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Agenda:
vrijdag

1 november

Varia-middag

FabLab

13.45 u.

woensdag

20 november

Snowworld

Landgraaf

19.30 u.

zondag

15 december

Verrassingswandeling

Reijmerstok

10.30 u. en 13.30 u.

Nieuwjaarsborrel

Sportcafé Jekerdal

21.15 u.

woensdag

8 januari

dinsdag

14 januari

Bestuursvergadering

20.00 u.

donderdag

16 januari

Dineren “De Bonnefooi”

17.30 u.

za-za

1-8 februari

Langlaufreis

Ramsau am Dachstein

>>

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 bij
Gerrit Jan van Lonkhuyzen
(woensdagavondtraining of
gjvanlonkhuyzen@ home.nl)
Deelname aan trainingen en andere
activiteiten van de Maastrichtse Ski
Club is voor eigen risico.

←
M.S.C.
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Voorwoord

Bijlagen:

Agenda
~ Conceptnotulen ALV 09.08.2013
Inhoudsopgave
~ MSC-ledenlijst 01.11.2013
Voorwoord Marcel van de Ven
~ Intekenstrook verrassingsTaakverdeling 2014
wandeling 15 december
Ledenmutaties
Agenda clubactiviteiten 2014
Verslag Algemene Ledenvergadering d.d. 9 augustus
Vrije nieuwsgaring: bericht van oud-lid John Westrik
Verslag Seizoensopening d.d. 18 augustus
Uitnodiging training Snowworld 20 november : AANMELDEN !!
Verslag Varia-middag 6 september: Museum Lichtenberg en Casino Slavante
Verslag wandeling Hoge Venen d.d. 15 september
Uitnodiging gezamenlijk diner in “De Bonnefooi” op 16 januari 2014 AANMELDEN !!
Verslag Varia-middag, 4 oktober, bezoek Koepelkerk
Huldiging jubilaris Guus Beaujean i.v.m. zijn 10-jarig lidmaatschap
e
Verslag 2 Den Drieschloop Valkenburg, 1 september
Verslag wandelweekend Einruhr
Uitnodiging Verrassingswandeling 15 december : AANMELDEN !!
Uitnodiging Nieuwjaarsborrel en Ski Heil –MSC langlaufreizigers
Varia-middag 14 februari : bezoek voormalige NAVO-basis Cannerberg : AANMELDEN !!

van Marcel van de Ven

Beste MSC Clubleden,
De club is een zeer levendige vereniging; dat blijkt al als je kijkt naar de goede opkomst bij de trainingen.
> Dit geldt zeer zeker voor de dinsdagmiddag, waar gemiddeld 20 personen komen nordic wandelen of hardlopen,
bij goed of slecht weer. Natuurlijk wordt er na afloop een drankje gebruikt om het energiepeil weer in orde te
brengen.
> Ook de hardlopersgroep van Gerrit Jan is iedere woensdagavond en op zondagmorgen present voor hun
hardlooptraininingen.
> De Varia-middagen met sportieve of interessante culturele middagen zijn ook succesvol met een ongekend
groot aantal deelnemers.
> En dan mogen we ook de prachtige wandelingen niet vergeten die de wandelleiders voor ons uitzoeken.
Daaraan dachten we nog eens met veel plezier terug tijdens de mooie dagen van het wandelweekend in
Simmerath-Einruhr.
Maar aangezien we een skiclub zijn moeten we ook aan de wintersport gaan denken. Naar ik gehoord heb, is de
langlaufreis al helemaal volgeboekt en hebben ook verschillende leden hun wintersportvakanties al geboekt.
Daarom hoop ik dat veel leden op 20 november naar Snowworld komen skiën, zodat ze goed voorbereid
zijn op hun skivakantie.
Tot slot wens ik iedereen een heel fijne wintersporttijd toe.
Met een zééééééér warme MSC-groet,

M.S.C.

Marcel
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Taakverdeling 2013-2014
Bestuur

Leden:

Voorzitter

vacature

Nico Ummels

waarnemend voorzitter
penningmeester
contact hardlopersgroep
contact Gemeente (2)

Elle Daemen

secretaris
samenstelling convocatie
onderhoud website

Gerrie Boersma

contact Varia-team
contact Gemeente (1)
contact SF Jekerdal

Marcel vd Ven

contact trainers
contact wandelleiders
skiën Snowworld

alle bestuursleden

langlaufreis

Paul Houx
Frans Beckers

trainers

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

Varia-team

Gerrie Boersma
Betty Heinen
Paul Houx
Lou de Sterke
Kiky van de ven

wandelleiders

Martin Butink
Elly van den Essen
Harrie Hutschemakers
Corrie Mommen

overige activiteiten
+ad hoc-vrijwilligers

Ledenmutaties: MSC verwelkomt twee nieuwe leden:

M.S.C.

Sandra Rikers-Ummels

Sandra meldde zich als lid aan op 16 augustus jl.
Hoewel er momenteel nog niet veel vrije tijd overschiet
voor MSC-activiteiten, wil Sandra toch toetreden tot de
ski-club. We hopen dat het haar zal lukken af en toe tijd vrij
te maken en dat ze daaraan volop plezier zal beleven.

Diana van de Weerdt

maakt deel uit van onze hardlopersgroep. Zij was er snel
ingeburgerd en meldde zich op 9 september aan als lid.
Wij wensen Diane veel sportief plezier in onze vereniging !
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Agenda 2014
januari

8

14
16
februari

1-8
14

woensdag
donderdag

Nieuwjaarsborrel
bestuursvergadering
dineren in "de Bonnefooi"

za-za
vrijdag

langlaufreis Ramsau am Dachstein
Varia-middag

dinsdag

maart

7
30

vrijdag
zondag

Varia-middag
wandelen met Harrie Hutschemakers
en Corrie Mommen

april

8
18

dinsdag
vrijdag

20
21

zondag
maandag

bestuursvergadering
vollemaanswandeling met Martin Butink
rond Cadier en Keer
1e Paasdag - training Kanne vervalt
2e Paasdag - training Kanne

vrijdag

Varia-middag

mei

2

juni

6
8
9
10
22

vrijdag
zondag
maandag
dinsdag
zondag

29

zondag

Varia-middag
1e Pinksterdag - training Kanne vervalt
2e Pinksterdag - training start Jekerdal
bestuursvergadering
korte en lange wandeling met
Elly van den Essen en Corrie Mommen
fietsdag

juli

5
22

zaterdag
dinsdag

trainers-bestuurdag
bestuursvergadering

augustus

8
17

vrijdag
zondag

Algemene Ledenvergadering
seizoensopening

september

5
9
14

vrijdag
dinsdag
zondag

Varia-middag
bestuursvergadering
korte en lange wandeling met
Corrie Mommen en Martin Butink

3
11-12
21

vrijdag
za-zo
dinsdag

Varia-middag
wandelweekend
bestuursvergadering

oktober

november

7
26

vrijdag
woensdag

Varia-middag
Snowworld (of 10/12)

december

14

zondag

verrassingswandeling

M.S.C.
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Algemene Ledenvergadering

- 9 augustus 2013

e

Bij de 43 Algemene ledenvergadering waren 24 leden en 4 bestuursleden present. Een mooie opkomst voor deze
jaarlijkse bijeenkomst, die dit jaar plaats vond in de bovenzaal van “Eetcafé de Sjans” aan de Mergelweg 1 in
Maastricht, wat een aantrekkelijke locatie bleek te zijn.
De conceptnotulen van deze vergadering worden samen met deze convocatie aan de leden toegezonden en zullen
behandeld worden in de Algemene Ledenvergadering van 2014, die gepland is voor vrijdag, 8 augustus.

Vrije nieuwsgaring:

Secretariaat kreeg post van een oude bekende !

Op 13 augustus ontving het secretariaat een e-mail van oud-lid John Westrik. Aangezien er 26 MSC-ers zijn die
meer dan 30 jaar lid zijn, zullen er – buiten de door John genoemde vier personen - waarschijnlijk nog meer leden
zijn die zich John nog kunnen herinneren. Wellicht kom John nog een keertje bij ons “binnensneeuwen”.
Alvast welkom John!
Hallo MSC-ers,
Ik vond jullie website en was blij verrast dat de club nog steeds bestaat en dat vele van de "oude" bekenden er nog
steeds actief bij zijn.
Ik was lid van 1983 tot ik denk 1987, de jaren dat ik in Maastricht woonde en nog een paar jaar toen ik al weer in
Duitsland woonde.
Ik heb altijd genoten van de MSC en haar geweldige actieve leden. Ook de wekelijkse trainingen in het Jekerdal en
de Pietersberg waren geweldig. Als ik in de buurt zou wonen, was ik gegarandeerd van de partij. Helaas ik woon nu
in Arnhem, dus een beetje ver weg.
Behalve de vele gezamenlijke skiweken in Warth staat mij vooral de skitour in 1984 nog voor de geest. Samen met
Betty, Irene, Ben en een aantal anderen waarvan me de naam helaas niet gelijk te binnen schiet.
Vrijwel dagelijks zie ik het Mini bordje dat ter gelegenheid van -ik dacht- het 15 jarig jubileum werd uitgegeven.
Ik heb het dus nog steeds.
Ik hoop nog eens bij jullie te mogen "binnensneeuwen"
Ik hoop dat jullie in ieder geval nog vele jaren in goede gezondheid samen actief bezig kunnen zijn
Hartelijke groeten. vooral aan Betty, Irene, Ton en Jules.
John Westrik

M.S.C.

johnwestrik@gmail.com
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Seizoensopening clubjaar 2013-2014 - 18 augustus
Met een record aantal van 47deelnemers begonnen
we deze druilerige zondagmiddag aan onze jaarlijkse
feestelijke seizoensopening.
Het sportieve tintje daaraan was om vanaf het Jekerdal
naar Oud-Rekem te fietsen. Helemaal droog was het
onderweg niet, maar de voorspelde plensregens
bleven gelukkig uit.
Per fiets of per auto bereikten we de uit 1630 stammende drossaardwoning (drossaard = schout, burgemeester), waarin thans het Petit Restaurant “In de
Oude God” gevestigd is. Inderdaad was het wat “petit”,
zodat de helft van de leden moest uitwijken naar het
tuinterras. Hier werden met kunst- en vliegwerk tafels
en stoelen gedroogd.
Om 15.00 h. werden we opgehaald door 2 VVV-gidsen, die ons via twee afzonderlijke routes door het oude
graafschap Rekem loodsten. We bezochten het imposante kasteel, dat door de familie d’Aspremont-Lynden in
Maaslandse renaissance stijl werd opgetrokken.

Ook namen we een kijkje in de barokke Sint
Pieterskerk (thans museum) op de Groenplaats.
De gidsen verhaalden van de streken van de
graven en van de slechte reputatie van het
vroegere Oud-Rekem dat zich wist op te werken
tot “het mooiste dorp van Vlaanderen”.
Na deze boeiende excursie gingen we naar de
fanfarezaal in Kanne voor een kennismaking
met de culinaire prestaties van het nieuwbakken
MSC-koksteam.

M.S.C.

Convocatie november, december 2013 en januari 2014

Pagina 6

Een gezellig samenzijn met heerlijke hapjes en
drank was de kroon op deze geslaagde dag.
Met dank aan alle vrijwilligers, die hun
steentje bijdroegen en aan José Smeets voor
de heerlijke wijnen.

Voor een uitgebreid verslag van de seizoensopening kijk je op onze website: http://www.maastrichtseskiclub.nl

Snowworld Landgraaf: woensdag, 20 november:
Onze jaarlijkse skitraining in Landgraaf vindt plaats op 20 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 lidmaatschapspas 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.NL33 SNSB 0858 0104 45 t.n.v. E.Daemen o.v.v. Snowworld.
Betaalde aanmeldingen worden op 10 november definitief geboekt .
M.S.C.
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Een geslaagde Varia-activiteit die ditmaal uit drie activiteiten bestond.
We startten met een leuke wandeling van de parkeerplaats Jekerdal naar hoeve Lichtenberg.
Hoeve Lichtenberg is gebouwd op het kasteelterrein van de afgebrande resten van kasteel
Lichtenberg en wordt beheerd door de Stichting Oud Sint Pieter, die er nu een museum
beheert over het verleden van het vroegere stadsdeel Sint Pieter.
In de hoeve kregen we een rondleiding met uitleg over de mergelwinning met het ontstaan
van het gangenstelsel en het vinden van prehistorische en archeologische vondsten.
In een andere stal zagen we oude werktuigen en voorwerpen uit vroegere tijden, die door
velen van ons herkend werden en dan ook uitvoerig besproken en bewonderd werden.
Hierna zijn we weer wandelend naar Casino Slavante gegaan waar door het Varia-team een
grote tafel voor 20 personen gereserveerd was voor een traktatie van het Varia-team.
Hier werden we prima ontvangen met een behoorlijk groot stuk vlaai van bakkerij Lemmens
en bijbehorende koppen koffie of thee, die zeer gewaardeerd werden.
Nadat we onder het genot van een drankje nog wat gezellig bij elkaar hadden gezeten,
zijn we weer wandelend naar Jekerdal teruggelopen.
Een Varia-activiteit waar we met 20 personen van hebben genoten.

Varia-team bedankt!

Nico Ummels

Voor een uitgebreid verslag van deze Varia-middag kijk je op onze website:
http://www.maastrichtseskiclub.nl

M.S.C.
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15 september:

wandelen in de Hoge Venen met Corrie Mommen en Harrie Hutschemakers

Om 10 uur stonden we in Eupen bij de stuwdam klaar om aan onze 17 km lange wandeling te beginnen.
Een bijzondere wandeling omdat deze niet was voorgelopen. Door de
wandelleiders was bewust gekozen om een “handicap” in te bouwen: de
route vinden door kaartlezen en zodoende dit oude ambacht binnen onze
club nieuw leven in te blazen.
Het weer was ons zeer gunstig gezind. Dit hadden we niet verwacht na al
die regen die we afgelopen week hadden moeten verduren. Onze tocht
ging via het dal van de Helle. Al bij het eerste kruispunt werd duidelijk dat
kaartlezen veel overleg kan vergen, maar onze zeer ervaren gidsen
kwamen er helemaal uit.
Na dik een uur gelopen te hebben, begon bij verschillende mensen de
maag te knorren. Dus even tijd voor een boterhammetje en wat drinken.
Na weer een beetje op adem te zijn gekomen, ging de tocht verder. Er
waren zeer mooie vergezichten. Ook kwamen we een boom tegen met
veel tondelzwammen, die zo hard als steen waren. Tondelzwammen
werden vroeger gebruikt om vuur te maken: een klein stukje zwam werd in een ton gedaan met ijzer en vuursteen.
sommige mensen de maag te knorren. Dus d
De weggetjes voerden ons door het zeer mooie bos. Er was zelfs een boom doormidden gezaagd om de weg te
kunnen vervolgen.
Tegen 14.00 uur kregen we toch allemaal weer honger en dorst. Het
was maar goed dat Haus Ternell - de enige hut op deze route - haar
deuren had geopend. Hier werd goed koffie en fris gedronken, al dan
niet met een heerlijk stuk vlaai erbij.
Hierna gingen we via Getzbach terug. Je waande je soms helemaal
in de bergen, vooral bij de geitenpaadjes. Diegenen die niet mee
konden gaan, hebben een zeer mooie wandeling moeten missen.
Hierbij ook nog een groot compliment voor Wies, onze oudste
deelneemster, die deze tocht fantastisch heeft gelopen en
“niet kapot te krijgen” was!
Bij deze willen dan ook Annemie, Gertien, Wies, Pieter, Lea, Julia,
Marcel en Kiky de wandelleiders Corrie en Harrie heel hartelijk
danken .
Verslag en foto’s: Marcel en Kiky van de Vendik

een uur gelopen te hebben, begon bij sommige
mensen de maag te knorren. Dus
Ons jaarlijkse etentje in “de Bonnefooi” is gepland voor donderdag, 16 januari. We hebben gereserveerd voor 30
personen.
Introducés zijn welkom. Aanvang: 17.30 u.
De kosten bedragen € 11,50 voor een 4-gangen diner, excl. drank.
Aanmelden is nodig t.b.v. de definitieve reservering en kan vanaf
nu tot uiterlijk 6 januari bij het secretariaat: van.duurling@ziggo.nl.

Een van onze favoriete clubtradities!!

of persoonlijk bij Elle – tel.043 85 05 001.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Nog niet eerder met MSC “gebonnefooid” ?

Aanbetalen is niet nodig. Afgerekend wordt ter plaatse.
Ingang via Bemelergrubbe 2, 6226 NE Maastricht

Probeer het ook eens en sluit je deze keer bij ons aan !
M.S.C.
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Vrijdag, 4 oktober

Variamiddag

Rondleiding in de Koepelkerk

Een twintigtal MSC-leden gaf gehoor aan de uitnodiging voor een bezoek aan de Koepelkerk, een onorthodox
bouwwerk, vol met werken van regionale kunstenaars. De kerk bevat een schat aan kerkelijke kunst uit de eerste
helft van de 20e eeuw. Zo zijn er glas in loodramen van Henri Jonas, kruiswegstaties van Charles Eyck en een piëta
van Charles Vos. Boosten zelf tekende voor het marmeren hoofdaltaar (met retabels van Edelsmidse Brom).
Even monumentaal is echter het gebouw zelf, dat met zijn opvallende voorkomen en gebruik van moderne materialen een gezichtsbepalend en geliefd gebouw in Maastricht is. Deze waardering was er niet vanaf het begin.
De Koepelkerk was aanvankelijk in het traditioneel ingestelde Maastricht een controversieel ontwerp. Ook het
bisdom Roermond had bezwaren tegen het moderne uiterlijk van de kerk. Omdat het hier echter de kerk van een
kloosterorde betrof, kon het bisdom de bouw niet verhinderen. Wel kregen de architecten lange tijd geen kerkelijke
opdrachten meer.

Met dank aan Betty voor de organisatie en de foto’s, maar ook aan de kunstenaars die dit rijksmonument haar allure
hebben gegeven in vele religieuze kunstvormen, in Art Deco-werken, Amsterdamse school en moderne 20e eeuwse
kunststijlen:
Henri Jonas, Charles Vos, Charles Eyck , Daan Wilschut, Maria van der Heyden. Gène Eggen, Alphons Boosten,
Theo Boosten, Frans Timmermans, Herman Hollewand, Henri Jonas, Rector Jo de Visser, Hubert Duys, Jos Ritzen,
Eugène Laudy, Cor van Noorden, Theo Cox, Cor Brom, Gerard Hak, Piet Killaars, Jac Gulikers en anderen

Voor een uitgebreid verslag kijk je op onze website: http://www.maastrichtseskiclub.nl
Beeldend kunstenaar Sjef Hutschemakers werkt nu met glazenier Felix heel hard aan drie grote glasin-loodramen die hij heeft ontworpen voor de Koepelkerk. Op zondag 17 november 2013 moeten de bijna
acht meter hogen ramen geplaatst zijn, want op die dag worden ze gewijd tijdens een feestelijke
viering door de bisschop van Roermond Mgr. Frans Wiertz. De plechtigheid is tevens de viering van de
75ste verjaardag van pastoor J. Schafraad.
M.S.C.
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Zondag, 1 september 2013

2e Den Drieschloop Valkenburg

Voor de tweede keer organiseerde de Stichting Duursport Valkenburg de Den Drieschloop.
Om 11.00 uur was de start voor de 10 km Natuurloop bij de stadscamping Den Driesch.
Het parcours liep door de mooiste velden en bossen rondom Valkenburg en natuurlijk
ontbraken er geen heuvels in dit pittige traject.
Voor de drie afstanden van 5, 10 en 21 km tekenden 257 deelnemers in.
Van de MSC-hardlopers zijn er drie deelnemers aan de start van de 10 km loop:
Jo Hos, Gerard Hermkens en John Jennekens
Onderweg werd er natuurlijk volop gefotografeerd, waardoor we op de MSC-website
onze vedetten volop in actie konden presenteren.

M.S.C.
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Zaterdag en zondag, 12-13 oktober 2013

Wandelweekend in Einruhr

Onze wandelleiders hadden hun huiswerk weer prima gedaan: uitstekend hotel geboekt in Simmerath-Einruhr, pal
aan de oevers van de Obersee, en voor beide dagen een kortere wandeling van ca. 9 km en een langere tocht van
17 km uitgedokterd en voorgelopen.
Om 9.30 u. stonden ‘s zaterdags dan ook 24 deelnemers paraat om hen te volgen: 12 wandelaars om met Paul
Houx de korte route voor hun rekening te nemen en ook 12 leden die met Harrie Hutschemakers het lange parcours
gingen verkennen.
Maar de wegen scheidden zich nog niet. Eerst gingen we gezamenlijk met de bus naar “NS Ordensburg Vogelsang”,
van oorsprong een van de vier opleidingscentra voor de SS-elite. Sinds 2006 is het militaire gebied toegankelijk
gemaakt voor het publiek en een kijkje nemen in dit kolossale complex was een verrassende start van ons
Eifelweekend.

De toegangsweg was ongeveer 1 km lang en werd opgevrolijkt door massa’s paddenstoelen, de populaire rood-metwitte stippen familie. We passeerden de ruimte toegangspoort en er begon ons iets te dagen van de massaliteit van
deze vesting. Vanaf de galerij was er een weids uitzicht op het complex, dat momenteel gerestaureerd wordt. Maar
eigenlijk is het slechts een glimp van de 110 vierkante kilometer militaire zone!
Maar alle grootsheid ten spijt, kon het bezoekerscentrum niet lang de aandacht van de MSC-ers vasthouden. Er
werd wat gesnuffeld in de shop en folders verzameld voor verdere studie. Maar al snel kreeg de door de Belgen
achtergelaten kantine alle aandacht. De koffie, wafels en andere lekkernijen vonden gretig aftrek. Het leek wel alsof
de wat trieste omgeving (massieve gebouwen van inmiddels donkere natuursteen) om een plezante afleiding vroeg.

De route die Paul Houx had uitgestippeld liep vanaf
Forum Vogelsang. Meteen doken we een steile vallei in
en kwamen aan de overkant boven op een mooi plateau
met weidse uitzichten. Vanaf deze “Eifelblick” kon je ook
het plaatsje Gemünd mooi in de heuvels zien liggen. Via
Morsbach leidde de route naar Wollseifen om dan via de
Dreiborner hoogvlakte Einruhr te bereiken.
Het spookdorpje Wollseifen met 550 inwoners werd in
1946 door de Britten ontruimd. Ondanks dat het dorp
beschoten is tijdens militaire oefeningen, zijn de
overblijfselen van een kerk, een school en een
elektriciteitshuisje nog steeds zichtbaar.
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Ook op zondag werd er in 2 groepen gewandeld: langere wandeling met Martin Butink en een Schlemmertour met
Corrie Mommen. Deze Schlemmertour van Einruhr naaar Rurberg is een van de drie culinaire wandelingen die je in
het Nationalpark Eifel kunt boeken. Voor MSC zat er geen maaltijdenarrangement in, wel een picknickpauze in de
buitenlucht en een drinkstop in een restaurant in Rurberg.

Rond drie uur nm. waren we met Corrie terug bij onze uitvalsbasis: Hotel Haus am See.
Maar ook de deelnemers aan de langere wandeling waren al present !
Evenals ‘s zaterdags bleken zij supersnel kilometers te kunnen verslinden.
Na een gezamenlijk drankje en een hartelijk applaus als dank voor de vier wandelleiders: Corrie Mommen,
Paul Houx, Harrie Hutschemakers en Martin Butink namen we afscheid van een geslaagd wandelweekend 2013.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Voor een uitgebreid verslag van het wandelweekend ga je naar de MSC-website:
http://www.maastrichtseskiclub.nl

Zondag, 15 december :

verrassingswandeling !

De wandelleiders nodigen ons uit voor de jaarlijkse verrassingswandeling:
Bijeenkomst :
~ om 10.30 u. voor de langere wandeling van ca. 16 km met Harrie
~ om 13.30 u. voor de kortere wandeling van ca. 8 km met Corrie
op de parkeerplaats aan de Reijmerstokkerdorpstraat – de straat met de
vijf prachtige vakwerkhuizen - tegenover huisnumer 169.
Na de wandeling komen we samen voor een hapje (inbegrepen in de eigen
bijdrage) en een drankje.
De eigen bijdrage is voor leden € 10,- , resp. voor introducés € 15,-. Aanmelden kan tot 1 december d.m.v.
de aanmeldstrook, die bij deze convocatie is gevoegd.
Schrijf snel in want wandelen met Corrie en Harrie is altijd een feest!
De wandelleiders: Corrie Mommen, Elly van den Essen, Harrie Hutschemakers en Martin Butink.
M.S.C.
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Uitnodiging MSC Nieuwjaarsborrel

op woensdag, 8 januari 2014

in Sportcafé Jekerdal

Het is een mooie traditie binnen MSC om elkaar na de eerste trainingsavond van het jaar persoonlijk de hand te
schudden: een hand, een hoofd en een hart vol goede wensen. Het bestuur hoopt dan ook dat weer veel leden de
weg naar de Mergelweg zullen vinden en dat de weergoden zullen zorgen voor sneeuwvrije en ongevaarlijke wegen.
Mocht je niet kunnen deelnemen aan de woensdagavondtraining dan ben je natuurlijk toch van harte welkom.
Vanaf 20.30 u. staat het Sportcafé hiervoor ter beschikking.
En omat de catering vorig jaar zo uitstekend bevallen was, heeft het Bestuur zich weer verzekerd van hun
medewerking: Gerrie Boersma, Fia Ummels, Kiky van de Ven en Ine Hofman.

Het bestuur wenst alle leden een goede jaarwisseling en hoopt op een geweldige deelname aan onze
Nieuwjaarsborrel !

Aan alle deelnemers aan de MSC Langlaufreis 2014

Ski Heil !

en
boeiende langlauftochten, goed weer, mooie loipes,
indrukwekkende wandelingen, gezellige après-ski,
“deftige” maaltijden en natuurlijk “Hals- und Beinbruch”!
Hotel-Pension Tischlberger
M.S.C.
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Uitnodiging

→

Varia-middag 14 februari 2014

i.v.m. de Langlaufreis is de datum van de Varia-middag gewijzigd in: 14 februari !

←

“De berg met een geheim”
Ons onvolprezen Varia-team blijft verrassen: in februari kunnen we deelnemen aan een rondleiding door het
voormalige NAVO-hoofdkwartier in de Cannerberg. Al is er niet veel over van de ongelooflijke inventaris toch zal
deze ondergrondse vesting tot de verbeelding blijven spreken.
In verband met de verwachte grote belangstelling is het fijn als de aanmeldingen snel binnenkomen. De Stichting
“Het Limburgs Landschap” kan dan één of twee gidsen voor ons reserveren. De rondleiding start om 14.00 u. en
duurt ongeveer 2 uur. Sluitingsdatum voor de aanmelding Is 15 januari.
Aanmelden bij: Betty Heinen,
Gerrie Boersma,

betty.heinen@hetnet.nl - 043 36 38 160 of
gboersma2@tele2. nl

- 043 32 19 198 - 06 44 08 86 38

←
Ingang
buitenkant

→
commandocentrum

Decennia lang wist niemand precies wat al die militairen deden in de Cannerberg.
De val van de Berlijnse Muur en een asbestschandaal maakten in 1992 een einde
aan de ondergrondse NAVO-Basis. Na veel gesoebat over de grootste en meest
complexe asbestsanering ooit is de Cannerberg weer ‘schoon’ overgedragen aan
Stichting “Het Limburgs Landschap”.
NAVO-basis Cannerberg: 8000 meter gangen – 200-250 personeelsleden overdag /
30-40 personeelsleden ‘s nachts / 67.500 m2 vloeroppervlak / 51 toiletten; 38 urinoirs,
27 douches; 75 wasbakken – 4482 tl-lampen
Sanering: 9,3 miljoen kilo asbesthoudend afval – 2,9 miljoen kilo mergel verontreinigd
met olie – 5,1 miljoen kilo schone mergel – 158.000 kilo puin – 12.500 kubieke meter
afval uit ondergrondse vuilstorten
Nadere details: samenkomst, eigen bijdrage, etc. volgen in januari per e-mail.
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