
pad om te langlaufen, skiën of wandelen. De organisatoren Paul en Frans zijn gelukkig geenszins van plan de latten
aan de wilgen te hangen, dus kunnen we nog veel jaren tegemoet zien met hun waardevolle inbreng: nauwkeurige
voorbereiding, perfecte organisatie en soepele coaching van doorgewinterde langlaufers en oprechte amateurs.
Wat een weelde!
Carnaval staat voor de deur en dus als beste wens: zèt dien zörreg opzij en gaank oet met die daog, dans en spring
in ’n rij en vergeet al dien plaog! Vastelaovend same! En tot zeens op asselegoonsdag, want de training geit door!
Elle

Ledenmutaties:
Van harte welkom zijn onze nieuwe leden: Théa van Asselt, Marla van Schoubroeck en Harrie Peukens
Wij wensen hen veel sportief plezier en een mooie tijd bij M.S.C.
Onlangs hebben we afscheid genomen van onze leden Alie Offringa en van Peter van Wieringen.
Wij wensen hen een goede toekomst en een opsteker voor hun gezondheid!

Oproep kopij :
Soms voelde ik mij een roepende in de woestijn want hoe aardig de plaatjes deze
oproep ook probeerden te maken, respons was ver te zoeken.
Maar nu kunnen we melden dat er kopij aangeleverd is:
Gerrie Boersma bericht van een M.S.C.-skivakantie van zes leden in Champéry, Zwitserland.
Haar bijdrage vind je op pagina 3. Gerrie bedankt! Goed voorbeeld doet goed volgen?
Voor de volgende convocatie kunnen tot 15 mei bijdragen gestuurd worden naar:
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info@maastrichtseskiclub.nl; van.duurling@zonnet.nl of Witmakersstraat 12A, 6211 JB Maastricht.

Wintersport en M.S.C.
Op skivakantie in Champery, bij twee leden van M.S.C.,
die daar hun tweede thuisbasis hebben.
Dat is natuurlijk heel erg leuk. En zeker als mensen daar
goed de pistes kennen.
Aangezien Mieke last van haar knie had, zou Guus met
ons meegaan en voorop gaan als leider.
Hij kent de weg daar toch ook wel.
Nou dat hebben we die eerste dag geweten, boven aan
de piste was het, rechts of links af, en weg was Guus.
En wij maar turen, waar is die nou. Wat was het geval,
Guus had dusdanig donkere kleding aan dat we hem niet
konden herkennen. Wij vonden daar iets op.
Aangezien ik twee sjaals van M.S.C. bij me had, werd er een de volgende morgen dusdanig om Guus z’n hals
gedrapeerd, dat hij van ver te herkennen was, maar
ook de letters van M.S.C.
Zo werd ook nog reclame gemaakt voor onze club.
We vonden dat we jullie de bijgaande foto’s dan ook
niet konden onthouden.
Overigens heeft Guus het de hele week volgehouden
met deze sjaal,
en wij hadden een geweldige vakantie.
Leo, Marjo, Arie en Gerrie

Wandelen op 13 maart met Martin Butink en Corrie Mommen
De eerste wandeldag van 2011 starten we vanaf de parkeerplaats van Brasserie ’t Withuis in Withuis-Eijsden. De
route leidt door het Maasdal tussen Withuis en Rijckholt. Om zoveel mogelijk leden de mogelijkheid te geven mee
te wandelen hebben we de wandeling gesplitst in:
 een dagwandeling met Martin , start om 10.00 u., ca. 14 km
 een middagwandeling met Corrie, start om 13.30 u., ca. 7 km
De bedoeling is dat beide groepen elkaar aan het einde van de wandeling treffen in “ ’t Withuis”. Het team van
wandelleiders hoopt dat de “nieuwe formule” werkt en we veel deelnemers mogen welkom heten.
Voor de wandelleiders is het prettig te weten wie zij mogen verwachten. Je kunt je dan ook graag aanmelden:
bij Martin: 043 - 40 70 336 - m.butink@ziggo.nl
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bij Corrie: 043 – 36 30 253

- corrie.mommen46@home.nl

Nieuwjaarsreceptie op woensdag 5 januari.
Op deze koude gladde eerste woensdag van het jaar verzamelden zich toch een redelijk aantal clubleden om met
de aanwezige trainers te gaan bewegen. Aangezien de tartanbanen niet gebruikt mochten worden, werd dat dus
een wandeling in tempo met oefeningen, weer eens wat anders als rondjes rennen op de baan.
Na afloop en na de douche gauw naar de kantine, waar de champagne al klaar stond. Marjo en Pierre hadden ons
bij het jubileum als kado de champagne en de hapjes aangeboden. En dit moet gezegd worden, het was
fantastisch! Jammer dat er door de slechte weers -en wegomstandigheden heel wat leden verstek hebben moeten
laten gaan. Ze hebben allemaal wat gemist. Het was ontzettend gezellig en het leek wel of Marjo en Pierre een heel
buffet hadden klaargemaakt. Namens alle aanwezigen, nogmaals heel hartelijk dank.
Door de slechte omstandigheden van de wegen werd het niet erg laat, maar het was heel gezellig. We hopen dat er
volgend jaar wat betere omstandigheden zijn, zodat wat meer leden aanwezig kunnen zijn.
Gerrie

Leef Marjo, Pierre en eure staf,
Bij us veertegjaoreg zjubilei kraoge veer dee prachtige
kedobon vaan uuch, dee veer mochte verzèllevere bij
uzze nuijaorsborrel.
En wat veur ‘ne borrel! Daor waor zoe riekelek
champagne en e hepkesbuffet boeste neet euver heen
kós kieke.
Mèr de weergode goejde kilo’s root in ‘t heerlek ete.
‘t Waor zoe spekglad dat väöl trouw gaste vaan uzze
nuijaorsborrel neet de weeg op dorreve. En die dat wel
hóbbe gedörf, höbbe ‘n zöch vaan verliechting geslaak
tot ze weer gans thoes gekoume zien.
Dat waor netuurlek erg spietig veur al ‘t heerleks dat
geer klaorgemaak had. Mèr wee devaan genote heet,
zag dat ‘t grandioos waor en daorveur vaan us allemaol
‘ne groete MERCI!
Kompleminte naomes al eur fans vaan M.S.C.,
Maastrichtse Ski Club

Convocatie

maart 2011

Pagina 4

’t bestuur

Even aandacht voor………………

een serie interviews door José Smeets
= aflevering 5 =

Marjo Schmitz

De Maastrichtse Ski Club heeft een aantal leden van diverse pluimages. Er zijn leden
die graag op de voorgrond treden, maar er zijn ook clubleden die liever op de
achtergrond opereren en op die manier hun steentje bijdragen aan de club.
Marjo Schmitz staat liever niet zo in de belangstelling, maar Marjo was toch bereid in
gesprek te gaan met mij over de Skiclub en ik stelde haar de volgende vragen.
Hoe word je als bewoner van Einighausen lid van de Maastrichtse Ski Club?
Begin jaren 90 gingen Leo en ik naar de Algemene Leden Vergadering van de Neder-landse Ski
Vereniging en daar hoorden we dat er in Maastricht een kunstskibaan was op de Dousberg. Dat vonden
we interessant en we hebben toen informatie opgevraagd en zijn lid geworden. Verder vonden we het fijn
dat er het hele jaar door getraind werd speciale skigymnastiek met looptraining.
Wat vind je aantrekkelijk aan de club?
Ik train altijd bij de lopersgroep en daar heb ik een goede band mee opgebouwd, ondanks het
leeftijdsverschil dat in deze groep toch wel groot is. Met deze groep train ik op woensdagavond en ook op
zondag en dat zijn wel heel ludieke trainingen. Ik denk hierbij b.v. aan de training met Pasen, toen op de
Observant twee paashazen rondliepen die kwistig paaseieren uitdeelden. Of het champagne ontbijt dat
een keer op d’n Observant werd gehouden. Leden sponsorden
dan het ontbijt en natuurlijk de champagne. Je begrijpt dat dat
wel eens uit de hand is gelopen.
Jij doet ook mee aan wedstrijden. Wat is daar zo leuk aan?
De laatste jaren niet meer. De groep van wedstrijdlopers werd
steeds kleiner en daarom ben ik ermee gestopt. Ik liep
voornamelijk lange afstanden. Drie jaar geleden heb ik de Encibergloop gewonnen. Ik was al vaker als tweede of derde
geëindigd maar nu had ik de eerste prijs. Dat was geweldig. Ik
kreeg een afschuwelijke beker. Alle medailles en bekers die ik
gewonnen heb, heb ik bewaard en af en toe kijk er eens naar
en dan vind ik het leuk dat ik zoveel prijzen in de wacht heb
gesleept.
Hoe bereid je je voor op een wedstrijd?
In de tijd dat Gert Lammer trainer was, bereidde hij ons voor op
de wedstrijden met een speciaal loopschema. Ik zorgde ervoor
dat ik kilometers in mijn benen had. B.v. voor de halve marathon
Maastrichtse Ski Club
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Bilzen-Bilzen of de halve marathon van Maastricht. De gezelligste loop vond ik de Observantloop met
start en finish op het Vrijthof. Het was meestal goed weer en de ambiance op het Vrijthof had het
helemaal. Na afloop een terrasje pikken en op een keer zijn we zo doorgezakt dat de parkeergarage dicht
was en we met de trein naar Einighausen moesten.

Wat is de laatste wedstrijd die je hebt gelopen?
De Venloop 10 km. Die wordt georganiseerd door BAM. Ik liep een prima tijd 49
minuten en dat was voor mij een goede tijd.
Zijn er nog loopwedstrijden waaraan je mee zou willen doen?
De Treechloop zou ik graag lopen, maar die valt altijd samen met de Venloop eind
maart en omdat Leo bij BAM werkt, doen we aan de Venloop mee.
Je heb sinds enige tijd een nieuwe trainer Gerrit Jan. Ben je al aan zijn manier van
trainen gewend?
Ja zeker. Gerrit Jan doet meer interval trainingen op de baan en hij loop ook veel in de bossen. We
trainen twee keer per week en de start is op zondagmorgen telkens ergens anders.
Er wordt wel eens gezegd: “Je trainer moet je haten”. Vind jij dat ook?
Nee helemaal niet, als je je trainer haat, dan houd je het niet lang vol. Je moet net een klik hebben met je
trainer, zodat hij het beste uit je haalt.
Heb je nog andere hobby’s?
Ja, muziek maken, ik trommel bij een Samba Band. Dat is een vriendenclub
die bestaat uit buurtbewoners uit Einighausen. We oefenen elke week en af
en toe hebben we een optreden. Denk maar aan het 40 jarig jubileumfeest
van de Skiclub, waar we ook een optreden hebben verzorgd.
Welke advies zou je de Maastrichtse Ski Club willen geven?
Het gaat heel goed met de club. Het feit dat ze een groep Nordic Walking
hebben gevormd, was een heel goed idee. Daardoor kunnen veel leden als ze
ouder worden, langer meetrainen. Een prima initiatief en ik zou zeggen: Ga zo
door!
Marjo, hartelijk dank voor dit gesprek.

José Smeets

Marjo in actie tijdens
M.S.C.-jubileumfeest

José Smeets verzorgt regelmatig een interview voor M.S.C. om onze leden wat
nader te leren kennen. Zo werden o.a. onze trainers Jules Hochstenbach en Gerrit
Jan van Lonkhuyzen in het spotlight geplaatst, evenals onze leading lady Irene
Schelling en nestor Léon Daemen.
José is een van onze vele steunpilaren die de onderlinge band sterk houdt.
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M.S.C.-website:








Onze convocatie bevat verslagen van onze activiteiten.
Reportages en veel meer foto’s staan op onze website:
Langlaufreis Lungau
Houthem Sint Gerlach
Verrassingswandeling
Mescherbegrloop
Skiën Snowworld
Drukkerijmuseum
Wandelweekend Irrhausen
www.maastrichtseskiclub.nl

Mescherbergloop, 12 december 2010

door Gerrit Jan van Lonkhuyzen

Hoeveel soorten modder bestaan er, denkt u? Helemaal zeker weten we het nog steeds niet maar na de
laatste Mescherbergloop weten we zeker dat er meerdere soorten zijn. Onderweg telden we:
~ gewone modder
~ natte, zuigende modder
~ modder met prikkeldraad, waar je met je kleren en veters achter kon blijven hangen
~ modder die je voeten vastzuigt
~ modder vermengd met sneeuw
~ modder onder rottende bladeren
~ modderspatten van degene die voor je loopt ……..
Kortom als je niet van hardlopen in de natuur houdt, heb je in Mesch niets te zoeken.
Het is en blijft een van de zwaarste
hardloopwedstrijden van ons land. Met veel
klimmetjes, zwiepende takken, trappen, modder
dus en de beroemde 184-tredentrap in het
Savelsbos.
De week ervoor hebben we het “inlopen”
moeten staken omdat de regen, sneeuw en ijs
zeker tot kneuzingen en scheuringen hadden
geleid als we waren doorgelopen.
Nu, tijdens de wedstrijd zelf was het parcours wel goed begaanbaar, maar erg
modderzwaar dus.
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Vier M.S.C.-ers deden mee en eindigden na 16 kilometer als volgt:
Guus Queissen
John Jennekens
Jo Hos
Gerrit Jan van Lonkhuyzen

1.41.54
1.30.57
1.30.24
1.20.21

Chapeau die hards, weer een staaltje van verknochtheid aan jullie grote liefde:
HARDLOPEN !

Regionale loopwedstrijden

27-mrt

13:00

3-apr

11:00

2011

Venloop

21

Venlo

Parelloop

5-102021
42,2

Brunssum

11,5

Maastricht

Rotterdam

10-apr

11:00

Rotterdam Marathon

17-apr

14:00

Treechloop

8-mei

9:00

14-mei

17:00

Geuldalloop

10,8

Berg en Terblijt

15-mei

11:30

Heideloop

16,1

Landgraaf

11:00

26-jun

8:00

5-102015
100 Km

Maastricht

12-jun

26-jun

15:00

Bilzen Run

21

Bilzen (B

3-jul

11:00

Bemels beste

5 / 15

Bemelen

17-jul

11:00

Haarderluip

5-okt

Borgharen

21-aug

15:00

Champignonloop

3-sep

20:15

Nacht van Maarland

11-sep

11:15

Mergelland Marathon

Maas Marathon

Maastrichts Mooiste
Vaals-Venlo

21 / 42

5,5 / 13
5 / 10

Vise (B)

Vaals

Val-Meer (B)
Maarland/Eijsden

25 / 42

Meerssen

21

Maastricht

25-sep

12:00

Sint-Pietersbergloop

6-nov

11:00

ENCI bergloop

10,5

Maastricht

13-nov

11:00

Les 4 Cimes Herve

33,3

Battice (B)

14:00

Mescherbergloop

15

11-dec

Eijsden (NL)

Startgeld wordt door M.S.C. betaald.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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De wandelcommissie spreekt:
Het wandelweekend voor 2011 ligt vast. De data zijn zaterdag 22 en zondag 23 oktober 2011.
En waar gaan we naar toe? Wel, naar de vrijwel meest oostelijke punt van de Ostkantons in België.
De omgeving van het plaatsje Manderfeld in de Hoge Ourvallei, onderdeel van het Natuurpark Hoge Eifel,
wordt ons wandelgebied. Wandelingen tussen velden, door weilanden en door bossen, hopelijk in fraai
kleurenpalet. Daarna goed toeven met drank en spijs en welnessmogelijkheden zoals spa, sauna en ?
Nou ja, laat je verrassen door de wandelcommissie.
Meer gegevens en aanmeldmogelijkheden volgen in de volgende convocatie.
Tot ziens in de Hoge Ourvallei!

Sportpark Jekerdal -

Kantine Biesland - M.S.C.

Sportpark Jekerdal is onze favoriete trainingsplek met zijn atletiekbaan en prachtige uitvalsbasis
naar het mooie Jekerdal, het Encibos en “onze” knusse kantine met Marjo, Cindy en Petra.
Maar niet alleen de leden van de Maastrichtse Ski Club koesteren Sportpark Jekerdal als hun
sportieve home. Hetzelfde geldt voor de leden van Atletiek Maastricht, de Zweitlanceurs, Uros,
Marathon 86, Triathlonclub, SC Jekerdal, TC Kimbria en MIK.
Van deze medegebruikers ontmoeten we in de kantine hoofdzakelijk sporters van Atletiek
Maastricht en af en toe een paar Zweitlanceurs. Natuurlijk kan het daarbij voorkomen dat eerdere
kantinebezoekers hun droge sportkelen al gespoeld hebben als wij na de training onze entree
maken. Dan is het inderdaad wel eens een luidruchtig lokaal, maar hiervoor moeten we begrip
opbrengen. Het omgekeerde komt ook voor en de kantine kan toch
alleen bestaan mede dank zij de mede-gebruikers.
Als bestuur vonden we het nu niet bepaald slecht nieuws dat onze
nieuwe wethouder van sport Gerdo van Grootheest in januari jl. aan
de financiële noodrem heeft moeten trekken.
Even de oude en nieuwe plannen samengevat :
Het uitvoeringsplan voor de spreiding van sportaccommodaties omvat:
1. multifunctionele accommodaties met professioneel beheer en
toezicht, 2. vitale verenigingen en 3. sportstimulering.
Momenteel wordt deze opzet getest d.m.v. een zogenaamde “pilot”.

Gerdo van Grootheest

Op 17 januari 2011 heeft het College het aangepaste uitvoeringsplan voor de spreiding van de
buitensportaccommodaties gepresenteerd aan de Commissie Breed Welzijn:
In de afgelopen jaren heeft het accent gelegen op de sportaccommodaties.
De komende 2 jaar investeert de gemeente vooral in de andere onderdelen om de pilot van het
spreidingsbeleid compleet te maken. De gemeente heeft daarvoor tot de evaluatie in 2013 nog
€ 1,9 miljoen ter beschikking. Dat betekent dat een aantal geplande investeringen in accommodaties uitgesteld worden tot na de evaluatie.
Maastrichtse Ski Club
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Van het beschikbare budget krijgen de buitensportverenigingen ondersteuning aangeboden bij
het vitaal maken en houden van hun vereniging. Daarnaast organiseert een team sportconsulenten activiteiten op de verschillende velden om de Maastrichtenaar aan het sporten te krijgen.
Sportpark Geusselt Noord wordt afgemaakt; professioneel beheer en toezicht in de vorm van
sportparkmanagement wordt getest op de sportparken West, Geusselt en Itteren.
Op de overige parken doet de gemeente sober onderhoud, om te verzekeren dat er veilig
gesport kan worden. In 2013 beslist de gemeenteraad of het spreidingsbeleid
buitensportaccommodaties wordt doorgezet.
Aangepaste plannen met uitstel of afstel of toch een voortvarende aanpak zoals eerder
gepland (alle verenigingen naar de verbouwde en aangepaste voetbalkantine) :
we blijven zo lang mogelijk genieten van Sportpark Jekerdal – met z’n allen!

Lief en Leed
Eerst ons “lief” : Wies Daemen opperde het idee om na de zondagmorgentraining een gezamenlijk
Kerstontbijt op tweede kerstdag bij ”In Kanne en Kruike” te organiseren. Het resultaat was dat die
zondagochtend 18 mensen rond de tafel zaten Het uitgebreide ontbijt was prima verzorgd door huize
Brokamp en de ambiance zo levendig dat geopperd werd om er in 2011 “clubbreed” aandacht aan te
besteden. Wellicht zijn er nog meer leden die willen aanschuiven.
Wellicht ook “lief”: onze trainers hebben onlangs weer een reanimatiecursus gevolgd . Bovendien weten
ze waar op Jekerdal de AED te vinden is. Marjo c.s. weet waar de sleutel is en we kunnen dus rustig
sporten. Big trainers are watching us!
Natuurlijk hebben meerdere leden spontane, semipermanente en permanente troubles met hun
skelet: artrose in allerlei variaties van mild tot fnuikend. Herstel is niet mogelijk en daarom wensen we hen
allen een goede technische oplossing, geduld om de bestaande mogelijkheden zorgvuldig te koesteren
en te benutten. Illuster voorbeeld is Ton Martin die sinds drie maanden een nieuwe knie heeft, met
gemak 10 km loopt en van plan is zijn tweede knie ook te laten vervangen. Weg met het doemdenken!
Het leed komt deze keer van het overlijden van ons oud-lid Wil Meese – van den Eeden. Wil en haar man
John zijn voor vele leden nog steeds een deel van het M.S.C.-gebeuren, ondanks het feit dat hun
gezondheid hen enkele jaren heeft doen besluiten hun lidmaatschap op te zeggen. Wat telt zijn de vele
jaren dat zij M.S.C.-er waren en hun bijdragen aan onze club.

Beste John,
Namens alle M.S.C.-leden die jouw Wil gekend hebben, betuigen wij ons medeleven
met je enorme verlies. Allen die Wil kenden, droegen haar een warm hart toe door
haar hartelijke persoonlijkheid.
Hoewel we wisten dat het de laatste tijd steeds stiller rond haar werd, was het toch
een schok toen we hoorden dat Wil overleden was. Nu is het nog stiller om jou
heen doordat je niet meer voor haar daar kunt zijn als stille getuige van haar
enorme verdriet en jullie onmacht om het tij te keren.
Maastrichtse Ski Club
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Jammer genoeg waren we door onze jaarlijkse wintersportreis niet op de hoogte van haar heengaan en van de
begrafenis. Je hebt dus slechts enkelen van ons ontmoet om ons medeleven te verwoorden. Dat was jammer, want
ongetwijfeld waren we met velen bij haar afscheid aanwezig geweest.
John, je hebt nog steeds veel vrienden bij M.S.C., die het fijn zouden vinden je weer eens te ontmoeten om je te
troosten door mooie herinneringen. Je bent meer dan welkom bij een van onze activiteiten, sportief of recreatief.
Heel veel kracht gewenst om je enorme verlies te kunnen verwerken.
Namens alle M.S.C.-leden,
het bestuur

Verrassingswandeling 12 december 2010

Verslag van Ine Hofman

Om 11.00 u. zondagmorgen verzamelden zich 17 sporters van M.S.C. bij de parkeerplaats van het Missiehuis in
Cadier en Keer. De meesten torsten een rugzak met de proviand voor onderweg. Martin Butink was de
wandelleider voor vandaag en bij zijn aankomst werd er snel navraag gedaan of er in verband met het winterse
weer ook pauzes gepland waren voor koude ledematen en voor de inwendige mens.
Na geruststellende informatie van Martin, gingen we op pad
richting Bemelen, door een prachtig stukje natuur. Af en toe viel
er een klein regenbuitje. Na anderhalf uur gelopen te hebben,
kwam we bij ons eerste stamineeke, waar we ons de koffie en
choco lekker lieten smaken.
Een klein halfuurtje later gingen we weer op pad in de richting
van de mergelgroeve in Margraten. Onderweg kwamen we nog
wat bergjes sneeuw tegen en ja hoor, sommigen moesten toch
even met de voetjes erdoorheen.
Bij wat boomstammen en bakken werden de rugzakken
geopend en werd het startsein gegeven voor een pick-nick
midden in de natuur. Daarna ging het verder richting Berg en Terblijt.
De weergoden waren ons vandaag beslist wel gunstig gezind.
Na een flinke afdaling door het bos kwamen we bij een tweede cafeetje, compleet met open haard. Daar was het
goed toeven met allerlei lekkere bieren van het vat.
Maar ook vandaar moesten we weer verder voor het laatste deel van ons
parcours. Na een half uur waren we terug bij onze auto’s. En dat was het
moment dat we te horen kregen wat de “verrassing” was.
Martin vertelde dat we naar de Schout Stasstraat moesten gaan en daar
naar Elly en Ton want zij stelden hun huis voor ons ter beschikking.
Ook de wandelaars die de “kleine ronde” vanuit Berg en Terblijt onder
leiding van Nico Ummels gelopen hadden, kwamen vrijwel gelijktijdig bij
Elly en Ton aan. Hun gelederen waren voor het wandelen sterk uitgedund
doordat leden op het laatste moment hadden moeten afhaken vanwege
fysieke perikelen. Bij Elly en Ton vond iedereen zich tenslotte weer
gezellig terug.
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We kregen een meer dan hartelijke ontvangst met koffie en pannenkoeken-van-het-huis, daarna heerlijke ouderwetse snertsoep met alles erop en erin, met roggebrood en katenspek, daarna bloedworst met appeltjes uit
grootmoeders’ tijd, eigengemaakte gehaktballen en natuurlijk de nodige wijn en alle andere denkbare drankjes.
Het was grandioos wat ze allemaal gemaakt hadden. Chapeau voor jullie twee!
Na de nodige uurtjes van gezellig samenzijn en na een
dankwoord van Marcel ging iedereen voldaan naar huis.
Martin bedankt voor de gezellige wandeling en zeer zeker
voor de stamineekes.
Nico dank voor je bereidwilligheid als wandelleider in te
springen, voor het “ijzige” voorlopen en de wandeling
“en petit comité”.

Gastvrouw Elly

Gastheer Ton

Langlaufreis naar Mariapfarr

Januari 2011

Verslag van Harry Peukens

Vertrek op zaterdag, 29 januari, met eigen vervoer richting Mariapfarr in
Lungau, Salzburgerland. Het was uitstekend weer om te rijden. De
tomtoms leverden redelijk goed werk, hoewel niet iedereen op "Truus"
vertrouwde en kozen voor eigen navigatie voor het omzeilen van de files.
Uiteindelijk waren we allen toch ruim op tijd aanwezig bij het Hotel Aloisia en
konden, na indeling van de kamers, douchen etc. genieten van het avondeten.
‘s Zondags werd de omgeving verkend, ski's gehuurd en vervolgens de eerste
loipes genomen in prachtig zonnig weer.
Voor ondergetekende werd het de eerste vuurdoop. Ondanks deskundige
begeleiding was het spreekwoord “met vallen en opstaan moet je het leren”,
van toepassing. Voor het overige was het voor iedereen wat wils.
Op woensdag moest Beek helaas de vakantie afbreken i.v.m. familieomstandigheden.
De volgende skipisten werden bezocht :
zondag:
Prebersee
maandag: Tweng
dinsdag: Obertauern

woensdag: Schönfeld
donderdag: Tweng
vrijdag:
Prebersee, met als afsluiting terug in het hotel
het avondeten bestaande uit streekgerechten

Woensdag werden we getrakteerd op lifemuziek t.g.v. paralympische spelen voor gehandicapten in Lungau.
Het was een gezellige avond met trotse medaille-winnaars, waarbij de polonaise niet ontbrak.
Na het ontbijt op zaterdag ging iedereen voldaan terug richting
Maastricht en omgeving.
Bij deze wil ik iedereen van de groep bedanken voor de “gastvrijheid”
die ik als nieuw lid mocht ondervinden tijdens deze reis.
Hopelijk tot een volgende keer.
Vriendelijke groet : Harry Peukens.
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