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E-mail: info@maastrichtseskiclub.nl

vrijdag
zondag

Varia-middag
Verrassingswandelingen
vanuit Heyenrath
woensdag
Nieuwjaarborrel
donderdag
bestuursvergadering
donderdag
Dineren bij Athos
4 febr.zo-zo Langlaufreis

Excursie Valkenburg
Kort: Elly van den Essen
Lang: Martin Butink
Sportcafé Jekerdal
14.00 u.
Kartitsch, Oostenrijk

>>

woensdagavond van 20.15 – 21.15 u. conditietrainingen :
ski- en langlauftraining o.l.v. Betty Heinen,
hardlooptraining,
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 rond Kanne, bijeenkomst Statieplein.
Ook op zondagochtend: hardlooptraining. De eerste zondag van de maand start deze
training vanaf het Statieplein in Kanne; overige zondagen vertrek telkens vanaf een
wisselend startpunt. Verdere informatie wordt graag verstrekt door Gerard Hermkens,
gerardhermkens@home.nl, 06 53 94 77 30.
Seizoenopening 20 augustus
Fort Eben-Emael

Deelname aan trainingen en
andere activiteiten van de
Maastrichtse Ski Club
is voor eigen risico.
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Agenda drie maanden en trainingsschema
Inhoudsopgave
Voorzitter en penningmeester stellen zich voor
Taakverdeling 2018; contributiebetaling 1e contributiebetaling ’17-’18: Sonja Vissers
Agenda 2018
Algemene Ledenvergadering 11 augustus
Dankwoord Nico Ummels door Jef Smeets
Dankwoord Gerrie Boersma van Lou de Sterke
Huldiging Martin Butink door Nico Ummels
Huldiging Corrie Mommen door Jacques Mulders
Huldiging Nico Ummels door Gerrie Boersma
Huldiging Marlou van den Berg door Paul Houx
Huldiging Paula Misdom door Gerrie Boersma
Huldiging Julia Schmidt door Elle Daemen

14 Wandelingen Mheer en Noorbeek – 13 augustus
15/16 Seizoenopening 20 augustus
17 Huldiging Marjo Schmitz ; tekst John Jennekens
18 Huldiging Leo Schmitz; tekst John Jennekens
19 Huldiging Math Heygele; tekst Nico Ummels
20/21 Pieterpad door Guus Queisen
22 Varia-middag, 1 september, Watervalderbeek
23 Den Drieschloop 3 september
“Omzien in Verwondering”, boek van Frans Beckers
24 Wandelweekend Heimbach, 30 sept.- 1 okt.
25 Varia-middag, Stadsbeheer, 6 oktober
26 Een ’dankjewel” voor John Jennekens, 29 oktober
27 Langlaufreis 2018, Uitnodiging Nieuwjaarsborrel,
Ledenmutaties, “De drei sjoenste”
28 Uitnodiging verrassingswandelingen 10 december

Nieuw in het bestuur van MSC
Het is gelukt en het zijn twee meisjes!! Ze zien er blozend uit, hebben een gezonde dosis levenservaring
en optimistische kijk op de toekomst!
Ze hebben hun eerste test doorstaan (bestuursvergadering 5/9/2017) en gaan met veel energie en
nieuwsgierigheid hun nieuwe passie uitvoeren.
Ze stellen zichzelf graag aan jullie voor zodat je een beetje weet tegen wat voor “vlees” je ja hebt gezegd.
Annemie gaat op de centen passen, dus ze zal jullie op gezette tijden de beurs laten openen opdat de
clubkas voldoende gespekt blijft. Zij woont al meer dan 20 jaar in Klimmen samen met Wiel, die ook al
33 jaar lid is van de club.
Zij is al jaren lid van onverwoestbaar MSC en heeft al heel wat voetstappen, trainingsuurtjes, skilatten en
zelfs een langlaufervaring in clubverband meegemaakt.
Julia zal het voorzitterschap op zich nemen, met de hamer zwaaien en jullie op gezette tijden van een
toespraakje, aanmoediging en ideeënstroom voorzien.
Zij woont in Margraten op het mooie plateau en heeft het daar sinds 1980 nog steeds uitstekend naar haar zin.
Sinds oktober 2010 hoeft zij niet meer aan ’t werk. Haar partner is in 2014 overleden en sinds die tijd is het
leven toch wel anders.
Sinds heel wat jaren is zij deelnemer aan de langlaufreizen en heeft daar altijd veel plezier aan beleefd.
Hoopt dat nog lang te kunnen blijven doen. MSC voelde daarbij als een soort familie/vriendenverband
waarmee het goed toeven is.
Hoewel jullie haar nauwelijks in actie hebben gezien op de trainingsactiviteiten doet zij wel het
e.e.a. om de conditie op peil te houden. Tennis, joggen(solo), wandelen en fietsen zijn de wekelijks
terugkerende activiteiten waarmee zij dat doet. Jammer genoeg valt dit vaak samen met het
MSC-trainingsprogramma.
Toen op enig moment beroep gedaan werd op de leden om een bestuurswissel mogelijk te maken,
hebben zij zich aangemeld om daaraan bij te dragen.
Annemie en Julia willen samen met alle leden en de overige bestuursleden hun kwaliteiten en
creativiteit inzetten om MSC nog heel lang enthousiast en vitaal te laten voortbestaan.
Julia en Annemie
Bijlagen: 1. Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 11 augustus 2017.
Eventuele reacties op de inhoud van de ALV-notulen kunnen kenbaar
gemaakt worden aan het clubsecretariaat.
2. MSC-ledenlijst

MSC
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Taakverdeling 2017-2018
Bestuur:
Julia Schmidt

Leden:

voorzitter

langlaufen

contact Gemeente

Paul Houx
Frans Beckers

contact SF Jekerdal
contact lopersgroep/

trainers

via Nico Ummels

Betty Heinen
Jacques Mulders
Marcel van de Ven

Annemie Bruls

Elle Daemen

penningmeester
contact fietsdag

contact lopersgroep Nico Ummels

secretaris

Varia-team

Gerrie Boersma

convocatie

Betty Heinen

website

Paul Houx
Lou de Sterke

Marcel van de
Ven

contact trainers

Kiky van de Ven

contact wandelleiders
contact Varia-team/

wandelleiders

via Gerrie Boersma

Martin Butink
Elly van den Essen
Harrie Hutschemakers
Corrie Mommen

Gerrie Boersma

contact Sportcafé
Nieuwjaarsborrel
hieringe biete

fietsdag
alle bestuursleden

overige activiteiten

Jef Smeets

en ad hoc-vrijwilligers

Penningmeester Annemie Bruls meldt: alle leden hebben hun jaarcontributie voldaan.
1e contributiebetaling ‘17-‘18 kwam van ons nieuwe MSC-lid Sonja Vissers. CHAPEAU ! !!
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Agenda MSC 2018
januari

woensdag

Nieuwjaarsborrel

11

3

donderdag

bestuursvergadering

18

donderdag

dineren bij Athos

zo-zo

langlaufreis Kartitsch, Gailtal (Oostenrijk)

13

dinsdag

Carnavalsdinsdag - training vervalt

14

woensdag

Hieringe biete

28/1 - 4/2
februari

maart

2

vrijdag

Varia-middag

april

6

vrijdag

Varia-middag

19

donderdag

bestuursvergadering

22

zondag

dagwandelingen: lang - Martin Butink
kort: Harrie Hutschemakers

mei

juni

4

vrijdag

Varia-middag

20

zondag

1e Pinksterdag; trainen Kanne

1

vrijdag

Varia-middag

7

donderdag

bestuursvergadering

10

zondag

dagwandelingen: lang - Corrie Mommen

24

zondag

fietsdag

30

zaterdag

trainers-bestuurdag

26

donderdag

bestuursvergadering

zondag

dagwandelingen:

kort - Elly van den Essen

juli

augustus

5

lang: Corrie Mommen
kort: Elly van den Essen

september

10

vrijdag

Algemene Ledenvergadering

19

zondag

seizoenopening

7

vrijdag

Varia-middag

13
sept./okt.
oktober

donderdag

bestuursvergadering

29-30

za - zo

wandelweekend

5

vrijdag

Varia-middag

donderdag

bestuursvergadering

25

MSC

november

2

vrijdag

Varia-middag

december

9

zondag

Verrassingswandeling
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Algemene Ledenvergadering - 11 augustus – in Sportcafé Jekerdal
Het was een geanimeerde ledenvergadering met een mooie opkomst: naast het bestuur waren 38 leden present.
Het was een volle agenda: de jaarlijks terugkerende onderwerpen zoals jaarverslag, financieel verslag, jaarcontributie, oude en nieuwe kascommissie en plannen voor de volgende langlaufreis, etc.
Maar dit jaar waren er ook bijzondere agendapunten i.v.m. bestuurswissel. Nico Ummels en Gerrie Boersma
legden na resp. 10 en 12 jaar hun bestuurstaken neer. Beide bestuursleden werden onder dankzegging voor
hun grote en langdurige verdiensten voor MSC gedechargeerd. De dankwoorden voor Nico en Gerrie worden
in deze Convocatie gepubliceerd.
Gelukkig waren er aanmeldingen voor opvolging van Julia Schmidt en Annemie Bruls. Beiden werden bij
acclamatie tot nieuwe MSC-bestuursleden benoemd.
Aandacht was er natuurlijk ook volop voor onze jubilarissen: Martin Butink, Corrie Mommen, Nico Ummels,
Marlou van den Berg, Paula Misdom en Julia Schmidt. De welverdiende lof voor hun bijdragen aan MSC zijn
in deze Convocatie opgenomen.
Ook Marjo en Leo Schmitz waren dit jaar 25 jaar lid van MSC. Vanwege verhindering zullen zij gehuldigd
worden tijdens de feestelijke seizoenopening op 20 augustus.
Math Heygele is 10 jaar lid van MSC en kreeg zijn huldigingstoespraak 10 september jl.
Ook werd er tijdens de ALV een nieuw MSC-lid aangemeld: Sonja Vissers-Moonen. Sonja is al lang
geen onbekende meer bij veel MSC-ers. Nu zij als lid is toegetreden, werden haar veel mooie ervaringen in
ons clubverband toegewenst.
Nico en Gerrie mogen terugkijken op een lange periode waarin zij een grote bijdrage geleverd hebben aan
het vitaal houden van MSC, zodat hun opvolgers Julia en Annemie hun krachten kunnen gaan wijden aan een
gezonde vereniging.
Elle Daemen, secretaris.

Zes jubilarissen
Martin, Nico, Marlou,
Corrie, Paula, Julia en
ons nieuwe lid: Sonja

MSC
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Jef Smeets
spreekt een dankwoord
voor Nico Ummels,
die zijn bestuurstaken
na een actieve periode
van tien jaar neerlegt.

Vriedag, 11 augustus 2017
Vendaog steit in ‘t FD

“Het Fiancieele Dagblad” bij “Financieel mutaties” ‘t beriech tot

MSC aofsjeid nump van häöre CFO,

den hier N.Ummels (2007—2017)

Daor steit bij tot ‘t bestuur vaan MSC (Mestreechse Ski Club) officieel bevestig heet tot häöre CFO, dus häöre
penningmeister, en lid vaan ‘t bestuur te kinne heet gegeve tot heer nao ‘n periode vaan tien jaor tou is aon
‘n nui oetdaging.
‘t Bestuur heet gein notie devaan wat dat zou kinne zien, mèh vint ‘t spieteg deze zier gewaardeerde collega en
penningmeister te zien vertrèkke. Oonder zien financieel verantwoordelekheid heet MSC ‘n groete stabiel periode
gekind. Geheim courtages en oonverantwoorde oetgave woorte gans oetgebanne. ’t Bestuur is den hier Ummels
heiveur väöl daank versjöldeg en wins häöm en zien vrouw väöl succes in de touwkoms.
Jao Nico, dat beriech klop hielemaol, behalve tot ‘t neet in de gezèt steit. Neve ‘t boves-taonde had ouch nog debij
mote stoon totsdiech bereid waors ‘t plaotsvervaangend veurzittersjap in te völle. (De verdomdes ‘t veurzitter te
weure genump, mèh allèh ‘ne betere veurzitter hadde veer neet kinne höbbe. Dus ‘t is wel good zoe.)
Altied hoonderd percent inzat veur dien club en daan neum iech ouch d’n hoonderd percent inzat vaan dien vrouw
Fia. Altied good gemöts, correcte opstèlling, belangstèlling veur de lede en groete deilnaome aon alle activiteite
vaan de club. Veer doen us möts aof en buige deep in daank: CHAPEAU.
Veer hope en welliech mage veer drop vertrouwe totsdiech
en Fia deil blieve oetmake vaan MSC want ierlek gezag veer
allemaol kinne us neet veurstèlle tot veer vaan eur aonwezegheid verstoke blieve. Dat kint geer us neet aondoen.
Obbenuits Nico en Fia: hiel väöl daank veur euren inzat
veur us MSC-lede. Biezunder daank iech ‘t bestuur tot ze
miech ‘t veurrech höbbe verliend um naomes us alle dees
wäörd tot uuch te mage riechte.
Naomes alle lede, heibij hunne woordvoerder
Jef Smeets

MSC
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Dankwoord voor Gerrie Boersma, geschreven door Lou de Sterke
Vandaag neemt Gerrie Boersma, na 12 jaar, afscheid als bestuurslid van onze MSC.
Haar grote inzet en passie voor onze club zal node gemist worden. Ze onderhield met naarstige ijver voor ons contacten met de gemeente Maastricht, de Sportstichting en de Stichting Faciliteitengebouw Jekerdal, maar vooral ook
met de commissie Varia-middagen, waarin ze een actieve rol speelde. Gelukkig voor ons heeft ze aangegeven om
in deze commissie, als lid, actief te blijven.
Na 46 jaar lidmaatschap kan ze terugkijken naar actieve deelname aan veel van
het moois dat MSC door de jaren heen gepresenteerd heeft. Vaak was zij daarin
ook betrokken bij de organisatie. Talloze Varia-middagen, seizoenopeningen,
wandelweekends, fietsdagen, clubvakanties, ledenvergaderingen en Nieuwjaarsborrels mochten zich verheugen met haar deelname.
Haar inbreng bij de Variamiddagen toonde menigmaal haar aandacht voor het Rijke
Roomsche Leven. Denk maar onder andere aan de bezoeken aan St. Servaas basiliek, O.L.V. kerk, de Koepelkerk, de Basiliek van Meerssen en het Teseum in Tongeren. Pure nostalgie voor de meesten van ons.
Bij de Nieuwjaarsborrels
konden we vaak genieten
van haar culinaire bijdragen; haar zelfgebakken
wafels vonden steeds
grote aftrek.

Ze schreef menig voorwoord voor de convocatie en
bedacht ook huldigingstoespraken voor onze jubilarissen.
Bij het MSC jubileum in 2015 was ze lid van de feestcommissie.
Lieve Gerrie, onze dank voor je tomeloze inzet in de
afgelopen jaren, brengen we tot uitdrukking met een
kleine attentie en onze onmetelijke waardering en dank.
We hopen nog vele jaren van je altijd vrolijke en
empathische aanwezigheid te kunnen genieten.
Namens bestuur en leden van MSC, het ga je goed
samen met Arie, je kinderen, kleinkinderen en MSC.

Lou de Sterke

MSC
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Huldiging van Martin Butink
40 jaar MSC-lid
door Nico Ummels

Bèste zjubilaris,
't Bestuur en de MSC-lede zien altied blij es zie zoe’n trouw lid wie diech kinne höldege.
Veer kinne diech allemaol es de röstige, robuuste, bebaarde mins vaan de belasting, mer veer kinne diech veural
es ‘ne groete steunpileer vaan MSC. Mer ‘ne statische pileer dat biste noets gewees bij MSC want de höbs diech
altied veur MSC verdeenstelek gemaak.
Tot 2011, toen veur us pas good 't digitaal tiedperk begós, höbste de MSC-convokaten vaan wel mie es doezend
stökskes pepier tot e sjoen beukske mèt roej kaf veerdeg gemaak um te versjikke.
Daobij waorste ouch nog 6 jaor bestuurslid en 7 jaor habsjaar, vaan 1994 tot 2001. En toen waore nog gein
computers, dus nog alles in ‘ne kajee. Mer daonao hadste ouch nog geregeld d’n tied um mèt te goon skiëje
en deegste mèt aon versjèllende bergtoere vaan MSC.
Mer hei is 't zeker neet bij gebleve want de bis ouch al lang wandelleider en door diech kinne de MSC-ers alle
plekskes op 't plateau vaan Mergraote en umstreke.
Martin is ‘ne vreuge vogel en ‘ne ornitholoog, dus neet verwoonderlek tot heer bij ‘n vogelclub waor aongeslote
om veugelkes te goon spotte. Daoroor kinne veer dèks genete vaan dien kinnes euver us gevleugelde vrun.
Maag iech nog zègke totste bij väöl activiteite vaan MSC aonwezeg bis en altijd ‘ne positieve inbring in 't gezèlleg
samenzien vaan de vereiniging mèt brings.
Martin veer zien gruuts drop tot veer zoe lid wie
diech in us club höbbe en veer hope totste ouch
gruuts 't 40-jaors MSC-spengske maags drage en
tot veer nog lang plezeer vaan dien oetstraoling
mage höbbe.
Naomes alle MSC-lede,

Nico Ummels
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Beste

Huldiging van Corrie Mommen
40 jaar MSC-lid
door Jacques Mulders

Corrie,
Je was zelf nog het meest verrast dat je al 40 jaar lid was. Maar het is echt waar.
Ik heb je eigenlijk leren kennen toen we samen op de eerste wintervakantie gingen langlaufen. Staan we daar aan
het begin van 100 km trektocht en de twee dames Corrie en Toos kijken een beetje benauwd naar de steile klim
voor ons. Toen sprak Paul de legendarische woorden “Jullie kunnen toch wel langlaufen??” NIET DUS.
Je hebt een zeer druk leven. Door je werk in Zwitserland heb je daaraan Noorse vrienden overgehouden, waar je
veel contact mee hebt en die je ook regelmatig bezoekt in het hoge noorden. Ook ben je zeer sociaal voelend.
Je zus, die ernstig ziek is, wordt regelmatig door jou thuis verzorgd, wat een hele opgave is.
Je verzorgt regelmatig de soepbus voor daklozen, die je persoonlijk in allerlei spelonken en uithoeken soep gaat
brengen. Je helpt mee aan reisjes voor zieken en bejaarden. Ook verricht je hand- en spandiensten voor medebewoners in je wooncomplex. Je tuiniert ook graag bij de Dahlia-vereniging, waar je een eigen tuin hebt om
bloemen, maar ook boontjes, worteltjes enz. te kweken.
En dan de Skiclub.
Je bent bestuurslid geweest, doet mee aan
alle activiteiten o.a. wandelen op dinsdag.
En…. je bent bedreven in het uitzetten van
wandelingen voor de club.
Hier gaat veel tijd inzitten, met uitpluizen –
voorlopen – nog een keer voorlopen – en dan
ook nog wandelgids zijn. Ga daar maar aanstaan als je de 70 gepasseerd bent.
Corrie je bent nog hartstikke vitaal.
Houden zo.
Wij feliciteren je van harte met je 40-jarig jubileum en hopen dat je nog lang gezond en
actief mag zijn in onze club.

Je vriend Jacques,
namens bestuur en
leden van MSC

MSC
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Huldiging van Nico Ummels
25 jaar MSC-lid
door Gerrie Boersma

Beste Nico,
25 jaar geleden kwam jij, samen met nog een aantal andere KNP-ers, naar de Maastrichtse Ski Club. De reden
was, dat jullie graag op de baan wilden lopen en het was goedkoper om lid te worden van MSC dan om de baan
zelf te betalen. Ja, het zat er toen al in, dat op de centen passen.
Je kwam in de loopgroep van Gert Lammer en voelde je er al gauw als een vis in het water. In die periode van je
lidmaatschap kende ik je nog niet zo goed, maar ik heb mijn oor te luisteren gelegd bij mensen die er wel iets van
af weten.
Nico staat voor:
> fanatiek trainen want er moesten wedstrijden gelopen worden,
> tijden verbeteren, zelfs als het eigenlijk niet meer gaat,
> extra trainingen en na de start vanaf jouw huis, na afloop
eigengebakken vlaai van Fia opeten met z’n allen,
> John opvolgen in het bestuur, daarna Leo als penningmeester
en vice-voorzitter zijn,
> helaas niet meer hardlopen na de heupoperatie,
dan maar fanatiek naar de langlaufgroep van Jacques,
> contactpersoon vanuit bestuur naar de hardloopgroep,
> alle hardloopwedstrijden in de gaten houden, zo mogelijk er naar
toe en na afloop samen wat drinken en soms wat eten ,
> altijd snel de gelopen tijden registreren, zodat die op
de website komen,
> zorgen voor MSC- shirtjes voor de wedstrijdlopers en sponsorgeld
voor 2 wedstrijden.
En dan: op internet speuren naar net die gelegenheid of dat evenement
dat leuk of de moeite waard is om met de club te doen.
En ook: gewoon trainen, vergaderen, op de centen passen en de club draaiende houden.
In je hardlooptijd heb je zelf de nodige wedstrijden gelopen: City-Pier-City, je eerst wedstrijd in 1993!
Observantenloop, Margraten, Bilzen, Van Vaals naar Venlo, Wijnbergloop, Halve Marathon Maastricht,
Halve Marathon Echt.
En altijd vergezeld door Fia, die overal mee naar toe ging. Daarbij de nodige zorg voor Fia als zij in het ziekenhuis
lag. Gelukkig is dat weer verleden tijd.
Nico, ik heb je inmiddels heel wat beter leren kennen en ook het nodige van je geleerd (digitaal).
De vergaderingen bij jullie thuis waren altijd zo piekfijn verzorgd door Fia, daarvoor dank aan haar.
We willen je dan nu ook van harte feliciteren met dit jubileum en je met de speld van 25 jaar decoreren.
We hopen dat je, samen met Fia, nog lang MSC-lid zult zijn.
Gerrie

MSC
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Huldiging van
Marlou van den Berg
door Paul Houx
Voor Marlou
Vandaag krijgt Marlou haar speld voor haar 10 jarig lidmaatschap.
Daar hoort een woordje bij.
Marlou kent in haar lidmaatschap twee perioden: een met een werkzaam leven in
Maastricht en een met een werkzaam leven in Zuid-Holland. Woont nu in Tilburg
maar voelt zich nog steeds “ein vaan us”, ‘n ech Mestreechs meidske.
Marlou was in 1986 al lid en ging in die tijd op zondagmorgen vroeg, vertrek om
8 uur, al mee naar de Ardennen om er te genieten van het langlaufen.
Trainen op woensdag was niet haar sterkste kant.

In 1992, 25 jaar geleden, maakte Marlou haar eerste langlaufreis mee; in de Jura.
smalle gladde wegen wordt gesleurd? Best wel angstig en dan trekt Marlou snel een altijd
En daarna volgden er nog vele, zoals in de Krkonose, het Reuzengebergte op de grens van Tsjechië en Polen met
aanwezige haarband of sjaal voor haar ogen. En wordt het dan nog te gek dan vraagt ze g
heel veel ijs, weinig eten maar wel met veel goedkoop bier. Ze trekt met MSC mee, onder andere in het Bayeriwoon aan de chauffeur van de bus of ze mag uitstappen en loopt dan verder.
scher Wald, Leutasch, Kirchberg, Vercors, Seefeld, Ramsau en Dobbiaco.
Of ze verdwijnt zelfs zonder dat de anderen het merken.
Het ging niet altijd van een leien dakje maar Marlou gaf nooit op.

Fijn dat Harrie en Lea het met de auto langzamer aan doen want dan moet je overnachten

In de Sumava werd ze slachtoffer
nieuw
fenomeen,
een
“dekentrekker”
die haar
nachtrust
eneen
die laat
van en
de gezellig
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En dan wil ze de volgende morgen
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niet te passen.
Marlou, die vaak voor een vrolijke noot zorgt, wensen wij nog vele jaren onder ons.
Paul

Maar……….. Marlou laat zich om de drommel niet
uit het veld slaan. Zo zit ze niet in elkaar. Haar
Proficiat,
conditietrainingen met o.a. afstandswandelen
en
kanoën zorgen er voor dat ze altijd een goede
conditie heeft ondanks veel babbelen en menig
glas voor we naar bed gaan.

En tenslotte: wisten jullie dat Marlou meer dan 25
jaar geleden Lou de Sterke heeft overgehaald om
lid te worden van MSC ? Alleen dat is al een speld
waard gezien de staat van dienst van Lou.
Marlou, die vaak voor een vrolijke noot zorgt,
wensen wij nog vele jaren onder ons.

Paul
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Huldiging van
Paula Misdom
door Gerrie Boersma

Paula, al 10 jaar ben je weer opnieuw lid van MSC.
Dat geeft ons een mooie aanleiding om een terugblik
te doen naar de beginjaren van de club, zo rond de
jaren ’72-73.
Toen werd je lid en stapte meteen naar de voorzitter van het bestuur. Je deelde hem mee dat je graag iets binnen
het bestuur wilde doen.
Ook in die tijd was men blij als leden zich, zeker spontaan, aanmelden. De eerste functie was die van de ledenadministratie en zo kennen heel veel mensen jou ook uit die tijd.
Je was het gezicht van MSC, zat in de reiswinkel op de hoek van de Stokstraat, regelde van alles voor de club en
voor menigeen de reizen die ze wilden maken. Zelf skiede en reisde je ook veel en kon daar ook goed over vertellen. Heel wat jaren heb je dat met veel plezier gedaan.
Na een aantal jaren zonder MSC begon het weer te kriebelen, zeker als je op de website al onze activiteiten las. Zo
besloot je 10 jaar geleden om terug te keren op je oude clubnest.
Je kon dan wel niet meer gaan skiën zoals vroeger, maar aan de Variamiddagen doe je sindsdien mee, als je vrijwilligerswerk op de bieb het toelaat. Ook andere activiteiten, die geen al te grote lichamelijke inspanning vergen,
kunnen op je aanwezigheid rekenen en daar geniet je dan ook weer van.
Wat tegenwoordig bijna een unicum is: je hebt ons een nieuw lid aangebracht, Hans, en die is zo enthousiast dat
hij al weer minstens één mogelijk nieuw lid heeft aangebracht.
Dus Paula, ik zou zeggen, ga zo door, kom zo vaak
mogelijk naar alle activiteiten, en misschien is bewegen bij de Nordic Walking-groep iets voor jou.
Ik wil je dan ook namens het bestuur heel hartelijk
feliciteren met dit nieuwe jubileum en hopen je nog
lang als lid te mogen houden.

Gerrie
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Huldiging van Julia Schmidt
10 jaar MSC-lid
door Elle Daemen

Lieve Julia,
Het feit dat je dit jaar tien jaar als clublid staat ingeschreven is de aanleiding om je te mogen toespreken.
Maar geen reden om alleen dit decennium te belichten.
Al meer dan 25 jaar behoor je tot de MSC-familie. In het begin als trouwe deelneemster aan de buitenlandse
langlaufreizen. In de MSC-convocatie van 2003 lezen we al een geestig verslag van jouw hand over de reis
naar Leutasch in Oostenrijk: “Verslag van de enige echte langlaufreis – 2003”.
Je waardering voor de langlauf-organisatoren Paul Houx en Frans Beckers bracht je bij de langlaufreünie in
2008 in Sweikhuizen tot uitdrukking door voor hen een fotoboek te maken met mooie herinneringen aan
zoveel tochten. Daarmee gaf je deze reünie een unieke persoonlijke noot.
Ook nu kunnen we genieten van je boeiende en gevatte verslagen van Varia-middagen, langlaufreis of van
een persoonlijke reis. Want reizen is een van je vele hobby’s: naar verre oorden en pittige voettochten door
bergen en dalen. Daarbij kun je je dan uitleven met een andere hobby: fotograferen. Meer dan duizend foto’s
kan zo’n avontuur wel opleveren. Maar ook wij hebben kunnen kennis maken met je mooie beelden van club-wandelingen. En bij elke e-mail van jou vind je een foto, vaak adembenemend mooi.
Op onze trainingen moeten we jammer genoeg missen. Maar dat heeft een reden: niet te combineren met je
drukke agenda. Gelukkig heb je daarvoor een oplossing: hardlopen op zondagmorgen vanuit Margraten en
tennissen bij TCM Tennis Club Margraten, waar je ook bestuurslid bent. En de woensdagavond is gewijd aan
schilderlessen.
Wat heerlijk dat je toch nog tijd gaat vinden om zitting te nemen in het bestuur van MSC.
We verheugen ons op de samenwerking.
Julia, heel veel dank voor wat je nu al voor MSC betekend hebt.
Je hebt deze eerste clubspeld meer dan verdiend.
Proficiat!

MSC
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Zondag,13 augustus Wandelen rond Mheer en Noorbeek
met Corrie Mommen en Harrie Hutschemakers
De wandelingen startten in Mheer en voerden langs en door een aantal buurtschappen
rondom Mheer en Noorbeek. Corrie liep met 7 discipelen een wandeltocht van ca.
16 km en Harrie liet 11 wandelaars genieten van een kortere route van ca. 9 km.
Jacques Mulders zorgde voor de foto’s van de tocht met Corrie en Julia voor de opnames tijdens de middagwandeling. Er zijn ook mooie foto’s gemaakt tijdens het voorlopen van deze routes en enkele daarvan zijn in de reportage
opgenomen. Daardoor kunnen we o.a. wat meer zien van de Brigidabron in Wesch, waar we gisteren niet bij stil
gestaan hebben.
Jacques heeft de gelegenheid te baat genomen om het kasteel van Mheer nader te bekijken. Gelukkig is de binnenplaats van het kasteel vrij toegankelijk zodat we de mogelijkheid hebben hier nog eens op ons gemak een kijkje te komen
nemen. En de prachtige omgeving nodigt uit om wat vaker in
deze contreien rond te dwalen.
Ging Corrie bij de start richting Banholt en Terhorst, Harrie
volgde in Mheer de Dorpstraat bergaf via de notabelenroute:
resp. het woonhuis van de dokter, de heer pastoor en
Harrie Sangers.
Daarna werden we getrakteerd op holle wegen, weide– en
bospaadjes, veldwegen, prachtige vakwerkhuizen, weidse
uitzichten, Lakenvelder runderen, prachtige bruine merries
met speelse veulens en een aangename pauze bij Café Tinus
in Noorbeek.
Corrie en Harrie dank voor de mooie tocht en Elly van den Essen en Julia Schmidt voor hun deelname aan het voorlopen.
Elle
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MSC-Seizoenopening 2017-2018
20 augustus
Bezoek aan Fort Eben Emael en
etentje bij Charlemagne

Monument voor de helden van het fort
Om 13:30 u werd vertrokken vanaf de ingang van het Fort. Hoge kale gangen met technische aanwijzingen op de
muur bedoeld voor de “bewoners”.
Via het museumpje met allerlei foto’s, uniformen en wapentuig kwamen wij op een verzamelpunt waar de groep
over twee gidsen werd verdeeld.
Het was/leek druk daar op een kruising van onderaardse gangen. Wij gingen met Patrick mee naar een zogenaamde briefing ruimte.
Patrick bleek een zeer gedreven gids die ons meenam in het verhaal van de eerste en tweede wereld oorlog.
De geschiedenis van fortificaties in Europa en later met name in België werd uitvoerig uit de doeken gedaan en
met lichtbeelden ondersteund. De tactiek van het oorlog voeren en de voorbereidingen daarop idem.
Maar o wee, ondanks de voorbereiding door het bouwen van dit immense fort, wat niet veroverbaar leek, werd
het toch letterlijk de berg in geblazen toen de vijand, Duitsers, in mei 1940 aan kwamen vliegen.
De “onneembare vesting” werd door deze verrassingsaanval met zweefvliegtuigen binnen een half uur geklaard/
ingenomen. Na het overzien van de ravage en het verlies konden de Belgen niet anders dan zich overgeven.
Dit verhaal kwam tijdens de bezichtiging van het ondergrondse
fort steeds opnieuw weer in een andere vorm aan de orde.
Een model van een van de zweefvliegtuigen, geschonken door
de Duitsers in vredes- tijd, stond ook deels opgesteld.
AL lopend door het gangenstelsel werd ons duidelijk gemaakt
hoe de soldaten daar moesten leven/werken. De communicatie tussen commandopost, verkenners, munitiemagazijn en de
geschutskamers werd aan de hand van toonkamers toegelicht.

Het vervoer van munitie vanuit de magazijnen naar de
geschutskoepels werd uitgebreid besproken.
Omdat het fort in de berg is gebouwd, is er veel niveauverschil zodat er ook heel wat hoogte overbrugd diende te
worden. Ook wij kregen dus nog een extra zondagse training
toen we resp. 60 en 100 treden op moesten, maar het lukte
uitstekend.
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We beklommen de lift naar de koepel waardoor de munitie werd aangevoerd.
De geschutskoepels waren indrukwekkend, geen contact met de buitenwereld en op grond van coördinaten door
de uitzichtpost aangeleverd, werd het geschut in werking gesteld.
De manier waarop Patrick de geschiedenis van
dit immense fort wist te brengen was gepassioneerd en indrukwekkend.
Het leed dat daarmee gepaard ging hartverscheurend.
Niet de vrolijkste manier om het seizoen van
MSC te openen maar wel een realiteit die opnieuw doet beseffen dat vrede en veiligheid niet
zo vanzelfsprekend zijn.
Een drankje bij de watermolen aan de Geer en
heerlijk weer bracht ons weer in de juiste stemming om naar Charlemagne in Maastricht te
trekken.
Allereerst nog de huldigingen van de jubilarissen Leo en Marjo Schmitz die zich in de afgelopen vijfentwintig jaar voor MSC onmisbaar hebben getoond.

En een heerlijk buffet, overstemd door gezelligheid
deden beseffen dat we weer aan een brandschoon
en avontuurlijk nieuw MSC-jaar zijn begonnen.

Hulde aan het (oud) bestuur dat weer voor een
creatieve en vlekkeloze organisatie garant stond.
Julia

Toast van het MSC-bestuur op het nieuwe clubjaar 2017-2018
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Huldiging van Marjo Schmitz - 25 jaar MSC-lid door Nico Ummels; tekst huldiging John Jennekens
Beste Marjo,
We weten dat je niet graag op de voorgrond treedt maar vandaag sta je toch
maar mooi hier vooraan om je huldiging als 25-jarig MSC-lid te ondergaan.
Na eerst wat inlichtingen te hebben ingewonnen over de skibaan in Maastricht
werd je op 22 oktober 1992, samen met Leo, lid van de Maastrichtse Ski club.
Je voelde je al gauw thuis bij de club en werd een trouwe deelneemster aan
de diverse activiteiten van de club.
Als lid van de loopgroep was je iedere zondagmorgen en woensdagavond present
in Maastricht voor de clubtrainingen. De woensdag-trainingen van Gert Lammer
waren echt een kolfje naar jouw hand. Er werd over meestal verharde wegen
flink doorgelopen en afstanden van 10 tot 15 km waren normaal.
De zondag-trainingen, jarenlang onder leiding van Jules Hochstenbach, waren
anders van aanpak met veel oefeningen tussendoor en vaak over bijkans
onbegaanbare modderwegen. Dit was niet jouw favoriete ondergrond maar je
hield dapper vol. Legendarisch zijn de niet bestaande paden die overwonnen
moesten worden met hellingen zo steil dat zij alleen met behulp van uitstekende
boomwortels en de uitgestoken handen van je lotgenoten overwonnen konden
worden. Een soort obstacle running avant la lettre.
Je bent jarenlang de snelste dame in de loopgroep geweest die menig heer van de groep
achter zich wist te houden. Je liep dan ook mooie uitslagen met ontelbare tweede, derde en vierde plaatsen. Het
hoogtepunt was de ENCI- bergloop van 2007 waar je als
winnaar van de categorie dames +45 wist te finishen en
met een mooie, of was het een lelijke?, beker naar huis
kon gaan.
Naast al dit loopgeweld nam je ook regelmatig deel aan
de alpine skireizen van de club en de overige club-activiteiten zoals o.a. de seizoenopeningen en -sluitingen.
Je was ook de initiator
en organisator van de
deelnames van de loopgroep aan de estafette-wedstrijd Vaals – Venlo over dik
100 km in 8 acht etappes die elk door een ander lid gelopen werden. De naam
van ons team kwam ook uit jouw koker namelijk “de Sjoeskes”. Waar dat op
sloeg, is ons niet duidelijk, of toch? Ook hier bleek weer dat je je mannetje stond
toen je in onze eerste deelname gewoon een mannen etappe voor je rekening
nam omdat ik die niet aankon. Ik mocht de 10 km van de vrouwen etappe lopen.
De laatste jaren is het lopen met MSC minder geworden en omdat je overdag tijd
hebt, loop je voornamelijk nog samen met Leo in de buurt van Einighausen.
Je beleeft ook veel plezier aan het spelen in de Samba band met buurtgenoten en
we konden genieten van een optreden van jullie op het MSC-jubileumfeest.
Marjo, MSC prijst zich gelukkig met een lid zoals jij en we hopen dan ook dat je
nog lang van je lidmaatschap zal genieten zoals ook wij van je genoten hebben.
Proficiat Marjo! Namens de MSC-leden,

MSC
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Huldiging van Leo Schmitz - 25 jaar MSC-lid door Elle Daemen; tekst huldiging John Jennekens
Beste Leo,
In oktober 1992 werd je lid van de Maastrichtse ski club. 1992 ? Het lijkt veel
langer als je terugkijkt op wat jij allemaal binnen de skiclub hebt gedaan.
Je was nog geen 2 jaar lid of je trad al toe tot het bestuur van de club en ook nog
meteen als penningmeester. Deze functie heb je met veel toewijding maar liefst
15 jaar vervuld voordat je in 2009 de kas overdroeg aan Nico Ummels.
Je was daarnaast een zeer trouwe deelnemer aan de woensdag- en zondag-trainingen waarvoor je iedere keer met
Marjo vanuit Einighausen richting Maastricht kwam afzakken. Als lid van de hardloopgroep hadden de regionale
loopwedstrijden zoals in Maastricht, Eijsden, Bemelen en noem maar op voor jou geen geheimen. Je stevige postuur weerhield je er niet van om tot het uiterste te gaan om een goede tijd te lopen.
Zoals regelmatig te zien was in de onvergetelijke cartoons van trainer Gert Lammer in de convocatie. “Dood door
eigen schuld” stond er te lezen bij de cartoons over de clubloop van 2005.
Ik citeer “Leo heeft zich op een spectaculaire manier zelf opgeblazen. Bij de prijsuitreiking was hij gelukkig voor
ons, weer onder de levenden.”
Naast al dit hardlopen werkte je ook mee aan andere activiteiten binnen de club. Het skiën in Landgraaf wist je
altijd prima te organiseren. Je zorgde voor zoveel mogelijk kortingsbonnen
zodat het ook voor de club betaalbaar bleef. De skireizen, seizoenopeningen en -sluitingen, de jaarlijkse loopgroep-fietstocht en andere activiteiten konden jou ook steevast verwelkomen.
Het bestuur maakte dankbaar gebruik van jouw talenten. Zo was je lid van het feestcomité voor het 45-jarig bestaan van de skiclub. Je was zeer nauw betrokken bij de samenstelling van het clubblad “Convocatie” toen dit
nog op papier verscheen.
Voor een onvergetelijk ervaring zorgde ook de door jou georganiseerde dropping annex spokentocht in Geulle.
De deelnemers werden ’s avonds in een gesloten vrachtauto in
het donker ergens in het Bunderbos gedropt en moesten in
groepjes de weg terug zien te vinden. Zaklantaarns waren
streng verboden al kreeg iedere groep wel een lantaarn mee van
de organisatie. Deze gaf nauwelijks licht en op de tocht door het
bos werden we verrast door uit de grond oprijzende zombies die
vooral de dames bij de enkels grepen. Dat dit tot het nodige gegil leidde, zal geen verbazing wekken. Pas later begrepen we dat
de lantaarn niet diende om het pad te verlichten maar om de
spoken te waarschuwen dat er een groep aankwam.
Naast je skiclubactiviteiten weet je ook nog tijd te vinden om
samen met Marjo in de samba-band met je buurtgenoten te
spelen met vooral rond carnaval diverse optredens.
Dat je ook een sociaal voelend mens is blijkt o.a. uit je deelname aan een project in Ghana met Habitat for Humanity. Je bent toen voor een week naar een van de armste gebieden van Ghana gegaan om de plaatselijke bevolking te helpen bij het bouwen van betrouwbare huizen in plaats van de krotten waarin veelal gewoond wordt.
Het gaat te ver om alle activiteiten van jou hier te noemen maar het is wel duidelijk dat de ski club bijzonder blij is
met een lid als jij en we hopen dan ook dat je nog lang van de ski club mag genieten. En wij van jou, dat spreekt.
Proficiat Leo, namens de MSC-leden, John en Elle
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HET PIETERPAD

Een relaas van Guus Queisen
over zijn Pieterpad-voettocht
van 17 juli — 6 augustus

Laat ik maar duidelijk zijn. Het Pieterpad is geen pelgrimsweg, géén Camino
Frances, Via de la Plata of Via Francigena. Géén steeds aanzwellende internationale uit alle continenten afkomstige menigte in een “ euforische” stemming
op weg naar Santiago de Compostella of naar Rome, géén Pyreneeën , Alpen
of Apenijnen en zeker géén vermoeide snurkende en stinkende pelgrims in
stapelbedden in overvolle Spaanse albergues,noch gastvrije middeleeuwse
donativo kloosters in Italië.
Wat is het Pieterpad dan wel. Het is Nederlands langste Lange Afstand Wandelpad, bijna 500 km lang, van Pieterburen in Groningen naar de Sint Pietersberg in Maastricht, ontworpen in 1983 door 2 dan al op leeftijd zijnde dames Bertje Jens en Toos Goorhuis.
Na diverse pelgrimstochten naar Santiago de Compostella en naar Rome besluit ik het dit jaar dichter bij huis te
houden, ik loop het Pieterpad. Ik start maandag 17 juli in Pieterburen en loop noord -zuid, omgekeerd zou ook
kunnen, in 20 etappes , zo’n 25 km per dag van Pieterburen naar Maastricht. Voor onderdak, bed en breakfast onderweg, maak ik me lid van “Vrienden op de Fiets “. Achteraf een wijs besluit. Omdat ik onderweg meestal alleen
loop, bijna geen mede- Pieterpad lopers ontmoet , hoogstens als tegenligger, ik herken ze aan het Pieterpad routeboekje in de hand, is het prettig om ’s avonds een gesprekje te hebben met de “ vrienden op de fiets “ , die me
een goedkoop en keurig onderdak bieden.
Het merendeel , kinderen al volwassen, afgestudeerd en de deur uit,
heeft één of meerdere slaapkamers vrij , die zij voor een “vriendenprijsje” aanbieden. Ze zijn geïnteresseerd in je verhaal of hebben zelf
een interessant verhaal te vertellen, zoals Henk Kampman uit Ommen,
die van mijn leeftijd is en jaren in Namibië en Zambia heeft gewerkt als
verpleger en ontwikkelingswerker.
De tegenstelling met de meer commerciële en veel duurdere “ bed en
breakfasts “is groot. Ik word er naar mijn kamer gewezen en zie daarna
de gastheer of gastvrouw niet meer, hoogstens ’s morgens even bij het
ontbijt of ’s avonds niet meer na het direct afrekenen.
Behalve de bekende sportieve en culturele beweegredenen om het Pieterpad te lopen, is een belangrijke : “hoe
ervaar ik het Nederlandse landschap, nou ja Oost-Nederlandse landschap”?. Uiteraard gaat de vergelijking mank
met klimaat en landschap zoals ontmoet op de pelgrimswegen in Zuid Europa, maar ik ontkom niet aan het verschil in beleving. Het weer is een beetje herfstachtig deze juli maand , meestal bewolkt en wat regenachtig, een
beetje typisch Hollands zomerweer, maar voor een wandelaar uitstekend wandelweer. Vaak loop ik langs voor mijn
gevoel eindeloos uitgestrekte kaarsrechte sloten, dijken en maisvelden
Geniet ik van het Nederlandse landschap ? Vaak wél, maar vaak ook niet! In Groningen loop ik alvorens te starten met de Pieterpadroute nog even naar de imponerende Waddenzee, die zich eindeloos voor me uitstrekt. Ik
geniet er van de hoge Groningse luchten met hun bijzondere wolkenformaties.
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In Drenthe de Hunebeddden en de mooie paarse heidevelden van het Balloërveld met zijn grote schaapskudde. In
Overijssel de heidevelden bij de Holtense Berg. In de Gelderse Achterhoek geniet ik van de vele kastelen en landhuizen . Bij Millingen aan de Rijn steek ik een imposante brede Rijn over, waarbij de Maas een nietig riviertje is en
in het Nijmeegse Berg en Dal ontdek ik bij de Duivelsberg dat er zo waar niet alleen in het Zuid –Limburgse pittige heuvels zijn ! Maar even zeer erger ik me aan de “vermaissing” en de “ verpaarding “ van een vaak uitgekleed eentonig ruilverkaveld landschap.
Na bijna 3 weken loop ik via “home-town” Sittard met als skyline zijn mooie kloosterkwartier Zuid-Limburg binnen. Ik loop
er vooral langs schitterende “holle wegen“, die deze regenachtige zaterdag soms veranderd lijken in kleine bergbeekjes,
maar dat mag de pret niet drukken. Ik ontdek weer de mooie
panorama’s van een golvend landschap, de vakwerkhuizen, de
veldkruisen en de kapellen en kom , “chauvinist” die ik ben tot
de conclusie dat Zuid- Limburg met stip zo niet het mooiste
dan toch een van de mooiste landschappen is die Nederland te
bieden heeft.

In de Pieterpad-gids lees ik dat ik bij Chalet Bergrust
een certificaat of oorkonde kan ophalen als bewijs
dat ik het gehele Pieterpad in zijn volle lengte heb
gelopen. Na alle Spaanse compostella’s en het Vaticaans getuigschrift misstaat ook deze trofee niet in
mijn prijzenkast, besluit ik, dus ik waag het erop.

Wanneer ik bij de ober in Chalet Bergrust informeer naar de
oorkonde zegt hij “cynisch” en een tikkeltje geamuseerd
”Wie väöl mooste ‘rs höbbe” en haalt een hele stapel voorbedrukte exemplaren te voorschijn. “Nou ja, eine daan“ zeg ik bescheiden.
Met vrienden Ferry en André , die naar Chalet Bergrust gekomen
zijn om me te “verwelkomen” en te “huldigen” als afsluiting van
mijn Pieterpad-exercitie, kijk ik met een pilsje tevreden het
Maasdal in naar de stad die volgens de Pieterpad–gids de
mooiste stad is van Nederland “Maastricht” ”Mestreech”.
Guus Queisen
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Varia-middag, 1 september 2017
De Watervalderbeek van monding tot bron
Waterwandeling o.l.v. Mevr. Els Derks—Van der Wiel
Genieten van het WATER!
Uiteindelijk waren dan alle aangemelde personen terecht/aanwezig en kon de
excursie van monding naar bron beginnen.
Onze actieve gids Els en echtgenoot Wim namen ons op sleeptouw naar Het
water van de Watervalderbeek, wat een stortvloed aan letters maar het hoort
als één stroom uit onze mond te vloeien!
Tijdens de wandeling door Meerssen werd ons duidelijk hoe deze beek steeds
weer een rol speelde in het dagelijks bestaan van de bewoners van dit oord.
Zo hier en daar waren de revenuen van het vroegere stroomgebied nog waar
te nemen of vertelde onze enthousiaste gids ons de bijbehorende verhalen.
Een en ander werd ook een enkele maal opgesmukt met een “natuur”-gedicht
van Ivo de Wijs. Toepasselijk en doordenkertjes.
We stonden veelvuldig stil en keken dan naar het lieflijke stroompje en hoorde het verhaal wat er
daar terplekke was geweest of
veranderd. We mochten kijken en
voelen hoe het in een regenbuffer
is, zonder water, maar met schapen! Droog dus. Via land- en hollewegen kwamen we uiteindelijk bij
het hellingbos waar de bronnetjes
letterlijk uit de berg en de weg
ontsprongen en een beekje vormden.
De hele excursie werd begeleid
door een heerlijk zonnetje en verliep in een opperbeste stemming.
Vele MSC-ers bleken op nieuw
terrein te komen, wat weer inspiratie opleverde voor nieuw wandelgebied.
De gids heeft ons een mooie, gezellige, en informatieve wandeling en middag bezorgd, waarvoor onze dank, beklonken met het rode vocht van MSC!
De organisatie van het Varia-team bleek als vanouds weer, TOP.
Na afloop kon men dan ook niet anders dan het verloren gegane vocht weer op de welbekende manier aanvullen.
Julia Schmidt
gegane vocht weer op de welbekende manier aanvullen.
Julia
Schmidt

MSC
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Bij deze zesde editie van de Den Drieschloop was er een MSC-lid die ook dit jaar ervoor koos de halve
marathon te lopen: Mirjam Weemhoff. Daarbij wist zij 3 minuten sneller te lopen dan in 1916!
Ook Annette Voskuilen en Jo Hos waren van de partij in Valkenburg en liepen de 10 km-loop in prima tijden.
Het parcours van deze loop is zwaar: afwisselend verharde en onverharde paden, weilanden en meerdere steile
beklimmingen. Het zwaarste deel van het traject is de verharde Keutenberg met een hellingspercentage van 22%!
Gelukkig was het weer deze dag aanmerkelijk beter dan verleden jaar toen de gevreesde Keutenberg bedwongen
moest worden op het moment dat de hemelsluizen vol open gingen en de lopers bijna zwemmend naar boven
moesten.

1:00:02
10 km

0:52:26
10 km

1:58:41
halve marathon

PROFICIAT !!

Frans Beckers heeft een lijvig boek geschreven, waarin
hij zijn eigen leven en belevenissen relateert aan de
geschiedenis van plaats, regio, land en wereld.
Uiteraard staat er ook iets in over de Maastrichtse Ski Club.
Belangstellenden kunnen op e-mailadres

omzieninverwondering@gmail.com
een digitale brochure over het boek opvragen.

MSC

Convocatie -

1 november 2017

Pagina 23

Wandelweekend Heimbach

29 september—1 oktober

Uiteindelijk waren er 22 leden die aan het wandelweekend deelnamen. De heel fanatieken startten vrijdagmiddag al om kwartier te maken in Hotel Klostermühle in
Heimbach. Het was een stralende dag waarbij een zonneterras niet gemeden kon
worden en de Apfelstrudel ons toelachte! Ook een mooie wandeling langs het
stuwmeer ter plekke tot aan de waterkrachtcentrale en weer retour, was daar onderdeel van. Tot aan het diner zaten we heerlijk buiten.
Tegen beter weten in gingen wij ervan uit dat de volgende dag het weer ons ook
goed gezind zou zijn. Nee dus. De nieuwkomers hadden ook niets beters te melden dan lekkere regenbuien onderweg. We startten, desondanks, in twee groepen
voor korte en lange wandeling. Vanuit Abenden de korte o.l.v. Martin en vanuit
Heimbach de lange o.l.v. Harrie.
Ondanks het slechte weer, het werd nauwelijks droog, liepen we door een prachtig afwisselend bosrijk en panoramisch landschap. De herfst was al duidelijk aanwezig in de weelderig kleurende bossen. Het wild liet zich slechts
door sporen zien: wilde varkens. Wijzer dan wij om zo door de nattigheid te gaan stappen?
Toch voldaan keerden we na de eerste dag terug op de gezellige basis in de Klostermühle, waar de papagaai ons
altijd weer vriendelijk te woord stond. Tijdens het diner bleek de stemming zodanig dat de nieuwe voorzitter werd
toegedronken. Daarna werden ook de wandelleiders nog eens extra bedankt voor hun inspanningen om een dergelijk weekend te kunnen organiseren. Kortom het was een gezellige avond.
Alsof we meters worsten naar Clara hadden gebracht, bleek het de volgende dag
stralend weer te zijn. We startten met beide wandelingen vanuit Zerkall, van waaruit we ook ‘s avonds weer naar huis zouden vertrekken.
De kortere wandeling o.l.v. Elly, iets minder stijgend, maar ook door het prachtige
Rurdal, afwisselend door weilanden en direct langs het water. De lange wandeling
o.l.v. Corrie met pittige stijgingen en langs rotsformaties. Kleurige roodachtige formaties waar op bepaalde plekken ook nog klimactiviteiten werden uitgevoerd.
Via Nideggen een prachtig plaatsje, met dito
burcht, gingen we opnieuw langs
hellingen van loofbossen naar Abenden. Daar
hadden we een terrasstop en er bleek tevens een
festiviteit aan de gang: oogstdankdag, inclusief
versierde wagens met plaatselijk schonen, vruchten des velds, de fanfare en
Bratwurst! Gelukkig hadden we een terras met
“wachttijd” zodat we alles rustig konden bekijken.
Het laatste stuk terug naar Zerkall, voerde
ons, met een heerlijk zonnetje in de rug,
langs de Rur. De beloofde en afgebeelde
beesten op de borden lieten zich niet zien.
Ook een vrije dag?
We troffen elkaar weer op een terras tussen
de weiden, rivier en treinbaan met uitzicht op het gebied waar we ons opnieuw
weer een paar dagen heerlijk hadden ingespannen, thuisgevoeld en vermaakt.

Wandelleiders de complimenten van al jullie volgelingen.
Julia
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Varia-middag 6 oktober

Stadsbeheer Maastricht

Tösse de vlaoje door………….
Vandaag was onze Varia-middag ingebed in de Maastrichtse traditie bij gastenbezoek: koffie mèt vlaoj.
En daarop werden we meteen getrakteerd bij aankomst in het
magnifieke en efficiënte centraal bedrijfsgebouw van Stadsbeheer
Maastricht aan de Ankerkade. Het bezoek voelde meteen als een warm
onthaal: de slagbomen van de parkeerplaatsen die spontaan omhoog
gingen, de persoonlijke presentatie van Manager Han Hoogma en twee
deskundige secondanten en de uitgebreide rondleiding.
We waren gevleid om bij de start van de presentatie te lezen ”Bedrijfspresentatie SbM voor de Maastrichtse ski-club—Oktober 2017”.
Komt David naar Goliath en voelt zich daar een beetje “gruuts”.
Natuurlijk kunnen wij niet bogen op een status als “175 jaar Stadsbeheer” maar 47-jaar Maastrichtse Ski Club getuigt ook van vitaliteit.
De vele taken van Stadsbeheer zijn samengevat:
Ondersteuning, Beheer en Onderhoud, Reiniging,
maar het is de vertaalslag naar de dagelijkse realiteit en de enorme omvang daarvan die deze kennismaking zo boeiend maakte.
Wat opvalt bij Stadsbeheer is de combinatie van economische en sociale
drive, b.v. :
> samen met andere gemeentes de “afvalproducten” aan verwerkers
aanbieden om daarmee de opbrengst te verhogen en de lasten voor de
burgers te beperken
> als leerwerkbedrijf de inzet van veel medewerkers met een afstand tot
de reguliere arbeidsmarkt mogelijk maken. Dit jaar zal het aantal medewerkers dat via de MTB bij Stadsbeheer is
gedetacheerd, oplopen tot ca. 200.
Na ons bezoek aan het kantoor met de flexibele werkplekken,
douches, bedrijfskleding met chip voor het bijhouden van het aantal
wasbeurten, de enorme wasstraat, de garage, het wagenpark etc.
dankte Betty onze gastheren voor de fijne ontvangst en de boeiende
ervaring. Al zal Han Hoogma niet vermoed hebben dat hij daarbij
werd toegesproken door zijn juf Betty van de kleuterschool in de
Victor de Stuersstraat.

Daarna gingen we samen naar het romantisch gelegen Teaching Hotel in Kasteel Bethlehem om in deze gezellige
ambiance onze Varia-middag te besluiten met “koffie mèt vlaoj”, een traktatie van ons Varia-team.
Elle
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Un grand merci
voor
John Jennekens

De MSC-hardloopkern kwam zondag, 29 oktober, bij elkaar om John Jennekens een hartelijk dankjewel te zeggen
voor zijn jarenlang inzet als stimulator, trainer, coach, maatje en vriend van de hardlopers.
Het was een leuke en geanimeerde bijeenkomst van hardloopvrienden: John Jennekens, Nico Ummels, Guus
Queisen, Jo Hos, Gerard Hermkens, Gerda van der Pol, Leo en Marjo Schmitz, Mirjam Weemhoff, Geert-Jan Dinant
en Annette Voskuilen. Samen hadden zij voor John een leuke attentie gekocht, die door Jo Hos aan John werd
overhandigd.
Nico Ummels dankte John namens bestuur en leden van MSC. Zijn dankwoord ging vergezeld van een fles wijn op
de toekomstige goede gezondheid en een fotoboek als souvenir voor zijn vele bijdragen. John is niet alleen 23 jaar
lid van de hardloopgroep, stimulerend voorstander van deelname aan regionale hardloopwedstrijden, later trainer
en hardloop-father, maar was ook vijf jaar (vice-)voorzitter van MSC.
Unaniem was de conclusie dat het goed deed weer eens samen te zijn. Als je het er voor over hebt om een zondagdienst met een collega te ruilen om present te kunnen zijn en als dieetwensen vooraf al opgelost worden dan
zit het helemaal snor met het saamhorigheidsgevoel. En ook John, het middelpunt van deze dag, heeft uitvoerig
zijn verhaal kunnen doen.
John, een geslaagde medische ingreep gewenst zodat we je binnenkort weer bij onze trainingen in Jekerdal ontmoeten. Je ervaringen in de groep van Betty zullen je ongetwijfeld sportief plezier bezorgen.
Nogmaals:

MSC

un grand merci John!
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Langlaufreis 2018
Organisatoren Paul Houx en Frans Beckers hebben de voorbereidingen
weer rond: hotel onderweg en hotel in Kartitsch, kamerindeling, reisplan
met details van autobestuurders en hun medereizigers.
Over al hun voorbereidingen zijn de achttien deelnemers geïnformeerd.
Vol vertrouwen kan dan ook worden uitgezien naar de nieuwe langlaufvakantie van 27 januari tot 4 februari 2018.
Alle deelnemers worden dan ook SKI HEIL en Hals- und Beinbruch gewenst.
Skiërs kennen de positieve betekenis van deze ouderwetse skigroeten.

Zomers Kartitsch in het
Oostenrijkse Gailtal

UITNODIGING NIEUWJAARSBORREL
Ook in 2018 is er na de eerste trainingsavond op woensdag, 3 januari, gelegenheid elkaar persoonlijk alle goeds
voor het nieuwe jaar te wensen.
We hopen op een mooie avond met veel MSC-ers. Ons inmiddels gerenommeerd “verwenteam” zal de toost met
traditionele bubbels en de speech van onze voorzitter Julia Schmidt aankleden met lekkers voor de inwendige
mens.
Leden die niet actief trainen zijn ook hartelijk welkom vanaf 21.00 u. in Sportcafé Jekerdal.
We kijken naar jullie uit!

Julia, Annemie, Marcel en Elle

Ledenmutaties:
MSC kreeg er twee nieuwe leden bij:

Sonja Vissers-Moonen en Paul Gillhaus.

Van harte welkom en veel mooie sportieve momenten bij MSC gewenst!
Doe je lichaam een plezier met onze sportieve activiteiten en geniet van de andere programmaonderdelen.
Wandeldagen, langlaufreizen, Varia-middagen, jaarlijks een fietsdag enz. zijn er voor alle MSC-leden.
En natuurlijk kun je met veel MSC-leden nader kennis maken bij onze Nieuwjaarsborrel.

Hier zijn ze dan :
DE DREI SJOENSTE !!
Jacques, Betty en Marcel
in hun mooie nieuwe trainersoutfit.
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Beste leden,

UITNODIGING VERRASSINGSWANDELINGEN

Op zondag, 10 december hebben we weer onze jaarlijkse “verrassingswandelingen”.
Zoals gebruikelijk is er keuze voor een korte of lange wandeling.
Beide wandelingen starten op de parkeerplaats van Auberge de Smockelaar, Givelderweg 2, Heijenrath.
De lange wandeling start om 11 uur en de korte wandeling om 13.30 uur.
Corrie Mommen en Elly van den Essen zullen de korte wandeling voorlopen op 22 november a.s. Daarna volgt
een
e-mailbericht over de lengte van deze wandeling en info of er een horecapauze onderweg mogelijk is.
Wil je na afloop nog graag een hapje eten, vul dan s.v.p. op onderstaand menu je keuze in en bezorg het vóór
28 november bij Elly van den Essen – persoonlijk of via martinvdessen@gmail.com.
De eigen bijdrage voor dit tweegangen-menu is voor MSC-leden € 12,50 en voor introducées € 22,50.
Graag de eigen bijdrage(n) overmaken op rek.nr. NL33 SNSB 0858 0104 45 t.n.v. E. Daemen, Maastricht.
Drank en een eventueel nagerecht zijn voor eigen rekening.
Voor de verrassingswandelingen tekent weer het complete wandelleidersteam, dat hoopt op een ruime opkomst
om deze MSC-traditie weer een feestelijk tintje te geven.
Tot 10 december! Corrie Mommen, Elly van den Essen, Harrie Hutschemakers en Martin Butink.

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

MENU:

Aantal:

Voorgerecht:

tomatensoep (v)
goed gevulde runderbouillon

Hoofdgerecht:

"Limburgs zoervleis" op grootmoeders wijze
Saté van varkenshaas
Vispotje
Gevulde portobello (v)
met frietjes en salade

Naam:

MSC

…………………………………………………………………………….
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