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Agenda:
vrijdag
zondag
vrijdag
dinsdag
zondag
vrijdag
za - zo
dinsdag
vrijdag

9 augustus
18 augustus
6 september
10 september
15 september
4 oktober
12-13 oktober
22 oktober
1 november

20.00 u.
13.30 u.
13.30 u.
20.00 u.

20.00 u.

Algemene Ledenvergadering De Sjans, Mergelweg 1
Seizoensopening
(fiets-)startplaats: Jekerdal
Varia-middag
Museum Lichtenberg, Slavante
bestuursvergadering
lange wandeling
Corrie en Harrie
Varia-middag
Plinthos/CNME Sweikhuizen
Wandelweekend
Simmerath-Einruhr
bestuursvergadering
Varia-middag
FabLab, Kumulus, Maastricht

>>

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 eerste zondag van
de maand start deze training vanaf het Statieplein in Kanne; overige zondagen vertrek telkens
vanaf een wisselend startpunt. Nadere informatie omtrent de loopagenda en conditievoorwaarden
bij Gerrit Jan van Lonkhuyzen (woensdagavondtraining of gjvanlonkhuyzen@ home.nl)

Bijlagen bij deze convocatie:
>

de papieren voor de Algemene Leden Vergadering

> vrijdag, 9 augustus, 20.00 u.
> bovenzaal Eetcafé de Sjans, Mergelweg 1, Maastricht
Deelname aan trainingen en andere activiteiten van de
Maastrichtse Ski Club is voor eigen risico.
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Agenda
Inhoudsopgave
Voorwoord Gerrie Boersma
Uitnodiging: Wandelen op 15 september met Harrie Hutschemakers en Corrie Mommen
Wandelweekend 12 en 13 oktober
Lief en leed
Verslag Varia-middag, 3 mei 2013, Hoge Fronten
Verslag Geuldalloop, 11 mei 2013
Verslag Varia-middag, 7 juni, wandelen in “de Hoefaert” bij Gellik
Grafiek van de imponerende clubtrouw van onze leden!
Uitnodiging Varia-middag, 6 september: Museum Lichtenberg en Casino Slavante
Uitnodiging Varia-middag, 4 oktober: Plinthos
Uitnodiging Varia-middag, 1 november, FabLab
Verslag hardloopwedstrijd Maastrichts Mooiste, 9 juni 2013
Ledenmutaties
Verslag Fietsdag, 23 juni 2013
Verslag, Wandelen rond Epen met Paul Houx en Corrie Mommen
Terugblik op de lente: bij Jacques Mulders vliegen de pimpelmezen uit
Uitnodiging Seizoensopening

+als bijlagen: Algemene Ledenvergadering:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Print deze set papieren en

uitnodiging
neem ze mee naar de ALV !
agenda
Er zijn ter vergadering géén
notulen ALV 2012
extra exemplaren voorhanden.
jaarverslag 2012-2013 en plannen 2013-2014
balans per 01.08.2013
financieel resultaat 2012-2013 en begroting 2013-2014

Voorwoord
Beste leden van MSC,
Toen ik afgelopen week met de kleinkinderen in het zwembad was en ik me bedacht dat ik dit voorwoord nog
moest schrijven, kon ik me niets voorstellen bij Wintersport. Het was eindelijk zomer, en hoe, de eerste hittegolf
sinds 2006. Maar mij hoor je niet klagen; hier hebben we lang op gewacht en alles op zijn tijd.
Na dit voorwoord gaan we ons zo langzaamaan weer voorbereiden op het nieuwe skiseizoen met eerst de
Algemene Leden Vergadering op 9 augustus. Waarvoor ik hier dan ook iedereen van harte uitnodig daar bij
aanwezig te zijn: zie de uitnodiging elders in deze convocatie.
Daarna volgt de seizoensopening - waarvoor ook een uitnodiging in deze convocatie staat - met een mix van
cultuur, sport en culinair smullen. Dit is iets waar MSC altijd goed van kan genieten. Dus geef je op!
En dan zijn de langlaufers al druk bezig met de voorbereidingen voor de clubreis, met dit weer ga je daar wel
peentjes van zweten. Maar goed voorbereid is al de halve reis.
In deze convocatie vindt u verder weer het overzicht van de nieuwe activiteiten en wij hopen als bestuur dat we
weer veel leden actief bezig kunnen zien met de trainingen en de gezellige sociale zaken van de club.
Ik wens jullie dan ook weer allemaal een heel vruchtbaar en fantastisch skiseizoen 2013-2014 !
Gerrie Boersma
M.S.C.
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Zondag, 15 september:

wandelen met Harry Hutschemakers en Corrie Mommen.

De wandelleiders hebben het initiatief genomen om een variant te gaan lopen op ons gebruikelijke wandeltochten.
Dit keer alleen een lange wandeling en deze wordt niet door de wandelleiders voorgelopen. Gewapend met kaart
en kompas gaan we samen op stap. En onze gidsen loodsen ons door een mooie wandelomgeving.
Plaats en tijd van samenkomst wordt tijdig per e-mail aan de deelnemers doorgegeven.

Zaterdag en zondag, 12-13 oktober 2013
Wandelweekend
Voor ons jaarlijkse wandelweekend gaan we weer naar
de Eifel. Paul Houx heeft de hotelreservering bij Hotel
Haus am See in Simmerath-Einruhr al rond.
Voor nadere details over aankomsttijd en wandelingen
volgt nog tijdige informatie per e-mail van de wandelleiders.

Haus am See

Weer een mooie MSC-activiteit om naar uit te zien.

Lief en leed:
Deze keer hebben we gelukkig weer “lief”:

van Mirjam Weemhoff

De PhD dissertatieverdediging van haar proefschrift “Explorations of Pelvic Floor
Ultrasound” vond plaats op 5 juli in de aula van de Universiteit Maastricht aan de
Minderbroedersberg.
(Supervisors: prof.dr. J.L.H. Evers; prof.dr. R.F.P. Kruitwagen
Co-supervisor: dr. K.B. Kluivers, UMC St. Radboud)
Een afvaardiging van de hardlopersgroep was present bij haar promotie.
Van harte gefeliciteerd Mirjam met je indrukwekkende prestatie!

M.S.C.
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Varia-middag

3 mei 2013:

de Hoge Fronten

Verslag van Betty Heinen

De weergoden waren met ons op deze zonnige Varia-middag in mei. Ons doel dit maal : de “Hoge fronten”, in de
volksmond “de Wèrreke “ genoemd.
Sportief , zoals het een M.S.C.-lid betaamt, kwamen velen op de fiets. Nadat deze allemaal goed verankerd en aan
elkaar geketend waren (zodat eventuele fietsendieven geen schijn van kans hadden), stonden de gidsen Tineke
en Wil de Jong al op ons te wachten.
Op het programma: de overblijfselen van een gedeelte van de
vestingwerken rond de stad Maastricht en een bijzonder stukje
natuur, zomaar midden in de bebouwde kom.
Maar.....nu eerst naar binnen: met een grote ouderwetse sleutel
werd een van de zware deuren geopend en meteen stonden we
in een duistere gang. Een klein lichtpuntje (zaklampje van Wil)
wees ons de weg .
Al hoewel velen van ons als kind in “de Wèrreke“ hebben
rondgestruind, werd” ons geheugen toch nog maar eens
opgefrist bij een grote platte grond van “de Linie van Du Moulin”.
Bij het bouwen van deze vesting was goed nagedacht door de architecten van toentertijd.
Men bouwde z.g. “luistergangen” (konden ze de vijand horen ?), nissen links of rechts gemaakt, met dunne
muurtjes die ze snel konden doorbreken, het afsluiten van gedeeltes en d.m.v. een soort “opblaasleiding” een
stuk van de vesting opblazen.
Er waren kleine lage smalle gangen (de verbindingsgangen ) en hogere bredere gangen met een soort ronde
koepel-“wachtkamer “ waar de akoestiek perfect was.
(Goed ,dat René, de langste van ons, een helm droeg.
De mensen in die tijd waren klein van stuk.)
Hier kon men prima horen wat iemand anders aan de
overkant vertelde.
Ook was er een luchtpijp naar boven zodat men met de
“buitenwacht “ kon spreken. De schietgaten in de muren
waren schuin gericht zodat er buiten een soort van
“kruisvuur” ontstond. Door de bovenste schietgaten
moesten de kruitdampen wegtrekken.
Tineke nam het tweede gedeelte voor haar rekening. In de “droge grachten” zijn veel specifieke planten te vinden.
Helaas door de late start van de lente was hier nog weinig van te zien. Maar niet getreurd, we liepen naar boven
en onderweg slaakte menigeen een kreet van “wie sjoen”, “noets gewete,” ”noets gezeen “.
Ja, we konden de Sint Matthijs- en de St. Lambertskerk in de verte zien terwijl we boven over de muren liepen.
Tineke vertelde over de iepenkever die de iepenbomen verzieken
en over de muurhagedis waar er gelukkig weer een kleine 500
exemplaren van zijn en die zich ophouden in spleten en kieren van
de muren die op een zonnige plek gericht liggen.
In het gedeelte van de grote poort met de valbrug overwinteren
vlinders, vleermuizen en soms ook een kerkuil (de braakballen van
de uil werden goed bekeken ).
De tijd vloog voorbij en met een fles wijn en applaus werden
Tineke en Wil bedankt .
Bij ”Taart “ nog even nagepraat onder het genot van prosecco,
koffie en heerlijke taart.
Er was maar een “minpuntje “: waar we stiekem op hadden gehoopt * DE MUURHAGEDIS ! * hebben we
helaas niet gezien.
Betty

M.S.C.
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24e editie van de

Geuldalloop

zaterdag, 11 mei 2013

Deze loop, die jaarlijks door V.V.Berg georganiseerd wordt, is voor de liefhebbers van het zware werk een
geweldige uitdaging.
De Geuldalloop wordt al vanaf 1985 gehouden. Sinds 1992 staat deze loop vast op de agenda van de V.V. Berg.
De vereniging organiseert deze “zware”, maar mooie cross. De oorspronkelijke afstand van 14 km is een vijftal
jaren geleden ingekort tot 10,7 km. De reden hiervoor ligt in de zwaarte van het parcours met de gevreesde
Lijkweg (vanaf Tivoli omhoog naar Vilt). In de huidige versie dient deze echte berg (slechts) een keer te worden
getemd.
De hardlopers van MSC hebben deze tocht al heel wat keren gelopen. In het kader van het Zuidlimburgs
Hardloopcircuit namen vorig jaar Jo Hos en John Jennekens hieraan deel. Nu wilden ook Thea van Asselt en Rob
Heynderickx deze zaterdagmiddag hun sporen op dit parcours verdienen. Natuurlijk waren ook dit keer weer de
technische en tactische tips onontbeerlijk, naast een gedegen parcourskennis.
Een van de “killers” van het parcours is de Lijkweg, een steile, holle weg die van Valkenburg naar Vilt leidt
Was John verleden jaar heel tevreden over het feit dat hij
deze zware exercitie binnen een uur had kunnen
volbrengen, ook dit jaar wist hij dit huzarenstukje te
herhalen: 58:49 ! Proficiat John.
Maar Jo kon er zelfs nog een paar tandjes extra bijzetten.
Terwijl hij in 2012 finishte met 57:33, stopte nu te teller al
bij 54:50. Chapeau Jo!
Rob Heynderickx realiseerde een prima eindtijd van
1:01:35. Dat moet toch naar meer smaken. Gefeliciteerd
Rob!
Maar de kroon op het MSC-resultaat spande Thea met
een score van 54:21, waarmee zij haar mannenbroeders
achter zich liet. Magnifiek gedaan Thea!

Uitslag Geuldalloop
61
65
86
97

M.S.C.

Thea van Asselt
Jo Hos
John Jennekens
Rob Heyndericks
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Varia-middag vrijdag 7 juni 2013
Met Lou de Sterke naar
“De Hoefaert” in Gellik,
een 60 ha groot natuurreservaat,

Verslag: Elly van den Essen

Een aantal MSC-ers troffen zich in Bosscherveld voor het appartement van Lou en Marie-José. Het was een van
de tot nu toe weinige zomerse dagen. We reden met 3 auto’s, totaal 9 personen richting Gellik. Daar stonden Jef,
Pieter, Marcel en Kiky met kleinzoon Pieke in de wandelwagen al op ons te wachten.
Het was ontzettend warm en we waren blij dat Lou een wandeling in het bos uitgezocht had. “De Hoefaert” is een
prachtig bosgebied met wel diepe zandweggetjes, waar het af en toe flink duwen was voor de wandelwagen van
Pieke en je kreeg er vieze stoffige voeten van. Als we op een weg langs het bos liepen in de zon, werden snel de
flessen water tevoorschijn gehaald. Vocht moest aangevuld worden!
We hoorden de opmerking dat het weer eens een echte ouderwetse boswandeling was. Lekker in de schaduw al
keuvelend over de paadjes. Het was ongeveer 9 km en na 3 uur lopen, waren we echt toe aan een koele drank en
hebben we nog heel gezellig op het terras gezeten bij het voor MSC bekende cafeetje op het plein in Gellik.
Lou, bedankt voor het uitzoeken, voorlopen en begeleiden van deze mooie boswandeling!
Elfriede, Elly, Jef, Kiky, Marie-José, Marcel, Marla, Martin, Pieke, Pieter, Sonja, Ton en Wies.

MSC-ledenbestand per 1 juli 2013 Aantal leden : jaren lidmaatschap
0-10 jaar

11-20 jaar

21-30 jaar

31 - 40 jaar

> 40 jaar
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Uitnodiging :

Varia-middag

vrijdag 6 september :

De Varia-middag van 6 september heeft twee speerpunten:
>
>

bezoek met rondleiding aan het Museum in de Lichtenberghoeve
aansluitend samen koffiedrinken bij het romantische Casino Slavante
Samenkomst om 13.30 uur bij Sportpark Jekerdal, dan
wandelen we er naar toe.
De eigen bijdrage is € 5.00 p.p. voor gids en
rondleiding van ongeveer 1.00 uur.
De koffie met vlaai bij Casino Slavante is een
traktatie van het Varia-team !
Graag aanmelden vóór 1 september
i.v.m. reservering bij Casino Slavante
bij Kiky van de Ven
tel. 00 32 89 72 14 19
marcel.vandeven@euphonynet.be

Museum Op de Lichtenberg:
In een tweetal stallen van hoeve Lichtenberg richt de Stichting Oud Sint Pieter een jaarlijks wisselende expositie in
over de vroegere gemeente Sint Pieter, die sinds 1920 een stadsdeel van Maastricht is.
Belicht worden onder meer de mergelwinning, waardoor een groot deel van de in vorige eeuwen ontstane
gangenstelsels weer zijn verdwenen, het vroegere kanaal van Luik naar Maastricht, de kerken en kapellen, het fort,
de grote hoeven, het verloren gegane kasteel Caestert, het beheer van de St. Pietersberg (door de Vereniging
Natuurmonumenten) en de toekomst van de ENCI-groeve.
In een aantal vitrines worden fossielen uit de krijtperiode, archeologische en prehistorische vondsten getoond.
Ook wordt er aandacht besteed aan de champignonteelt en het ‘blokbreken’.

Reserveer ook alvast de data voor de volgende Vrijdag-Varia-middagen:
> 4 oktober: Plinthos

bezoek aan de voormalige steenfabriek Sint Jozef,
nu Plinthos, bij Sweikhuizen en
het infocentrum van de CNME (Centrum voor natuur- en
Milieu-Educatie) Westelijke Mijnstreek.
Het kantoor van het Centrum is gehuisvest in Plinthos.
Dit is een gerestaureerde steenfabriek gebouwd in 1920 onder de naam St. Jozef.
Plinthos is een Grieks woord dat baksteen betekent. De ringoven is uniek en nog in oorspronkelijke staat.
In de bovenverdieping zijn kantoren en ontvangstruimtes ingebouwd.
Er is een natuurleerpad aangelegd voorzien van informatiebordjes. Vanaf dit pad loopt een holle weg naar het
Danikerbos en het mooie Geleenbeekdal.
Het gebied rondom Plinthos heeft zich kunnen ontwikkelen tot een gevarieerd leefgebied met ruigtes, arme grond,
stenen, grasland en poelen. Er komen veel verschillende en zeldzame planten en dieren voor, zoals de bijenorchis
en de levendbarende hagedis.

M.S.C.
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> Varia-middag 1 november:

bezoek aan het FabLab in het Kumulusgebouw in Maastricht

Een FabLab is een werkplaats waar je m.b.v. computergestuurde machines snel en
betaalbaar 2D en 3D producten kunt maken.
Ongetwijfeld ook weer een boeiende excursie !
Voor de excursies van oktober en november wordt tijdig per e-mail nadere informatie verstuurd.

Lopen is een feest !
Onder dit motto ging op 9 juni de 10e editie van Maastrichts Mooiste van start. Bij de diverse lopen is de 15 km
loop de topper. Onder de 1259 lopers die de finish bereikten, waren 5 MSC-leden:
Thea van Asselt,

Annette Voskuilen, Jo Hos, John Jennekens en Rob Heynderickx

Het 15 km Maastrichts-Mooiste parcours: de start is op de Markt en na een bezoek aan Wyck gaat de route via de
Maasbrug naar het stadspark, Jekerdal, Cannerweg, Château Neercanne, het Belgische Kanne, de Muizenberg,
Susserweg omlaag, via St.Pieter naar de historische binnenstad en over het Vrijthof naar de finish op de Markt.

Uitslag MSC-hardlopers:
16381
15496
15545
15468
16182

Thea van Asselt
Jo Hos
John Jennekens
Rob Heynderickx
Annette Voskuilen

1.12.32 (5e V-sen.) !!
1.13.53
1.22.09 (3e M 65) !!
1.25.12 (6e M 65) !!
1.29.43

Ledenmutaties: Met ingang van 1 augustus heeft Ingrid Posthuma haar lidmaatschap beëindigd.
Door een hardnekkige blessure heeft Ingrid van haar hardloopambities en loopplezier
afscheid moeten nemen. Wij hopen voor haar op een volledig herstel en wensen
haar een in alle opzichten zonnige toekomst.

M.S.C.
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M.S.C.-fietsdag

23 juni 2013 o.l.v. Math Heygele

Om half tien waren 15 fietsliefhebbers paraat op de parkeerplaats van de “Pelikaan“ om deel te nemen aan de
jaarlijkse MSC-fietsdag, uitgestippeld door Math Heygele. Het was een wisselvallig weertje met een stevige wind,
maar dat was voor niemand een probleem want iedereen was voorzien van goede regenkleding.
De E-bikers waren met zes deelnemers goed vertegenwoordigd,wat
alleen maar toegejuicht kan worden want overal zie je steeds meer
elektriciteit op de weg.
Math bracht ons via Uikhoven, Eijsden en de “Salamander” weer terug
naar de “Pelikaan”, wat in totaal ongeveer 58 km was.
Maar onderweg hebben we even vaak van regenpak als van café
gewisseld, wat de gezellige sfeer alleen maar ten goede kwam.
Math het was weer een geslaagde dag!

Nico Ummels

En in positieve trainers-stijl de ervaringen van Betty :
Het was een prima training:
1 ) uithoudingsvermogen

> tegen de wind in fietsen

2 ) reactievermogen

> komt een fikse regenbui aan !!
afstappen en regenkleding aan !

3 ) snelheid

> wie heeft er het snelste zijn regenpak aan ?

4 ) inzicht

> hoe krijg ik die verdomde regenpijpen en gamaschen aan ?

5 ) gelukkig

> met koffie en vlaai of een lekker ijsje

>>>>> voor de 15 deelnemers een zeer geslaagde fietsdag !

Betty

M.S.C.
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Zondag, 16 juni:

wandelen met Paul Houx en Corrie Mommen

Verslag van Elly van den Essen van de langere wandeling met Paul Houx
Wij kwamen met 9 personen naar het station om te carpoolen, maar uiteindelijk ging iedereen met zijn eigen auto
naar de parkeerplaats van Hotel Krijtland in Epen, waar we zouden starten voor de lange wandeling van ca. 15 km
onder leiding van Paul Houx.
De tocht begon aan de achterkant van de Gerardushoeve en vanaf het begin waren de uitzichten echt prachtig.
Wat een schitterende natuur in dit heuvelland. We kwamen langs weiden met grazende schapen en koeien.
We liepen een stuk langs het meanderende riviertje de Geul en zagen veel bloemen en planten in bloei.
In de buurt van de Heymansgroeve hebben we in het zonnetje met onze derrière in de wei onze meegebrachte
proviand en versnaperingen opgegeten. Sommigen hadden er zelfs zin in een uiltje te knappen, maar daar hadden
we geen tijd voor.
Verder gingen we langs de Paulusbron richting
de Volmolen. Toen we de grote weg
overstaken bij het café “De Smidse” hebben
we allemaal verlangend naar het zonnige
terras gekeken, maar onze wandelleider liep
stoer voorbij. Maar in Schweiberg hielden we
het toch niet meer en hebben we ons op een
terrasje het lang verwachte pilsje gedronken.
Om 16.00 uur waren we weer terug in Epen en
hebben we bij “de Boswachter” gewacht op de
terugkomst van de deelnemers aan de korte
wandeling.
Paul bedankt namens alle deelnemers, het
was een prachtige wandeling, die ons weer
heeft doen beseffen hoe mooi we hier in
Limburg wonen.
Lou, Marie-José, Wies, Marcel, Kiky, Jef, Marlou, Ton en Elly

Verslag van Gerrie Boersma van de korte wandeling onder leiding van Corry Mommen.
Het is een mooie zondagmiddag als we ons met zijn twaalven om 14.00 uur verzamelen op de parkeerplaats van
Hotel “Ons Krijtland” in Epen.
Miets blijkt haar wandelschoenen
vergeten te zijn, maar geen nood:
Jacques Mulders heeft altijd een
paar in de auto te hebben liggen.
En ja hoor, die passen Miets.
Dus steken we over om degenen,
die op het terras proberen alvast
koffie te drinken, op te halen.

M.S.C.
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Daarna vertrekken we en neemt Corry ons mee via het pad langs de Gerardushoeve, en verder, berg af en berg
op. Gelukkig heb ik de stokken van Ine, die moest afhaken omdat ze ziek was, kunnen lenen. Dat loopt wat fijner
bij die heuvels. Het is fantastisch wandelweer en we hebben de mooiste vergezichten.
Omdat je de hele tijd loopt te kletsen met iedereen, let je natuurlijk niet goed op door welke gehuchtjes je allemaal
komt. De meeste paadjes hebben we als eens gehad, maar ook nu weer lopen we hier en daar op plaatsen waar
we toch nog niet zijn geweest.
Corry heeft ons koffie beloofd bij “het Zinkviooltje”, maar wat een pech: we worden gevraagd terug te gaan naar het
pad; en het terras is niet geopend, wordt ons een beetje bits meegedeeld.
Niet getreurd, de buurman heeft ook een terras en daar installeren we ons, bestellen heerlijke koffie, cappuccino,
bier, enz., met vlaai en wafels. En vluchten daar ook nog even naar binnen voor een klein buitje. Heerlijk bijgekomen van de goede ontvangst daar wandelen we verder. In de tussentijd legt Jacques alles op de gevoelige
plaat vast
We komen verder nog langs de
volmolen, die we toch wat beter gaan
bekijken en waar Harry Hutsche-makers
ons uitlegt wat een volmolen is en het
verschil tussen een onder-, boven- en
middenmolen.
Ik hoop dat ik dat zo goed zeg. Harry?
Na deze spontane les gaan we het
laatste stuk naar boven, waar de “lange”
wandeling op ons wacht bij “het Pannenkoeken-huis” en waar iedereen zich
het bier en de frisdrank goed laat
smaken.

Corry, bedankt voor deze mooie wandeling!
Pieter, Ton, Elfriede, Harry, Lea, Miets, Jacques, Irma, Peter, Arie en Gerrie

Een terugblik:
Het voorjaar was koud en
nat, maar toch kon je de
lente zien.
Tenminste in de tuin van
Jacques en Irma Mulders.
Daar vlogen de pimpelmezen één voor één uit
het veilige nest!
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Heb je je nog niet aangemeld? Doe het dan graag snel! Al 35 leden hebben zich aangemeld op het
moment dat deze convocatie “gepubliceerd” wordt.

Een kleine verrassing van Moeder Natuur
voor de MSC-zondagwandelaars.
Op 30 juni voerde de route over de
“Knóbbele-berg”. Aangekomen op het
Plateau van Caestert troffen zij een
zee van bloemen aan.
Een lust voor het oog : de bonte bloemenpracht en op de achtergrond het Albertkanaal
en de nieuwe brug van Kanne.
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