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Agenda:
vrijdag
zondag
zondag
zondag
dinsdag
vrijdag
zondag

3 juni
19 juni
2 juli
17 juli
26 juli
12 augustus
14 augustus

13.30 u.
10.00 u.
13.00 u.
9.15 u.
20.00 u.
20.00 u.

Variamiddag
Mergelweg
Dagwandeling Corrie Mommen NS Maastricht
Trainers-bestuur-dag
Fietsdag
Bestuursvergadering
Algemene ledenvergadering
Seizoensopening

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”
Treechloop 17 april 2011
M.S.C.-deelnemers:
Monique Lennertz, Guus Queisen, Jo Hos,
Leo Schmitz, Thea van Asselt en Mirjam Weemhoff

Deelname aan trainingen en
andere activiteiten van de
Maastrichtse Ski Club
is voor eigen risico.
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Een bizarre kreet, maar het is wel de realiteit want op 21 juni begint de zomer. Als we dan nog beter
weer krijgen dan we in de lente al gehad hebben, krijgen we een mooie fietszomer.
Dus M.S.C.-ers begin al maar je fiets in orde te maken, banden oppompen en controleren en de ketting
smeren. Want als het kwik boven de 25°C komt , gaat Betty op dinsdagsmiddags en woensdagsavond
fietsen in plaats van trimmen. En op zondag 17 juli hebben we weer onze M.S.C.- fietsdag onder
professionele leiding van Mat Heygele. En dat Math weer een mooie route voor ons uitgestippeld heeft,
daar kunnen we op rekenen want dat weten we nog van voorgaande fietstochten.
En dit jaar zal hoogstwaarschijnlijk ook de elektrische fiets zijn intrede gaan doen bij de M.S.C.fietstochten, want het flexibele M.S.C. gaat met zijn tijd mee en de elektrische fiets gaat in de toekomst
ook bij het beeld van M.S.C. behoren. Zodoende kan niemand meer zeggen dat het te hard of te ver gaat
want de voortschrijdende techniek helpt je vooruit.
Dus beste leden laten we zo lang het mogelijk is, genieten van onze mooie streek en al fietsend,
rennend, nordic walkend of wandelend onze conditie en gezondheid opbouwen c.q. op peil houden.
Zodoende zullen we in het skiseizoen weer ons voordeel ervan kunnen hebben.
Dus laat je gezicht zien bij de vele M.S.C.-activiteiten.

.

Groetjes ,

Ledenmutaties:

In de afgelopen drie maanden waren er geen wisselingen in het ledenbestand.
Nieuwe leden blijven natuurlijk welkom en de beste methode is de nog steeds de
mond-tot-mond reclame gebleken. Hoort zegt het voort!

Oproep kopij :
Voor deze convocatie zond Leo Schmitz een oproep in voor het bouwproject in Ghana
waaraan hij in juni aan deelneemt. De oproep en zijn reactie vind je op pagina 9.
Hij heeft al heel wat sponsors vergaard maar iedereen kan nog een steentje bijdragen.
Leo neemt ze graag mee naar Ashanti!
Veel M.S.C.-leden hebben onlangs tijdens de toneelvoorstelling van Toneelvereniging De Roeze Koille “Boerenbont
en roej lempkes” in “ut Keerhoes” in Keer de reis van Han Eijssen naar Zuid-Afrika gesponsord. Han heeft een
verslag van haar reis gemaakt. Dat kun je vinden op pagina 11 en 12.
Wil je informatie met M.S.C.-leden delen in de eerstvolgende convocatie, stuur deze dan vóór 15 augustus naar:
info@maastrichtseskiclub.nl; van.duurling@zonnet.nl
of naar Witmakersstraat 12A, 6211 JB Maastricht
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Een Martin Wandeling
Ons verzamelen 13 maart bij het “Withoes” in Eijsden.
Dat gebeurde dan ook.
Een gezelschap van zes personen, c.q. wandelliefhebbers.
Met Martin vertrokken we richting Mesch, het zuidelijkst gelegen dorp van Nederland.
Dan vervolgens toch langs de grens Nederland- België.
Martin is een natuurmens en een buitenmens. Hij weet dan ook veel van landbouw en tuinbouw.
We konden dan ook volop luisteren naar naar zijn kennis over het Limburgse landschap.
Bovendien volgt Martin een cursus “vogels leren herkennen”. Althans zo had ik het begrepen.
Wij werden dan ook attent gemaakt op bijvoorbeeld de kiekendief en de buizerd, maar vooral op de twee
prachtig bont gekleurde boomspechten, die samen hun bekende lentedansje aan het maken waren.
Na toch voor enkelen onder ons een rumoerig carnavalsweekend achter de rug te hebben, hing nu echt de
lente in de lucht. Kiky en Marcel konden hun Duracel batterijen weer eens goed opladen. Er werd heel wat af
gekwebbeld tijdens de wandeling en terwijl Harrie af en toe een foto kiekte met zijn gsm, kwamen we aan bij
uitspanning “De Bosrand” aan de St. Geertruiderweg. Lekker smaakte de koffie en de ” vlaai van Lemmens”.
Toen richting Rijckholt , waar we op wat bankjes onze vers gesmeerde broodjes opaten.
Even nog de kerk van O.L. Vrouw Onbevlekt Ontvangen binnen, waar de wierook nog goed te ruiken was
van de zojuist afgelopen H.Mis.
Vervolgens weer richting Mesch. Alles bij elkaar was het toch weer een fijne natuurwandeling, met een leuk
gezelschap.
Dat gezelschap Lea, Harrie, Kiky , Marcel en Pieter wil Martin dan ook danken voor zijn mooi geplande
wandeling.

Pieter

Kerk van
O.L.Vrouw Onbevlekt Ontvangen
in Ryckholt
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Een Corrie wandeling

Op dezelfde zondag 13 maart waarop Martin zijn dagwandeling hield, heeft Corrie Mommen een kortere versie van
7 km. voor de seniorwandelaars uitgestippeld.
Deze wandeling die om half twee begon, vertrok ook bij de parkeerplaats van het Withoes in Eijsden.
Corrie bracht ons via de dorpskern van Mesch naar mooie hellende holle wegen, waar de prille lente zijn eerste
groene knopjes liet zien. We konden volop genieten van de mooie natuur en de diverse prachtige uitzichten, zoals
de ons welbekende St. Pietersberg.
Het parcours volgde het eerste deel van de Mescherbergloop (die telkens in december gelopen wordt) tot aan de
koffiepauze in de Bosrand. Hier hebben we genoten van de mooie ambiance en de tentoonstelling oude
gereedschappen die aan de muur hingen en die door de meesten van ons wel herkend werden.
Na de koffie bracht Corrie ons weer richting Eijsden, over dezelfde wegen en paden als die van het laatste deel van
de Mescherbergloop, maar vandaag hadden we niet zo’n glibberige wegen als in december.
In het Withoes aangekomen hebben we onder het genot van een kop koffie en een pint nog eens gezellig
nagebabbeld over de mooie wandeling die we met Corrie gelopen hebben.
Het was wel geen dagwandeling, maar wel een wandeling die ons veel voldoening gegeven heeft en zeker door
veel seniorwandelaars gewaardeerd werd. Wij hopen dan ook dat we nog veel van deze halve-dagwandelingen
mogen lopen.
Corrie bedaank naomes Marie-Paule, Thea, Paul, Ellis, Elfriede, Paula, Wies, Fia en

“t Withoes in Eijsden
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Venloop: genieten, genieten, genieten

Bijdrage van Nico Ummels

De Venloop is de halve-stadsmarathon van Venlo. Het parcours loopt door de straten van groot-Venlo. De
laatste meters lopen over de Venlose Parade met de finish voor het prachtige, monumentale Venlose
stadhuis.
De eerste Venloop in 2006 was een overweldigend succes. Met 2200 deelnemers was het toen al een van
de grotere evenementen in de regio Inmiddels is het uitgegroeid tot een jaarlijks terugkerend evenement.
In 2010 vierde de Venloop haar eerste lustrum met ruim 8600 lopers aan de start.
Ook in 2011 deden Leo en Marjo weer voor de derde keer met succes aan deze loop mee.

Uitslagen Venloop 27 maart 2011
Afstand
Marjo Schmitz
Leo Schmitz

M.S.C. – fietsdag

10 Km
10 Km

Tijd

48.20
51.34

Snelheid
12.414 km/u
11.635 km/u

zondag, 17 juli 2011

Categorie plaats
5 / 112
37 / 173

o.l.v. Math Heijgele

Ook dit jaar heeft Math de hele route al in zijn geheugen opgeslagen en we kunnen ons dus weer aan zijn
goede zorgen toevertrouwen.
We vertrekken om 9.15 u. vanaf de parkeerplaats van het ZWEMBAD Dousberg
voor een tocht van 40 – 60 kilometer, afhankelijk van het weer en de ervaringen
van de dag. Math zorgt ervoor dat we via een mooi parcours weer op onze
thuisbasis terugkomen.
Zorg dat je er weer bij kunt zijn !
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Variamiddag 1 april 2011

Wandeling rond Vijlen

met Lou de Sterke

Een wandeling vol afwisseling heeft Lou ons bezorgd. Van de
moderne kunst van Desirée Tonnaer aan de start, langs vaak
zeer oude wegkruisen, door holle wegen en nog kale bossen,
langs veel soorten lentebloemen en mooie vakwerkhuizen.
Een stuk prachtig Zuidlimburgs heuvellandschap
met oogstrelende panorama’s en ook gevaarlijke hindernissen met waarschuwingen voor een
gevaarlijke loslopende boerin

–

en een heus “moordkruis”, weliswaar uit 1653.
Ook werden we meerdere keren opgeschrikt
door angstige kreten “pas op auto!”, maar
het bleek telkens een onzichtbare spookrijder te
zijn, die alleen door Marie-Paule herkend werd
onder de uitroep “één april!”.
Tussen de bosanemonen, klein hoefblad, kleine maagdenpalm,
witte klaverzuring, bloeiende liguster en speenkruid door konden
we genieten van de romantiek van onze voorvaderen, die hun
hartenkreten op veldkruisen kerfden, zoals:
~ gegroet o kruis onze enige hoop
~ Heer geef oos kracht, geduld en macht,
os krúúts te drage ohne te klage
~ Heer uw zegen op onze wensen
~ Nestor Martin 17737 – met een “Slivvenier”
met nog steeds bloedend hart!

Aan de rand van het Vijlenerbos bewonderden we het Mariabeeld met complete kruisweg.
En zelfs bij het beloofde pinteke worden we omringd door het Rijke Roomse leven: een grote en
bonte verzameling beelden, missalen, schilderijen en foto’s. Zelfs het servies goed was voorzien
van engeltjes, zowaar Italiaanse snoepjes van Michel Angelo.
Lou, we hebben genoten en
willen je daarvoor bedanken!
Harry, Lea, Marie-Paule, Jan,
Joke, Nico, Marie-José, Irene,
Gerrie en Elle
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TREECHLOOP

34e Treechloop

2011

door Gerrit Jan van Lonkhuyzen

Zondagmiddag, 17 april 2011, de zon schijnt en zes lopers van M.S.C. staan
klaar om het seizoen te openen. De Treechloop. Al jaren een vast onderdeel
op het loopprogramma en al jaren hetzelfde parcours. Dat is fijn, want dan kun
je mooi tijden vergelijken. Andere wedstrijden wijzigen met grote regelmaat
hun parcours en dan is een vergelijking onmogelijk.
De Treechloop niet: bij het café beginnen, langs de Enci en dan de
Knobbelenberg op. Als je daar boven bent en je hebt nog adem dan
ligt er een schitterend parcours voor je te wachten.

Over de Sint Pietersberg, langs de boerderij van Caestert, waar met dit warme weer gelukkig (een beetje) water te
krijgen was. Dan om de Observant heen en door het Encibos weer richting Slavante. Beneden bij het kanaal aangekomen is het nog 900 meter. Meestal heb je dan nog zo weinig energie dat dit veel langer lijkt maar de finish komt
uiteindelijk toch in zicht. De M.S.C.-ers waren goed voorbereid, ondanks de afwezigheid van de trainer de laatste
drie weken. Misschien liepen ze daarom wel zo goed. Kijk eens naar de tijden:
Thea van Asselt
56 minuten 50 seconden
Jo Hos
58,06
Leo Schmitz
58,34
Monique Lennertz
1.02,31
Mirjam Weemhoff
1.02,34
Guus Queissen liep ook mee maar zijn uitslag is in de uitslagenlijsten niet terug te vinden. Waarschijnlijk liep hij te
snel voor de tijdwaarneming…..
Van vergelijken voor de M.S.C.-ers komt niet heel veel terecht. Van de lopers van dit jaar, liep alleen Monique vorig
jaar ook. Dit jaar liep ze de 11 kilometer ruim een minuut sneller!
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Mechelen,

Goede vrijdag 22 april 2011

Vollemaanswandeling

Het is rond half acht als het Dr. Janssenplein in Mechelen
gezellig vol begint te worden. Welgeteld 19 romantici
verzamelen zich voor de jaarlijkse Vollemaanswandeling,
die dit jaar uitgestippeld is door Paul Houx.
En Paul heeft niet teveel beloofd:
een glooiend landschap en mooie
vergezichten, bloemen in groene weiden en bloeiende bermen.
Zwartwit geblokte vakwerkhuizen en dikbilkoeien als landelijk decor.
En natuurlijk de Limburgse wegkruisen en Mariabeelden.
Al keuvelend trekt alles aan ons oog voorbij.

En passant geven Paul en Arie uitleg over het ontstaan van het
miljoenen jaren oude Geuldal.

Bij het leegstaande buitengoed van de Paters Redemptoristen uit
Wittem trakteren Kiek en Marcel op paasbrood en paaseiren. Na
een pauze in “de Rozenhof” is het duister ingevallen en
vervolgen we de route met zaklampen en soms ook
angstkreetjes. Na nog een enkele heuvel op en af gaat het traject
grotendeels langs de Geul. Niemand die in het water kiepert,
maar wel wordt in een “vlaai”getrapt. Vlaaiengeur en maneschijn!

En de maan? Die houdt zich schuil achter de wolken, maar de
hemel laat ons wel wat vrolijk twinkelende sterren zien.
Paul, heel hartelijk dank! Het was een boeiende, afwisselende
en gezellige tocht.
Marie-Paule, Jan, Gerrie, Arie, Wies, Peter, Ine, Corrie, Leo,
Marjo, Pieter Kiek, Marcel, Ellis, Lea, Harrie Sangers, Harry
Hutschemakers en Elle
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Beste familie en vrienden,

9 mei 2011

Van 18 tot 26 juni ga ik met Habitat for Humanity op bouwreis naar Ghana. Ik ga een week lang huizen bouwen met
de lokale bevolking.
Bouw je ook mee? Niet letterlijk met je handen in de aarde, maar vanachter je pc door het bijzondere werk van
Habitat in Ghana financieel te steunen.
We gaan naar de Ashanti regio. Dat is een van de allerarmste gebieden in Ghana waar duizenden gezinnen wonen in
schamele krotten met lekkende daken, zonder sanitaire voorzieningen.
Met deze bouwreis wil ik mijn steentje bijdragen aan een betere toekomst voor deze families. Daarom werk ik een
week lang mee aan de bouw van veilige huizen voor een aantal gezinnen.
De bouwreis is mogelijk gemaakt door mijn werkgever BAM Woningbouw. Naast mijn fysieke hulp wil ik ook
graag een extra financiële bijdrage bieden om nog meer mensen in Ghana een dak boven het hoofd te geven. En dat
is de reden dat ik jouw hulp inroep!
Klik op onderstaande link om eenvoudig en direct je steentje bij te dragen aan ons (tweede) virtuele huis:

http://www.buildwithme.org/nl/h/uvjFLW
Zo bouw jij ook mee aan huizen voor de Ghanese bevolking.
Wil je mijn ervaringen in Ghana volgen? Dat kan via onze BAM 2011 weblog;
http://www.buildwithme.org/nl/projecten/ghana/blogs/blogs_item/t/bam_2011
Alvast hartelijk dank! Ook namens de nieuwe bewoners in Ghana

Beste donateurs,

Leo Schmitz

27 mei 2011

Door jullie geweldige steun en die uit mijn vriendengroep en familieleden hebben we samen tot heden twee
huisjes van € 400,00 gerealiseerd voor Habitat for humanity; daarvoor mijn dank. In de wandelgangen hoor ik dat
er mensen zijn die ook wilden doneren maar problemen hebben met het overmaken via de website.
Voor deze mensen zou ik willen voorstellen om het geld op mijn rekening over te maken waarna ik met dit geld een
nieuw huis ga opstarten waar te zien is wie dit allemaal gesponsord heeft en als het wenselijk is voor hoeveel. Mijn
banknummer is 147646766 Rabobank Sittard t.n.v. L.W.J. Schmitz onder vermelding van sponsoring Ghana.
Dus schroom niet om mij te bellen als er nog vragen zijn en volg mij vanaf 18 juni via Hyves link:
http://ghanabouwgroep2011.hyves.nl/ of deze link:
http://www.bouwmee.nl/projecten/ghana/blogs/blogs_item/t/bam_2011

Groetjes,

Leo Schmitz

tel: 0610908182.

Al vijf jaar lang steunt BAM Woningbouw Habitat for Humanity.
Financieel - bijvoorbeeld via de kerstgiften van medewerkers die hun
kerstpakket afstaan aan Habitat - en fysiek via de bouwreis.
Ook dit jaar organiseert BAM weer een bouwreis naar Ghana.
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Regionale loopwedstrijden

2011

Maastrichts Mooiste
12-jun

11:00

26-jun

8:00

26-jun

15:00

Bilzen Run

3-jul

11:00

17-jul

Vaals-Venlo

5-10Maastricht
2015
100 Km Vaals
21

Bilzen (B

Bemels beste

5 / 15

Bemelen

11:00

Haarderluip

5-okt

Borgharen

21-aug

15:00

Champignonloop

3-sep

20:15

Nacht van Maarland

11-sep

11:15

Mergelland Marathon

5,5 / 13
5 / 10

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)

11-dec

14:00

Mescherbergloop

15

Eijsden (NL)

Startgeld wordt door
M.S.C.betaald
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Zondag, 19 juni 2011 :
dagwandeling met Corrie Mommen en
middagwandeling met Paul Houx
Corrie en Paul nemen ons mee naar Sint-Martens-Voeren,
centraal gelegen in de Voerstreek en slechts één heuvel
verwijderd van Zuid-Limburg of het Waalse land van Herve.
Vertrek voor de dagwandeling: om 10.00 u vanaf NS
Maastricht-Centraal of om 10.30 u. in Sint-Martens-Voeren
vakwerkhuizen met silex (vuursteen)
vanaf parkeerplaats:voorbij de kerk rechtsaf en dan meteen links.
typisch voor deze omgeving
uit 18e en begin 19e eeuw
De middagwandeling start om 13 u. De startplaats wordt tijdig bekend gemaakt
Graag opgeven bij Corrie als je mee gaat met een van beide wandelingen want na afloop gaan we in
Sint-Martens-Voeren wat drinken. Voor de kerk links is er een mooie B&B-locatie, waar we wat kunnen
drinken op de binnenplaats. Als ze weten hoeveel mensen er + komen, zorgen ze voor vlaai en wat
hapjes en drankjes. Corrie tel.: 043 – 36 30 253, corrie.mommen46@home.nl
Maastrichtse Ski Club
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Hallo Mensen,

Hierbij een verslag van onze reis naar Zuid Afrika.

Door jullie gulle gaven hebben wij: Siny ( initiatiefnemer ) - Henk (haar man )
- Maartje (dochter ) - Lara - Sterre (collega onderwijzeressen) - Marij en ik
, ongeveer 120 kinderen ( verdeeld over 3 scholen) gelukkig kunnen maken met een nieuw schooluniform. Een uniform bestaat uit: schoenen - sokken - broek (of rok) - blouse en trui en kost 60 euro. We
zijn de uniformen met 2 care worksters gaan kopen en later zelf op de scholen gaan brengen.
Wij hebben ook Sally, de Directrice van Thembalethu ontmoet, die 3
weeskinderen heeft geadopteerd die permanent bij haar wonen, en
nog voor 14 weeskinderen zorgt, die in het weekend en schoolvakanties ook bij haar wonen. De vader van Sally (een Engelse
dominee) heeft Thebalethu in 1988 opgericht en Sally heeft zijn werk
voorgezet toen hij stierf. We zijn een avond uitgenodigd op de braai
bij haar thuis en haar kinderen hebben met veel enthousiasme een
voorstelling voor ons gedaan van dans en zang. We hebben geld
gegeven voor Thembalethu en een industriële wasmachine.
Thembalethu heeft een groep van care worksters die ze opleiden,
heeft op 2 plaatsen een ziekenpost en geeft hulp aan noodlijdende
gezinnen en kindsgezinnen d.m.v. voedsel en kleding (schooluniformen b.v.) en promoot een dans- en
zanggroep die binnenkort in Engeland en Ierland een tour maken om geld te kunnen genereren. (In de
recreatieruimte waar zij oefenen is vorig jaar licht aangelegd met het geld van Siny) .
Geeft workshops : schilderen - sierraden maken - kleding maken, en laat kinderen studeren. Op het
terrein van Thembalethu wordt nu een gebouwtje ingericht tot restaurant. En er is een crèche voor
weeskinderen die er ook eten, een keuken naaiatelier, kantoren, recreatieruimte en nog meer gebouwen.
Verder hebben wij zieken bezocht en veel kleertjes en ondergoed uitgedeeld. Siny had een propvol koffer
met kinderondergoed gekregen van de Hema in Volendam. Dat is heel goed van pas gekomen aangezien
veel kinderen bij het passen van de uniformen helemaal geen ondergoed bleken aan te hebben.
Ook werden bij 15 gezinnen (door een care workster aangegeven waar de
nood het hoogst was) voedselpakketten gebracht. Hiermee kunnen ze
zo'n 6 weken vooruit. Zo'n pakket bestaat uit: 25 kg maïsmeel, suiker,
zout, kaarsen, olie, zeep, rode bonen, rijst, pinda's, 2 bikken tonijn, uien, 1
kool, 1 grote pot pindakaas, sunlight-zeep om te wassen, limonadesiroop
en nog meer; zijn we daags tevoren gaan kopen en in grote plastic kuipen
gedaan. Dit brachten we deels met een pick-up - deels te voet (aangezien
de wegen te slecht waren) bij de mensen in hun hut of huisje.
De care workster Margaret ving elke dag 100 weeskinderen na school op, die bij haar te eten kregen.(als
er iets was) vnl. milly pap en bonen. Milly pap is erg voedzaam, maar vlg. onze maatstaven niet lekker..
Haar ijskast en voorraadkast hebben we gevuld, zodat ze een paar weken weer iets te eten kan geven.
Voor de opvangkinderen van Margaret hebben we een keer thuis pannenkoeken gebakken. Marij het
beslag gemaakt en Lara en Sterre een hele avond gebakken Met siroop en poedersuiker waren die
heerlijk. Elke morgen werden door Siny bij het ontbijt boterhammen met pindakaas gemaakt, die we
onderweg uitdeelden. Ook eten dat we over hadden, zoals bv. macaroni bolognaise, werd in lege potten
Maastrichtse Ski Club

Convocatie

juni 2011

Pagina 11

gedaan en onderweg uitgedeeld. We mochten niets weggooien van Siny. Veel mensen hier hebben
honger, zei ze.
Veel mensen zijn ziek, tbc en aids of HIV-besmet. Aan de kinderen kon
je het bv. zien aan de zweren die ze op hun hoofdje hadden en aan de
ogen en de huid.
Met Hannes (een blanke Zuid-Afrikaanse hulpverlener) hebben we 2
keer een vluchtelingenkamp (mensen uit Mozambique ) bezocht en
daar voor de meest noodlijdenden aardappelen en maïsmeel en bruine
bonen uitgedeeld. Een druppel op een gloeiende plaat, maar als
Hannes niets doet, gebeurt er helemaal niets.
Hannes probeert van overal en bij iedereen geld los te peuteren voor het vluchtelingenkamp. Er is
niemand anders die zich het lot van die mensen aantrekt. Zuid-Afrika laat vluchtelingen het land in, maar
dan houdt het op, geen geld, voorzieningen, niets. In het kamp leefden zo'n 1000 tot 1500 mensen en
kinderen. Geen water en geen elektriciteit, het stonk er en de kinderen zaten onder de vliegen. Kapotte
vuile kleertjes. De bedoeling van het kamp is dat de mensen er een paar maanden zijn en dan verder
trekken. Er waren ook mensen die werk hadden (als er werk was). Een werkster verdiende ongeveer 55
tot 70 rand per dag, dat is 6 a 7 euro ongeveer. Of op het land 20,-- tot 25,- euro per week.
Ook gingen we met Hannes zieke mensen bezoeken. Dat waren vaak emotionele momenten. Een vrouw
van zo´n 50 jaar die al 5 jaar op een vreselijk vieze matras met vieze lappen als dekens om zich heen lag.
Haar zoon verzorgde haar. De stank in het huisje was niet te harden.
Verder kwamen we bij bv. een blinde man aan wie Hannes alleen maar geld voor een brood gaf. Hij was
erg dankbaar. Erg jammer was dat je hem niet meer kon geven of voedsel in zijn hutje kon zetten, want
dat werd dan gestolen.
En een jonge vrouw met dochtertje, met voorheen een goede baan maar nu door aids niets meer kon en
ten dode was opgeschreven. En zo veel meer schrijnende gevallen. Een man met kanker in de benen,
hetgeen betekende dat hij langzaam dood was aan het gaan. Hannes deed ook stervensbegeleiding. Hij
was ontzettend lief voor de mensen. Geld wat ik nu nog van mensen gekregen heb, wil ik graag aan
Hannes overmaken. Ik heb met eigen ogen gezien hoeveel goed die man
doet. In de toekomst willen we hem ook nog blijven steunen.
De missiepost van de "Witte Paters " van pater Jean Pierre hebben we
bezocht en we zijn met pater Jean Pierre naar de opvang van de
gehandicapten en naar de crèches geweest waar we ook popjes en lollies
uitdeelden. De kinderen verdrongen elkaar om op de foto te komen.
Hannes en Gerard (Gerard is een Nederlandse man uit Veghel van wie
wij het huis in het "Marloth park " huurden) zijn nog 2 dagen naar Mozambique gegaan waar het nog erger is dan in het vluchtelingenkamp, Gerard
heeft jaren geleden 3 zusjes (weeskinderen) geadopteerd, waarvan er 2
inmiddels al getrouwd zijn, kinderen hebben en in Nelspruit en in Komatipoort wonen. Een dochter studeert nog. Ook Gerard zet zich in voor de armen en zieken en is een paar
maanden per jaar met zijn vrouw Frieda in Zuid Afrika.
Ik ben blij dat ik dit heb mogen meemaken. Het was een heftige, emotionele, aparte, vermoeiende maar
ook heel mooie ervaring, die met geen andere te vergelijken is. Nogmaals heel hartelijk dank voor de
steun in welke vorm dan ook. Het heeft het leven van een kind of oma of moeder even kunnen verlichten.
Het relaas is langer geworden dan bedoeld, maar het lukt me niet om het korter te maken !
Han Eijssen
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Het Variateam heeft voor vrijdag 6 mei weer een mooi programma voor
ons uitgezocht. Op deze prachtige zomerse dag kregen we met 25
M.S.C.- ers en 2 gasten een bezoek met rondleiding door gids Ceçil Buis
op de Amerikaanse begraafplaats te Margraten gepresenteerd.
Deze begraafplaats is op 10 november 1944 door het negende Amerikaanse leger in gebruik genomen en
is in zijn huidige staat op 7 juli 1960 officieel geopend ter nagedachtenis aan de in de 2°wereldoorlog
gesneuvelde Amerikaanse soldaten.
De heer Buis heeft ons eerst bij drie landkaarten, gebeiteld in romaans travertin met geëmailleerde en
bronzen pijlen, het verloop laten zien van de militaire acties vanaf de landing in Normandië tot het einde
van de oorlog. Dat het een boeiende uiteenzetting was bleek wel door de diverse aanvullingen die door verschillende M.S.C.-ers werden gegeven.
Hierna zijn we langs de muur met de gegraveerde namen van 1722 in
deze streek vermiste Amerikaanse soldaten, gelopen.
Nadat we langs de bronzen groep
met de treurende gestalte de witte
duiven en de nieuwe loot aan de
boomstronk waren gelopen, kwamen
we aan op de imposante door
bloeiende rodo-dendrons omgeven
begraafplaats.

Hier liggen 8.301 van de oorspronkelijke 18.764 gesneuvelde
Amerikaanse militairen begraven, onder mooie witmarmeren
kruisen, met enkele davidsterren voor de joodse gesneuvelden
.

Gids Ceçil Buis vertelde ons ook dat het zachte marmer veel
onderhoud nodig heeft en constant van vogelpoep gereinigd
moet worden, wat ook te zien was: alles zag er pico bello uit.
Bij de rondwandeling langs de graven zagen we ook de broers
Esquibel naast elkaar begraven. Van dit soort “naast elkaar
begraven broers” zijn er nog 38 op deze begraafplaats. De gids
vertelde ons ook dat er maar twee vrouwen begraven zijn, waarvan er één gesneuveld is tijdens een
invaldienst aan het front.
Op de laatste zondag in mei worden de gesneuvelden herdacht tijdens de Memorial Day-viering. Er worden dan
massaal kransen gelegd bij deze grote plechtige bijeenkomst . Het is beslist de moeite waard om dan of na deze
viering de kransenpracht te gaan bewonderen.
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Nadat Betty en Gerrie de gids met een flesje wijn bedankt hadden,
zijn de meeste van ons in café Chriskes te Margraten onder het
genot van een drankje nog wat gaan nakeuvelen over deze mooie
maar toch ook wel gedenkwaardige Variadag.
Namens alle deelnemers bedank ik het Variateam voor deze
boeiende middag.

Memorial Day -

29 mei 2011

Tijdens het bezoek aan de Amerikaanse begraafplaats werd de
persoonlijke bijdrage van de leden gedoneerd voor een bloemetje bij
het gedenkkruis voor de Onbekende Soldaat op Memorial Day.
Marla van Schoubroeck, die meedere graven in Margraten “geadopteerd”
heeft, was bereid zich van deze taak te kwijten.
En ze heeft dat geweldig gedaan getuige bijgaande foto’s (ook van Marla)..
Marla,

geweldig bedankt !

kransenpracht tijdens

HERE RESTS IN HONORED GLORY

A COMRADE IN ARMS

Memorial Day 2011
KNOWN BUT TO GOD
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Algemene Ledenvergadering

12 augustus 2011

Dit jaar vindt de Algemene Ledenvergadering al vroeg in het seizoen plaats.
Het bestuur hoopt op een grote opkomst om
 hen een hart onder de riem te steken
 twee bestuursleden te benoemen of herbenoemen
(Gerrie en Elle hebben hun tweede termijn van max. drie jaar erop zitten) en
 de vele jubilarissen te huldigen en te feliciteren:
40 jaar:

Gerrie Boersma
Brigitte de Bruin
Peter de Bruin
Léon Daemen
Wies Daemen
Tilly Vanderbroeck

25 jaar:

Frans Beckers
Elfriede Kulmer
Wies Meijs
Harrie Sangers
Marcel van de Ven

10 jaar:

Guus Queissen

Aanmeldingen voor bestuurslidmaatschap worden graag ingewacht en kunnen geadresseerd worden
aan het clubsecretariaat Witmakersstraat 12A, 6211 JB Maastricht.
De uitnodiging, agenda en jaarverslagen worden onmiddellijk na afsluiting van het verenigingsjaar
aan alle leden toegestuurd.
Samen met deze bescheiden zal de uitnodiging verstuurd worden voor de

Seizoensopening op zondag, 14 augustus 2011
Reserveer deze dag voor onze jaarlijkse feestelijke seizoensopening.
Traditiegetrouw zullen we er samen een leuke happening van weten te maken!

Vrijdag, 3 juni a.s. de laatste Variamiddag van het verenigingsjaar.
en dit keer gaan we sportief “op stap” met de fiets.
Het is een route van + 38 km, niet te moeilijk en met “stopplaatsen” onderweg.
Vertrek: Mergelweg, 13.30 u.
Aanmelding niet nodig, maar we vertrekken wel stipt op tijd.
Betty en Gerrie hebben de route verkend bij stralend weer en bij de H.Clara hetzelfde weer voor 3 juni
besteld. Kom dus met je stalen ros en laat je weer eens verrassen door het Variateam!
Maastrichtse Ski Club
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Gezocht: cartoonist - tekenaar - humorist - creatief lid !!!
Ongetwijfeld weten onze leden dat de convocatie met veel zorg wordt
samengesteld. Toch is het bestuur van mening dat er iets aan ontbreekt:
de vrolijke noot

en

humor !

Wie van onze leden kan ons aan onvervalste M.S.C.-humor helpen, onze
ernst een beetje relativeren en een glimlach op ons gezicht toveren bij het lezen van onze convocatie?
Maak je talent bekend bij een van de bestuursleden en verzorg vier keer per jaar een bijdrage aan ons
clubblad. Je oogst geen plaats in The Hall of Fame, maar wel de dankbaarheid van de M.S.C.-leden
en van
Nico, Gerrie, Marcel en Elle

Er zijn M.S.C.-leden die
> jaarlijks de hardloopwedstrijd Maastrichts Mooiste lopen
> zich inzetten voor dit sportief hoogtepunt door deel uit te maken van de organisatie
> die onze lopers aanmoedigen, deelnemen aan de MM-wandelingen
en
nu komen er hopelijk M.S.C.-leden die de organisatie steunen door te fungeren als “signaleur”.
Wij ontvingen het volgende verzoek van Sporting Maastricht:
“Op 12 juni a.s. organiseren we Maastrichts Mooiste hardloopwedstrijd. Dan starten bijna 5.000 lopers
vanaf de Markt voor 5, 10 of 15 km hardlopen. De parkoersen lopen door de binnenstad van Maastricht
en het 15 km-parcours loopt tot aan Kanne.
We zijn nog op zoek naar vrijwilligers die op 12 juni tussen 9.45 u. en 13.30 u. op een post op het
parcours willen staan als signaleur. Een signaleur zorgt ervoor dat de lopers de goede richting op lopen,
dat er geen publiek op het parcours komt en zorgt ervoor dat er eventueel aanwezige dranghekken op de
weg geplaatst worden, maar hoeft niet het verkeer te regelen.
Afhankelijk van het aantal vrijwilligers dat via jullie vereniging als signaleur wil fungeren, krijgt de vereniging een bedrag (ca. € 15,- per persoon) en de “signaleur” een t-shirt en gratis consumptie op de Markt.”
Hopelijk willen er zich een aantal M.S.C.-leden aanmelden om het evenement en onze club te steunen.
Aanmelden kan t/m donderdag 2 juni bij het secretariaat (043 323 34 74, van.duurling@zonnet.nl). We
melden ons dan vrijdag a.s. als M.S.C.-groep aan bij de organisatie. Als de grootte van de groep daar
bekend is, wordt er een indeling gemaakt en krijgen we daarover bericht. Na het evenement kan M.S.C.
een declaratieformulier invullen en wordt een bedrag van € 15,- p.p. aan de vereniging overgemaakt.
Vóór het evenement wordt met het secretariaat een afspraak gemaakt en evtl. met alle vrijwilligers om de
uit te voeren taak toe te lichten.
Geef je snel bij mij op, dan begint de procedure te lopen en eventuele vragen kunnen wen dan volgende
week in overleg beantwoorden.

ALLE VRIJWILLIGERS BIJ VOORBAAT HARTELIJK DANK!
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Wandelweek-end
najaar 2011

Zoals in de vorige convocatie al aangegeven gaat het
wandelweek-end plaats vinden op 22 en 23 oktober in de
omgeving van Manderfeld nabij Büllingen in de Belgische
Eifel. Hotel Eifeler Hof***, met 37 bedden liggend tegenover
de kerk in Manderfeld, (ca. 600 m. + N.A.P.) wordt onze uitvalsbasis.

Hotel Eifeler Hof

Op zowel zaterdag als zondag worden er een korte (ca. 10 km.) en lange wandeling (ca. 16 km.) gelopen.
De route is zeker niet geheel vlak, maar wel afwisselend door bos en weien met mooie uitzichten en
zoveel mogelijk over niet geasfalteerde paden. Neem je stokken mee als je die gewend bent !
Bij het voorwandelen kwamen wij geen mens tegen en ook autoverkeer is er zeer gering. Wij vonden
slechts één behoorlijke schuilgelegenheid voor een picknick dus reken op pauzeren in de open lucht.
Denk dan aan een zitmatje of “zittuut”. Ook zijn er onderweg geen café’s want het gebied is zeer dun
bevolkt.
Kleed je goed, eventueel warm en regenbestendig. De vertrektijden zijn
vastgesteld om 10.00 u.
Het hotel kent 3 eenpersoons kamers, twee- en driepersoons kamers en een
appartement met 5 bedden in twee kamers. De kamers en douche/wcruimten zijn keurig en schoon. Enkele kamers hebben een waterbed.
Vanaf september kent het hotel een wellness-ruimte (gebruiksprijs n.n.b.). Ook is er een 4-tal kegelbanen.
Het café-restaurant heeft een gezellige bar. Voor het hoofdgerecht van het avondmaal zijn er twee keuzes
excl. vegetarisch. De prijs is € 48,= p.p. op basis halfpension. Toeslag eenpersoonskamer € 5,-.
Matige prijzen voor de consumpties. Lunchpakket op zondag kost € 7,-.
Toewijzing van de kamers zal plaats vinden op volgorde van aanmelding d.m.v. aanbetaling van € 10,-.
Niet-leden betalen € 10,- extra mits er plaats is.
Parkeergelegenheid aanwezig voor en opzij van het hotel. Overweeg carpoolen! De afstand via A2/E25,
E 40, A27/E42 en afslag St. Vith is 112 km en kost je tussen 1.20 en 1.30 uur.
Opgave door aanbetaling uiterlijk tot en met 15 september 2011 bij penningmeester Nico Ummels, d.w.z.
door storting op rek.nr. 25 22 625, t.n.v. Maastrichtse Ski Club, Maastricht, o.v.v. wandelweekend en
keuze van soort slaapkamer. Het tijdstip van boeking door de bank vormt de volgorde voor de bezetting
van de kamers.
Corrie Mommen en Paul Houx.

Attentie:

i.v.m. Pinksteren is de training in Kanne verplaatst van zondag,
12 juni naar maandag 13 juni. I.v.m. de jaarmarkt in Kanne is de
startplaats gewijzigd: vertrek vanaf parkeerplaats Mergelweg.

Maastrichtse Ski Club

Convocatie

juni 2011

Pagina 17

