CONVOCATIE M.S.C.

jaargang 45

Nr. 4

mei, juni en juli 2015
Secretariaat:

Elle Daemen

Zepperenbank 37
6213 KG Maastricht

043 85 05 001

Penningmeester:
en wnd voorzitter

Nico Ummels

Schaliedekkersdreef 99
6216 RT Maastricht
tel. 043 34 75 140

Bankrek. NL58 INGB 0002 5226 25
t.n.v. Maastrichtse Ski Club
Maastricht

Bestuursleden:

Gerrie Boersma
Marcel van de Ven

043 321 91 98
00 32 89 72 14 19

06 44 08 86 38

Website:

www.maastrichtseskiclub.nl

E-mail: info@maastrichtseskiclub.nl

Deelname aan trainingen en andere activiteiten van de Maastrichtse Ski Club is voor eigen risico.

U i t n o d i g i n g
Ter gelegenheid van het

45-jarig bestaan van onze

Maastrichtse Ski Club
nodigen we onze leden en hun partners uit
voor een feest op zondag, 31 mei 2015,
We heten jullie graag welkom
van 15.00 u. tot 21.00 u. in de
Salle des Fêtes van Restaurant “de Pastorij”
Dorpstraat 45
6267 AA Cadier en Keer
De Feestcommissie

De Feestcommissie:
Gerrie Boersma, Betty Heinen, Irene Schelling, Leo Schmitz, José Smeets
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Uitnodiging jubileumfeest
Inhoudsopgave en voorwoord Nico Ummels
Agenda 3 maanden en
Lief en Leed
In Memoriam Marie-José de Sterke-Clerx
Verslag Varia-middag, 6 februari, Servaasbasiliek, Maastricht
Verslag Langlaufreis Dobbiaco, 21 – 28 februari
Vooraankondiging Wandelweekend Heimbach, 16 – 18 oktober en
oproep wandelingen 14 juni met Martin Butink en Elly van den Essen
Verslag Ardennenwandeling rond Spa, 29 maart
Verslag Avondwandeling rond Bemelen, 17 april
Oproep MSC-fietsdag, 5 juli en
Wies Geraerds 85 jaar
Verslag Treechloop, 26 april en
uitnodiging Varia-middag, 5 juni
Reanimatiecursus Limbricht, 11 april

U bent nu het mooie convocaat van MSC aan het lezen, samengesteld door ons fantastisch secretariaat.
Natuurlijk met die rode kaft die er vroeger omheen zat, was het nog mooier, maar dat is de prijs van het digitale
gemak.
In dit nieuwe convocaat staat weer van welke leuke en boeiende dingen we de afgelopen drie maanden genoten
hebben. En er staan ook de komende mooie evenementen in van het Varia-team, onze wandelleiders en de MSCfietstocht.
Maar het hoogtepunt van de komende activiteiten zal ongetwijfeld het komende 45-jarig jubileum van MSC
worden. Het feestcomité heeft hier maanden aan voorbereid en zoals het programma er uitziet wordt het een
knalfeest op een supermooie locatie met goede parkeermogelijkheden.
Het bestuur en feestcommissie verwachten ons allen op deze dag voor een MSC-familiefeest.
Heb je nog niet ingeschreven, haast je want de inschrijving is officieel al gesloten.
Maar het leven - en natuurlijk ook het convocaat - bestaat niet alleen uit mooie dingen. Op 25 april heeft Lou zijn
Marie-José voor het laatst uitgeleide gedaan. Het was een begrafenis een prinses waardig. Wij hopen natuurlijk
dat, ondanks dit grote verdriet, Lou zich weer gauw bij ons aansluit.
Op 26 april heeft Gerard Hermkens op 100 meter voor de finish van de Treechloop een hartinfarct gekregen.
Ook voor hem hopen we dat hij zich weer snel in goede gezondheid bij onze loopgroep kan aansluiten.
Maar ook bij droevige zaken zie je het MSC-familiegevoel: bij de uitvaart van Marie-José waren bijna alle MSCleden aanwezig om hun medeleven te betuigen en Lou te steunen. En toen Gerard bij de finish van de Treechloop
niet kwam opdagen, gingen zijn clubgenoten hem onmiddellijk tegemoet om hem te ondersteunen naar de EHBOpost.
Hulde aan alle MSC-leden en hun fantastisch familieclub gevoel.
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Agenda:
mei

1

vrijdag

Varia-middag

24

zondag

1e Pinksterdag - training Kanne vervalt

25

maandag

2e Pinksterdag - training start Jekerdal

31

zondag

Jubileumfeest

5

vrijdag

Varia-middag

11

donderdag

bestuursvergadering

14

zondag

dagwandeling met Martin Butink en
middagwandeling met Elly van den Essen

5

juni

juli

Bezoek aan L1

zondag

fietsdag

18

zaterdag

trainers-bestuurdag

28

dinsdag

bestuursvergadering

>>

woensdagavond van 20.15 – 21.15 u. conditietrainingen :
ski- en langlauftraining o.l.v. Betty Heinen.
hardlooptraining o.l.v. John Jennekens 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. wandelen in de omgeving van Kanne, bijeenkomst Statieplein.
Ook op zondagochtend: hardlooptraining o.l.v. John Jennekens. 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 John Jennekens.

De dinsdagmiddag is bij veel leden
een favoriete sportieve middag,
niet in de laatste plaats door de
“cooling down” in Hotel Limburgia.
Al verraadt dit plaatje het niet:
deze MSC-bobo’s zijn niet van
de blauwe knoop!

Lief en leed:
Onze hardlopers verloren een van hun oude loopmaatjes en vriendin: Ingrid Posthuma.
Ingrid was lid van MSC vanaf mei 2009 maar moest door aanhoudend blessureleed in
2013 de club en haar favoriete sport vaarwel zeggen. Tijdelijk, schreef ze, maar het werd
jammer genoeg voorgoed.
Op 29 april overleed Ingrid op 44-jarige leeftijd. Wij wensen haar familie alle sterkte.
Ons condoleances gaan ook uit naar Guus Beaujean en Mieke Stax na het toch plotselinge
overlijden van de moeder van Guus. Mevrouw Beaujean mocht 97 jaar worden en heeft
tot op deze hoge leeftijd met verve de regie van haar leven in handen kunnen houden.
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Zaterdag, 25 april hebben we met veel MSC-leden afscheid genomen van Marie-José, eerst in de Koepelkerk met
een stijlvolle dienst, opgeluisterd door de Mastreechter Staar met basbariton Bèr Schellings als solist. Haar broer
schetste daarbij een mooi levensportret van zijn inventieve en doortastende zus. Daarna staken haar collegae
diëtisten de loftrompet over de vakvrouw Marie-José, voor wie de patiënt voor alles ging en die vakkennis in
theorie en praktijk bleef uitbouwen.
Aansluitend was er een korte maar indrukwekkende bijeenkomst in de aula van Crematorium Walpot in Eijsden.
De familie Loeffen blijft haar armen uitstrekken naar Lou nu zowel hun zoon John als hun schoondochter MarieJosé er niet meer zijn. En een leerling van de conversatiecursussen Frans die Marie-José gaf, zorgde voor een
warm adieu aan zijn toegewijde lerares terwijl wij keken naar foto’s van Marie-José en haar geliefde Provence.
Lou had veel vrienden en bekenden uitgenodigd voor een hapje en drankje als slot van deze verdrietige maar ook
mooie dag. Een passender afscheid had hij zijn geliefde “grummel” niet kunnen bieden. Lou bedankt en chapeau!
Bij het afscheid van Marie-José de Sterke-Clerx
Een MSC-vriendin is ons ontvallen. En dat doet pijn. Meer dan eenendertig jaar
was Marie-José, samen met haar Lou, lid van MSC. We hebben haar leren kennen
als een vrouw die voor iedereen warme belangstelling had, die een passie had
voor hardlopen, die intens kon genieten van sportieve en feestelijke evenementen.
Marie-José was ook een doorzetter; opgeven was voor haar geen optie. En wat ze
ook deed, het was met haar hele hart en voor honderd procent: in haar beroep als
diëtiste, als vrijwilliger in het Toon Hermans Huis, als buddy voor kankerpatiënten
of als jarenlange trouwe leerlinge van de Franse talenschool Crea-Langues in
Moustiers-Sainte-Marie.

Tu nous manques
Ton visage nous manque
Ton regard nous manque
Tes questions nous manquent
Et ton sourire aussi

Zij laat een zee van herinneringen achter. We waren present bij haar
huwelijk met Lou en ook bij hun zilveren bruiloft. Daarnaast deelden we
eenendertig jaar deelname aan talloze clubactiviteiten.
Veel MSC-leden zullen dan ook in gedachten met Marie-José
verbonden blijven.

Ta gaieté nous manque
Ta spontanéité nous manque
Ta présence nous manque
Et ton amabilité
Tu nous manques Marie-José
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Variamiddag
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MSC Langlaufreis

21-28 februari 2015

Dobbiaco - Toblach

Lea en Harrie, Ine en Marlou reisden per trein. Elfriede, Julia, Jacqueline en Marius, Wies, Zjèr en Elle, Thea,
Corrie, Irma en Jacques, Marla, Alice, Paul en Frans gingen met vier auto’s naar Dobbiaco in de Italiaanse
Dolomieten, Alto Adige ofwel Süd Tirol.
De automobilisten overnachtten onderweg in Hohenfurch, in Hotel Gasthof Negele, waar het leven ook goed was.
De reis verliep enigszins anders dan de club gewend is. Niet alleen Stau op de Autobahn, er waren ook nog enkele
snotterende zieken en de sneeuw was zelfs op 1249 meter hoogte soms matig, soms slecht, soms afwezig, soms
ook heel goed.
Het mocht de pret niet drukken want langlaufers en wandelaars gingen via loipe en wandelpad—soms eerst een
eindje of bus—naar de Plätzwiese, de Pragser Wildsee, Schmieden en San Vito (waarvan er van beiden twee zijn in
het gebied), het Fischleintal, Innichen en langs het Kriegerfriedhof naar de Drei Zinnen Blick en verder via
Cimabancha tot nabij Cortina d’Ampezzo. Ieder naar zijn eigen wens en kunnen. De vergrijzing slaat immers ook
toe bij de Maastrichtse Ski Club.
Dat laatste was ook te merken aan de duur van het borreluur,
voorafgaand aan de meer dan “eenvoudige doch voedzame maaltijd”
van Hotel Urthaler, dat voor sommigen slechts een kwartiertje of nog
korter duurde. Nog niet te spreken van de traditionele Obstler voor
het slapen gaan. Maar daarbij had Jacques voor een eigen ge– en
bereid alternatief gezorgd. Dat geschiedde onder de gehesen MSClanglaufvlag, telkenjare liefdevol bijgehouden door Alice en bevestigd
aan het professionele statief van Harrie Sangers, die er dit jaar
helaas niet bij was.
Dinsdag viel er nieuwe sneeuw, die heel veel op regen leek. Dat was
de reden om iets anders te bedenken. Toch werd er gewandeld naar
Innichen en naar een
treintripje ook in Brunico, waar het oude en fraai gerestaureerde
binnenstadje werd bewonderd. Enkelen namen de trein naar Bolzano
om Ötzi, “der Mann aus dem Eis”, “l’Uomo venuto dai ghiaccio” te
bezoeken in zijn eigen museum. Indrukwekkend was dat en ook wat
de wetenschap vermag rond dit meer dan 5200 jaar oude lijk.
Indrukwekkend is ook de service voor de toeristen in Alto Adige, die
bij de hotelboeking gratis een vervoerskaart ontvangen voor bus en
trein in het gehele gebied van en naar de loipe en wandelweg tot en
met Ötzi in Bolzano.
Zaterdag, 28 februari 2015 zat het er weer op, terugkijkend op een
mooie week. Terug naar Mestreech en ommelanden, per trein dan wel
via Garmisch Partenkirchen of de Fernpass. Weer Stau op de Autobahn.
Ons beiden was het in elk geval wederom een groot genoegen ook dit jaar de Langlaufreis van de MSC te
organiseren.
Paul en Frans
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Maastricht, 15 maart 2015
Beste leden,
Hierbij alvast een vooraankondiging voor het
wandelweekend 17 en 18 oktober.
Jullie zullen wel denken "nu al”, maar het is moeilijk
voor een grote groep een betaalbare locatie
te vinden. Gezien die betaalbaarheid zijn we
weer in de Eifel uitgekomen, daar deze regio
toch een stuk voordeliger is dan b.v. de Ardennen.
Corrie heeft via de VVV een leuk hotel gevonden in
Heimbach. We zijn er samen op 7 februari naar toe
gereden. Het is 97 km van Maastricht en je rijdt er
ongeveer 1,5 uur over. Adres: Hengebachstrasse 106.
Hotel Klostermühle is - zoals de naam al zegt - de oude molen van een klooster. Het ziet er echter niet meer uit
als een molen. Het oude trappistenklooster (Abtei Mariawald) ligt een stuk hoger op de berg en is alleen voor
mannen gereserveerd. De kerk, winkel en restaurant (lekkere kom erwtensoep) zijn voor iedereen toegankelijk.
Heimbach zelf heeft ook veel te bieden. Je kunt er met of zonder gids het Wasserkraftwerk Heimbach of het
Wasser-info Zentrum Eifel bezoeken. Een rondgang door 2000 jaar watergebruik en techniek. Verfrissend en
leerrijk.
Nieuwe kunst tussen oude muren is te bezichtigen in Burg Hengebach. Al met al, ook als je geen zin in wandelen
hebt of niet kunt, zou je je in Naturparkstadt Heimbach kunnen vermaken.
We geven de MSC-leden dan ook de gelegenheid om indien gewenst ook de vrijdag in het weekend mee te nemen.
De clubwandelingen zijn dan wel uitsluitend op zaterdag en zondag, dus op vrijdag moet je je zelf bezig houden. Er
hebben zich al deelnemers gemeld voor twee overnachtingen.
Het hotel telt voor zowel Einzelzimmer als Doppelzimmer € 56,30 pp/pn voor halfpension, incl. toeristenbelasting.
Jullie kunnen je alvast aanmelden door aanbetaling van € 20,- p.p. op rek.nr. NL33 SNSB 0858 0104 45 t.n.v.
E.Daemen, Maastricht, o.v.v. “wandelweekend” en òf: “vr/za/zo” òf “za/zo”.
We moeten vóór 1 augustus het definitieve aantal deelnemers doorgeven aan het hotel.
Leden kunnen ook één introducé aanmelden.
Meer informatie over het hotel via deze link: http://www.hotel-klostermuehle.de of bij Corrie of Elly.
Namens de wandelcommissie,

Elly van den Essen

Wandelen op zondag, 14 juni
Deze zondag staan twee wandelingen op het
programma:
> een dagwandeling met Martin Butink en
> een middagwandeling met Elly van den Essen
De plannen worden gesmeed, de routes voorgelopen
en daarna volgen de details per e-mail.
Wordt vervolgd…………………………….
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Ardennenwandeling

Zondag, 29 maart 2015

met Harrie Hutschemakers en Corrie Mommen
vanaf Source de la Géronstère bij Spa
Het was me het weertje wel deze zondag, ook in Spa. Maar vandaag niet alleen water uit de talrijke bronnen, maar
vooral ook hemelwater dat met bakken uit de lucht viel. Desondanks waren Gertien, Irma, Jacques, Julia, Kiky,
Marcel, Nico, Pieter, Sandra en Roger om half elf present om samen met Harrie en Corrie de tocht door het
bronnengebied te beginnen.
Direct bij aankomst stootten we op een van de bekendste bronnen van Spa: Le
Pouhon de Géronstère, onder een paviljoen dat al in 1651 werd opgericht en in
1979 gerestaureerd werd. De bron heeft een debiet van 4,5 m3/24 h. en de
watertemperatuur bedraagt 7°. Met “Pouhon” bedoelt men in deze streek elke bron
waarvan het water: ijzer, zwavel en koolzuurgas bevat. Er zijn rond Spa zo’n 300
bronnen, waarvan er 45 beheerd worden door de mineraalwaterfabrikant Spa
Monopole. Deze 45 bronnen leveren alleen al 40.000 l water PER UUR. Vandaar de
naam: blauwe Ardennen.
Ons pad liep een tijdje samen met de GR 5 (Grande Randonnée 5, een van de
populairste Europese lange-afstandswandelingen van Hoek van Holland naar Nice …
via de Sint Pietersberg) en langs de beek “Le Vieux Spa”.
De zeer afwisselende tocht voerde langs klaterende riviertjes, door machtige
beuken- en sparrenbossen, bood prachtige vergezichten….. maar door de
doorweekte grond waren onze blikken meer op onze voetstappen geconcentreerd
dan op de mooie omgeving.
Gelukkig hadden Harrie en Corrie nog een verrassing in petto. Er was onderweg
wél een cafeetje, dat ons zelfs keuze uit 113 biersoorten bood. Dat pakte goed uit
en al snel deden over de tafel grote verhalen de ronde.
We liepen door het dorpje Creppe met zijn mooie waterput van Naamse steen. Maar het dorp bezit ook een groots
goed: het Domein Lébioles met zijn indrukwekkende sprookjesachtige kasteel. Domaine Lébioles is sinds 2006
eigendom van een Duitse familie die het na renovatie heeft ingericht als eerste klas hotel restaurant: Le Manoir de
Lébioles. Hoewel we de luxueuze binnenkant niet konden bewonderen, lieten we ons de kans niet ontglippen de
mooie omgeving te verkennen.
Na een aantal bospaden en een stuk verharde weg, waar we diverse pompstations passeerden, bereikten we de
skipiste van Spa. Nadat we deze helling afgedaald waren, bereikten we vrij snel weer onze startplaats. Toen
hadden we 12 km in aanhoudende kille regen afgelegd en hielden we de 16-km-variant vandaag voor gezien.

Corrie en Harrie hartelijk dank !
Het was een gedenkwaardige en
indrukwekkende wandeldag.
Gertien, Irma, Jacques, Julia,
Kiky, Marcel, Nico, Pieter,
Sandra en Roger
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Avondwandeling rond Bemelen

met Martin Butink

17 april 2015

Deze frisse lenteavond verzamelen zich om 19.00 u. op de parkeerplaats bij Vers Voor deel Vaessen 14 wandelaars
om samen met Martin Butink even de benen de strekken in de mooie heuvels rond Bemelen.
Elly van den Essen en Peter Hofman hebben hun echtgenoten samen in Heer achtergelaten. Ton revalideert na zijn
knieoperatie en Ine loopt strompelend rond nadat ze gisteren een “misstap” heeft begaan, wat haar een dikke en
gloeiende knie heeft opgeleverd. Natuurlijk komen ze wel samen naar de “afterparty”.
Martin heet ons allen welkom en is blij dat Clara zijn worst gewaardeerd heeft met een zonnige avond. Hij begint
zijn taak met de geruststellende mededeling dat het stamineeke na afloop om de hoek is, ook aan de Oude
Akerstraat.
We lopen deze straat af en slaan aan het einde links af. Nadat we de huizen
gepasseerd zijn komen we bij een klimmend pad voorzien van een
kersverse laag houtsnippers. Dit om te voorkomen dat we modderschoenen
krijgen. Hier blijkt het om een PR-stunt van Martin voor Bemelen te gaan
die de bodembedekking en de service van de gemeente wil showen. Want
als we boven aan het pad op de rijweg van de Bemelerberg uitkomen,
loodst onze wandelleider ons weer naar beneden. Verkeerde pad. Eerste
verrassing.
We lopen terug tot aan het kruispunt en nemen het pad rechts dat bij een
splitsing verderop links naar Berg en Terblijt leidt en rechts naar het plateau
van Margraten. Wie al eens vaker met Martin gewandeld het, kan niet mis
raden: we slaan rechts af.
Hebben we beneden al de lente kunnen begroeten door de vele bloeiende
bomen, hier genieten we van de talrijke voorjaarsbloeiers: speenkruid,
aronskelk, salomonszegel, Maarts viooltje, enz.
We lopen eerst beschut door de mergelwanden links en het bos
rechts richting het plateau. Onderweg een tweede verrassing. In
de wei links staat een mergellandschaap met twee koppen: een op
zijn en een ander boven zijn achterwerk. Gelukkig is het geen
siamees tweelingschaap en blijkt het hoofd achterop gemakkelijk
te scheiden.
Na een korte klim bereiken we het plateau, waar Kiky uit haar
rugzak een voorraad “krentemikkebotramme” tovert, die we niet
afslaan.
Daarna steken we het wat winderige plateau over en lopen langs
de uit 1954 stammende mergelgroeve “’t Rooth”. Bij café “’t
Plateau” in Gasthuis slaan we rechts af en volgen daarna links de
weg naar de kalkoven “de Valk” van de groeve.
Beneden aangekomen is het nog slechts een mooi bospad ver
naar het centrum van Bemelen. Wat onderweg ook opviel was de
massaal aanwezige maretak, die prachtig uitkwam tegen de
avondlucht doordat de bomen nog bladerloos zijn.
Welgemoed bereiken we café “de Baskuul” waar we ondanks de
grote
hoeveelheid aanwezige gasten toch allemaal een plaatsje vinden.
Ook Ine en Ton komen ons gezelschap houden. We smeren onze kelen
en hebben zoals altijd weer genoeg stof tot spreken.
Martin onze dank voor de fijne avond!
Arie, Corrie, Elly, Gerrie, Harrie, Kiky, Lea, Leny, Marcel, Peter, Wies, Willy, Zjèr en Elle
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Op zondag 5 juli starten we weer voor onze welbekende MSC-fietsdag.
De organisatie is weer in handen van Jef en Irene. Zij zijn al bezig om de mooiste route uit te zoeken,
die voor iedereen geschikt is die in een rustig tempo tussen de 45 en 65 km kan fietsen.
Natuurlijk zijn de E-bikes ook weer van harte welkom, maar zij mogen niet het tempo opvoeren door
op kop te gaan rijden. Behalve als we tegenwind hebben: dan mag het wel.
Natuurlijk rekenen we op goed weer, zodat we de terrasjes onderweg kunnen benutten voor een kop koffie e.d.
Jef en Irene laten jullie tijdig via e-mail weten hoe laat we vertrekken en waar de startplaats is.
Aanmelden hoeft niet, maar is wel gewenst.

Dus alvast beginnen met de fietstrainingen.

Koningsdag, 27 april 2015: Wies Geraerds wordt 85 jaar!
Van de 33 leden die in september 1970 de Maastrichtse Ski Club startten zijn
nog drie leden bij het wel en wee van de club betrokken:
José Smeets, Ton Martin en Wies Geraerds.
Deze kroonverjaardag van ons oudste lid was aanleiding om haar deze dag
een bloemetje te brengen.
Nico, Fia en Elle troffen Wies in de familiekamer van Klevarie samen met veel
broers en zussen Geraerds. En onze jarige genoot van alle aandacht. Zoals
steeds kaarsrecht en rustig de situatie overziend. Als bakkersfamilie was er
natuurlijk volop taart en vlaoj. Om van te smullen.
En of Wies wist wat er bij onze club speelde! Meteen kwam er aandacht
voor Lou bij het overlijden van Marie-José. De tekst van de rouwadvertentie
had haar erg aangegrepen. En ze keek ook uit naar het geplande interview
van José Smeets in het kader van haar rubriek “Even aandacht voor…”.
En vrijdag valt de nieuwe convocatie weer in de bus…
Geweldig Wies hoe je de wereld blijft beleven met je beperkte bewegingsvrijheid. MSC is trots op je en wenst je nog goede jaren toe.
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Zondag, 26 april

De 38e Treechloop

Weer stonden er 5 MSC-ers aan de start te trappelen om
aan de Treechloop te beginnen, ieder met zijn eigen doel,
niet wetende wat deze editie ons allen brengen zou.
Het startschot viel en John, Jo, Mirjam, Gerard en ik (Leo)
gingen voortvarend van start. Na iets meer dan 3 km, en
ik in een tijd van 16.04 min, stonden we aan de voet van
die k...berg.
Deze werd door ieder anders bedwongen maar allen
kwamen boven. Hierna was het doorbijten en zorgen voor
een respectabele tijd. Zelf kwam ik in 1.05 uur binnen,
toch wat anders dan de 53.08 min in 1996 maar toen was
ik wat jonger en iets lichter.
Eenmaal binnen was het wachten op de laatste loper van
ons clubje, Gerard, niet wetende dat hij de finish niet
meer op eigen kracht wist te bereiken.
Wij wensen hem en zijn familie veel sterkte toe met zijn
herstel en hopen hem snel weer te zien.
Leo
Uitslagen deelnemers MSC :

Jo Hos

55.07

John Jennekens

57.08

Mirjam Weemhoff

58.32

Leo Schmitz

1.05.02

Gefeliciteerd !
Uitnodiging Varia-middag - vrijdag, 5 juni
Paul Houx neemt ons deze middag mee naar de watermolens van
Maastricht en zal ons vertellen over hun betekenis voor de stad en
over de diverse industrieën, die aan de watermolens verbonden
waren.
Ongetwijfeld zal Paul ook deze keer weer de rijke historie met
verve tot leven weten te brengen. Het is een voorrecht deze
laatste nieuwe VVV-toer met hem te mogen meemaken.
Nadere details over verzamelplaats, tijd en aanmelding volgen
binnenkort per e-mail.
Houd 5 juni vrij in je agenda anders mis je een boeiende middag!
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Reanimatiecursus.
Vier leden hebben gehoor gegeven aan de oproep om een cursus reanimatie te volgen. Dat hebben ze met goed
gevolg gedaan op zaterdag, 11 april jl. Voor deze korte cursus EHBO / Reanimatie, incl. gebruik AED, hebben zij
elk hun certificaat ontvangen, waarvan onderstaand een compilatie.
Het bestuur heeft hun inzet hiervoor erg gewaardeerd. Hoe belangrijk deze vaardigheden zijn, is ons jammer
genoeg afgelopen zondag, 26 april, maar al te pijnlijk duidelijk geworden toen Gerard Hermkens vlak voor de
finish van de Treechloop in problemen kwam.
Naast onze trainers hebben we nu nog vier leden die ons bij een hartcalamiteit kunnen bijstaan.
Volgend jaar meer ??

Opleiding Instructie Werkplekinspectie Toolbox meeting RI&E Apparaten Keuren NEN 3140 EHBO, AED,
BHV Reanimatie Preventie Hulpverlening Veiligheidskunde Steigers keuren VBII

van der Gugten Veiligheid en Opleiding verklaart dat:
De heer M.M.G. Butink
Mevrouw G.C.J.J.M. Boersma - Janssen
Mevrouw E.G.M. van den Essen
Mevrouw E. Kulmer
met goed gevolg heeft deelgenomen aan de korte cursus EHBO / Reanimatie inclusief
gebruik AED volgens de vigerende richtlijnen.
Onderstaande erkende instructeur verzorgde de opleiding.
Om deze competentie te behouden dient u jaarlijks bijscholing te volgen.
Dit certificaat heeft een geldigheid van één jaar.
Vervaldatum: 11-4-2016
Instructeur
J.M. van der Gugten
J.M. van der Gugten Meidoornstraat 15 6163 EM Geleen Mail: jeanvandergugten@hetnet.nl www.vanderGugtenVeiligheid.nl Tel: 046-4759680
K.v.K. 14095547
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