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Agenda:
Za-za
Vrijdag
Vrijdag
Vrijdag
Zondag
Maandag
Vrijdag
Dinsdag

26 jan.-2 febr.
1 februari
1 maart
29 maart
31 maart
1 april
5 april
16 april

13.45 u.
13.30 u.
20.00 u.

13.30 u.
20.00 u.

Langlaufreis
Varia-middag
Varia-middag
Vollemaanswandeling
Paaszondag
Paasmaandag
Varia-middag
bestuursvergadering

Ramsau am Dachstein
voormalige synagoge Meerssen
infocentrum A2 Geusseltstadion
Geulhemermolen, Berg en Terblijt
training vervalt
training Kanne

>>

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 Statieplein in Kanne
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)
Het magnifieke nieuwe visitekaartje van MSC: onze hardloopgroep in de nieuwe MSC-outfit.
Een mooi initiatief van deze groep.
Bekijk hun prestaties bij de
Encibergloop en de Mescher
Bergloop in deze covocatie.
Deelname aan trainingen en andere
activiteiten van de Maastrichtse Ski Club
is voor eigen risico.
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Voorwoord
Amigos, dear friends, chers amis, liebe Freunde, goudstökskes, leden en overige familie van MSC.
Deze keer heb ik het voorrecht een voorwoord te presenteren (want dat doet jullie bestuur bij toerbeurt).
En wat heeft de clubsecretaris op zijn hart? Een overdenking van waarmee we bezig zijn……
Ik hoop dat MSC een club is van :
>
>
>
>
>
>

jezelf uitdagen…. of het nu hardlopen, conditietraining, Nordic Walking of wandelen betreft
samen met je trainer en groepsgenoten mooie sportieve momenten beleven
een schouderklopje na een mooi resultaat
een bemoedigend woord als het een tijdje helemaal niet wil lukken
plezier in het samen sporten, bewegen, in het buiten zijn, in het ontsnappen aan de dagelijkse druk
een band die iets verder gaat dan de trainingstijden :
hobbies, families, lief en leed, sociale evenementen.
> een lach en een traan op de golven van ons mensenbestaan
Dat is wat ik nog steeds bij MSC vind en daarom teken ik voor deze club.
Ik wil graag mijn steentje bijdragen als clubsecretaris en webmaster om de band te smeden door onze diverse
disciplines en hun activiteiten te belichten.
Achter iedere reportage in deze convocatie of op onze website steekt een zee van werk van onze trainers en
vrijwilligers.
Geniet van ons clubje, geniet van onze ongedwongen ambiance !

Elle

Ledenmutaties: In november jl heeft Harrie Peukens besloten zijn lidmaatschap te beëindigen
We zullen hem missen bij M.S.C. We hopen dat zijn gezondheid nog crescendo
mag gaan en wensen hem alle goeds voor de toekomst.

Variamiddag

1 maart 2013

Uitnodiging van Paul Houx

Die middag staat er op het programma een rondleiding in het Informatiecentrum van de A2 en een wandeling langs
de bouwput. De A2 blijkt een project te zijn dat grote belangstelling kent uit de bevolking van Maastricht in het
bijzonder, maar ook uit de omgeving. Dit blijkt uit bezoekersaantallen en herkomst van de bezoekers.
We komen bijeen om half twee in het Infocentrum dat gevestigd is in de kantoren van het Geusseltstadion. Ingang
links naast McDonalds; eerst een hek door en dan recht vooruit naar de toegangsdeur. Binnen is er links een lift
voor vertrek naar de derde verdieping. Parkeren gratis voor de ingang. Er kunnen maximaal 25 mensen mee. Zijn
er meer aanmeldingen dan maken we een tweede afspraak op een vrijdagmiddag in april.
De informatie binnen bestaat uit een toelichting aan de hand van maquettes, filmpjes en mee te nemen
documentatie en buiten maken we een wandeling met bezichtiging van in principe 3 plekken langs de bouwput.
Breng goed weer mee !
Aanmelden bij Paul Houx; e-mail houxph@xs4all.nl of per telefoon 06-50528856.
M.S.C.
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In Memoriam

Jan Thijssen

Op 10 december heeft M.S.C. afscheid genomen van een geliefd en markant
lid. De afscheidsdiensten, zowel in de kerk als in het crematorium, stonden
bol van symboliek, eigenhandig en zorgvuldig door Jan gecomponeerd.
Muziek, teksten, thema’s en rituelen waren aangrijpend verstrengeld. Een
prachtige compositie en als je niet verdrietig was om het verlies van Jan zou je
je kunnen verliezen in al het moois dat Jan de deelnemers aan zijn afscheid
bood.
Het waren terecht afscheidsvieringen en er zomaar aan voorbij gaan, zou geen recht doen aan alle moeite die Jan
zich getroost had om zelfs in de laatste uren van zijn aanwezigheid onder ons iets moois te bieden. Net zoals hij
het afgelopen jaar zijn vrienden een positieve kijk geboden had op de dingen, die het leven voor je in petto heeft.
Jan overleed op 5 december en hield het getal 5 vast als rode draad bij zijn afscheid.
Tijdens de uitvaartmis werden rondom de baar 5 kaarsen ontstoken:
1. namens zijn familie door zijn broer Ger
2. namens zijn vrije tijd en sport: Elle van Duurling van M.S.C.
3. namens zijn werkkring: een oud-collega van Stichting Innovo in Heerlen
4. namens zijn vrienden uit Reuver
5. namens alle aanwezigen: Heer Pastoor
Iedereen zat aan de kerkblank gekluisterd toen de eer aan Gé Reinders was om het afscheidslied van Jan voor
Marie-Paule te vertolken: Aad waere mit dich.
Jan, een getalenteerd man, die gewoekerd heeft met zijn goede gaven, leidde ons via “de Parabel van de 5
talenten” naar symbolen van 5 “talenten” die hij kreeg om mee te werken:
1. de zonnebloem, zijn favoriete bloem: houdt zijn hoofd steeds in de richting van de zon,
bloeit overdadig en geeft met zijn zaden overvloedig nieuw leven door
2. het water (uit de Geul, de rivier waar hij thuis op uit keek)
3. zijn skistok - voor ontspanning en samen van het leven genieten
4. zijn ipod - voor communicatie met zijn leefwerelden
5. zijn fototoestel - verbindt alle levensfasen tot een geheel
en maakte voor deze vijf gaven evenveel lichtpuntjes op het altaar.
Jan wilde ons laten delen in zijn kunst van het loslaten en liet zijn zus een mooi gedicht voordragen over de
bevrijding die de bezitloze Job tenslotte ervoer.
We lazen aandachtig het gedachtenisprentje met de 5 namen eronder:
Marie-Paule, zijn zonen Jesper en Léon en hun partners Marieke en Loes.
Het Mannenkoor van het Koninklijk “Walram’s Genootschap van Valkenburg” eerde daarbij zijn tweede tenor Jan
met prachtige koorzang. Een koorbewerking van You’ll never walk alone, was een duidelijke boodschap.
Ook een mooie Ave Maria-solo vulde de kerk en de dienst werd besloten met de Duitse vertaling (Näher, mein
Gott, zu Dir) van de koraal Nearer, My God, to Thee, gebaseerd op de droom van de vluchtende Jakob over de
ladder naar de hemel.
Ook de bijeenkomst in het crematorium Walpot in Eijsden was van een hoog Jan-gehalte. Zij broer Ger droeg een
indrukwekkend gedicht voor over Herinneren, we luisterden naar My Way op een panfluit en bekeken ondertussen
op projectieschermen foto’s van Jan. Op de tonen van Scandinavische sprookjesmuziek brachten we Jan een
laatste groet.
Het was een verdrietige, maar ook een heel mooie dag. Jan had er zoveel voor over gehad om zijn afscheid zo
mooi mogelijk te maken, dat het bijna oneerbiedig leek er weinig ter herinnering over vast te leggen. Bedankt Jan!
(Een uitgebreide versie van deze gedachtenistekst is te vinden op onze website).
M.S.C.
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Pelgrimstocht van Guus Queisen

Maastricht – Santiago de Compostella

2.500 km

30 April, Koninginnedag 2012 is het zover. Eindelijk kan ik de
pelgrimstocht te voet naar Santiago de Compostella maken, die al zo
lang op mijn programma stond. Ik word uitgeleide gedaan door mijn
buren, die een soort erehaag voor me gevormd hebben, en vertrek met
een veel te zware rugzak van wel 15 kg. In Angleur achter Luik, mijn
eerste stop na 40 km, besluit ik alvast 3 kg aan rugzakgewicht achter te
laten. Mijn gastheer brengt het naar de kelder en ik beloof het teveel aan
kleren en boeken op te komen halen wanneer ik hopelijk gezond en wel
terug ben uit Santiago.
In Luik kruip ik door het oog van de naald wanneer ik even lang
uitgestrekt uitrust op een bankje naast de kathedraal van St.Jacques.
Wanneer ik even rechtop ga zitten, zie ik een slonzig figuur bijna om de
hoek van het plein verdwijnen met mijn rugzak. “Afblijven!”, schreeuw ik
en de figuur zet mijn rugzak weer neer en loopt rustig door alsof er niets
aan de hand is, Pfff, St.Jacques/Jacobus vindt blijkbaar dat ik de tocht in
pais en vree moet kunnen voortzetten.

Wat ik op 30 april nog niet weet, is dat het voorjaar van 2012 een van de natste en koudste is sinds jaren. In België
en Frankrijk wandel ik vaak dagen lang onder mijn poncho. In Namen langs de Maas ontmoet ik de eerste
medepelgrims: 2 Belgen uit het Limburgse Maasmechelen en 2 Nederlanders, die resp. in Zeeland en Maastricht
gestart zijn. Met hen loop ik via het Noordfranse vestingstandje Rocroi naar Reims, dat we al na 2 weken bereiken.
Daarna gaat ieder zijn eigen weg. Ook ik loop het liefst in mijn eigen tempo en dat betekent dat ik vaak alleen loop.
In Frankrijk slaap ik in gîtes, in kloosters, in pastorieën, gemeentehuizen, auberges pour jeune travailleurs, bij
wijnboeren, tehuizen voor daklozen en soms gratis bij gewezen pelgrims naar Santiago, die na het vertrek van hun
kinderen, gratis ruimte en logies in huis hebben voor pelgrims. In een mairie/gemeentehuis in een klein dorp dient
het gordijn van het stemhokje (de stembiljetten voor Hollande en Sarkozy liggen er nog!!) als mijn deken voor de
nacht!! Meestal moet ik in Frankrijk de avond van tevoren mijn slaapplek voor de volgende dag regelen. Wanneer
ik het een dag vergeet omdat ik in een mooi Romaans dorpskerkje een concert wil bijwonen, slaap ik de volgende
dag dan ook de enige keer in een 3-sterrenhotel! Het is de enige slaapplek in het stadje Le Châtre. Alles is
vandaag “complet” vanwege een poëzie- en muziekfestival in het stadje. Nooit geweten dat de Fransen zo’n grote
poëzieliefhebbers zijn.
Speciaal en sfeervol zijn de refuges van de Amis de
Saint Jacques de Compostelle de Périgord/ de
Limousin/ les Landes etc. beheerd door
hostaliers/gastheren en gastvrouwen, meestal ook
zelf ex-pelgrims die donativo/tegen een gift onderdak
en een heerlijkse franse maaltijd met wijn en
uiteraard fromage en natuurlijk hun conversatie als
dessert verschaffen en ook nog je bezwete kleren
wassen!!
Tot ver in Frankrijk loop ik in de regen, vaak alleen,
dan weer vergezeld van Fransen, Duitsers of
Zwitsers, eenlingen en/of koppels. Eerst wanneer ik
Limoges en Périgueux na weken voorbij gelopen
ben, begint het weer te beteren en kondigt de zon
van de Méditerranée zich eindelijk aan.
M.S.C.
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Wat een verschil met Spanje, de Camino Frances, die ik bereik via het Frans-Baskische Saint Jean Pied de Port,
een soort Baskisch Valkenburg aan de voet van de Pyreneeën. De Camino Frances, de Spaanse route via Pamplona, waar ik het begin van het stierenrennen meemaak: de zogeheten San Fermin-feesten, die – zo ontdek ik –
heel Asturië minstens twee weken in hun ban houden, is overvol.
Het is inmiddels juli geworden en op mijn route langs steden als Burgos en Leon en langs talloze naamloze
dorpen slaap ik in overvolle albergues, een soort jeugdherberg en met chambrettes. Soms moet ik 5 of 10 km
doorlopen naar het volgende dorp om een slaapplek te vinden in een albergue. Het gebruik van oordoppen tegen
het gesnurk en zelfs een slaapmasker tegen het ochtendlicht is voor mij inmiddels standaard geworden. Met
tientallen staan we ‘s morgens in alle vroegte op om de hitte van de dag en het felle zonlicht te vermijden. Wat een
verschil met de rust met de eenlingen en de koppels in de Franse refuges!!
We lopen in de gloeiende Spaanse hoogvlakte langs vaak eindeloze dun met jonge boompjes beschaduwde rechte
wegen langs pas geoogste korenvelden. De zon staat hoog en de lucht is hemelsblauw; de literfles met water mag
niet vergeten worden. Ik zie onderweg de memoriekruisen van pelgrims, die de tocht niet overleefd hebben. En
toch: ondanks de hitte, mede door het schitterende landschap, de prachtige bergdorpen, de kathedralen en
monumenten van steden als Burgos, Leon en Astorga, blijft de camino een geweldige belevenis.
Ik ontmoet op de camino medepelgrims uit letterlijk alle werelddelen: Australië, Noord- en Zuid-Amerika en uit alle
landen van Europa: van Ierland tot Zweden en Hongarije enz. En iedereen staat open voor een intense
ontmoeting. Iedere ontmoeting ’s avonds met hen in de albergue is een waar feest!

Na exact drie maanden bereik ik Santiago de Compostella en ik pink een traantje weg. Een gevoel van euforie
overvalt me, maar ook van weemoed. Aan een van de mooiste belevenissen van mijn leven is een einde gekomen.
Guus Queisen

Een uitgebreide versie van dit reisverslag is te vinden op onze website.

M.S.C.
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2013 Regio loopwedstrijden
Venlo

Venloop

24-mrt

13:00

14 april.

11:00

Rotterdam Marathon

17 april.

11:00

Parelloop

28 april.

14:00

Treechloop

11,3km

Maastricht
Berg en Terblijt

17:00

Geuldalloop

10,7km

11 mei.
12 mei.

9:00

mei.

10:00--12.30

9 juni.

11:00

Maastrichts Mooiste

23 juni.

15:00

Bilzen Run

30 juni.

8:00

30 juni.
17 aug.

geen inschrijvingen meer

5-10-42,2km

Rotterdam

5 / 10 km

Brunssum

Maas Marathon

21,1-42,2km

Vise (B)

Heideloop

3-5-8-16,1km

Landgraaf

5-10-15km
21

Maastricht
Bilzen (B

Vaals-Venlo

100 Km

Vaals

Bemels beste

5 / 15 km

Bemelen

11:00
11:00

Haarderluip

???

10 km

Borgharen

Champignonloop

1km-5,5-13,4km

Val-Meer (B)

Marathon Meerssen

5-10-21,1-42,2km

Meerssen

8 sept.

10:00

29 sept.

9:00

29 sept.

11:00

Sint-Pietersbergloop

3 nov.

11:00

ENCI bergloop

3 nov.

12:00

10 nov.

11:00

17 nov.

13:00--14:00

15 dec.

14:00

42,2 km

Marathon Berlijn

10,6-21,1km

Berenloopterschelling.
Les 4 Cimes Herve

Berlijn
Maastricht

10,5 km

Maastricht

21,1-42,2km

Terschelling

33,3 km

Battice (B)

7 Heuvelenloop

15 km

Nijmegen

Mescherbergloop

15 km

Eijsden (NL)

Startgeld wordt door MSC
betaald

Zuidlimburgs Hardloopcircuit 2013
Nieuwe deelnemer is de Mescher Bergloop!
Mescher Bergloop:
16 december 2012
Treech Loop:
28 april 2013
Geuldalloop:

11 mei 2013

Bemels Boeren Beste Bergloop:

30 juni 2013

HaarderLuip:

17 augustus 2013

ENCI Bergloop:
M.S.C.
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Variamiddag, vrijdag 2 november 2012
Een bezoek aan een oude historie "De Cellebroeders van Maastricht"
Al in het jaar 1350 waren er een soort kloostergemeenschappen die diverse werkzaamheden in de zorg
mochten uitvoeren. De genoemde Cellebroeders kregen zelfs in het jaar 1458 van de toenmalige Paus Pius
II de erkenning als officiële orde.
Genoemde werkzaamheden bestonden o.a. uit het verzorgen van zieken en het begraven van de doden.
Na hun dagelijkse werkzaamheden gingen de broeders om 7 uur 's avonds naar hun cel, waarin een bed met
strozak en een wollen nachthemd aanwezig was; een linnen uitvoering was er uitsluitend tijdens een reisje
en/of bij ziekte.
Rond middernacht werd de nachtrust onderbroken voor een gemeenschappelijk nachtkoor en/of een gebed.
De nieuwe dag begon weer om 6 uur 's morgens.

De Cellebroeders hadden tevens de zorg voor de "Pestlijders", in die tijd een epidemische ziekte, vaak
tengevolge van de leefomstandigheden. Indien nodig werden deze mensen vaak gebracht naar het
"Pesthuis", dat nu nog onder die naam bestaat als cultuurhuis, net naast de Helpoort.
Kortom de "Cellebroederskapel" is een locatie met een zeer lange en
rijke historie en is nu nog in de huidige tijd toegankelijk voor diverse
activiteiten, zoals concerten, huwelijken en begrafenissen.
Met veel genoegen heb ik deze excursie, uitgenodigd door de
M.S.C., mogen beleven.
Cees van Mameren

Dit verslag en een serie foto’s van deze
Varia-middag zijn te vinden op onze website.
M.S.C.
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MSC steelt de show bij de ENCI bergloop
e

De loopgroep van MSC verscheen afgelopen zondag 5 november in de 66 editie van de ENCI bergloop voor het
eerst in haar nieuwe outfit aan de start. De mooie, appeltjesgroene, shirts trokken veel bekijks en bijval. Een groot
compliment aan de kledingcommissie Annette en Thea voor hun inspanningen en natuurlijk ook een woord van
dank aan MSC voor de financiële bijdrage.

Mede dankzij de nieuwe shirts? was MSC weer eens goed vertegenwoordigd bij een wedstrijd in de regio. In de
korte cross traden Ingrid en Monique aan en bij de lange cross waren Annette, Gerard, Jo, John, Leo en Rob van
de partij. Zonder iemand te kort te willen doen is vooral de terugkeer van Ingrid als wedstrijdloopster bijzonder
verheugend.
Onze trainer Gerrit Jan was, genietend van zijn sabbatical als wedstrijdloper, als toeschouwer aanwezig in zijn
nieuwe MSC shirt. Hij deed weliswaar niet mee aan de wedstrijd maar was toch trots op zijn pupillen zeker toen zijn
buurman hem spontaan complimenteerde met zijn mooie grote groep.
De shirts leken ons wel vleugels te geven en we hadden het gevoel dat we de marathon van New York hadden
kunnen lopen als die was doorgegaan.
e

En dan de wedstrijd. De ENCI bergloop beleefde zijn 66 editie. Het parcours is door de afgraving van de Sint
Pietersberg noodgedwongen vele malen veranderd maar lijkt de laatste jaren toch zijn plaats gevonden te hebben.
Gestart wordt er bij de vijver op het voormalige ENCI terrein, thans in handen van Natuurmonumenten. Het
parcours van de lange cross gaat dan vrijwel direct de slingerberg omhoog tot boven op de St. Pietersberg om
daarna meteen weer naar beneden te duiken naar de Duivelsgrot. Hier aangekomen gaat het weer terug naar
boven dan linksaf tot de ingang van de voormalige groeve en dan via een lange afdaling terug naar start en finish.
Dit drie keer en de ENCI bergloop zit er weer op. Het hoeft geen betoog dat dit een zware opgave is maar onze
MSC-ers gingen vol goede moed van start.

M.S.C.

Convocatie februari, maart en april 2013

Pagina 9

Onze hazewind Jo vloog als vanouds uit de startblokken en wist dankzij een andere tactiek zijn tijden van vorige
jaren weer te verbeteren. Gevraagd naar het geheim vertelde Jo dat hij deze keer voor het eerst ook in de
afdalingen vol gas had gegeven met als gevolg een mooie tijd van 42 minuten en 22 seconden. Hiermee wist hij
oud MSC-er Bert Boer net voor te blijven. Chapeau.
Jo werd gevolgd door John en Rob met als verrassende vierde MSC er Leo Schmitz wiens voorbereiding vooral
bestond uit het bezoek aan een feestje zaterdagavond. Gerard sloot de rij mannelijke MSC deelnemers gevold
door Annette onze enige vrouw in de lange Cross.
e

e

Op de korte cross wisten Monique en Ingrid respectievelijk beslag te leggen op de 10 en 17 plaats bij de dames.
De ENCI bergloop is onderdeel van het Zuid-Limburgs hardloopcircuit. Dit is een reeks wedstrijden bestaande uit
de Treechloop, de Geuldalloop, Bemels beste boerenbergloop, de Haarderluip en de ENCI bergloop. De
Haarderluip werd dit jaar vanwege de hitte (38 graden!) afgelast. Via een ingewikkeld puntensysteem werden de
drie beste resultaten opgeteld en zo een totaal rangschikking gemaakt.
Jos en John Jennekens hebben aan 4 respectievelijk 3 wedstrijden meegedaan en zo een plaats in de
e
e
eindrangschikking verworven. Jo werd 13 in de categorie M 35-45 en John 8 in de categorie M 55+.
Uitslagen ENCI bergloop.
Korte cross:
Monique Lennertz
Ingrid Posthuma

21’56”
24’01”

Lange cross:
Jo Hos
John Jennekens
Rob Heijndericks
Leo Schmitz
Gerard Hermkens
Annette Voskuilen

42’22”
45’19”
47’16”
47’48”
48’07”
52’27”

John Jennekens
Dit verslag van John Jennekens is
samen met een serie foto’s van Marjo Schmitz
en Nico Ummels te vinden op onze website.

Variamiddag,
5 april 2013
De plannen voor deze Varia-middag staan
bij het verschijnen van deze convocatie
nog in de steigers.

??

??

??

Zodra de mei geplaatst wordt, volgt nadere
informatie per e-mail.
M.S.C.
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Ski-training in Snowworld
woensdag, 21 november 2012
Verslag van Ine Hofman
Foto’s van Betty Heinen

Rond zeven uur komen de eerste M.S.C.-ers de hal van Snowworld
binnen voor de jaarlijkse skitraining op echte sneeuw. Om half acht zijn
we compleet en gaan we naar beneden om de latten onder te binden.
Als iedereen klaar is, gaan we richting de poortjes en dan naar boven
en stokken uitzoeken. Dat blijkt een hele klus als je twee stuks van
dezelfde lengte wilt hebben. En dan de lift in!
De eerste afdaling kan beginnen. Al snel gaat iedereen zijn eigen weg.
Na een uurtje skiën zoeken enkele M.S.C.-ers de skihut op de baan op voor een warme hap.
In de hut blijkt het bijzonder gezellig.
Ook het tweede uur skiën is veel te snel weer om. In de hut wordt nog gezellig samen geborreld en nagepraat.
Iedereen ging tevreden huiswaarts na een geslaagde ski-avond.

Dank aan het bestuur voor het regelen van de (korting-)kaarten!
Elly van den Essen, Ton Martin, Marcel en Kiky van de Ven, Gerrie Boersma,
Betty Heinen, Leo Schmitz, Jan en Marjan van Lier, Harrie Geelen en Ine Hofman.
> Dit verslag en meer foto’s van Betty Heinen staan op onze website. <
M.S.C.
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Sint Brunch - Sinterklaasontbijt - bij Willy Brokamp - 2 december 2012
Het idee voor een Sinterklaasontbijt bij Willy Brokamp vond bijval van 24 deelnemende MSC-ers. Vooraf werd
er zoals iedere zondag gewandeld of deelgenomen aan de hardlooptraining.
Het weer was ook een verrassing: grauw en de eerste natte sneeuw. Het was glibberig in het Encibos en het bos
van Caestert. Pieter Walters maakte deze foto’s op “d’n Observant” en in het bos. Maar de gladde bodem mocht
de pret niet drukken.

Bij Willy Brokamp was alles in “Kanne en Kruiken” en werden we in de watten gelegd.
De keus was uitgebreid en er werd geserveerd zolang we trek hadden.
En zoals het bij een Sintbijeenkomst hoort, werden ook enkele aanwezigen door de Goedheiligman verrast.
De slachtoffers Elfriede, Jef, Nico en Peter mochten de aan hen gewijde “gedichten” openbaar maken.
Ongetwijfeld is de zoveelste “traditie” bij MSC ten doop gehouden. Als er naast een beetje sport ook lekker
gesmikkeld kan worden, vinden we snel daartoe een aanleiding. We leven het leven!

M.S.C.
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Verrassingswandeling

zondag, 9 december 2012

Verslag: Elly van den Essen

Dik aangekleed voor de verwachte kou en met regenkleding voor de aangekondigde regenbuien kwamen we met 7
personen om 10.30 uur in Klein Ternaaien aan, waar onze wandelleider Harry Hutschemakers al stond te wachten.
Na de brug over het kanaal, gingen we linksaf over het
bospad dat evenwijdig aan het kanaal loopt. Het had 's
nachts gesneeuwd, dus het was nog behoorlijk wit om ons
heen, maar dat zou niet lang duren, het dooide behoorlijk.
Na een tijdje gingen we een glibberige trap naar beneden,
maar dat was nog niets vergeleken met de, voor ons
gevoel, wel honderd treden die we daarna omhoog
moesten. Een misstap zou hier betekenen een heel eind
naar beneden glijden. We durfden nauwelijks om te kijken
voor de foto, die Harry wilde maken.
Daarna ging het over een veldweg naar beneden richting
Eben Emael. Op de hoek van de grote weg was daar een
bekend cafeetje en was het dus koffietijd. Toen we weer
buiten stonden miste Jef zijn bril. Voelen in alle jaszakken!
Nee hij moest hem toch echt naast zijn jaszak gestopt
hebben. Totdat iemand zei “en die bril op je hoofd dan?".
Ja, dat was hem, maar dat had Jef niet kunnen zien!
We vervolgden onze weg richting het Fort. Achter het Fort zijn we alweer trappen omhoog geklauterd, maar die
trappen hebben we tevens als zitplek gebruikt om in de regen onze boterham te nuttigen. Boven op het plateau
aangekomen, dat vroeger verboden militair terrein was, zagen we de bunkers met koepels, die van veraf wel
vliegende schotels leken.
Na daar een hele tijd in veel modder gelopen te hebben,
was onze wandelleider even het spoor bijster en heeft hij
ons trapjes af en weer op gestuurd. Gelukkig was daar het
navigatiesysteem en het gezond richtingsgevoel dat ons
weer op de juiste weg bracht.
Er volgden een aantal bevroren gladde veldweggetjes, dus
moesten we wel in het veld lopen, waar zo ongeveer een
halve kilo modder aan je schoenen bleef plakken.
Het regende inmiddels al een tijd, maar gelukkig kwam de
brug over het kanaal in zicht. Maar voordat we daar waren
werden we door Harry nog eens een aantal trappen
opgejaagd. Eindelijk kwamen we dan bij de brug en zagen
we ook de wandelaars van de korte middagroute daar
gelijktijdig arriveren. Deze hadden niet zo'n avontuurlijke
tocht gehad als wij, zij waren langs het kanaal op en neer
gewandeld en ook nog een hele tijd in de regen.
Na de auto's opgehaald te hebben, reden we allen naar het “Le Grand Petit”, het nieuwe restaurantje van Marjo en
Pierre Smeets, waar bij koffie, bier of wijn gezellig nagekletst werd over de trappen,modder en regen.
Om ca. 17.30 u. werd door Marjo en Cindy een heerlijke tomatensoep met stokbrood en kruidenboter geserveerd,
gevolgd door naar keuze goulash of kipragout met frites. Alles in de keuken voor 32 personen voorbereid en
gekookt door Pierre.
Moe, maar voldaan, en met dank aan Corrie, Harry en Martin gingen we daarna huiswaarts.
Elly van den Essen
> Dit verslag en een reeks foto’s van Harrie Hutschemakers en Jacques Mulders zijn geplaatst op onze website <

M.S.C.
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Goede Vrijdag, 29 maart 2013

20.00 uur

Vollemaanswandeling
De wandeling is bij “volle zon” voorgelopen door Marcel
en Kiky van de Ven en door Zjèr en Elle van Duurling.
Het wordt een mooie tocht, die start en eindigt bij caférestaurant “De Geulhemermolen”, Geulhemmerweg 49,
6325 PJ Berg en Terblijt - parkeerplaatsen aanwezig.
Net zoals de afgelopen jaren kunnen romantici en
wandelaars genieten van een mooi stukje Limburgs
heuvelland.
We kijken uit naar jullie komst!

M.S.C.
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Wedstrijdverslag Mescherbergloop 2012

door Thea van Asselt

Op zondag 16 december om 14 uur stonden 5 MSC-leden aan de start van de Mescherbergloop: John Jennekens,
Annette Voskuilen, Jo Hos, Rob Heynderickx, en Thea van Asselt.
Hoewel onze veteranen altijd heel beeldend kunnen vertellen over sneeuw, ijs, en andere barre omstandigheden
die vaak aan de orde zijn bij deze wedstrijd, heeft uw verslaggever nog nooit wat anders gezien in Mesch dan
modder, heel veel modder. Maar goed, het was dan ook pas mijn tweede keer, dus wat weet ik ervan. Gelukkig
werd het ongeveer rond het startschot een beetje droog.
Het eerste gedeelte door het weiland omhoog is direct pittig, bovenaan slaan de start-to-runners al rechtsaf, maar
wij lopen vandaag allemaal de 15 km, dus inclusief de trap! Gerard Hermkens (geveld door een verkoudheid) staat
op strategische plaatsen langs het parcours om foto’s te maken en ons aan te moedigen.
De route is heuvelachtig en voornamelijk onverhard, veel bos en weiland dus, met omstreeks het 10 km punt de
beruchte trap. Het lukt maar weinigen om hier rennend bovenaan te komen, vooral de onregelmatigheid van de
treden is slopend. Maar als je dan eenmaal boven bent is het ergste leed geleden en hoef je nog maar één klim.
Richting finish krijgen we nog een paar fikse buien op ons hoofd, maar dat maakt dan niet zoveel meer uit.
Alle MSC-leden halen gezond en wel de finish, een mooie prestatie!
Thea van Asselt.

Dit verslag en een serie foto’s van onze deelnemers aan de Mescher Bergloop is te vinden op onze website.

M.S.C.
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Etentje in de Bonnefooi!
Is het voor liefhebbers eigenlijk nog nodig om uit te leggen waarom MSC-leden graag naar “de Bonnefooi” gaan?
Eigenlijk denk in van niet. Daarom waren we ook 17 januari met 28 leden present om 17.30 uur. Er waren blijkbaar
niet veel voornemens over lijnen gemaakt!
We werden weer vriendelijk ontvangen en kregen een leerling-gastheer
toegewezen die ons in de eetzaal onze tafels aan wees en na een eerste glas
wijn werd er al druk gebabbeld door iedereen.
Het menu was dit jaar een verrassing, te beginnen met het voorgerecht, een
heerlijke garnalencocktail. We hebben met z’n allen zitten raden wat er behalve
de garnalen en de gebruikelijke saus nog meer in zat, reepjes ham, zalm, verse
kruiden, schijfjes ei en de oranje/rode kraaltjes: de “kaviaar”.
We dronken er een witte wijn - Ponino Bianca - bij, een rijpe witte wijn met een
subtiele aromarijkdom; dit alles volgens het etiket. Hij smaakte erg lekker.
Math is het daar vast wel mee eens. De garnalencocktail werd geserveerd in een glas op hoge voet en dat was
voor de kleintjes onder ons opletten om daar mee niet te knoeien!
Vervolgens werd ons een heerlijke kop soep voorgezet en ook hierbij was het raden niet van de lucht. Het rook
naar bloemkool, maar er zat ook een heel bijzondere smaak aan, volgens enkelen venkel. Maar uiteindelijk bleek
het bloemkoolsoep met truffel en room! te zijn, erg lekker. Tussen de gangen door werd er goed bijgepraat door
iedereen. Er werd ook wel een gebuurd bij de andere tafel en de hele sfeer was erg gezellig.
Het hoofdgerecht bestond uit eendenborstfilet op een
bedje van gepureerde broccoli met room een
gefrituurd aardappelwafeltje en aardappelgratin. Wij
hadden de pech dat onze gerechten wat koud waren.
Daar hadden de anderen dan weer voordeel van,
want nadat Kiky dit gemeld had, moesten zij even
wachten, maar was wel alles lekker warm. Inmiddels
hadden we ook een lekkere rode wijn, maar daar heb
ik de naam niet meer van genoteerd.
Van het toetje was voor ons niet helemaal duidelijk wat het moest zijn, een schaaltje met een gekaramelliseerde
laag bovenop en daar onder iets wat op vla leek. Het was erg zoet. Ik heb niet meer mee gekregen wat het echt
was. Het zoete gerecht vroeg wel om een kop koffie of thee toe.
We hebben nog een tijdje zitten keuvelen en nadat uiteindelijk iedereen betaald had, was het ruim 21.00 uur! Het
was weer goed toeven in “de Bonnefooi” en ik denk dat er meer MSC-ers zijn die dit nog wel eens over willen doen.
Elle, weer hartelijk dank voor de organisatie,
namens alle deelnemers,
Gerrie

Dit verslag van Gerrie en een serie foto’s van Nico Ummels vind je op onze website.
M.S.C.
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Zondag, 20 januari 2013

Eindelijk winter !

Guur. koud, nat ……….

9.30 u. starttijd voor de hardlopers en wandelaars –
temperatuur: -5° C en toch genieten:

M.S.C.
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