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Agenda:
januari
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februari
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april
april
april
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19
22

4 febr.zo-zo
dinsdag
woensdag
vrijdag
vrijdag
donderdag
zondag

Langlaufreis
Carnaval
Hieringe biete
Varia-middag
Varia-middag
bestuursvergadering
dag- en middagwandeling

Kartitsch, Oostenrijk
Training vervalt
Sportcafé Jekerdal 21.15 u.

14.00 u.

>>

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.
Met Paul Houx op verkenning
in het Sphinxkwartier en het
Eiffelgebouw
- 1 december 2017 -

Deelname aan trainingen en
andere activiteiten van de
Maastrichtse Ski Club
is voor eigen risico.
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Inhoudsopgave:
1
2
3-5
5
6
7
8
8
9
9
10-11
12
13

Agenda drie maanden en trainingsschema
Inhoudsopgave en voorwoord Elle
Varia-middag Valkenburg, 3 november 2017, Verslag: Mieke Stax
Encibergloop, 6 november 2017, Verslag: Nico Ummels
Groeten Uit Maastricht, Varia-middag 1 december 2017 o.l.v. Paul Houx
Verrassingswandelingen, 10 december, lange variant met Harrie Hutschemakers
Verrassingswandelingen, 10 december, korte variant met Elly van den Essen
Oetnudiging Hieringe Biete mèt Gerrie Boersma, Asselegoonsdag, 14 fibberwarie
Mescherbergloop, 17 december 2017, verslag Nico Ummels
Varia-middagen, maart: VDL Nedcar Born- Paul Houx, april: wandelen Lou de Sterke
Nieuwjaarsborrel, 3 januari 2018
Kalender Regionale Hardloopwedstijden, Nico Ummels
Dineren bij Athos, 18 januari 2018

Een honds begin?

2018 – Het Jaar van de Hond.

2018 is volgens de Chinese astrologie een Jaar van de Hond, een dier dat staat voor
oprechtheid en loyaliteit. Honden zijn uitstekend gezelschap, totdat iets ze niet zint.
Dan kunnen ze defensief en veeleisend worden. Deze karaktertrek zorgt echter ook
voor de waakzaamheid die broodnodig is bij het verdedigen van idealen.
Inderdaad zo waakzaam als een herdershond is het MSC-bestuur 2018 gestart
om de clubbelangen te verdedigen bij het overleg met de Gemeente Maastricht
inzake het huren van de Atletiekbaan Jekerdal. Gelukkig dat we nog steeds erop
vertrouwen dat er licht is aan het einde van de tunnel en dat we het onderwerp
kunnen afronden vóór het nieuwe clubjaar 2018-2019.
En dan is er rust tot de eerstvolgende evaluatie in 2025, afgezien van een jaarlijkse indexering.
Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 10 augustus 2018 kunnen we de concrete cijfers aan onze leden
melden en samen onze verdere koers uitzetten.
Voor de ALV staat er ook een ander thema in het bestuursoverleg in januari: de huldiging van onze jubilarissen.
Besloten is dat we dit niet alleen bij bestuursvergaderingen agenderen, maar dat ook de jubilarissen
– en hun clubfans - dit tijdig moeten weten zodat zij niet verstek hoeven te laten gaan bij de ALV.
Tijdens de ALV van 2018 mogen wij huldigen:
Gertien van Hilvoorde – Geelen - 40 jaar MSC-lid
Mieke Stax
- 40 jaar MSC-lid
Terry Brouwers
- 25 jaar MSC-lid
Mirjam Weemhoff
- 10 jaar MSC-lid
Noteer het in jullie agenda! De huldigingen zijn niet enkel voor de jubilarissen een boeiende terugblik op veel
mooie MSC-momenten en hun inbreng daarbij, maar ook een feest van herkenning van ons sportief, feestelijk
en kameraadschappelijk verleden. De jubilarissen krijgen in juli nog een persoonlijke uitnodiging toegestuurd.
Rest mij onze deelnemers aan de jaarlijkse MSC-langlaufreis in Kartitsch nog veel wintersportplezier te wensen
en een behouden terugreis, alle leden een “zaolege vastelaovend” te wensen en graag tot ziens bij ’t
“Hieringe Biete op Asselegoonsdag” na de training.
Elle
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Variamiddag 3 november 2017

Verslag:

Mieke Stax

Thema van deze Variamiddag : een tocht door de historie van Valkenburg met zijn muurreclames van het
industriële erfgoed in Nederland
Kijk omhoog ……
Naast grotten en veel monumentale gebouwen bezit Valkenburg een schitterende collectie muurreclames.
De meeste bevinden zich op de blinde zijgevel van een winkelpand op de hoek van de Lindelaan en de Passage,
in het centrum, maar ook op de Wilhelminatoren en diverse andere panden zijn nog afbeeldingen teruggevonden.
De vermoedelijk oudste dateert van 1895. De schilderingen op de hoek van de Lindelaan en de Passage zijn
vanaf circa 1910 aangebracht – de oudste is van Philips – en vormen een collage van ongeveer 30 reclames.
Soms in 3 lagen over elkaar : als een bedrijf niet meer voor zijn reclame betaalde, werd er gewoon een nieuwe
reclame overheen geschilderd. Valkenburg heeft een restauratieproject opgezet met als doel het opnieuw
aanbrengen van de muurreclames op nog vrijstaande blinde gevels in Valkenburg. Dit zijn nauwgezette
reconstructies van de oorspronkelijke reclames op het pand aan de Lindelaan.
Onder een bleek zonnetje starten we voor een wandeling van drie uur bij het station van Valkenburg, met onze
gids Wiel Heijenrath, een enthousiast verteller met een grote belangstelling voor industrieel erfgoed.
Wat opvalt in de geschiedenis (van het toerisme) van Valkenburg is dat enkele ‘luij vaan boete’ hierin een rol
hebben gespeeld. Te beginnen bij ons startpunt, de spoorlijn, verbinding van Maastricht met Aken : een initiatief
van Petrus Regout en enthousiasme van de zijde van Koning Willem II, dat uiteindelijk leidde tot de aanleg van
de spoorlijn in 1853, de derde spoorlijn van Nederland en de eerste internationale. Het station geldt als het oudste
nog bestaande van Nederland. Het uit mergelblokken opgetrokken gebouw, ontworpen door Jacobus Enschedé,
werd geopend op 23 oktober 1853. Enschedé liet zich inspireren door het paleis van Koning Willem II in Tilburg.
Valkenburg ontwikkelde zich eind 19e eeuw tot vakantie- en kuuroord en werd toen bezocht door de gegoede
bovenlaag van de Nederlandse bevolking.
Dit blijkt al meteen na onze start, op de Nieuweweg, bij een muurreclame voor het reizen met de Batavierlijn,
uit Rotterdam, van Holland naar Londen.
Langzaam dalen we af naar het begin van de Lindelaan waar aan weerszijden een imposante rij linden staan
waarvan de kruinen bijna die van de overkant raken. Onze gids staat stil en zegt: kijk eens, kijk eens naar boven.
Met dit licht, je hebt hier vaak de indruk dat je door een kathedraal loopt.
Iets lager in de Lindelaan komen we bij het zogeheten
Geuleiland, gelegen tussen de twee takken van de Geul.
Hier, aan de noordelijke tak, ligt de Fransche Molen, in 1804
gebouwd door Bertrand Loisel, een buskruitfabrikant
van Franse afkomst. Aan die afkomst heeft de molen zijn
naam te danken. Tussen 2006 en 2008 is de molen
gerestaureerd en heeft daarna o.a. een restaurantje en
een expositieruimte gehuisvest.
Via de Passage (met bovengenoemde muurreclames)
bereiken we het Theodoor Dorrenplein, dat aan de andere
Geultak ligt. Theodoor Dorren (1857-1937), geboren in
Valkenburg, was de pionier van het Valkenburgs toerisme
en medeoprichter van de eerste Nederlandse VVV :
de VVV Geuldal (in 1885).
Aan het plein is de VVV Geuldal gevestigd, in het Spaans Leenhof, een mergelstenen gebouw uit de 17 e eeuw.
Aan de zuidzijde van het plein staat de in 2014 herbouwde Geulpoort, een van de drie grotere, oude stadspoorten.
Aan de overkant van het water zijn leibomen aangeplant die de hoogte van de oude stadsmuur aangeven.
Vanaf het plein heeft men een goed zicht op de vele, mooie, smalle bruggetjes over de Geul.
Wandelend langs de Geul – op de zijgevel van restaurant Aan de Linde zien we de muurreclame van Van Nelle
en de koffiedrinkende dames – en door het Odapark komen we bij de Plenkertstraat, vlakbij de Kruitmolen,
ook ‘Polfermolen’ genaamd, waar buskruit werd geproduceerd (door de heer Loisel). Deze molen ligt op het
terrein waar later bierbrouwerij ‘De Leeuw’ gevestigd was.
Op de zijgevel hoek Plenkertstraat is de muurreclame te zien van ‘De Eerste Valkenburgse Stoomwasserij Alsdorf
en Zonen. Deze komt niet van ‘De Lindelaan’, maar is teruggebracht op de originele muur.
Opvallend bij de muurschilderingen in dit deel van het stadje is het aantal reclames van Maastrichtse ondernemingen; Maastricht had blijkbaar ontdekt dat Valkenburg een druk bezocht vakantieoord was geworden.
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In deze buurt vind je:
Maison Chic ‘Damesconfectiemagazijn’,
uit de Grote Staat
De firma Korn v.d. Zijl, uit de Grote Staat,
met de Pathéfoon, de Pathé grammofoon,
de Franse versie van de fonograaf
Autogarage Central, een Renault-garage in
de Kapoenstraat, met een afbeelding van
een Renault raceauto uit 1906
Korn v.d. Zijl, uit de Grote Staat, met hun
kinderwagens en (kinder-)sportwagens
Mooi zijn ook de pasteltinten waarin de reclames
(in de hele stad) geschilderd zijn.
Tegenover de Polfermolen ligt de ingang van het Museum
Jan Diepen, een telg uit een Tilburgse familie. Jan Diepen had een passie voor archeologie en vroegchristelijke
begraafplaatsen. Nabij zijn buitenverblijf ‘Villa Alpha’ bootste hij in een mergelgroeve die eigendom van de
familie was, de Romeinse catacomben na. Hij realiseerde dit niet in zijn eentje. Familievriend en architect
dr. Pierre Cuypers vond het een goed plan en onder zijn supervisie werden gangen, kamers en kapellen aangelegd.
In 1910 werd het museum opengesteld voor het publiek.
De vader van Jan, Armand Diepen, een textielfabrikant uit Tilburg, had in 1891 Villa Alpha (in de Plenkertstraat,
richting centrum) gekocht. Hij koos voor een verblijf in Valkenburg vanwege zijn slechte gezondheid. Naast de
natuur speelde ook het nagelegen kuuroord Aken een rol. Daarnaast kocht Armand Diepen een uitgebreid stuk
heuvel en bos achter zijn pand en liet hij er in de winter 1892-’93 een rotspark aanleggen. Het aangrenzende
Polferbos kocht hij een jaar later en ook hier legde hij een wandelpark aan. In 1895 stierf hij. Armand Diepen
legde in enkele jaren een belangrijk fundament voor het toerisme in Valkenburg. Zijn zonen Karel en Jan Diepen
gaven vervolgens verdere impulsen met de totstandkoming van de Katakomben in 1910 en het Openluchttheater
in 1916.
Direct naast de ingang van de Katakomben zijn de sporen zichtbaar van de restanten van 7 vuursteenmijnen,
rond 3300 v. Chr. Deze vuurstenen heeft Guus teruggevonden in zijn groeve in Heerlerheide bij de archeologische
opgraving van een nederzetting van de Michelsbergcultuur.
Na al deze informatie (en nog veel meer) waren we toe aan een pauze met heerlijke koffie en vlaai, in de
gezellige Brasserie Leonardo ‘Energetisch centrum’, tegenover de vuursteenmijnen.
Na de pauze wandelen we eerst langs de Irenekerk, een hervormd kerkje, waarvan het ontwerp wordt toegeschreven aan architect Cuypers. Het is gebouwd in baksteen, met decoraties en raampartijen in mergel.
Tegenwoordig heeft het een horeca-bestemming. Bijzonderheden: rechtsachter het kerkje staat een transformatorhuisje in een aan het kerkje aangepaste stijl met o.a. een zadeldak met leien, rechthoekige houten luiken met
decoratief houtsnijwerk en decoratief metselwerk in de topgevel frontgevel.
Naast de Irenekerk staat Villa Alpha die momenteel onder de naam Villa Valkenburg voor wisselende doeleinden
in gebruik is.
Ter gelegenheid van 100 jaar Openluchttheater is in 2016 een kunstwerk onthuld, een piano in cortenstaal.
Het staat in het talud in de Plenkertstaat, bij de ingang van het Openluchttheater.
En nu op weg naar de muurschilderingen aan de Cauberg.
Op 31 augustus 2017 werden voor het eerst twee muurreclames tegelijkertijd onthuld. Onder aan de Cauberg,
op de zijgevels van de huizen aan weerszijden van de
ingang van de Gemeentegrot, zijn twee grote ‘timpaan’afbeeldingen aangebracht. De een, waarschijnlijk één van
de vroegste, namelijk uit 1895 ter gelegenheid van
het bezoek van koningin Wilhelmina en koningin-regentes
Emma aan Zuid-Limburg, beeldt de grot van de
Sint-Pietersberg in Maastricht, af. De ander, uit 1910,
de houten uitkijktoren, het Romeins rotspark en een
rotswoning in Valkenburg. De burgemeester van Maastricht,
mevr. Annemarie Penn, en de burgemeester van
Valkenburg, Jan Schrijen, onthulden de beide reclames.
Gouverneur Theo Bovens was ook aanwezig.
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Hierna wandelen we langzaam richting station,
door de Grendelpoort, aanvankelijk Maastricht Poort of
Trichterpoort genaamd. We lopen langs de muurreclame van:
- Bierbrouwerij De Kroon uit Wylre, in de De Guascostraat.
Onderweg zien we nog op het Walramplein :
- de reclame van Korn v.d. Zijl, uit de Grote Staat, met hun
kinderwagens en (kinder-)sportwagens.
En in de Pieterstraat de muurreclames van :
- RVS levensverz. Mij
- Pano, vleeschextract en bouillonblokjes, te verkrijgen
bij de Fransche Molen
In de Pieterstraat blijven we nog stilstaan voor
- Kur-Kapel Falcobergia. Boven de prachtige, in Jugendstil
uitgevoerde raamkozijnen is de belettering van
de naam van de eerste eigenaar aangebracht. In 1907 koopt de vereniging ‘Falcobergia’ het pand aan de
Pieterstraat. Oorspronkelijk stond daar een woonhuis met een stal en een schuur. In datzelfde jaar wordt het
verbouwd en ontstaat de mooie gevel met daarachter een fraaie zaal.
Kur-Kapel Falcobergia heeft een boeiende geschiedenis. Ze is
voortgekomen uit Kur-Comité Falcobergia dat in 1895 is
opgericht door ontevreden burgers uit onvrede met het niet
verwezenlijken, door VVV Geuldal, van haar doel: een Kurcentrum naar het voorbeeld van Spa en Aken. Een ware
dorpsvete, Kur-Comité Falcobergia streeft hetzelfde doel na
als de VVV.
Wel organiseerde VVV Geuldal vanaf haar oprichting fakkeloptochten naar de Grot (Gemeentegrot). In 1900 volgt de
Vereeniging Falcobergia dit voorbeeld.
Gevolg: er vinden twee fakkeloptochten per week plaats.
Vanaf 1893 beschikt Genootschap Walram over een afdeling
harmonie en deze gaat de fakkeloptochten van de VVV
begeleiden. Dan roept Kur-Comité Falcobergia een harmonie in het leven: Kur-Kapel Falcobergia.
En zo telt Valkenburg in 1902 twee muziekkorpsen.
Om vijf uur arriveren we bij het station. We hebben niet alle muurreclames gezien,
maar volgens onze gids heb je bijna een dag nodig om ze allemaal te bekijken.
Het was een interessante wandeling, met een thema dat je dwingt op
een andere manier naar gevels te kijken.
Kijk omhoog ……

Mieke

ENCI-Bergloop Maastricht

6 november 2017

Het parcours was dit jaar net als vorig jaar. Hiermee werd tegemoet gekomen aan de verzuchting van velen dat de
‘haarspeldenberg’ direct na de start zwaar is om twee keer (korte cross) of drie keer (lange cross) te bedwingen.
De route op het plateau werd uitgebreid, waardoor de berg nu respectievelijk één en twee keer werd gelopen.
Gerard Hermkens stond in MSC-outfit aan de start en maakte zijn PR (beste tijd) :

47:1

47:19

2012 48:07
2013

9

50:40

2014

53:00

2015

53:07

2016

48:07
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Varia-middag, 1 december

Excursie o.l.v. Paul Houx

De geschiedenis van het Eiffelgebouw blijft boeiend: verleden, heden en toekomst.
Het fabrieksgebouw werd in 3 fasen gebouwd van 1927-1941 voor productie van Sphinxsanitair. Al snel kreeg het hoge witte gebouw in de volksmond de naam “Eiffel”, vermoedelijk omdat het door zijn hoogte en omvang indruk maakte en de Maastrichtenaren deed
denken aan de gelijknamige Parijse toren, die toen het toonbeeld van vernuft was.
Eind 2006 sloot De Sphinx haar poorten en bij onze eerste excursie met Paul Houx in april
2014 in het kader van “Made in Maastricht—Speuren naar Industrieel erfgoed tussen
markt en bassin” troffen wij een groot kaal industriegebouw aan. Hoe anders was het nu!
Bij een rondje langs Het Bassin en een kijkje op de restanten van enkele nog overeind
staande fabrieksgebouwen vertelde Paul dat De Eiffel weer het kloppend hart moet worden van het Sphinxkwartier
in nieuwe setting: de renovatie van het Eiffelgebouw met het riante The Student Hotel en Pathé Bioscoop, de internationale kennisgigant UNU-MERIT die naar het voormalig Sphinx-kantoorgebouw verhuisde, Filmhuis Lumière in
de oude energiecentrale van De Shpinx, poppodium De Muziekgieterij en aansluiting op het Frontenpark.
Al in 2018 wordt begonnen met ca. 380 nieuwbouwwoningen op het Sphinxterrein, een mix van appartementen en
grondgebonden woningen, zowel in de huursector als vrije verkoop. Ook komt er een ondergrondse parkeergarage
en een reusachtige shop-in-shop van Loods 5 op de noordhoek. Daarnaast kunnen bedrijven er kavels huren van
600 m2.
En: was het gebouw vroeger alleen toegankelijk was voor
degenen die er werkten, in het restaurant op de begane
grond van The Student Hotel is iedereen welkom. Zodra de
glazen rooftopbar bovenop het Eiffelgebouw in 2018 klaar is,
biedt ook deze locatie vrije toegang.
Aansluitend aan het rondje Bassin en het bezoek aan The
Student Hotel werd een kijkje genomen bij de expositie
“Groeten uit Maastricht”. Maar dat moeten we op eigen
houtje nog eens overdoen op ons dooie akkertje zodat we

daar “wat meer van meenemen”.
Natuurlijk heeft Paul ons ook nu weer overladen
met een schat aan boeiende informatie.
Op de MSC-website vind je hierover veel meer,
plus mooie foto’s van Betty Heinen en Jacques
Mulders.

Elle
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Verrassingswandeling 10 december, variant lang – met Harrie Hutschemakers
Hoeveel worsten er naar Clara zijn gebracht en welke aantallen kaarsen er
zijn opgestoken, weet ik niet, maar het sneeuwde bij aanvang van deze trip!!
Het was in het begin nog zachtjes en durfde bijna niet te blijven liggen maar
allengs werd het meer en het landschap witter.
Het waaide striemend koud, welkom waren de bosschages die geregeld beschutting boden. Maar het werd steeds mooier.
Het Startpunt bij de Auberge de Smockelaer in Heijenrath was verzamelplaats voor een groep van 12 enthousiastelingen. Vaak niet direct herkenbaar
vanwege dikke winterse kleding, alhoewel een echte ‘MSC’ -er herken je natuurlijk altijd wel.
Heuvel op en af door de bossen bij Slenaken en daarna weer terug richting
eerste rustplaats. Ter verrassing geen café maar wel een wit rustpunt in het
bos! Ook goed. Enige kilometers verder lonkte de kantine van de golfclub Wittem. Dat lieten we ons natuurlijk niet door de neus boren. Een heerlijk haardvuur en warme drank deed goed. Mooi optrekje trouwens.
We liepen vandaar richting Gulpen langs de rand van het bos en hadden
prachtig uitzicht op het naastliggend landschap: Nijswiller, Partij en natuurlijk
de hoogst gelegen
kerk van Nederland in Vijlen.
Het weer verraste ons opnieuw: temperatuurstijging en
droog, zelfs af en toe een straaltje zon. Richting Mechelen en Epen ging het. En ja als je ons soort wandelaars inspraak geeft voor de deur van een café/pannenkoekenetablissement dan ga je daar niet aan voorbij.
Na deze versnapering bleek het einde van de dag zich
al aan te kondigen. Toch moesten er nog enkele heuveltjes bedwongen worden
achter Epen en uitkomend bij ons Krijtland. Voor de
liefhebbers nog een rondje op gidstempo. Afdalend
naar de Geul en via de bosrand retour en in het bijna
donker door Eperheide naar ons startpunt.
Daar wachtte het voltallige wandelgezelschap ons op
en genoten wij van elkaars verhalen en een maaltijd
met rondje van de club!
Het was een verassende dag door een
prachtig kerstkaartenlandschap.
Complimenten voor de wandelleiders
Harrie Hutschemakers, Elly van den Essen
en Corrie Mommen (die ten tijde
van dit spektakel naar een ander spektakel
blikte: Het Noorderlicht!!).
Julia
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Verrassingswandeling 10 december, variant kort – met Elly van den Essen
Auberge “De Smockelaer” was het trefpunt voor de middagwandeling, die om 13.30 u. startte o.l.v. Elly van den
Essen. Het had sinds half elf flink gesneeuwd, maar nu was het droog. We vertrokken welgemoed richting Roebelsbos, maar dat bleek deze dag afgesloten. Dus maakten we rechtsomkeer richting “De Smockelaer” en startten
daar de blauwe route.
De eerste kilometer ging op Belgisch gebied over een geasfalteerde weg, waar we bijna het veld werden ingeblazen.
Het was koud, maar we liepen er “warmpjes bij”.
Al snel liepen we meer beschut langs de bosrand en naderhand dwars door het bos, berg af, ploeterden een beetje
door besneeuwde modder en klauterden een helling op,
waarna we uitkwamen bij het Onderste Bos.
De route liep verder langs de rand van het bos met mooie
uitzichten op Beusdal, Terziet en de Vijlener bossen.

De sneeuw was al grotendeels verdwenen. Het laatste stukje om het bos heen was pittig stijgen tot op
de hoogte van de Gerardushoeve. Daarna volgde het
laatste stukje door het bos: vlak tot “De Smockelaer”.

Het was een mooie gevarieerde wandeling. Dank aan Elly en
Corrie voor het voorlopen en Elly voor de goede
zorgen om ons allemaal “frisch und munter” bij de auberge te
doen belanden. Daar kwamen in kleine groepjes de deelnemers aan de lange wandeling binnen druppelen. Bij het afsluitende etentje werd druk bijgepraat en de wandelleiders werden hartelijk gedankt voor de mooie dag die zij ons bezorgd
hadden.
Elle

HIERINGE BIETE !
Op Asselegoonsdag, 14 fibberwarie, zörg Gerrie
Boersma weer tot geer uuch ’s aovends nao de
training kint begaoje aon ’n poortie heerleke
hieringe. Zörg tot geer debij zeet!
Op Vastelaovendsdinsdag zien gein traininge
in Kanne. Daan kint geer uuch treffe bij ’t
Zate Hermeniekeskonkoers oppe Vriethof.

VASTELAOVEND SAME !!
MSC
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Op zondag 17 december stonden twee
Mescherbergloop.

-leden aan de start van de langste afstand (15,6km) van de

Er werd om 14:00 gestart met de 15,6 km en met tussenruimtes van telkens 5 min. startte de 6 km en de 10,4
km. Het parcours is heuvelachtig en gaat voornamelijk over onverharde wegen.
De Rabo-Mescherbergloop is 15,6 km en men beklimt hierbij o.a. een trappenpad van 180 treden.
De Rabo Korte bergloop is 10,4 km zonder trappenpad.
De Rabo Prestatieloop is 6 km, ook zonder trappenpad.

Mirjam Weemhoff 1:32:16

Gerard Hermkens

1:43:20

Ze kunnen weer terugkijken op een geslaagde 33e Mescherbergloop.
Het was droog maar koud weer, genoeg modder, gelukkig geen gladde besneeuwde paden maar
wel weer heel mooie vergezichten op het parcours.
Kortom ook dit jaar is het weer een geslaagd evenement geworden.
Met een woord van dank aan Gert Lammer voor de mooie foto’s.

De plannen voor de eerstvolgende Varia-middagen zijn:
2 maart : Paul Houx verzorgt een excursie naar VDL Nedcar in Born. Gegarandeerd een zeer
boeiende middag. Het is indrukwekkend te zien hoe hier Mini’s (Hatch, Cabrio en
Countryman), evenals de BMW X1 geproduceerd worden.
Een kans die je moet grijpen.
6 april:

Voor deze middag staat een wandeling met Lou de Sterke gepland.

De uitnodigingen voor deze Varia-middagen volgen tijdig per e-mail met alle benodigde details.
In februari is er geen Varia-middag omdat de 1e vrijdag (2 februari) in de langlaufvakantie valt en
i.v.m. met Carnaval – aansluitend aan de 2e vrijdag (9 februari).

MSC
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Nieuwjaarsborrel – 3 januari – Sportcafé Jekerdal
Ook deze Nieuwjaarsborrel was weer een gezellig rendez-vous
van 40 MSC-ers.
Voorzitter Julia hield haar maidenspeech met als afsluiting de traditionele bubbels op het welslagen van het nieuwe jaar.
Dank zij zijn technisch vernuft en een creatieve ingeving kreeg
Leo Schmitz de microfoon aan de praat, zodat de warme stem
van
Julia toch goed verstaanbaar was.
Fia Ummels en Gerrie Boersma zorgden bekwaam voor een
uitgebreid assortiment aan hapjes, kazen, wafels, enz. enz.
Het bood elk wat wils en er werd ook van genoten.

Natuurlijk zijn er bij MSC-happenings voldoende
helpende handen. Ton Martin meldde zich bij het
voorbereidende keukenwerk van Fia en Gerrie.
Ine Hofman sprong handig in bij het buffet toen Rosita
Paone rond 10 uur de taak als gastvrouw overnam van
haar collega. Ook dank aan beide bardames die naast
hun kasteleinswerk oog hadden voor alle vragen van de
MSC-crew.
Ook voor de feestballonnen hadden Nico en Fia Ummels weer gezorgd. De rood-wit-blauwe creaties brengen elk
jaar een bijzonder feestelijk accent bij ons Nieuwjaarsfeestje. Fijn dat ze er weer waren.
Foto’s werden gemaakt door Leo Schmitz, waarvoor dank.
Mede namens Julia, Annemie en Marcel: dank aan alle leden die de start van het Nieuwe Jaar een mooie impuls
gaven door hun aanwezigheid en de sfeervolle ambiance. “Veer zien gruuts op MSC daank zij Uuch!”
Elle
Nieuwjaarstoespraak van Julia Schmidt.
Allereerst welkom allemaal.
Voor iedere MSC-er zijn er in een jaar minstens drie belangrijke momenten: dat is aan het eind van het jaar, aan
het begin van een nieuw jaar en de seizoenopening van MSC. Die seizoenopening zal wel zo gepland zijn om midden in het jaar ook weer eens een feestje te bouwen? Ik ga daar nu niet verder op in!!
Het oude en het nieuwe jaar liggen zeer dicht bijeen, zo te zeggen een moment van elkaar verwijderd. Maar toch
zit er weer een jaar tussen. Ik wil zowel bij het ene als het andere moment even stil staan.
Het oude jaar 2017.
Een mooi jaar denk ik in MSC-termen. Er is weer veel op stap gegaan, beleefd, gelachen, natuur en cultuur opgesnoven en ook - waarvoor wij zijn opgericht - geskied en gelanglauft.
Er is zelfs een zoenentocht geweest. Voor mensen die niet weten wat dat is, ik heb uit de convocatie begrepen dat
het woord “zoen” afstamt van negerzoen maar nu als genderneutrale vorm voor dat snoepje wordt gebruikt. Maar
tijdens of na die zoenen-tocht zouden ook liefdesvonken zijn over geslagen, dat is van een heel andere orde; dat
blijkt in deze club dus ook te kunnen!
Er vond een bestuurswissel plaats, zelfs twee zetels tegelijkertijd. Kwam dit al eerder voor? Ik weet het niet. Maar
ja, ieder lid heeft zo langzamerhand al eens in het bestuur gezeten, dus dat zal wel. We hebben twee nieuwe leden
kunnen inschrijven, dat is in jaren niet gebeurd!! Je zou kunnen zeggen we zitten weer in de lift!!
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We hadden een record aantal jubilarissen en als je al die bijbehorende certificaten doorneemt dan blijkt MSC uit
louter kanjers te bestaan. Ik dacht dus bij mijn verkiezing als bestuurslid: dat is een leuke activiteit en daar wil ik
mij wel voor inzetten.
Ja, ja, raad eens wat: Maastricht heeft ook een gemeentebestuur en daar binnen zijn ze al jaren aan het bakkeleien
over het sportbeleid. Daar is een nota voor geschreven, voor een geïnteresseerde leek niet te begrijpen, maar die is
wel aangenomen. Voor MSC gaat dat consequenties hebben, zoveel is wel duidelijk. Wat precies, nog niet. Ik wil
hier wel verklappen dat we daar flink mee bezig zijn geweest. En ook hier benoemen dat Elle zich als een leeuwin in
de politieke arena heeft gestort om de eventuele schade voor onze club zo beperkt mogelijk te houden. Even ter
verduidelijking: ik was op vakantie, kan gebeuren, toen de storm daarover losbarstte. Het vervolg is nog niet duidelijk, maar het gevolg is wel dat de hele gemeenteraad nu weet wie en wat MSC is!
In een van de laatste digitale mededelingen van dit jaar hebben jullie van deze ontwikkelingen iets kunnen lezen.
Ik doel op het voorstel van de baandeling, niet door ons gewenst maar gezien de huidige situatie de minst slechte
keuze. We hebben, zoals de meest direct betrokkenen wel weten, Betty bereid gevonden om samen met haar trainingsclub uit te proberen of deze voorgestelde baandeling werkt. Wij beseffen dat dit niet makkelijk is en pijn
doet, daar zijn we ons terdege van bewust. We zijn haar daarom dan ook zeer dankbaar dit te willen uitproberen.
Hoewel nog onduidelijk is wat het nieuwe gemeentelijk beleid precies voor MSC gaat betekenen, mogen jullie ervan uitgaan dat we onze uiterste best doen om het onderste voor MSC uit de kan te halen. Wij hebben er vertrouwen in dat het goed zal komen. Op de algemene ledenvergadering hopen
we hierover uitgebreid te informeren.
Achteroverleunen als bestuur was er in deze eerste periode dus niet bij.
Wel een uitdaging!
Dan het nieuwe jaar 2018 dat voor ons ligt - nog puur en ongeschonden als
een sneeuwlandschap - om maar in onze termen te spreken, gaan wij met
een goed gevoel tegemoet. De programma’s die voor het komende jaar alweer in voorbereiding zijn, doen vermoeden dat ook dit nieuwe jaar weer
veel sneeuw-, sportieve, culturele en ontspannende activiteiten zal brengen. Zowel voor het oude als het nieuwe jaar dank aan al onze leden die
zich daar iedere keer weer voor inzetten!!
En dan nu maar eens wat anders!
Tijdens de MSC-bijeenkomsten hoort altijd een fysiek/sportief element, dus
dat wil ik nu aankondigen en vragen of
jullie daar allemaal
aan mee willen doen. Ik leg even uit.
Het is gebleken dat het voor mensen van onze (gemiddelde)
leeftijd belangrijk is om niet alleen fysieke activiteiten te trainen maar ook de hersenactiviteit geregeld te stimuleren. Dat
kan door te gaan zitten bridgen of woordpuzzeltjes op te lossen, maar ook heel eenvoudig door kauwbewegingen te maken. Kauwgom kauwen is daar dus heel goed voor. Ik heb
overwogen om dat uit te delen. Maar ik ken de gebitsconditie
niet van alle leden, dus om schadeclaims te voorkomen, heb
ik daarvan afgezien.
Wat ik ook een dezer dagen op een
kalender las, is dat het eten van
erwten en linzen op de laatste dag van het jaar geluk en welvaart zou brengen. Dat houden we dan maar voor 31 december 2018 in de gaten.
Maar de belangrijkste reden om niet aan de kauwgom of erwten en linzen te gaan, is dat
dan de culinaire afdeling van MSC niet aan haar trekken zou komen en we met al hun
heerlijke hapjes zitten bleven.
Namens het verwenteam Fia en Gerrie nodig ik jullie dus uit om je hersenactiviteit eens
flink te gaan stimuleren. Zij hebben weer een heuse haptafel klaargezet waarmee we ook
nog onze huig kunnen strelen en waarvoor ik nu een applaus vraag.
Verder wens ik, ook namens het voltallige bestuur, iedereen een gezond, sportief maar
bovenal een mooi MSC-jaar toe. We toosten daarop eerst met een Bubbel-Borrel!!
Julia
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2018 Regio
loopwedstrijden
7- jan

Poort naar Heuvelland Trial

25mrt

10:45-11:45
10:50-12:00- Venloop
14:00

31mrt.

10:00-11:00-

18-mrt.

11:00

29 april.

14:00

12 -mei.

17:00

13- mei.

11.00

Cauberg Trail run

8.3- 16.3--30km

Beek

5-10--21,1km

Venlo

9-18-30km

Valkenburg

5- 10 km

Brunssum

Treechloop

11,5km

Maastricht

Geuldalloop

10,7km

Berg en Terblijt

Parelloop

Maas Marathon

21,1--42,2km

'Maastrichts Mooiste City
8- juni
10-juni.

6-11km.

11:00-12:1514:15 Maastrichts Mooiste
11:00

27-mei.

? 14:45

? 2-sept. ? 10:00-11:00
16-sept.

9:15

?- sept.

?10:00-11:30

14- okt..

11:15

? 4 -nov.

11:00-12:00

4 -nov.

Maastricht

18:30-19:00 Centre Trail'

1-juli.

5--10km--10 E. M.

Bemels beste

7,5 - 15 km

Maasvalleiloop
Den Driesloop

11:00

18 -nov.

13:00--14:00

16 -dec.

14:00

Maastricht
Bemelen

6.5 - 12.5 km

Borgharen

5-10-21 km

Valkenburg

Marathon-Berlijn

21.1-42,2 km

Berlijn

Sint.Pietersbear-trial

10-19-32km

Maastricht

Marathon meerssen

5- 10.6--21,1--32.2- 42,2km

Meerssen

4,45--8,75 km

Maastricht

21,1--42,2km

Terschelling

16--33 km

Battice (B)

15 km

Nijmegen

ENCI bergloop

12:00-12.40 Berenloopterschelling.

11- nov.

Visé

Les 4 Cimes Herve
7 Heuvelenloop
Mescherbergloop

15-10.4 km

Eijsden (NL)

Startgeld wordt door MSC betaald
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Dineren bij

donderdag, 18 januari.

Rond half zes verzamelden zich 26 deelnemers in de “ontmoetingsplek” van Athos Eet
om een tweede keer de keukenspecialiteiten van Paula Pfeifer en haar team te testen.
Na acht opeenvolgende jaren in januari gedineerd te hebben in “de Bonnefooi”, het praktijk-restaurant van het
Sint Maartenscollege aan de Bemelergrubbe, moesten we
een nieuwe gastheer te zoeken. Omdat de formule van “de Bonnefooi” goed was bevallen, zochten en vonden we
een soortgelijke opzet bij Athos, een onderdeel van Radar.
Het geslaagde etentje van verleden jaar, plus het feit dat “de Bonnefooi” ook voortaan alleen op woensdag (onze
“heilige” trainings– en clubavond) beschikbaar is, bracht ons opnieuw bij Athos.
Het werd een gezellige bijeenkomst. Paula Pfeifer kon de hele
bedrijvigheid aan met slechts twee assistenten. Alles was prima
voorbereid en in alle rust werden vier gangen geserveerd. Er was
vergeleken met vorig jaar een meer ontspannen sfeer bij het bedienend personeel. Met een glimlach werd iedereen bediend en
werden wensen vervuld: wat meer licht in een hoek waar de spot
het liet afweten, een voorgerechtje met aubergine in plaats van
bruschetta en een aanvullende saus voor enkele visliefhebbers.
Niet alleen op papier, maar ook op het bord bleken de gerechten
aan de verwachtingen te voldoen. Na een afsluitend koffierondje
gingen we rond half tien tevreden naar huis.

Het winterse Kartitsch - Standplaats van onze MSC-langlaufreis 2018
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