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Penningmeester:
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Website:

www.maastrichtseskiclub.nl

E-mail:

info@maastrichtseskiclub.nl

Agenda:
vrijdag
woensdag
zondag
woensdag
donderdag
woensdag
dinsdag
vrijdag
za-vr
en

4 november
23 november
11 december
4 januari
19 januari
25 januari
17 januari
3 februari
4-11 februari

13.30 u.
19.00 u.
21.15 u.
17.30 u.
21.15 u.
20.00 u.
13.30 u.

Variamiddag
Snowworld, Landgraaf
verrassingswandeling
Nieuwjaarsborrel
dineren in de Bonnefooi
vergadering langlaufreis – kantine
bestuursvergadering
Variamiddag
langlaufreis Dobbiacco

>>

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”

Dertig M.S.C.-ers startklaar voor de wandelingen
tijdens het magnifieke wandelweekend in
Manderfeld op 22 en 23 oktober.
Deelname aan trainingen en
andere activiteiten van de
Maastrichtse Ski Club
is voor eigen risico.
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Voorwoord

door

Marcel van de Ven

Hallo beste skivrienden,
Wie had gedacht dat we na zo’n slechte zomer een fantastisch najaar kregen?
Dit mag natuurlijk niet te lang duren, want dan komen de skiërs en de
langlaufers in problemen dat er te weinig sneeuw ligt. Maar we weten
natuurlijk niet wat er komen gaat.
Wat hebben we weer genoten van het wandelweekend, het weer was geweldig
en de wandelingen erg mooi met prachtige vergezichten
Bij Betty wordt hard getraind voor de wintersport, want we moeten 23 november al behoorlijk fit zijn
voor het skiën in Landgraaf. De langlaufers zijn ook al hard aan het trainen voor de vakantie naar Italië.
De hardlopers worden ook goed onderhanden genomen door hun fanatieke trainer Gerrit Jan.
Hopende dat iedereen een goed ski langlauf en hardloop jaar tegemoet gaat.
Marcel
Ledenmutaties

Als nieuw lid heten we Willy Fey welkom en we wensen hem een fijne en sportieve
tijd toe bij M.S.C.
Na vierendertig jaar lidmaatschap heeft Toos Fuchs te kennen gegeven haar lidmaatschap
te beëindigen. Met beste wensen voor haar toekomst respecteren we haar besluit.
Nieuwe leden blijven natuurlijk welkom en de beste methode is de nog steeds de
mond-tot-mond reclame gebleken. Dank aan de leden die hun bijdrage daaraan regelmatig leveren!

Variamiddag

4 november 2011

Het Variateam nodigt ons uit voor een excursie naar het Regionaal
Historisch Centrum Limburg aan de Sint Pieterstraat 7 te Maastricht. Het
RHCL is ontstaan uit een fusie van het Rijksarchief in Limburg
(archieven van rijk en provincie) en het Gemeentearchief van Maastricht.
Daarbij zijn ook archieven van kloosters en belangrijke families.
Een gids zal ons in anderhalf uur een beetje wegwijs maken in de
geschiedenis en de schatten die opgeslagen zijn in dit klooster van de
Minderbroeders zoals de Franciscanen in Maastricht genoemd werden.
Er kunnen maximaal 20 personen deelnemen, die zich kunnen
aanmelden bij Gerrie Boersma: 043 32 19 198 of 06 44 08 86 38,
of e-mail: gboersma2@tele2.nl. Aanmelding sluit dinsdag, 1 november.
Omdat het moeilijk is een parkeerplaats te vinden in het centrum komen
we om 13.30 u. bij elkaar op de parkeerplaats bij Sportpark Jekerdal aan
de Mergelweg. Van daaruit wandelen we naar de Sint Pieterstraat, waar
om 14.00 u. de rondleiding start. (Ga je rechtstreeks naar de Sint Pieterstraat meld het dan even bij Gerrie).
De eigen bijdrage is € 5,- en kan bij samenkomst aan Gerrie worden betaald.
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Taakverdeling 2011 - 2012
Bestuur:

Leden:

Voorzitter

vacature

Nico Ummels

waarnemend voorzitter
penningmeester
contact lopersgroep
contact Gemeente (2)

Elle van Duurling

secretaris
samenstelling convocatie
onderhoud website

Gerrie Boersma

contact Variateam
contact Gemeente (1)

Marcel v/d Ven

contact trainers
contact wandelcommissie
organisatie skiën
Snowworld

alle
bestuursleden

langlaufreis

Paul Houx, Frans Beckers

trainers

Betty Heinen
Gerrit Jan van Lonkhuyzen
Marcel van de Ven
Jacques Mulders
Jules Hochstenbach
Ton Martin

Varia-team

Betty Heinen
Lou de Sterke
Paul Houx
Kiky van de Ven

wandelleiders

Martin Butink
Paul Houx
Harrie Hutschemakers

overige activiteiten

Corrie Mommen
+ ad hoc-vrijwilligers

Lief en leed
Op dit moment beleven enkele leden zware tijden. Harrie Peukens
gaat na zijn terugval gelukkig weer vooruit, maar heeft nog een
lange weg te gaan. Jan Thijssens wensen we alle sterkte en succes
met de gestarte therapie. Wies Geraeds tracht te herstellen van de
breuk van haar (gezonde) heup. Opnieuw moet ze alle moed
verzamelen om weer mobiel te worden.
Daarnaast worden diverse leden geplaagd door knieblessures die
met wisselend succes doorstaan zijn. En dan tellen we nog diverse
linker en rechter knieën in afwachting van doktersingrepen.
Allen een goed herstel gewenst!
Voor het “lief” van deze rubriek
zorgen Harrie en Annie Sangers
die op 27 augustus hun gouden
bruiloft vierden.
Nogmaals proficiat en nog veel
gelukkige jaren samen!
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Agenda 2012:
januari

4
17
19
25

februari

3
4-11

Nieuwjaarsborrel
Bestuursvergadering
Dineren in de Bonnefooi
Vergadering Langlaufreis
Variamiddag
langlaufreis Dobbiacco

maart

2

Variamiddag

april

6
8
9
17

Vollemaanwandeling
1e Paasdag - training vervalt
2e Paasdag - training Kanne
bestuursvergadering

mei

4
27
28

Variamiddag
1e Pinksterdag - training vervalt
2e Pinksterdag - training Jekerdal

juni

1
5
9-10
30

Variamiddag
bestuursvergadering
wandelweekend
trainers-bestuurdag

juli

15
24

fietsdag
bestuursvergadering

augustus

10
19

ALV
seizoensopening

september

7
11

Variamiddag
bestuursvergadering

oktober

5
21 of
28
23

Variamiddag

november

2
21

Variamiddag
Snowworld

december

9
18

Verrassingswandeling
bestuursvergadering

wandelingen
bestuursvergadering

Onze jaaragenda is ook de vinden op de website:

M.S.C.

http://www.maastrichtseskiclub.nl/

Convocatie november en december 2011 en januari 2012

Pagina 4

Algemene Ledenvergadering - 12 augustus 2011
De jaarlijkse ledenvergadering werd druk bezocht en de aanwezige 32 leden zorgden voor een positieve inbreng bij
de diverse agendapunten. De notulen van deze vergadering zijn als bijlage bij deze convocatie gevoegd.
Van de huldigingen van de 12 jubilarissen door het bestuur is een uitgebreid verslag op de M.S.C.-website geplaatst
onder de titel “jubilarissen 2011”; zie http://www.maastrichtseskiclub.nl/
Het was een warme en vooral gezellige samenkomst met een hilarische toets: de M.S.C.-feesttaart met de steeds
weer opflakkerende kaarsjes.

M.S.C.
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Seizoensopening 14 augustus 2011
Voor de derde keer waren we voor de seizoensopening te gast bij Club Nautique Les Tchéroux in Klein-Ternaaien.
Ondanks voorspelde plensbuien waren de
meeste deelnemers om half 10 present bij
het clubgebouw en reden we gezamenlijk
naar het startpunt bij de brug van het
enorme sluizencomplex. En ook de hemel
sloot de sluizen: het werd droog! Zo
konden we de door Nico Ummels verkende
wandelroutes met droge voeten volgen en
ook Gerrit Jan van Lonkhuyzen en Jo Hos
draafden hun hardlooprondjes over het
mooie terrein.

Terug bij Les Tchéroux werd het gezelschap aangevuld met de nog
ontbrekende deelnemers, die gezien de wolkbreuken in de vroege ochtend
ervoor gekozen hadden om aan te sluiten na het “buitengebeuren”.

Het werd een geanimeerd samenzijn. De verzorging door de uitbaters was weer erg hartelijk en dank zij de goede
zorgen van Nico en Fia Ummels was er rijkelijk gezorgd voor hapjes en een praktisch koud buffetje.

Wies (en Mia) Geraeds
genoten van het weerzien met zoveel M.S.C.-vrienden

Alle 37 deelnemers hartelijke dank
voor de leuke start van ons nieuwe
verenigingsjaar!
Voor een uitgebreid verslag ga je naar onze website
en klikt op : seizoensopening 2011:
http://www.maastrichtseskiclub.nl/
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Variamiddag, 2 september 2011:

bezoek aan het kerkhof van Sint Pieter Boven.

Met 18 deelnemers heeft de gids, de heer Breur Henket, een aandachtig gehoor
op deze stralende zomermiddag.
Zijn kennis van dit oude kerkhof is immens en hij vertelt honderduit over





graven van kloosters, zoals de Paters Franciscanen, Zusters
Karmelietessen en Ursulinen van de Romeinse Unie
grafgebruiken
bekende families en bekende Maastrichtenaren,
zoals de kluizenaar Wamsteeker, Pieke Dassen, Pastoor Kribs
over de geschiedenis van Sint Pieter en die van de kerk, etc.

Gerrie Boersma heeft een boeiend verslag gemaakt en dat is met een serie foto’s terug te vinden op onze website
onder het hoofdje: kerkhof st.pieter boven hierbij de link die je naar onze site brengt:
http://www.maastrichtseskiclub.nl/

Het urngraf van onze
eerste M.S.C.-voorzitter
Ir. Hans van Poeteren
(1913 – 1998)

M.S.C.

en wie ’t nog niet wist:
Wies is een rasechte
Sint-Pieterse…….

Convocatie november en december 2011 en januari 2012

Yvonne
…. tot in d’n hiemel…..
Martin
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Tweede Grensmaaswandeling

met Jacques Mulders

25 september 2011

Op misschien wel de mooiste dag van het jaar begonnen 16 M.S.C.-ers onder leiding van Jacques Mulders aan een
tweede Grensmaaswandeling….. zo begint het verslag dat Nico Ummels maakte van deze interessante verkenning
van de vorderingen van het omvangrijke Grensmaasproject.
Dat er een jaar na dato inderdaad weer veel nieuws te verhalen valt, is te zien aan de foto’s die Betty, Nico en
Jacques maakten. Samen met het verslag en een powerpointpresentatie van Nico is dit te vinden op de website
onder de vermeldingen: 2e grensmaaswandeling 25 september 2011
en grensmaas pps nico
Link: http://www.maastrichtseskiclub.nl/

M.S.C.
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Variamiddag

7 oktober 2011

Brouwerij “De Fontein” in Stein

met Lou de Sterke

Namens de 17 deelnemers aan deze gezellige Variamiddag maakte Rob Heynderickx een geestig verslag,
gelardeerd met zijn vakkennis als chemicus en met zijn inzicht in de M.S.C.-leden. Volgens hem vonden de
meesten het zwaarste bier, met 9,5% alcohol, het lekkerst door hun ervaringen met alcoholische versnaperingen…
Verslag en foto’s van Betty Heinen zijn gepubliceerd op onze website onder het hoofdje: bierbrouwerij de fontein
variamiddag 7 oktober. Dus als je even de link volgt, kun je mee- en/of nagenieten van dit zonnige, droge (en toch
natte) herfstuitstapje: http://www.maastrichtseskiclub.nl/
Met dank aan Rob, Betty en Lou voor hun bijdragen!

M.S.C.
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Wandelweekend Manderfeld
22 en 23 oktober 2011
Weer een zeer geslaagd wandelweekend, waarvan 30
deelnemers genoten hebben.
Corrie en Paul hadden vier mooie wandeltochten
uitgezet rond het op 600 m hoogte gelegen
Manderfeld in de Hoge-Ourdal: zowel voor zaterdag
als voor zondag een wandeling van zo’n 10 km en
van ca. 16 kilometer.
’s Zaterdags was het bij aankomst nog minus 4°C,
maar de stralende zon deed het kwik snel stijgen.
Stond er ’s zaterdags nog een frisse wind op de hoger gelegen open vlaktes, ’s zondags was het Götterwetter. In de
prachtige beekdalen en in de bossen was het beschut lopen. Een gevarieerd aanbod: bossen, weiden, holle wegen,
plateaus, mooie hoeves (met massa’s zonnecellen), en de herfsttoppers: paddenstoelen in rode, bruine en zelfs
blauwe variant.
Door het uitgelezen weer was het ook een genot om buiten te kunnen picknicken. Volbloed Ine liep zelfs in korte
mouw van het zonnetje te genieten.
Hotel Eifeler Hof voldeed aan alle verwachtingen: goede organisatie en
vriendelijke service, ruime kamers, lekkere biersoorten en een smakelijke avondmaaltijd.
Met de inhoud van een lunchpakket kon je nog wel een dagje extra vooruit.
Een uitgebreide fotoreportage staat op onze website. Als je deze link aanklikt en
daarna “wandelweekend manderfeld 22-23 oktober” vind je de foto’s van Nico,
Jacques en Elle
.http://www.maastrichtseskiclub.nl/

Corrie en Paul
Heel hartelijk dank voor het
geweldige wandelweekend
2011
namens alle wandelfans

M.S.C.
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****************************************************

Regionale loopwedstrijden

2011

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)

Onze jaarlijkse skitraining in Landgraaf vindt plaats op
23 november a.s. Samenkomst om 19.30 u. in de hal, waar de kaartjes
gezamenlijk worden ingekocht door Marcel van de Ven.
De eigen bijdrage voor 2 uur vrij skiën bedraagt € 12,50. .
In de agenda voor 2012 van de Nationale Postcode Loterij zitten
kortingsbonnen voor Snowworld. Als je die hebt, kun je ze vooraf bij
Marcel inleveren. Marcel zal ook trachten de 65+-korting te verzilveren.

Intekenen: d.m.v. betaling van € 12,50 p.p. op rek.nr.85 80 10 445 t.n.v. E.Daemen o.v.v. Snowworld.
Betaalde aanmeldingen worden op 1

november definitief geboekt Veel plezier voor skiërs en supporters!

Onze bestseller staat ook
weer op het programma!

Op donderdag, 19 januari 2012, zijn we weer te gast in “de Bonnefooi” om ons culinair te laten verwennen door
leerlingen van de afdeling Consumptief breed van het Sint Maartenscollege in Maastricht.
De kosten voor het smaakvolle viergangen diner bedragen ca. € 11,50, excl. drank.
Alle deelnemers komen even voor half zes bij elkaar in de hal van het restaurant en melden zich bij onze gastheren
onder de naam : van Duurling. Auto’s kunnen worden geparkeerd op de parkeerplaats van het college aan de
achterzijde.
We hebben voor 32 deelnemers gereserveerd: 4 tafels van 8 personen elk.
Leden en evtl. één introducé kunnen zich tot 15 december a.s. aanmelden d.m.v. een e-mail naar:
van.duurling@zonnet.nl of telefonisch bij Elle: 043 323 34 74.
Ongetwijfeld wordt het weer een feestelijke avond. Was je er eerder nog niet bij? Probeer het dan dit jaar eens!

M.S.C.
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Verrassingswandeling

zondag, 11 december 2011

De wandelleiders zijn nog bezig met het afronden van het
programma voor onze jaarlijkse Verrassingswandeling.
Zodra de nodige afspraken rond zijn, zullende leden bericht
ontvangen via een –emailbericht.

Gerrit Jan van Lonkhuyzen:
“ Het is tijd voor een nieuwe uitdaging!”
Nadat ik al eens over de hoogste verharde grensovergang in de Himalaya
fietste, een halve marathon door de woestijn in Arizona liep en een hele
marathon over het strand tussen Scheveningen en Zandvoort is het tijd
voor een nieuwe uitdaging: het oprennen van Alpe d’Huez. Dat ga ik doen
op 1 juni 2012. Natuurlijk niet voor mezelf, maar voor een goed en
sympathiek doel dat letterlijk & figuurlijk midden in de Maastrichtse
samenleving staat: het Toon Hermans Huis Maastricht.

Gerrit Jan in een mooi zweefmoment
Toon Hermans Huis Maastricht heeft daarvoor samenwerking gezicht met Sport4Life Limburg met als doel:




aandacht te vragen voor de ziekte kanker
te laten zien dat je na een confrontatie met kanker ook weer tot sportieve hoogtepunten kunt komen
last but not least iets te doen voor een organisatie die helpt bij kanker

De Toon Hermans Huizen zijn er voor mensen met kanker, hun naasten en nabestaanden. De huizen bieden
allerlei mogelijkheden om tot rust te komen, lotgenoten te ontmoeten, informatie te krijgen, iets aangenaams voor
jezelf te doen of om professionele psychosociale begeleiding te krijgen. Naast de kankerbestrijding is dit natuurlijk
ook een belangrijk aspect om weer verder te kunnen nadat er een drastische verandering in je leven heeft
plaatsgevonden.
Het initiatief is nog jong maar er is al een site: www.sport4lifelimburg.nl Lees op deze site de persoonlijke
motiveringen van de deelnemers, volg ons laatste nieuws, kijk wie onze donateurs zijn en zie hoe ook u ons kunt
sponsoren. Voor de duidelijkheid: het is een ander initiatief dan Alpe d’HuZes waarbij fietsers proberen zes keer
de beroemde berg op te fietsen. Van de opbrengsten van dat populaire initiatief komt niets ten goede aan de
Toon Hermans Huizen. Vandaar dit eigen initiatief dat de aandacht vraagt van plaatselijke bewoners voor dit
plaatselijk inloophuis.

M.S.C.
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Ik weet nog niet hoe vaak ik die berg op ga rennen. Maar één keer lijkt me te weinig. Daarvan houd ik jullie graag
op de hoogte. Vanzelfsprekend verheug ik me op de warme steun en belangstelling van de M.S.C.-ers.
En hoewel bekendheid van het Toon Hermans Huis het allerbelangrijkste doel is, wordt iedere financiële
sponsoring hartelijk ontvangen.
Sport4life Limburg heeft een bankrekening bij de ING bank.
Ons steunen kan via bankoverschrijving op nummer:
5000433 t.n.v. sport4lifelimburg te Gronsveld.
IBAN Nummer : NL45INGB0005000433
BIC Nummer : INGBNL2A
Banknaam : ING BANK N.V
Gerrit Jan van Lonkhuyzen

M.S.C.
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