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

2 november
21 november
2 december
9 december
2 januari
15 januari
16 januari
17 januari
26 jan.-2 febr.
1 februari

13.30 u.
19.00 u.
11.00 u.
21.15 u.
20.00 u.
21.15 u.
13.00 u.
13.30 u.

E-mail:

info@maastrichtseskiclub.nl

Variamiddag
Snowworld Landgraaf
Sint-brunch Brokamp
verrassingswandeling
nieuwjaarsborrel
bestuursvergadering
vergadering langlaufreis
brunch “Bonnefooi”
Langlaufreis Ramsau am Dachstein
Variamiddag

>>

woensdagavond van 20.15 – 21.15 u. conditietrainingen :
ski- en langlauftraining o.l.v. Betty Heinen.
hardlooptraining o.l.v. Gerrit Jan van Lonkhuyzen en
Nordic Walking-training o.l.v. Jacques Mulders en Marcel van de Ven;
in en rond Sportpark Jekerdal aan de Mergelweg

>>

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

>>

zondagmorgen van 09.30 – 11.00 u. conditietraining en wandelen in de omgeving
van Kanne, bijeenkomst aan het Statieplein.
Ook op zondagochtend: hardlooptraining o.l.v. Gerrit Jan van Lonkhuyzen. De hardlopers hebben
een variabel trainingsschema en vertrekken telkens vanaf een wisselend startpunt. Nadere
informatie omtrent de loopagenda en conditievoorwaarden bij Gerrit Jan van Lonkhuyzen
(woensdagavondtraining of gjvanlonkhuyzen@ home.nl)
De seizoensopening was ondanks de hitte van bijna 40°C een
geslaagd evenement, waaraan de culinaire hoogstandjes van
de deelnemers zeker hebben bijgedragen.
Deelname aan trainingen en
andere activiteiten van de
Maastrichtse Ski Club
is voor eigen risico.

M.S.C.
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Seizoensopening

Wandelen met Corrie en Martin, 21 oktober

De

Langlaufreis 2013

gaat naar
Ramsau am

Dachstein. Verblijf

is geboekt

in Hotel
Tischlbergerhof,

centraal

op het plateau en

nabij
loipe en skilift.
Alle deelnemers veel sportplezier
en een mooie tijd samen gewenst !
M.S.C.

Ski Heil !
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Voorwoord van Marcel van de Ven
Beste leden van M.S.C.,
Op de eerste plaats hoop ik dat jullie een heerlijke zomervakantie hebben gehad.
Het landschap is in deze tijd erg mooi en gekleurd. De bomen verliezen hun bladeren en de winter is in aantocht, al
zou je het niet zeggen bij een temperatuur van 25 graden.
Maar er is nog iets: het skigevoel begint al weer behoorlijk te kriebelen.
Dus M.S.C.-ers haal de ski’s uit het vet en natuurlijk komen we op zondagmorgen,
dinsdagmiddag en woensdagavond trainen voor een goede skiconditie.
Julie zijn op 21 november allemaal van harte welkom in Landgraaf
voor de jaarlijkse skitraining.
Ik heb de webcam van het skigebied al opgezocht en zag dat de eerste sneeuw al gevallen is.
Dus wens ik jullie een goede voorbereiding op het nieuwe skiseizoen toe.
Marcel

Taakverdeling 2012 - 2013
Bestuur:
Voorzitter

vacature

Nico Ummels

waarnemend voorzitter
penningmeester
contact lopersgroep
contact Gemeente (2)

Elle Daemen

secretaris
samenstelling convocatie
onderhoud website

Gerrie Boersma

contact Variateam
contact Gemeente (1)
contact SFJekerdal

Marcel v/d Ven

alle
bestuursleden

contact trainers
contact wandelcommissie
organisatie skiën Snowworld

Leden:

langlaufreis

Paul Houx, Frans Beckers

trainers

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

Variateam

Betty Heinen
Lou de Sterke
Paul Houx
Kiky van de Ven

wandelleiders

Martin Butink
Paul Houx
Harrie Hutschemakers
Corrie Mommen

overige activiteiten
+ ad hoc-vrijwilligers

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

Agenda 2013:

januari

2
15
16
17
26

woensdag
dinsdag
woensdag
donderdag
zaterdag

februari

1

vrijdag

Variamiddag

maart

1
29
31

vrijdag
vrijdag
zondag

Variamiddag
Vollemaanswandeling
1e Paasdag - training vervalt

april

1
16

maandag
dinsdag

2e Paasdag - training Kanne
Bestuursvergadering

mei

3
19
20

vrijdag
zondag
maandag

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

juni

7
11
16
23

vrijdag
dinsdag
zondag
zondag

Variamiddag
Bestuursvergadering
Korte en lange wandeling
Fietsdag

juli

6
23

zaterdag
dinsdag

Trainers-bestuurdag
Bestuursvergadering

augustus

9
18

vrijdag
zondag

ALV
Seizoensopening

september

6
10
15

vrijdag
dinsdag
zondag

Variamiddag
Bestuursvergadering
Lange wandeling

4
12-13
22

vrijdag
za-zo
dinsdag

Variamiddag
Wandelweekend
Bestuursvergadering

november

1
20

vrijdag
woensdag

december

15

zondag

oktober

Nieuwjaarsborrel
Bestuursvergadering
Vergadering langlaufreis
Dineren in de Bonnefooi
jan.-2 febr. Langlaufreis Ramsau

Variamiddag
Snowworld
Verrassingswandeling

Goede tip van Gerrit Jan van Lonkhuyzen:
leer via deze pps wat te doen
als je zelf hartmassage nodig hebt

M.S.C.

Hartaanval.pps
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Als deze voiture in de straat verschijnt, veert de redactie
van de M.S.C.-convocatie op want er kan weer een leuke
bijdrage voor de convocatie in zitten.
Laat wat van je horen vóór 15 januari voor
publicatie in de editie van 1 februari 2013.
Alvast bedankt !

Jubilarissen 2012 : dit jaar mochten wij drie zilveren jubilarissen huldigen. Kiky van den Ven werd tijdens
de ALV door Nico Ummels in het zonnetje gezet en Dik en Toos Reinders kregen hun zilveren clubspeld
uitgereikt tijdens de Seizoensopening, waarbij Gerrie Boersma hun trouwe inzet verwoordde.
Een terublik:
Mestreech, 10 augustus 2012
Daan zien veer noe bij agendapunt 9 aongekoume: höldeging vaan de zèlveren zjubilarisse. Dit is mesjiens wel ’t
veurnaomste agendapunt vaan dees ALV, want vaan us trouw lede moote veer ’t toch höbbe
Veer höbben’ers dit jaor drei, t.w. Dik en Toos Reinders en Kiky van de Ven. Jaomer genóg kinne Dik en Toos
vendaog neet present zien, mèr zie höbbe te kinne gegeve tot zie de aander week bij de sezoensopening op
zoondag de 19e zier zeker present zalle zien um hun spengske te oontvaange.
Zoetot veer vendaog alle aondach veur de 25-jaorege zjubilaris Kiky van de Ven höbbe.
Kiky vaan harte gefeliciteerd met dien 25-jaoreg M.S.C. -sjubilei.
Kiky diech bis ‘t sjoenste veurbeeld vaan ’t feit totste neet
GROET hoofs te zien um GROET te zien want
GROET is dien betrokkenheid veur ederein, ouch
GROET is dien aondach en leefde veur ederein persoenlek en
GROET biste ouch es grameer, want dien jongste kleinkeend waor nog neet gebore of de hads al ‘n
wintersportreis veur häöm besproke en wie Pieke pas gebore waor trokste al met häöm nao versjèllende M.S.C.activiteite. Dus euver de nuien M.S.C.- aonwas hove veer neet in te zitte.
GROET is ouch dien aonwezegheid bij M.S.C.: Kiky de bis vendaog 9119 daog lid vaan us clubke.
Iech höb diech netuurlek neet eederen daag mètgemaak, want
daor höbbe veer ‘n aander bestuurslid veur. Mèr wat iech vaan
diech weit is totste ‘n hiel trouw lid bis en bij bekans alle
sportief activiteite present bis . Pas nog, nao totste korter
gings wèrreke, höbste diech opgegeve bei ’t Variateam um
same de Varia-aktiviteitenkaar te trèkke, zoetotste nog mie
betrokke bis bei M.S.C.
Kiky veer zien gruuts drop tot veer diech es lid in us club
höbbe en veer apprecieere dien betrokkenheid veur M.S.C.
daan ouch hiel erg.
Veer hope ouch totste dien 50-jaoreg M.S.C.- lidmaotsjap in
gooj gezoondheid maags volbringe.
Maag iech daan noe vaan alle aonwezigen e GROET applaudissemint vraoge veur uzze 25-jaorege zjubilaris Kiky
van de Ven.
Waor gezag: Nico Ummels
M.S.C.
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Huldiging Toos en Dik Reinders — door Gerrie Boersma
25 Jaar geleden kregen we bij MSC 2 nieuwe leden, Dik en Toos Reinders. En het zijn hele trouwe leden
gebleken.
Enkele wetenswaardigheden over Toos willen we jullie niet onthouden: Toos en Dik doen veel samen, maar van
Toos is bekend dat ze erg creatief is: ze houdt zich veel bezig met weven en is daar erg goed in.
Toos heeft tot voor kort altijd in de trainingsgroep bij Jacques en Marcel gezeten. Sinds enige tijd lukt dat niet zo
goed meer en nu heeft ze nog een gymclubje waar ze actief is. Toos is altijd heel belangstellend voor en naar
iedereen. Als we haar weer een tijdje niet gezien hebben, wil ze graag van
iedereen weten hoe het met hen gaat.

Dik is een bezige bij, maakt altijd bv. jam, kersenjam, en ontpit de kersen één
voor één. Ook werkt Dik veel in de tuin. Soms kan hij op dinsdag niet naar de
training komen, moet er gesnoeid worden, of de bladeren moeten weer weg of
er moet wat verplant worden, vorige week was er een wespennest dat
verwijderd moest enz. Als dat niet zo is, dan zien we hem elke dinsdag en
vrijdag op de fiets richting Jekerdal. Hij neemt zo nodig, de enkele keer dat
Betty er niet is en er geen andere trainer beschikbaar is, wel de regie van de
training over en dat is hem best toevertrouwd. Wel heeft hij Toos tot 2 maal toe
de stuipen op het lijf gejaagd door te struikelen tijdens de training en met
pleisters thuis te komen. Sindsdien passen we extra goed op hem, hoor Toos!
Samen doen Dik en Toos ook heel veel, bij de Variamiddag zijn ze meestal samen present. Ze gaan vaker op
zondagmiddag naar de opera in Amsterdam, lekker met de trein, dinertje na en met de trein weer naar huis. En, ze
gaan nog steeds (beiden zijn 80) op wintersport. Afgelopen jaar is een volwassen kleinzoon met zijn opa en oma
mee gaan skiën en Dik vertelde heel enthousiast hoe leuk dat was geweest.

Dik en Toos zijn op hun
eigen, bescheiden wijze
hele fijne leden van onze
club. We willen ze dan ook
hartelijk feliciteren met dit
jubileum en we wensen dat
ze nog lang actief bij de
club mogen zijn.
Van harte gefeliciteerd !
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ledenmutaties: Bij de start van het nieuwe verenigingsjaar hebben we afscheid genomen van drie leden:
Christien Micheels,

Manon Vaessen en

Peter Rouwenhorst.

We zullen hen bij M.S.C. missen en wensen hen alle goeds voor de toekomst.

M.S.C.
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M.S.C.- Seizoensopening -

19 augustus 2012

Het M.S.C.-credo : “onze activiteiten gaan altijd door” werd dit jaar zwaar op de proef gesteld. De organisatie hield
eerst voet bij stuk: 30 deelnemers hadden zich aangemeld voor de seizoensopening, inclusief de wandelspeurtocht. Met hoedjes/parasols en water voor onderweg moesten onze diehards niet teleurgesteld worden.
Maar toen zondag het kwik richting veertig graden steeg, de wind de aftocht blies en het asfalt begon te plakken,
ging bij het bestuur toch de kogel door de kerk: programma aanpassen en de speurtocht over het Plateau van
Caestert omzetten in een quiz. Nico Ummels belde alle deelnemers om hen persoonlijk op de hoogte te stellen van
de programmawijziging en Elle deed het nog even over met een e-mail.
Vanaf 14.00 u. liep de zaal van de Koninklijke Fanfare Sint Cecilia in Kanne vol met leden voorzien van koeltassen
en dozen. Snel werden de etenswaren in de riante keuken onder het toneel of in de koelcellen achter de bar in
bewaring gesteld.
Ine en Peter Hofman stalen de show doordat ze gewapend met rollen beschuit en een voorraad rose muisjes
binnenstormden (Peter uitgedost in een mooi rose ruitjes overhemd!) en de geboorte van hun kleindochter Norah
aankondigden. Ine was helemaal verslagen toen de batterijen van haar fototoestel de geest gaven en zij haar
eerste kleinkind niet aan alle belangstellenden kon tonen.
Bij zijn welkomstwoord namens het bestuur door Nico Ummels werden de trotse kersverse grootouders
gefeliciteerd en aansluitend werd het vertreksein gegeven aan de leden die zon en hitte wilden trotseren om toch
de wandel-speurtocht te lopen.
De overigen leden knoopten een gesprek aan met leden die ze al dan niet recent gesproken hadden, zetten een
boom op over de duizend-en-een onderwerpen en vonden snel hun weg naar het buffet, dat zowel aan de voorkant
als de achterkant niet over klandizie te klagen had.

M.S.C.
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Terwijl buiten een groep M.S.C.-ers in de blakende zon hun weg zocht over het Plateau van Caestert deden de
overige leden binnen hun best om de juiste oplossingen te vinden voor de vragen die bij de tocht horen. Dit leidde
tot een geanimeerde discussie aan de hand van de antwoorden en de toelichting.
Toen de wandelaars na twee uur terug kwamen, was het tijd voor de huldiging van twee zilveren jubilarissen: Toos
en Dik Reinders. Gerrie kweet zich prima van haar taak als spreekstalmeester van het bestuur en deed een boekje
open over hun 25-jarig lidmaatschap van M.S.C. Na de traditionele uitreiking van de M.S.C.-speld werden Toos en
Dik door alle aanwezigen gefeliciteerd; zij hebben deze sportieve mijlpaal in goede gezondheid en prima conditie
bereikt.
Na het lessen van de reuze dorst
was het hoog tijd voor het stillen
van de hongerige magen.
In de keuken was het dan ook
een al bedrijvigheid. En het
resultaat mocht er zijn: een
feestelijk “preuvenemint”!
Twintig verschillende lekkernijen
stonden breed uitgestald en
vonden gretig aftrek. De
complimentjes vlogen de koks,
chefs de cuisine, bakkers en
oprechte amateurs om de oren.
En dan was er nog de uitslag van
de speurtocht, bepaald door het
lot en niet door de bollebozen.
Van de 28 deelnemers - binnen en buiten - werden 5 formulieren beoordeeld: één per groep.
Maar de winst voor alle deelnemers was de verrijking van het inzicht in ons uniek stukje natuur en zijn
indrukwekkende geschiedenis.
Groep 1 scoorde het hoogst. Dus kregen de “vrijwillig aangewezen” leden van Groep 1 —een mix van actieve
deelnemers aan de wandeltocht en quizdeelnemers in de zaal - t.w. Elly van den Essen, Ton Martin, Toos en Dik
Reinders, Betty Heinen en Martin Butink - de beloofde “vetleren”-medaille plus een proficiat en applaus voor hun
prestatie.

Het nieuwe clubjaar had een prima start !

M.S.C.
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Vrije nieuwsgaring:
Jacques en Irma Mulders
hebben nieuwe buren:
dagelijks paradeert een ooievaar
(vaak samen met een reiger)
parmantig over het grasveld
voor hun huis

Onze rendez-vous na de trainingen op dinsdagmiddag in de kantine bij Marjo lopen ten einde.
Daarom werd op 16 oktober jl. besloten de verzamelde M.S.C.-ers nog even vast te leggen:

Tijdens een MSC-zondagwandeling in Kanne ontdekte
Jef Smeets in Eben-Emael een mooi bloemenveldje.
Dat wilden de anderen ook wel bewonderen. Dus
liepen
ze met
gezwinde spoed naar de hot spot.
Nico Ummels maakte met zijn telefoon
snel enkele opnamen en stuurde ze
onlangs naar de redactie.

En ook op een mooie zondagmorgen maakte
Irene in het Encibos een opname van een wel
erg grote koningskaars.
M.S.C.
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Bruggenbouwer !

een van de vele karakteristieken
van onze hardlooptrainer

Gerrit Jan van Lonkhuyzen

Trouwe fans van onze M.S.C.-convocatie zal het door de geregelde hardloopreportages en andere bijdragen, zoals
de actie Alpe d’Huez, ongetwijfeld niet ontgaan zijn dat onze hardloopgroep lééft !
Wat zo’n twintig jaar geleden begon als het aanbieden van trainingsmogelijkheden aan de hardlopers van de KNP
is uitgegroeid tot een van de vitale onderdelen van M.S.C.
De geslagen bruggen!!
> leden van de hardloopgroep maken niet snel een overstap naar de conditietrainingen van de groep van
Betty Heinen. Maar de eerste hardloopsporter die zijn ervaringen met de hardloopgroep wilde vergelijken,
is genoteerd. En de nieuwe oefeningen, die bij de wintersporttraining horen, plus de loop-intervallen –
blijken voldoende uitdaging te bieden om de persoonlijke training inhoud te geven.
> ook binnen de hardloopgroep kunnen fysieke problemen de hardlooptraining bemoeilijken. Soms is dat
tijdelijk, soms permanent. Maar ook bij de hardloopgroep van Gerrit Jan kunnen alle M.S.C.-leden
meewandelen en zo de band met sportvrienden bewaren.
> en de hardloopgroep start voortaan iedere EERSTE ZONDAG van de maand in Kanne en drinkt er koffie
(samen met MSC-leden die er wekelijks trainen/wandelen). Maar dan kunnen ook de “wandelende en/of
trainende” MSC-ers in Kanne bij de hardloopgroep aansluiten. De uitnodiging werkt naar twee kanten!!
> alle leden van M.S.C. kunnen deelnemen aan de trainingen van de lopersgroep op woensdagavond en op
zondagmorgen; je fysieke conditie is hiervoor bepalend. Gerrit Jan is hiervoor het aanspreekpunt.
Tijdens de vergadering van de hardloopgroep van 16 september jl., waarbij 16 leden
present waren, werden hun plannen, uitgangspunten en wensen weer duidelijk in kaart
gebracht. Daarbij is afgesproken dat tijdens de ENCI-bergloop op 4 november 2012 de
hardlopers voor het eerst in hun nieuwe tenue zullen lopen.
Leuke gelegenheid om onze hardlopers langs de route de gaan aanmoedigen. Wil je zelf
meedoen: Gerrit Jan is een en al oor!
Ook wil de hardloopgroep meer mensen laten delen in hun sportief plezier. Namens hen heeft Gerrit Jan een
publicatie samengesteld, die aangeboden is aan de regionale huis-aan-huis bladen. En omdat reclame door de
eigen leden ook een beproefde methode is, hierbij het artikel van de hardloopgroep. Het kan hulp bieden als je
vrienden of kennissen over de streep wilt trekken:
niet-prestatie gerichte sportieve activiteiten voor mensen van 30 – 85 jaar zijn niet alleen niet-alledaags,
ze zijn zelfs pareltjes in de kleinschalige ambiance die M.S.C. biedt!
Elle

Veelzijdig lopen bij MSC: leuk & gezond!
Eigen tempo
Hardlopen is een perfecte manier om gezond te blijven of te worden natuurlijk. Maar hardlopen bij MSC is veel
meer dan dat: het is genieten van het mooie landschap dat we hier in Zuid Limburg hebben en komen op plaatsen
waar je nog nooit geweest bent; de wereld ontdekken dus. En vooral: nooit alleen lopen. Want samen lopen is
belangrijk bij MSC en toch loopt iedereen in het tempo dat hij/zij zelf het lekkerste vindt. Hoe? Gewoon door in
verschillende groepen te lopen die hun eigen tempo volgen en elkaar na verloop van tijd altijd weer opzoeken. Bij
MSC staat de prestatie niet voorop, hoewel iedereen zich na verloop van tijd veel beter in zijn vel voelt zitten en
ook merkt dat er harder gelopen kan worden.

M.S.C.
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Woensdagavond, Mergelweg 20.15 uur
MSC traint iedere woensdagavond op de atletiekbaan aan de Mergelweg. Die training begint om 20.15 uur. De
deelnemers (uit Maastricht en omstreken) vinden dit vooral een nuttige training: er worden oefeningen gedaan en
de training is niet lang maar wel intensief. Alle huidige deelnemers zijn er van overtuigd dat de training van
woensdag het lopen op zonderdag nog leuker maakt. Want op zondag vertrekt de groep om 9.30 uur steeds vanaf
in andere plaats in de buurt van de mooie omgeving van Maastricht. En dan wordt er genoten van het landschap
en heerlijk gelopen.
Zin om ook eens mee te lopen? Dat kan! Je mag het gewoon drie keer proberen. Dat kost niks en je wordt er wel
beter van……
Wil je eerst meer informatie, bel dan met één van de twee trainers
John Jennekens:
06 218 735 46
Gerrit Jan van Lonkhuyzen : 06 200 596 44
Welkom
We zien je graag komen op woensdagavond op de atletiekbaan aan de Mergelweg om 20.15 uur.

Varia-middag 7 september 2012
Onder een strak blauwe en stralende hemel (de “rode lijn” en de “worsten voor Clara” hebben hun werk goed
gedaan), staan 16 M.S.C.- leden en een “aspirant junior lid” (Pieke) met hun glimmend gepoetste fietsen en e-bikes
klaar om aan een + 43 km lange toer te beginnen.
Half twee is de start; we rijden richting Kanne maar nog geen
500 meter verder hoor ik “Háááált......!!” roepen. Wat is er aan
de hand ???? Elly: “Ik geloof dat ik een lekke band heb !!!!”
De heren buigen zich meteen over dit probleem: “Ja, de band
is inderdaad erg “zacht “. We zullen hem oppompen,
misschien is het mankement hiermee opgelost.” Nou, dit
begint goed; hopelijk krijgen we niet meer van zulke
“akkefietjes” want dan “redden” we de 43 km niet.
Het is echt “fietsweer”: 23 graden en een flink briesje. Via
beschaduwde weggetjes langs de kronkelende Jeker komen
we voorbij Fort Eben-Emael en fietsen door uitgestorven
dorpjes zoals Bassenge en Glons. De Jeker verandert van
naam en is nu de Geer. Onderweg de nodige ”pitstops” om water te tanken en Pieke even uit het kinderzitje te
halen.
Bij knooppunt 114 verlaten we de ”Jekerroute“ ; deze gaat verder naar Tongeren. Wij keren echter terug om een
pittige helling naar boven te maken. Vanaf hier is het landschap open en rijden we in de zinderende zon langs
appelboomgaarden waar de pluk net begonnen is en Martin ons vertelt dat dit Elstar-appels zijn.
Hier en daar begint de roep om een terrasje (en een pilsje ) .... WANNEER....??????
Nee, ze moeten nog even geduld hebben. In Val-Meer hebben Gerrie en ik een fijn terrasje ontdekt. Hier kunnen
hun wensen in vervulling gaan.
Rond 17.00 uur vertrekken we weer; enigen van ons nemen een kortere weg naar
huis, de rest gaat mee tot het eindpunt, waar een aantal zo hongerig geworden is
dat zij doorfietsen naar Kanne om een hapje te gaan eten.
Onze eerste Varia-middag van het nieuwe seizoen 2012 -2013 is geslaagd.
De foto’s hierbij spreken voor zichzelf.
Betty Heinen
Betty Heinen
Bedankt Betty, namens Elly, Harry, Irene, Jef, José, Kiky, Lea,
Lou, Marcel, Marie-José, Martin, Math, Pieke, René, Ton en Wies.
M.S.C.
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Jubileum langlaufgroep MSC.

Op 13 oktober nodigden Frans Beckers en Paul Houx ons als langlaufgroep uit in Sweikhuizen om te vieren,
dat we al 30 keer samen een clubreis maakten.
Zoals altijd was de opkomst van de langlaufers goed. Het is immers altijd leuk om teug te kijken op al die
reizen, die we gemaakt hebben. Vroeger trektochten en slapen in een gite, nu logeren in een hotel, maar
wel elke dag op de latten! En inmiddels gaan er ook clubleden mee, die alleen wandelen.
Dat kan allemaal; het gaat immers om de gezelligheid.
We starten met een kop koffie en lekkere Limburgse vlaai. Daarna werden we in het Danikerbos door Frans
langs een gedichtenroute geleid en loodste Corrie ons door het bos.
Gekleed in regenkleding of met een grote paraplu wandelen we zo’n uurtje door de mooie omgeving.
En daarna kregen we, zoals dat hoort bij een après-ski, de borrel.
Gerrie hield namens het bestuur een toespraak, waarin ze haar waardering uitsprak dat we al zo lang samen op
reis gaan. Dat is aan twee zaken te danken: allereerst de jaarlijkse goede voorbereiding van Frans en Paul en op
de 2e plaats de goede sfeer van de langlaufgroep! Als blijk van waardering kregen we allemaal een fles wijn van
het bestuur, wat voor iedereen natuurlijk een leuke verrassing was.
Corrie en Julia hadden om Frans en Paul te bedanken voor hen een fotoboek gemaakt, waarin de foto’s van de
afgelopen reizen te bewonderen waren.
En na al die toespraken, werden we op een heerlijk buffet getrakteerd.
Maar voordat we gingen eten, kwam er nog tot ieders verrassing een speciale gast aan tafel!
Harry Peukens kwam, vergezeld door Alice, deelnemen aan de après-ski. Hij werd door iedereen hartelijk
verwelkomd.
Na het buffet, waarbij natuurlijk ook weer herinneringen werden opgehaald, ging iedereen huiswaarts. Maar
uiteraard niet voordat Frans en Paul en het bestuur bedankt werden.

Marlou van den Berg

M.S.C.
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Uitnodigingen clubactiviteiten:
Variamiddag, vrijdag 2 november 2012
Deze middag bezoeken we de 500 jaar oude laatgotische Cellebroederskapel aan de Brusselsestraat; de poort
naast Brusselsestraat 58 geeft toegang tot de kapel. Deze geheel uit mergelblokken opgetrokken kapel is een deel
van een vroeg 16e-eeuws klooster. We worden rondgeleid door de beheerder, de heer J.Eijssen. Hij verwacht ons
om 14.00 u.
We komen om 13.45 u. samen bij de poort van de Kumulus-parkeerplaats, Herbenusstraat 89. Hier is
parkeermogelijkheid; kosten € 1,50 p.u. Let op: de slagboom gaat vanzelf open! Ook in de omtrek zijn
parkeerplaatsen (grote parkeerplaats onder aan de Statensingel: hoek Frontensingel-Cabergerweg. Bushaltes:
Kon. Emmaplein, Kommel en Vrijthof.
De eigen bijdrage is € 5,- p.p. voor leden en introducés voor zowel de rondleiding als de ter plaatse aangeboden
koffie met vlaai. Bijdrage bij aankomst Kumulusterrein te voldoen aan Kiky van de Ven.
Aanmelden: bij Kiky van de Ven, 0032 8972 1419, marcel.vandeven@euphonynet.be

De Cellebroederskapel is een van de
historische pareltjes van Maastricht.
Er worden regelmatig concerten gegeven
en de kapel is ook in trek als trouwlocatie.
Het Variateam kan ongetwijfeld rekenen
op grote belangstelling en deelname!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Bij de viering van het 500-jarig bestaan
werd de nieuwe verlichting ( “de zadenzon”
van Pieter Spruyt) in gebruik genomen.

Snowworld Landgraaf: woensdag, 21 november:
Onze jaarlijkse skitraining in Landgraaf vindt plaats op 21 november a.s.
Samenkomst om 19.30 u. in de hal, waar de kaartjes gezamenlijk worden
ingekocht door Marcel van de Ven.
Breng s.v.p. je lidmaatschapspasje van de NSkiV mee. Dat betekent voor de
clubkas een korting van € 5,- op de entreeprijs ! B.v.d.
De eigen bijdrage voor 2 uur vrij skiën bedraagt € 12,50.
Parkeren en huur van ski’s en andere materialen is voor eigen rekening.
Denk aan warme kleding !
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 15 november definitief geboekt .

M.S.C.
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Sint-brunch op zondag, 2 december 2012
Af en toe nemen de deelnemers aan de training en het wandelen in en rondom Kanne op zondagmorgen de
gelegenheid te baat om hun gebruikelijke drankje na afloop uit te breiden met een koffietafel, bv. met Kerst of
Nieuwjaar.
Nu heeft Elly van den Essen het initiatief genomen voor een Sint-brunch op 2 december om 11.00 u.; lees: een
uitgebreide koffietafel met (spiegel)eieren, bloedworst etc. Vooraf een prosecco – van harte gesponsord door Willy
Brokamp. Kosten € 12,50 p.p. Andere drankjes dan koffie en thee worden apart berekend.
Belangstellenden voor de brunch zijn van harte uitgenodigd zich uiterlijk 15 november aan te melden bij Elly van
den Essen, die de reservering verzorgt. (martinvdessen@gmail.com; 043 3510801, 06 54 97 42 77). Betaling ter
plaatse op 2 december.
Hopelijk wordt het weer een geanimeerde zondagse happening.

Verrassingswandeling, zondag

Zeg het voort………

9 december 2012

Het wandelteam heeft weer een mooie verassingswandeling in petto. Vertrekpunt(en) en starttijden voor de korte
en lange wandeling worden binnenkort per e-mail bekend gemaakt. Reserveer deze zondag en meld je aan voor
de wandeling en de “verrassing” door betaling van de eigen bijdrage van € 8,- p.p. voor leden, resp. € 15,- voor
intoducé’s, op rekening nr. 85 80 10 445, t.n.v. E.Daemen, o.v.v. verrassingswandeling.
De organisatie sluit de aanmeldingen op 1 december a.s.
Mis het niet! Onze verrassinsgwandelingen hebben hun aantrekkingskracht ieder jaar zien groeien en 2012 zal
daarop geen uitzondering worden!

Nieuwjaarsborrel, woensdag 2 januari 2013
De traditionele Nieuwjaarsborrel vindt ook dit jaar weer plaats aansluitend aan de eerste trainingsavond
van het nieuwe jaar, dus op 2 januari 2013. De locatie is o.o.v. Sportcafé Jekerdal, waar we tegen die tijd
wel goed ingeburgerd zullen zijn. Zodra de afspraken met de kantinebeheerder rond zijn, volgt per email
een uitnodiging aan alle leden.

Dineren in “de Bonnefooi”
De reservering bij “de Bonnefooi” loopt al. We hebben voor 24 deelnemers geboekt, maar kunnen dit aantal nog
aanpassen. Nieuw bij “de Bonnefooi” is dat er alleen nog op woensdagavonden een viergangendiner is.
Van onze vaste trainingsavond wordt echter niet onnodig afgeweken, m.u.v. Snowworld, omdat dit ook een
trainingsactiviteit is.
Op donderdag is het avonddiner vervangen door een brunch om 13.00 uur. Deze bestaat uit een driegangen
menu en kost € 9,50 p.p. , excl. drank. De kosten kunnen ter plaatse worden voldaan.
Hopelijk worden niet veel trouwe “Bonnefooi-gangers” teleurgesteld door het gewijzigde tijdstip en kunnen we
weer in een ongedwongen ambiance en goed M.S.C.-gezelschap genieten van spijs en drank.
Aanmelden kan tot 15 december persoonlijk bij Elle of door een e-mail naar van.duurling@ziggo.nl
Ook introducés zijn welkom!
Ben je nog niet eerder met ons mee geweest naar een etentje in het mooie restaurant van het Sint Maartenscollege, probeer het dan dit jaar eens. We hebben tot nog toe enkel lovende commentaren gekregen.
Adres: Bemelerweg 1, 6226 NE Maastricht. Parkeren op de parkeerplaats van de school.
M.S.C.
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Sportpark Jekerdal:
In de ALV heeft Gerrie Boersma verslag uitgebracht over de situatie m.b.t. de kleedlokalen, douches en kantine.
Op 24 oktober jl. heeft het eerste persoonlijke overleg plaatsgevonden met de voorzitter van de Stichting
Faciliteitengebouw Jekerdal, de Heer Jean Dols, en Mevrouw Rosita Paone, secretaris van de SFJ.
Namens M.S.C. hebben Gerrie Boersma en Nico Ummels aan deze bespreking deelgenomen.
Doel was om tot overeenstemming te komen inzake het contractvoorstel van JSF voor de huur van de kleedlokalen
en douches. Vooraf had M.S.C. te kennen gegeven welke onderdelen van het contractvoorstel naar mening van
ons bestuur een andere of nadere invulling behoefden.
De standpunten zijn uitgewisseld en er volgt nader overleg inzake :
> huurbedrag
> WA-verzekeringsclausule
> beschikbaarheid kantine op dinsdagmiddag (SPOED!)
> overleg (ook met beheerder kantine) over gebruik kantine op door M.S.C. gewenste data
> reserveringsmogelijkheden multifunctionele ruimte
Op woensdag zijn we van harte welkom in de kantine. De sluitingstijd is oficieel twee uur nadat we gesport hebben.
Een stel sleutels van de kleedkamers hebben we ontvangen. Een tweede stel sleutels volgt.
Niet veel nieuws, maar de vragen die we hadden waren voor SFJ-afgevaardigden nieuw en moesten met hun
achterban op 27 november besproken worden.
Wordt vervolgd.

Gerrie Boersma en Nico Ummels

Wandelen met Corrie
Op de stralende zondagmorgen van 21 oktober
verzamelden enkele stoutmoedigen zich bij de kerk
van Margraten. Niet om naar de mis te gaan, dat
deden die van Margraten zelf wel, maar om te
beginnen aan een prachtige wandeling van 15 km.
Het weer ontwikkelde zich van lenteachtig fris tot
zomers warm in de middaguren. Via de randen van
Margratens bebouwing en Scheulder kwamen we in
de echte natuur terecht. In de eerste wei was een
boerin een koe aan het liefkozen, die drachtig bleek.
De koe dus. De aardige boerin gaf de wandelaars
college over het wel en wee van de veehouderij en
drachtige koeien in het bijzonder.
Verrijkt met kennis vervolgden we achter Corrie aan onze weg richting Gerendal.
We werden onthaald op prachtige paden door bos en veld, met wonderschone
vergezichten op herfstkleurige, zonovergoten glooiingen en heuvels. Vaak ging
onze tocht langs de boorden van de Geul en zo kwam het dat we rond het
middaguur een mooi plekje aan de oever vonden om onze boterhammetjes te
nuttigen.
Verzadigd maar nog steeds dorstig belandden we spoedig na onze lunch in Schin
op Geul op een terras aan de voet van alweer een kerkje, hooggelegen: zo
konden we nog eens naar de kerk opkijken. Het terras bleek te behoren tot een
etablissement waar de tijd en de uitbaters stil waren blijven staan. Toch konden
we ons daar laven aan koffie, vlaai en lekkere biertjes.
M.S.C.
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Zo kan de lezer constateren, dat wandelen met Corrie meer ontspanning dan inspanning oplevert en zo hoort dat
ook. Richting oud Valkenburg passeerden we kasteel Schaloen en vervolgden onze weg terug naar Margraten.
Bij café “An der Put” ontmoetten we onze clubgenoten, die met Martin de middagwandeling hadden gelopen. Blij
met deze hereniging genoten we gezamenlijk van al of niet alcoholische versterkende middelen, hetgeen de
feestvreugde positief beïnvloedde. We konden terugkijken op een weer zeer geslaagde dag achter het MSCvaandel.
Corrie, heel hartelijk bedankt voor het leiden van deze prachtige dag.
Wies, Tiny, Elly, Ton, Marlou, Lea, Pieter, Marie-José en Lou

Wandelen met Martin, een wandeling vol verrassingen……
Na het optrekken van de ochtendmist verzamelden zich de liefhebbers bij de kerk in Margraten voor de door Martin
aangekondigde wandeling van 5-7 km tussen Margraten en Klein- en Groot Welsden. Maar Martin verraste ons
met een variant van ca. 10 km, die hij zou aanpassen tot een lengte van zo’n 7 km.
We liepen in de richting van Honthem en vandaar naar de Amerikaanse begraafplaats. De zon brak met warme
stralen door en tooide de natuur met een kleurenwaaier van okergeel tot bruinrood. Tweespan- koetsjes
doorbraken de serene sfeer rondom het oorlogskerkhof en gaven het geheel zelfs een romantisch tintje. Dan
rechtsaf en een eindje door een dorpsstraat met carréboerderijen. Aan het einde van de bebouwde kom naar links
en dan gewoon rechtdoor tot aan een wei die van alle kanten goed dichtgetimmerd was. Dat was een tweede
verrassing en kwam doordat Martin deze variant al zo’n vijftien jaar geleden voorgelopen had.
Gelukkig hoefden we niet ver op onze schreden terug te keren.
De toegang tot een wei richting de Rijksweg stond wagenwijd
open en Nico zette een spurt in om te kijken of er aan het eind
ook een doorgang was. De hekken bleken ook daar dicht en
zonder mogelijkheid ze op een kier te krijgen. Dus werd met
wandelstokken het prikkeldraad omhoog gehouden en kon
iedereen op zijn knieën, maar zonder kleerscheuren, het
fietspad langs de Rijksweg optuimelen.
Na een oversteek over de Rijksweg belandden we in het
industriegebied “Aan de Fremme”, waar we de Fruitveiling
Zuid-Limburg passeerden waar de door Martin zorgvuldig
geplukte appeltjes gesorteerd en geveild worden. “Misschien
een optie voor een Variamiddag?” - Martin beloofde de
mogelijkheden voor een rondleiding door de veiling voor ons uit te zoeken. Dat was verassing nr. 3 en die houden
we tegoed Martin!
Inmiddels hadden we ongeveer de helft gelopen van de grote lus die Martin rond de kerk van Margraten samen
met ons liep. Het was dorstig weer en het brede asfalt van “de Fremme” leek eindeloos. Martin zocht nog ter
plaatse naar een doorsteek naar de Sprinkstraat, maar die was er niet. Dus
liepen we dwars door het bedrijvencomplex tot we de Scheuldersteeg
bereikten. Daar sloegen we links af en via het fietspad bereikten we de
bebouwde kom. De kerkspits was een goede gids en zonder omwegen
bereikten we eetcafé “An der Put”.
Ook daar werden we op een verrassing getrakteerd: het koffiezetapparaat
was gesneuveld en nog niet vervangen. De geserveerde “variant” bleek bruin
en warm. Maar daarna kwam het gerstenat op tafel. Dat lieten we ons goed
smaken in afwachting van de komst van “de wandelaars van Corrie”.
Na de gezellige hereniging en wat foto-opnamen “onder het kruis” van MarieJosé, Elly en Ton werd – met dank aan Martin - de terugrit naar Mestreech
gestart.
Jacques, Irma, Fia, Nico, Théa, Zjèr en Elle
M.S.C.
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