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maart
30 zondag
april
4 vrijdag
april
8 dinsdag
april
18 vrijdag
april
20 zondag
april
21 maandag
mei
2 vrijdag

langlaufreis
Ramsau am Dachstein
Varia-middag
voormalig NAVO-hoofdkwartier Cannerberg
Varia-middag
Opera, Luik
wandelen met
Harrie Hutschemakers en Corrie Mommen
Varia-middag
bestuursvergadering
vollemaanswandeling met Martin Butink rond Cadier en Keer
1e Paasdag - training Kanne vervalt
2e Paasdag - training Kanne
Varia-middag

13.45 u.

20.00 u.

>>

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)

←

MSC Nieuwjaarsborrel

→

Deelname aan trainingen en andere
activiteiten van de Maastrichtse Ski
Club is voor eigen risico.
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Agenda
Inhoudsopgave
Voorwoord Elle Daemen
Verslag van Varia-excursie naar FabLab d.d. 1 november door Rob Heynderickx
In Memoriam Léon Daemen door Gerrie Boersma
Verslag Verrassingswandelingen op 15 december door Roger Rikers en Elle Daemen
Verslag Mescherbergloop op 15 december door Rob Heynderickx
Verslag Nieuwjaarborrel op 8 januari en toespraak Nico Ummels
Regionale hardloopkalender 2014
Uitnodiging Varia-excursie op 14 maart: Opéra Royal de Wallonie in Luik door Lou de Sterke
‘ne Zaolege Vastelaovend-wins vaan Kiek en Marcel van de Ven
Informatie Varia-excursie 14 februari naar het voormalige NAVO-hoofdkwartier Cannerberg
Verslag dineren in “De Bonnefooi” op 16 januari door Tilly Vanderbroeck-Wolffs
Reis Thailand en Cambodja van Mara van Duurling

Voorwoord
Goed – beter – best – best – best ………………………….
Als je de deelnemers aan onze activiteiten bekijkt dan zie je in alle disciplines niet alleen een grote
trouw, maar ook nagenoeg steevast dezelfde leden. Overstappen binnen ons sportieve aanbod lijkt een
grote opgave: van hardloopgroep naar conditietrainingen, van conditietrainingen naar nordic walking
en/of wandelen. En toch, wellicht door fysieke omstandigheden tot een switch genoopt, blijkt achteraf
vaak dat het voor body en mind een terechte keuze is geweest. Als je jezelf niet continu hoeft te
forceren, maar wel gezond in te spannen, geeft dat meer voldoening en minder blessures.
Bestaat er een drempelvrees? Wil je jezelf niet bekennen dat je maar beter naar je lichaam kunt
luisteren in plaats van je vast te bijten in het verbeteren of minstens op peil houden van je eigen
prestatieniveau?
Ik denk dat er geen algemeen advies is dat je iemand van buitenaf kunt geven. Het is belangrijk om je
lichaam in vorm te houden door er gerichte prestaties van te verlangen. Maar het is soms ook wijs toe
te geven aan een proces waaraan op den duur niet te ontsnappen valt. Er is altijd wel een modus te
vinden om het beste uit jezelf te halen, ook op sportief gebied.
Preek ik nu dat je maar niet moet proberen sneller te lopen of minder serieus aan de opbouw van je
conditie te werken? Geenszins, maar wel om zo lang mogelijk te genieten van je sport en de prestaties
van je eigen lijf door er met liefde en toewijding naar te luisteren en daarnaar te leven.
Is dat het geheim dat binnen het ledenbestand nu 50% van de leden 25 jaar of langer MSC-lid is?
Blijkbaar tonen de feiten aan dat MSC-ers al lang begrepen hebben hoe om te gaan met ’s levensloop.
Dus:

bon courage! Ga door op deze manier!

Elle

PS: Op de laatste pagina van deze convocatie vinden jullie een oproep van mijn kleindochter Mara
voor haar drieweekse reis naar Thailand en Cambodja. Deze zomer wil zij persoonlijk een steentje
gaan bijdragen aan het leningen van ernstige nood in opvangcentra voor wees- en HIV-besmette
kinderen, etc. Het project zit goed in elkaar en zij hoopt op een beetje steun van jullie.
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VARIA MIDDAG vrijdag 1 november 2013
EXCURSIE FABLAB Maastricht
Onder grote opkomst van 30 leden werden we stipt op tij , onder genot van koffie en vlaai, door
directeur Frits Hoff (ex natuurkunde leraar) aan de hand van een presentatie ingewijd in de nieuwe
wereld van het 3D printen.
Wie dit gemist heeft, mist een deel van de toekomst want deze techniek is zo mogelijk nog
revolutionairder dan de PC zelf !!
De bedoeling van dit verslag is de niet aanwezigen alsnog een blik op de toekomst te
gunnen alsmede iedereen te enthousiasmeren zich in deze techniek te gaan verdiepen.
Deze houdt in dat ieder bedrijf, maar binnenkort ook ieder particulier, op zijn eigen adres, bijna elk
voorwerp met behulp van een PC, een tekenprogramma en een eigen 3D-printer, fysiek kan maken.
Dit kan straks al met behulp van een portable printer, die binnenkort voor rond 1500 Euro door
FABLAB op de markt wordt gebracht (niet als 1e want de Chinezen zijn ze net weer voor!).
Als printmateriaal kan je denken aan diverse plastics, keramiek, hout, metaal, maar ook aan
voedselcontact-geschikte materialen en lichaamseigen materiaal o.b.v. levend weefsel, wat bv
kunstnieren of gewrichten kan opleveren (nadere pers. info bij Betty Heinen). STEL je dat eens voor
?!!! Natuurlijk hangt er wel een prijs- en tijdsetiket aan dit soort toepassingen.
Voor de chokfreaks onder ons, chocolade printers is geen enkel probleem.
Alle grondstoffen worden als draad op spoelen door derden aangeleverd.
Deze 3D printtechniek maakt het mogelijk voorwerpen te maken die met geen enkele ander techniek te
maken zijn, maar bovendien die ieder productieproces tegen een fractie van de kosten en tijdsbeslag
kan outperformen. Denk eens aan de automobiel industrie waar zowel de carrosserie als complexe
metalen onderdelen van de auto tot en met het motorblok zo geproduceerd kunnen worden ! (wordt
de auto voor het eerst ooit goedkoper of....................??!!)
Ook in maatvoering zijn er nauwelijks begrenzingen, want je kan van microscopisch kleine complexe
voorwerpen of detaillering tot aan het printen van HELE Appartement blokken denken !!
Zo gaan er zeker aan boord van de Marslander (enkele reis
voor de dare alls) een aantal printers mee om ter plekke de
benodigde voorwerpen en bouwsels te kunnen printen.
(Overigens kunnen ze dan ook simpel doodskisten of urnen
printen, want er is geen terugweg van Mars naar onze aarde
mogelijk !!). Voor de fantasten onder ons, we horen graag
waar je nog mee op de proppen kunt komen.
In 3 groepjes werden we langs enkele printers in actie, een
3D-snijtafel en diverse ongelooflijke toepassingen geleid, zie
diverse foto’s !
Vermeldenswaard is nog dat op dinsdag van 13-21 u. open inloop is voor enthousiastelingen/
deelnemers en dat op zaterdag o.a. een cursus 3D-snijden wordt gegeven. Adres: Kumulusgebouw
Herbenusstraat 89. Raadpleeg www.fablabmaastricht.nl voor de vele mogelijkheden.
Wij zijn de VARIA-organisatiecommissie zeer dankbaar voor deze blik in onze eigen toekomstige
leefwereld. !!
ROB HEYNDERICKX
M.S.C.
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In memoriam Léon Daemen
Het apparaat is op, zoals hij in een van zijn laatste dagen zei.
Léon Daemen, de nestor van ons MSC, is niet meer.
Vrijdagavond, 15 november overleed hij op de leeftijd van 85
jaar. Hij was ons oudste lid en 42 jaar lid van MSC.
Léon was binnen de club voor de meesten van ons een begrip:
~ we kenden hem als de bezorgde echtgenoot van Wies, vader van drie zonen en drie kleinkinderen,
instrumentmaker en precisiemens
~ we kenden hem als gedreven wandelaar, niet alleen hier in de omgeving, maar ook bergtoeren en
huttentochten in de Alpen en de hoge toppen in Nepal en India, en de Machu Pitchu om maar iets
te noemen, hadden geen geheimen voor hem.
Ontelbare voetstappen heeft hij op deze aardbol achtergelaten.
Skiën was een van zijn andere favoriete bezigheden; hij is penningmeester van de club geweest en
heeft heel veel energie in onze club gestoken. Eindeloos kon hij verhalen vertellen als we op vakantie
waren. En bij alle activiteiten die er werden georganiseerd, van wandelweekend tot Varia-activiteit, tot
enkele jaren geleden miste hij er geen een. Bij zijn 85 e verjaardag heeft dan ook menig clublid acte de
présence gegeven.
Ook in de padvinderij heeft hij veel tijd doorgebracht: tot op hoge leeftijd is hij nog met een groep naar
de Ardennen getrokken om daar een weekend door te brengen.
Zij laatste twee vakanties heeft hij met de Zonnebloem gemaakt en ook al ging het lichamelijk niet
meer zoals hij graag wilde en kon hij veel niet meer zelf, toch heeft hij daar nog ontzettend van
genoten.
Hij was ook een Bourgondiër en kon zalig genieten van een goed glas rode wijn. Hij had zelfs het
onderscheidingsteken van een sommelier. Klassieke muziek waardeerde hij ten zeerste: hij vond het
jammer dat hij de tv-zender “Brava” op “ Klevarie” niet kon ontvangen.
Hij was ook altijd ervoor in om tijdens carnaval met
de hele familie in een of andere outfit door Maastricht
te gaan. Buiten zijn sportieve activiteiten, trad hij ook
nog op in het “Zwanenmeer“ ter gelegenheid van een
jubileumfeest.
Léon, een prominente persoonlijkheid, we zullen je
niet vergeten en je zult zeker nog menigmaal in de
verhalen aangehaald worden.
Rust nu dan maar uit na deze lange levensreis.
Gerrie Boersma
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15 december 2013

Verslag Verrassings(dag)wandeling

door Roger Rikers

In de ochtendschemer was de lucht betrokken en een miezerige regen viel langzaam omlaag.
Het vooruitzicht op een lekkere wandeling!!! Een harde wind en het kwik op 7° was niet
verwachtingsvol, maar met volle moed werd ik opgehaald door Nico en reden we richting Reijmerstok,
naar het ontmoetingspunt, de parkeerplaats bij Beer-Eathoes “A gen Ing“.
Bij aankomst waren wij niet de eersten, sommigen stonden al startklaar met wandelschoenen aan,
Nordic wandelstokken gereed en voorzien van mutsen en handschoenen. Uit voorzorg had ik
‘s morgens nog snel een paar hardloophandschoenen uit het stof gehaald en een kleine paraplu in mijn
rugzakje gestopt, wat op de paraplu na, geen overbodige luxe bleek. Gelukkig was het ondertussen
gestopt met miezeren. Op het open plateau bij de auto’s was de wind snijdend en een sjaal en
handschoenen waren geen overbodige luxe.
Even voor half elf riep Harrie ons allemaal bijeen om tekst en uitleg te geven wat ons te wachten stond
en dat was duidelijk: “VERRASSING” , waarop we aansluitend op klokslag half elf gezamenlijk de
parkeerplaats lopend verlieten “zoals afgesproken”.
Lopende kwamen we door de mooie dorpskern van Reijmerstok waar Harrie geboren en getogen is, en
waar hij ons na een kort intermezzo in geuren en kleuren vertelde over de bijzondere gebeurtenissen
die in het verleden allemaal hadden plaatsgevonden. Vol interesse luisterde iedereen aandachtig en bij
het vervolg van de wandeling werd er nog voldoende over na gediscussieerd.
Wandelend over de historische postkoetsroute van Vaals naar Gulpen liepen we richting bos. Hier werd
de snijdende wind behoorlijk afgezwakt door de recent kaal geworden bomen en werd het zelfs door
best wel pittige beklimmingen steeds warmer; dus tijd om ons te ontdoen van sjaal en handschoenen.
Het was een mooie omgeving waar we ons bevonden met schitterende vergezichten die allemaal met
plaatsnamen werden toegelicht door Harrie.
12 uur: Tijd voor lunch. Mooi aan de bosrand met zicht over een dal met aan de overzijde de contouren
van Noorbeek. Na een korte pauze, want je merkt dan toch dat je snel afkoelt , weer voldaan verder.
Bergen ↑, dalen ↓, bospaden en MODDERPADEN volgden zich aaneensluitend op.
Na een behoorlijke trip kwamen we aan in Heijenrath en merkten
dat iedereen toch wel een droog “strotje” had. BIJ TOEVAL (het zal
wel) laste Harrie hier een korte stop in bij “Auberge de Smockelaer”.
Aan een lekker warm openhaardvuur en onder het genot van een
kopje koffie, of was het toch een gerstennatje, was iedereen weer
snel voldaan om verder te trekken.
Wat we niet verwacht hadden, was dat het nu pas echt GLIBBEREN
werd, vooral langs oplopende dalpaden met in de afgrond het
kolkende water, dat sinds kort weer zijn bochtige stroom had
verlegd door erosie. We zijn zelfs nog langs Teuven - dit ligt in het
Belgenland - gekomen.
Met nog klodders modder aan onze schoenzolen liepen we het pittoreske Slenaken binnen waar alles in
gereedheid was gebracht voor de kribkestocht die avond. Hier werden we wederom binnen geloodst in
een gezellig uitziend etablissement “ ’t Stegelke” , waar koffie, bier, apfelstrudel en andere lekkernijen
de revue passeerden.

M.S.C.

Convocatie februari, maart, april 2014

Pagina 5

Na deze versnaperingen begonnen we aan de laatste etappe om nog voor de schemer terug te zijn in
Reijmerstok. Onderweg bij de al laagstaande zon, genoten we nog van de schitteringen van de natuur
in de nog voorhanden zijnde groene gewassen om ons heen. Een mooi moment om een groepsfoto te
maken van ons (verrassings)wandel groepje.
Precies volgens planning, oké 5 minuten later dan gepland, “en dat op een traject van 6 uur”,
kwamen we gezamenlijk, moe, maar voldaan aan bij het beginpunt, tevens eindpunt van de perfect
georganiseerde verrassingswandeling, onder leiding van Harrie. Dank je wel aan iedereen, ik heb een
geweldige “voor herhaling vatbare” dag gehad.

15 december 2013

Verslag Verrassings(middag)wandeling

door Elle Daemen

Corrie leidt de middagwandeling. Vanaf de parkeerplaats aan de Reijmerstokkerdorpstraat gaan we via
een vlakke landweg naar een mooi glooiend dal, dan berg op en weer af naar Euverem. We lopen door
en langs grazige weiden, over weggetjes met veel modder en door talloze verbindingspoortjes.
We komen al snel bij een kerststal op een stoep aan de Slenakerweg. De uitgebreide beeldjesverzameling, compleet met herders en koningen, ontlokte de geboeide passanten de opmerking dat er
geen “zwarte koning” bij was…...
Na het kleine Euverem (ook wel De Dil genoemd) passeren we bij Pesaken (Peëzeke) de resten van het
landgoed Groenendaal en de Groenendalmolen met de inmiddels droogstaande korenmolen.
Roetsjend door de modder bereiken we
wat verder in Waterop de hoeve van het
Landgoed Karsveld, gebouwd op een
oude motte. Daar wordt ook nu nog
melkvee gehouden en gefokt. Verder
langs de tuin van het kasteeltje
Groenendaal naar de Slenakerweg.
Nu volgt er een stukje bos langs de
meanderende Gulp door het mooie
Gulpdal. Daarna lopen we via een lange
holle weg bergop, passeren een
dassenburcht, typische Zuidlimburgse
wegkruizen, krijgen les van Jacques in
het snoeien van appelbomen en lopen
langs een ren met sierkippen; volgens
Aan het einde van de gevarieerde wandeling bereiken we de weg naar de Plank en lopen terug richting
Rimmesjtók naar de huiskamer “A gen Ing”, waar we na een gezellig glaasje aan de bar worden
getrakteerd op een heerlijk etentje.
Corrie en Harrie: hartelijk dank en jullie mogen het best nog eens overdoen!
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Verslag van Rob Heynderickx

Zondag 15 december werd voor de 29e keer de Mescherbergloop verlopen. Deze mooie maar zeer
zware cross maakt deel uit van het Zuid Limburgse Hardloop Circuit.
Het continu oplopende aantal deelnemers, thans 850, noopte tot uitsluitend de mogelijkheid van
voorinschrijvingen.
Voor het eerst kon men voor 3 afstanden inschrijven, n.l. 5/10/15 km. Tevens moest de kantine i.v.m.
beperkte capaciteit wijken voor een extra tent.
Uiteraard schreef het kwartet gestaalde MSC-ers Jo,John,Gerard en Rob
in voor de langste afstand. Het zwakke geslacht heeft het helaas deze
keer helemaal laten afweten !!
Waren ze echt zo bang voor de 124 treden killer, zo ongeveer op
tweederde van het parcours??
Het parcours was de laatste jaren besneeuwd; nu i.v.m de geringe
regenval best redelijk begaanbaar, veel droog blad in het bos, vette
glijklei omhoog, alhoewel foto’s één grote modderpoel doen vermoeden.
Maar de fotografen zijn ook niet gek en kiezen voor spectaculaire
plaatjes, juist de enkele modderplassen op het parcours.
Helaas ging Gerard op zo’n plek onderuit,
verwondde vinger en knie maar werd aan de
finish liefdevol door EHBO-dames verbonden.
Onze mannen scoorden nagenoeg dezelfde
tijden als voorheen, wat vooral knap was van
John, die de avond tevoren flink doorgezakt was
op zijn 70e verjaarsfeestje !!
Bijgaande foto’s geven een groen gekleurd
beeld van het strijdperk. Hopelijk een stimulans
voor andere MSC-ers een volgende keer wel
mee te lopen........??
Houd de loop erin en tot volgend jaar.
Rob
Uitslagen:
1.
2.
3.
4.

M.S.C.

Jo Hos
John Jennekens
Rob Heynderickx
Gerard Hermkens

1.21.51
1.28.10
1.32.34
1.33.19
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Woensdag, 8 januari : Nieuwjaarsborrel
In Sportcafé Jekerdal kwamen we bij elkaar om een toast uit te brengen op
het nieuwe jaar. Mede dank zij de grote opkomst werd het een mooie avond.
Bij de nieuwjaarstoast sprak Nico Ummels de leden toe met een persoonlijk
Mestreechs welkomstwoord De door Gerrie Boersma zelf gebakken wafels en
overige hapjes vonden gretig aftrek. Een goede start in 2014!
Beste MSC-ers ,
Bedaank tot geer uuch de meujte höb gedoon um naor dees locatie vaan Sportcafé Jekerdal te koume.
Naomes 't bestuur heit iech uuch vaan harte welkom op us nuijaorsbiejeinkoms en wins uuch e
gezoond en sportief, mèr veural gelökkeg 2014 tow. Veer hope tot 't nui jaor datgene bringk wat geer
devaan verwach.
'n Nuijaorstouwspraok is 'n sjoen geweente um aofsjeid te neume van 't aajd jaor en e veuroetziech op
t nui jaor te geve.
2013 heet MSC väöl sjoen mominte gebrach en veer maage op alle punte kontent zien:
- es veer trök kieke op de activiteite vaan ’t Variateam, die eedere kier weer e succes waore
- en naor de prestaties vaan uzze hechte loupersgróp, die op eedere luip vaan 't Zuid Limburgs
Hardloop Circuit de kleure vaan hun sjoen MSC- tenue höbbe hoeg gehawwe.
- 't wandelwiekend in Simmerath en de daagwandelinge vaan us wandelleiers zien eedere kier weer
e succes gewees en
- d’n animo veur de wekelijkse traininge - mèr veural op dinsdagmiddag - woord eederskier groeter.
Mèr 't veureg jaor brach neet allein mèr zonnesjien want d’r waore ouch duuster daog. ‘t Aofgeloupe
jaor is Léon Daemen, eine van us ajdste lede, gestorve; heer had de lèste tied ernstige gezoondheidsprobleme. Veer zalle daan ouch aon häöm en de aander euverlije MSC-ers dèks trök dinke.
Ondertösse is ouch ‘t skisezoen weer aongebroke mèt veur väöl MSC-ers es hoegtepunt: de clubreis.
De gecombineerde langlaufreis geit op zaoterdag, 1 fibberwari weer naor Ramsau am Dachstein.
En hopelijk kinne veer in 2014 weer naor Snowworld in Landgraaf goon, want dat huurt toch wel bij 'n
skiclub.
't Bestuur hoop daan ouch tot veer mèt us allen uuch weer e sjoen jaor kinne prissentere. Veer rekene
daan ouch op de rögkegraot vaan us vereiniging! Möts aof en ’n depe buiging veur de vrijwilligers,
wandelleiers en trainers. En weier veur ederein dee zien steinsje bijdreug aon MSC, minse die
belangeloos hun dingk doen veur de vereniging!
Moraal van ‘t verhaol: gezamenlijk de sjouwers droonder zètte um us sjoen club levend te hawwe en
invölling te geve aon dat boeveur veer stoon. ‘ne Sterke oonderlinge band creëre dee 't fundamint
vörmp veur 'n club um gruuts op te zien.
Kort gezag: MSC is ‘n vereiniging veur de lede, door de lede en vaan de lede!
Naomes ‘t bestuur hoop iech tot veer dit weer met z’n allen kinne doen in 2014.
Iech sleet aof mèt de constatering tot MSC väöl mie is es 'n skiclub, väöl mie es
de wekelijkse conditietraininge en aander activiteite. Veur väöl lede is 't ‘n
oonmisbaar deil vaan hun leve!
Daor drinken veer op, dus laote veer 't glaas heffe en prooste op e gelökkeg,
gezoond en sportief 2014 mèt e drèjwerf MSC Ski heil, Ski heil, Ski heil!
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Uitnodiging van

Lou de Sterke

Op vrijdag 14 maart organiseert het Variateam een bezoek aan de Opéra Royal de Wallonie in Luik.
Het gebouw van de opera in Luik is recentelijk schitterend gerenoveerd; daarnaast zijn de technische
voorzieningen gemoderniseerd. Het geheel is indrukwekkend en zeer de moeite waard om bekeken te
worden.
Ons bezoek zal door de Nederlandstalige gids, de heer Alfred CORMANN, begeleid worden.
Om 15 uur worden we door onze gids verwacht bij het standbeeld op de Place de l’Opéra.
De rondleiding zal ca. 2 uur duren en de kosten zijn € 5,00 p.p.
Het absolute maximum aantal deelnemers bedraagt 25 personen, dus volgorde van aanmelding bepaalt of
u kunt meegaan. Introducés kunnen alleen mee als er nog plaats voor hen is; zij dienen in dat geval €
10,00 te betalen.
Het verschuldigde bedrag maakt u vóór 1 maart 2014 over op rekeningnummer NL33 SNSB 0858 0104 45
t.n.v. E. Daemen, Maastricht, onder vermelding van « Opera 14-3-2014 »
Reiswijze wordt nader in onderling overleg geregeld.
Bij meer belangstelling kan er overwogen worden om een tweede bezoek te organiseren.
Meld je dus gewoon aan door overmaking (of contante betaling aan Lou, Betty of Elle),
ook als je een introducé wilt meenemen. Op 1 maart wordt dan de balans opgemaakt en aansluitend krijgen
de deelnemers bericht over :
= de juiste planning (1 of 2 excursies en de datum van een tweede bezoek)
= de volgorde van inschrijving (= wanneer betaald/lid/introducé, d.w.z. meedoen aan de
excursie van 14 maart of het eventuele latere bezoek)
= zo nodig nadere vervoersinformatie
= mocht je ingeschreven zijn voor de (eventuele) tweede groep en de datum schikt je niet,
dan wordt het aanbetaalde bedrag door Elle teruggestort/terugbetaald
Aantal inschrijvingen op 25 januari 2014: 21 leden en 1 introducé.

ik hebben, begon bij sommige mensen de maag te knorren. Dus
M.S.C.
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Varia-middag 14 februari 2014
rondleiding door het voormalige NAVO-hoofdkwartier in de Cannerberg
28 deelnemers hebben ingetekend voor deze excursie met twee gidsen van de Stichting
Het Limburgs Landschap: de heren Rob Maertens en Armand Rameckers
Bijeenkomst: 13.45 u. op de parkeerplaats bij de ingang, bereikbaar vanaf de
Cannerweg 798 (6213 ND) → afslag Chateau Neercanne → na ca. 150 m links
parkeerplaats
Start rondleiding om 14.00 u.; duur ca. 2 u. De kosten voor de gids bedragen € 6,- p.p.
aan Betty Heinen te voldoen bij aankomst parkeerterrein.

Ingang

Tip: denk aan warme kleding en goede (wandel)schoenen! Het is vrij koud: ca. 9 °C en 95% luchtvochtigheid.
Er is géén toiletgelegenheid aanwezig. Iedereen gaat op eigen verantwoordelijkheid mee naar binnen.
Aanwijzingen van de gidsen zijn voor iedereen van de groep leidend.
Met de liefhebbers van een gezellige nazit gaan we aansluitend iets drinken bij Hotel Limburgia in Kanne. Dat is op
loopafstand (ca. 10 minuten), maar je kunt ook je auto even verplaatsen naar het Statieplein in Kanne.
Betty Heinen

M.S.C.
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Berg en Terblijt, december 2013
Beste familie, vrienden en bekenden,
Mijn naam is Mara van Duurling. Ik ben 16 jaar en 4 havo leerlinge
aan het Stella Maris College in Meerssen. Na het schrijven van
een uitgebreide motivatiebrief mag ik in de zomer van 2014 een
hele mooie reis naar Thailand en Cambodja gaan maken. Samen
met 30 andere leerlingen van mijn school, 5 begeleiders en een
arts gaan we naar twee landen van de Boeddha’s!
De stichting Global Exploration organiseert deze 3 weken durende reis. Zij stelt zich tot doel Limburgse
jongeren de wereld, in het bijzonder ontwikkelingslanden, te laten ontdekken. Hun motto is: “Niet met lege
handen reizen, fondsen verzamelen en zelf de handen uit de mouwen steken, daar ver weg aan de andere kant
van de wereld”. We gaan proberen de leefomstandigheden van de kinderen in Thailand en Cambodja te
verbeteren. Zelf aan de slag en zien dat het opgehaalde sponsorgeld goed besteed wordt. Samen zorgen wij, de
jongeren, ervoor dat wij straks de wereld een beetje beter achterlaten.
Voor mij persoonlijk is deze reis een heel mooie uitdaging: 3 weken weg van huis, reizen met allemaal
verschillende mensen die je nog moet leren kennen, kennis maken met een heel andere cultuur en gewoontes.
Tijdens onze reis door Thailand en Cambodja bezoeken we verschillende instellingen en scholen die onze hulp
goed kunnen gebruiken. Een van deze instellingen is een weeshuis. Hier zullen we op diverse plekken de
handen uit de mouwen steken. Schilderen, speelplaatsen aanleggen, bomen planten, samen opruimen, lessen
geven over handen wassen en nog veel meer.
Voor deze projecten is veel geld nodig. Iedere deelnemer aan de reis moet een bedrag van €1.800,- of meer
ophalen. Om dit bedrag bij elkaar te halen ga ik allerlei activiteiten organiseren, zoals: kerstkaarten verkopen,
op markten spullen verkopen, wafels verkopen, bedrijven aanschrijven, een etentje organiseren en activiteiten
vanuit school organiseren.
Daarnaast heeft iedere deelnemer een eigen netwerk dat hij aanspreekt om het eindbedrag van €1.800- te
kunnen bereiken.
Mijn netwerk zijn jullie. Ik wil jullie vragen dit project een warm hart toe te dragen en mij te sponsoren, zodat
dit project voor mij een kans van slagen krijgt.
Elk tientje is voor mij en voor de projecten waar ik aan mee ga werken een gouden tientje.
Jullie kunnen een bedrag naar eigen wens overmaken op IBAN-rekeningnummer NL31 Rabo 013.26.31.865
van Stella Maris te Meerssen onder vermelding van: Stg LVO inzake Stella Maris College, uw naam, Mara van
Duurling en “donatie Xplore 2014”.
Willen jullie meer weten over deze reis, kijk dan ook eens op www.global-exploration.nl
En als jullie mij nog wat willen vragen over dit grote project dan kunnen jullie mij altijd mailen.
Hartelijk bedankt!

Groetjes,
Mara van Duurling
Servaashof 20
6325 EV Berg en Terblijt
06-34962880
maravanduurling@live.nl
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