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Varia-middag: fietsen
Geuldalloop Berg en Terblijt
1e Pinksterdag
Varia-middag
Maastrichts Mooiste
Wandelen: lang - Corrie Mommen
trainers-bestuur-dag
jaarlijkse fietsdag
Bemels Beste Boeren Bergloop

Start 13.30 u. bij Betty Heinen
17.00 uur
09.30 u. wandelen Kanne
11.00 uur
kort - Elly van den Essen
met Jef Smeets
11 uur, Bemelen

>>

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.

Excursie Kindervallei Houthem
Varia-middag 8 maart

Deelname aan trainingen en
andere activiteiten van de
Maastrichtse Ski Club
is voor eigen risico.
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Inhoudsopgave:
1
2
3-4
5
6
7-8
8
9

Agenda drie maanden en trainingsschema
Inhoudsopgave, voorwoord Marcel van de Ven en info atletiekbaan
Langlaufreis Kartitsch, 28 januari – 4 februari, verslag Marlou van den Berg
Varia-middag 8 maart, excursie Kindervallei Houthem
Varia-middag 6 april, wandelen met Lou de Sterke, Valkenburg-Houthem v.v.
Wandelingen Wijlre, 22 april, met Corrie Mommen, Elly v.d. Essen, Harrie Hutschemakers
Uitnodiging wandelingen 10 juni met Corrie Mommen en Elly van den Essen
Treechloop 29 april en Jaarlijkse MSC-fietsdag

Beste MSC-ers,
Na een geweldig skiseizoen met veel metershoge sneeuw loopt het skiseizoen ten einde.
Ik hoop dat alle skiërs, langlaufers en sneeuwwandelaars een goede vakantie hebben gehad.
De skipakken worden opgeborgen en de zomerkleren worden uitgehaald.
Maar ik wil het toch ook over iets anders hebben dat minder leuk is. Voor verschillende leden
van MSC was het niet zo’n gezond jaar, de griep heerste overal en er waren ook enkele
ernstigere ziektegevallen.
Wat is het toch een geweldige club dat zoveel mensen van de MSC meeleefden met de zieke personen
en hun een hart onder de riem staken met mooie kaarten, bellen of door mondeling belangstelling te tonen.
Ik hoop dat iedereen weer aan de beterende hand is en wens hen een snel herstel toe.
‘ne Groete MERCI, ook namens Kiky, voor jullie medeleven met de hartoperatie en het herstel van Kiky.
Marcel

Woensdagtrainingen op de atletiekbaan Jekerdal:


Op woensdag 4 april hebben Julia Schmidt, Betty Heinen en Gerrie Boersma met Niek Zonnebeld,
trainer en voorzitter van Studententriathlonvereniging Ferro Mosae hun ervaringen uitgewisseld
over het gemeenschappelijke gebruik van de atletiekbaan in Sportpark Jekerdal op woensdagavond
in de afgelopen drie maanden. Wederzijds is deze proefperiode positief ervaren en besloten is deze
samenwerking voort te zetten. Julia Schmidt en Annemie Bruls zullen de formele kanten van deze
afspraak op 1 mei a.s. nader bespreken met de Coördinator Studentensportverenigingen van UM Sport,
waar Ferro Mosae een onderdeel van is.



Dhr. Johan Hannon, Accountmanager Huur van Maastricht Sport liet ons op 25 april het volgende weten:
Na overleg met Atletiek Maastricht is besloten om vanaf maandag 30 april onderhoud te laten
plaatsvinden aan het middenterrein (grasveld) van de atletiekbaan.
Na het onderhoud (enkele dagen) mag het terrein 2 weken niet betreden worden.
Dat betekent concreet dat het betreden/gebruiken van het middenterrein niet mogelijk is van
30 april t/m zondag 13 mei 2018.



MSC

Op 12 april ontvingen wij bericht van Mevr. van Drongelen van Maastricht Sport dat onderhoud
van de atletiekbaan zal plaats vinden van maandag 9 juli t/m 17 augustus. Dit is voor de
MSC-trainingen de “buitenperiode” en o.o.v. zullen we hiervan dus geen hinder ondervinden.
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Langlaufreis MSC 2018 naar Kartitsch

Verslag van Marlou van den Berg

Dit jaar namen 16 leden van de MSC deel aan de 38e langlaufreis naar Kartitisch in Osttirol, een klein plaatsje
dicht bij de Italiaanse grens en Dobbiaco, waar we afgelopen jaren diverse keren verbleven.
Helaas konden Jacques en Irma en Zjèr en Elle niet mee wegens ziekte van de echtgenoten.
Op 26 januari 2018 vetrokken de vijf treinreizigers, een dag eerder omdat ze nog een vakantiedagje in Rosenheim
doorbrachten. Harrie, de reisleider van de dames, Lea, Ine vertrokken vanuit Aken en Jacqueline en Marlou vanuit
Utrecht. In Frankfurt troffen we elkaar.
Tijdens de treinreis werd er heel wat afgebreid door Ine en Lea; ze maakten drie sjaals. Ook de kaarten kwamen
weer op tafel.
Rosenheim bleek een erg leuk plaatsje te zijn. Overigens ook een goed adres om er pizza’s te eten! Je kreeg er
pizza’s van een reuzenformaat.
De reizigers, die met de auto naar Kartitsch gingen, vertrokken een dag later.
En dat in drie Citroëns, tot genoegen van onze Citroënfiel Frans!
We logeerden in hotel Dolomitenhof, een gastvrij hotel niet al te ver van het langlaufcentrum.
Al snel ontstonden een wandel- en langlaufgroepje. Iedereen kon zijn
gang gaan en elke dag werden er spontaan groepjes gevormd om samen
wat te ondernemen. Het gebied leent zich namelijk uitstekend om zowel
te wandelen en te langlaufen, maar ook om te sneeuwschoenwandelen.
De eerste dagen hadden we prachtig weer: veel zon en sneeuw. Echt terrasjesweer, waarvan we dankbaar gebruik maakten. De loipes waren
prima en ook de wandelwegen erg mooi. Kartitsch is een ontzettend rustig
gebied, het leek wel of we er alleen waren. Nu was het wel nog voorseizoen, na ons vertrek begonnen die “Energiewochen”. Men is dan in Duitsland verplicht vrij te nemen.
Op donderdag begon het heel hard te sneeuwen; er viel zeker zo’n 30 cm
sneeuw. De meeste langlaufers besloten te gaan sneeuwwandelen, een
uitdaging die al de hele week de gemoederen bezig hield. In het begin
vonden we het wat “sjravelen”, maar al snel begon iedereen er plezier in
te krijgen. In dit verband chapeau voor Wies, die de hele toch meeliep.
Ook Frans beviel het baggeren in de sneeuw.

De wandelaars liepen tot hun knieën in de sneeuw en
moesten hun wandeling staken. De laatste dagen kon
er weer goed gewandeld en gelanglauft worden.
Op de laatste avond voor ons vertrek werd
de traditionele afscheidsrede gehouden.
Julia hield een mooie toespraak, niet als
presidente, maar als Julia.
Namens iedereen bedankte ze natuurlijk
allereerst Frans en Paul voor hun organisatie en Corrie, omdat ze Kartitsch had opgespoord als nieuwe bestemming.

MSC
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In haar toespraak werd iedereen gememoreerd.
Alice en Corrie waren een beetje pechvogels, Alice was een paar dagen ziek en Corrie moest de hele week diëten,
omdat een implantaat was losgeraakt. Desondanks hebben ze wel kunnen langlaufen.
Beek was de 15e keer mee, dus tijd voor een jubileum vonden we.
Ine was onze allrounder, wandelde, ging schaatsen, een keer langlaufen en ook een keer winkelen in Lienz toen
Corrie er een tandarts bezocht. Dat gold ook voor Lea, die telkens bij het ontbijt haar plan voor die dag maakte.
Overigens introduceerde Lea een nieuw kaartspel, namelijk SED. Dat werd dan ook elke avond gespeeld door de
kaarters.
Wies, Elfriede en Thea vormden het vaste wandelgroepje, soms vergezeld door Frans.
Paul als volleerd langlaufer leerde ons weer wat techniek; zelf suist hij naar beneden met een rot vaart.
Jacqueline langlaufte alsof ze het recentelijk gedaan had; ze genoot ervan weer met de MSC op stap te zijn.
Harry, Beek en Julia waren de langlaufers, die de langste tochten maken.
Julia concludeerde in haar toespraak, dat iedereen het de afgelopen week geweldig
naar zijn zin had gehad.
Frans en Paul kregen daarom als blijk van dank een fles wijn uit de streek.
Aan mij viel de eer te beurt om het verslag te maken dankzij een nachtelijke
ingeving van Julia.
Marlou

MSC
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Varia-excursie
Ronald McDonald Huis

8 maart 2018
Kindervallei Houthem

Deze excursie was een dubbele kennismaking:

&
de
de geniale kunstenaar en architect
Friedrich Stowasser, bekend als
Tausendsassa FRIEDENSREICH
Regentag Dunkelbunt HUNDERTWASSER
(Wenen 1928 – Queen Elizabeth 2, 2000)
Friedensreich Hundertwasser stond vooral bekend om de door hem ontworpen, kleurrijke gebouwen en was
voorvechter van een mens- en milieuvriendelijke bouwwijze.
Hundertwasser was vrijwel uniek in zijn artistieke werk maar er zijn toch wel invloeden te bespeuren van andere
kunstenaars. In zijn architectuur is de invloed van Antoni Gaudí te zien, vooral in de organische vormen en het
tegel- en mozaïekwerk van Hundertwasser. Ook werd hij geïnspireerd door het werk van de Oostenrijkers Egon
Schiele en Gustav Klimt. Hundertwasser was gefascineerd door spiraalvormen en noemde rechte lijnen
"goddeloos en immoreel".
Op basis van een simpele schets voor een Nieuw Zeelands project
werd de Kindervallei ontworpen in samenwerking met de met
Hundertwasser bevriende architect Heinz Springman, beheerder van
de rechten en betrokken bij 7 projecten van Hundertwasser.
Is
is een
Ronald McDonald
Huis.

.
In 1974 werd in Philadelphia (USA) het eerste Ronald McDonald
Huis geopend. De Engelse oncoloog prof. dr. Audrey Evans merkte dat er een dringende behoefte was aan een logeerhuis voor ouders die dagelijks bij hun zieke kind wilden zijn, maar die ver weg woonden van het ziekenhuis.
Ze vond een geschikt huis nabij het ziekenhuis, maar zocht nog een sponsor. McDonald’s en Audrey Evans vonden
elkaar. Ze spraken af dat McDonald's het Huis zou financieren en
dat het de naam Ronald
McDonald Huis zou krijgen,
naar de clown van McDonald's.
De Ronald McDonald Huizen
vormen de oorsprong en het
hart van de organisatie. Er
zijn 365 Huizen in 42 landen.
In sommige landen zijn er
b.v. ook de Care Mobile, een
mobiel ziekenhuis dat naar gebieden rijdt waar geen ziekenhuis in
de buurt is.

Het Ronald McDonald Kinderfonds draagt al ruim dertig jaar concreet bij aan het welzijn van zieke of gehandicapte
kinderen en hun familie.
De Kindervallei heeft slechts vier parttime beroepskrachten en drijft verder volledig op de inzet van een grote
groep van 80 vrijwilligers.
De organisatie RADAR biedt onder begeleiding dagactiviteiten aan mensen met een verstandelijke beperking.
Dank aan organisator Gerrie Boersma voor de boeiende excursie. De kennismaking was hartverwarmend,
inspirerend en gaf veel stof tot nadenken over dit magnifieke welzijnsoord.

MSC
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Annemie, Betty, Irma, Jacques, Kiky, Marcel, Marla, Pieter, Thea en Elle

Varia-middag 6 april Wandelen met Lou de Sterke
Verslag:

Betty Heinen

De engeltjes waren met ons. Het was een schitterende dag om onze
Varia-middag wandeling in Valkenburg te maken.
Voor een aantal van ons was
het pure nostalgie!! In het
verleden hebben we hier heel
wat trainingsuurtjes doorgebracht om aan onze conditie
te werken, zodat wij voor de jaarlijkse bergtoeren goed beslagen
ten ijs kwamen. Hier zijn heel wat pareltjes zweet geproduceerd om
al deze weggetjes in het hellingbos te nemen, b.v. “het snoepje
van de week “: een heel gemeen weggetje steil omhoog dat nog
eventjes op het allerlaatste moment genomen werd. We waren dan
al bekaf, maar het bracht ons wel uithoudingsvermogen om ook het
laatste stukje naar een berghut, die je al heel lang in de verte zag
liggen, nog op te brengen.
Halverwege een “pitstop” voor koffie en vlaai bij de
“Brakkeberg“, daarna terug door het weiland met zijn
wilde runderen en paarden, die net veulentjes hadden gekregen. een bezoekje aan de beeldentuin van
Gerlachus en een afzakkertje bij Chalet Tivoli.

Lou, DANK JE WEL namens alle deelnemers:
Wies, Thea, Marla, Elly, Ton, Kiky, Marcel, Julia,
Elfriede, Marie-Paule, Pieke en
Betty

Verslag
vanhet VARIA-team:
UINODIGING
van
Betty Heinen
We hebben enkele weken geleden een mooie, ontspannende
fietstocht uitgezet, gedeeltelijk over “de groene
Varia-middag 4 mei :

loper”. Als de bomen dan nog in bloei staan, ziet het er nog mooier uit.
We komen bij elkaar om 13.30 uur bij Betty Heinen, Heerderweg 94 E, 6224 LH Maastricht .
Wil je met de auto komen, houd er dan rekening mee dat in deze omgeving betaald parkeren is.
Iedereen is welkom, ook introducés; er zijn geen kosten aan verbonden en je hoeft je niet aan te melden
(mag natuurlijk wel!).
Namens het Varia-team, Kiky van de Ven

Varia-middag 1 juni :

MSC

de uitnodiging met alle details volgt tijdig per e-mail.
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Wandelen rond Wijlre

zondag, 22 april 2018

met Corrie Mommen, Elly van den Essen en Harrie Hutschemakers

Lentewandeling 22 april 2018 met Corrie Mommen en Elly van den Essen Verslag: Julia Schmidt
Na een aangeklede koffie/thee vertrokken we vanaf station Wijlre onder stralende omstandigheden met z’n achten
richting Stokhem. Alsof het paradijs zich opende! Al het frisse groen en de bloesems aan de fruitbomen, bijna
overweldigend wat zich in een stralende zomerweek openbaarde. Temperatuur opperbest. De uitzichten prachtig
en een mooie afwisseling van plateau lopen en beschutting van bosschages en holle wegen. Na enkele uren aangeland bij de Herbergier in Schin op Geul. Een gezellig rustpunt.
Een klimmetje de Sousberg op, waarna we opnieuw op een prachtig uitzicht werden getrakteerd. Onder de tonen
van de harmonie en in de verte de stoomtrein liepen we verder naar een schuilhut van Staatsbosbeheer. Toch ook
hier maar weer een rustpauze want we hadden eersteklas plaatsen voor uitzicht op de Keutenberg!! Onder wisselend commentaar van onze deelnemers op de enkelingen die de berg op zwoegden, genoten we ook hier weer van
vergezichten.
Een stukje bos en mooie afdaling bracht ons zelf aan de voet van de Keutenberg. Daar verkozen wij onverharde het pad aan de andere zijde dat langs de
lieflijk stromende en koele Geul liep. Ook hier weer een zee van nieuwe planten/bloemen en mooie bomen.
De grot en de bron
hielden ons even vast
voor een bespiegeling
over het verleden.
Maar dan op, door de wei en ook langs de Geul, naar
Kasteel Wijlre waar we toch niet in, maar wel langs
mochten.
Met dit laatste rondje sloten we een heerlijke wandeldag af
met een koele dronk in Brasserie Amuseer, waar wij ook
onze middagwandelaars aantroffen. Voor de meesten sloten we de dag ook nog af met een lekker avondmaal.

Wandelleiders het was weer uit de kunst,
CHAPEAU!

Julia

MSC
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Middagwandeling met Harrie Hutschemakers

Verslag: Kiky van de

Ven

Zondagmiddag, 21 april, was er weer een middag- en dagwandeling van de MSC. Toen we thuis vertrokken,
vielen er een paar druppels regen maar dat kon de pret niet drukken. Aangekomen bij het stoomtreinstation van
Wijlre zag het er ook weer behoorlijk grijs uit, maar de zon was er ook en over de warmte viel niet te klagen.
Om 13.00 uur startten we met zeven personen en Harrie
Hutschemakers als gids om een zeer mooie wandeling te maken. Harrie vertelde ons van alles over de natuur en we
stonden ook geregeld stil bij de vergezichten, waar we door
het heldere weer heel ver konden kijken.
Je hoeft Harrie maar iets te vragen en hij schudt het
antwoord meteen uit zijn mouw.
Wat een schat aan kennis heeft hij toch!

Om 16.00 uur waren we klaar met heuveltje op en af
lopen, moe en voldaan, maar we hadden nog een goed
vooruitzicht: we gingen lekker eten bij Brasserie Amuseer in Wijlre. Na enkele hobbeltjes te hebben genomen i.v.m. met het regelen waar we zouden gaan
zitten, werden we goed bediend en hebben we
smakelijk gegeten.
Het was een prachtige dag!
Bijzondere dank aan Harrie,
namens Alice, Elfriede, Irma, Jacques, Marcel, Pieter en Kiky.

UITNODIGING WANDELEN

zondag, 10 juni

Zowel de korte als de lange wandeling van 10 juni starten bij de kerk in Eijs, Wittemerstraat.
De lange wandeling is 12 km, wordt geleid door Corrie
en start om 11.00 uur.
De korte wandeling, 9,6 km, wordt geleid door Elly
en start om 14.00 uur.
De wandelingen worden op 31 mei voorgelopen.
Mochten naar aanleiding daarvan nog mededelingen
nodig zijn, dan volgen die zo snel mogelijk per mail.
Groeten,
Corrie Mommen en Elly van den Essen

MSC
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Zondag, 29 april

Verslag: Gerard Hermkens

Gelukkig had het zondagochtend (29 april) geregend. De stof en de pollen eindelijk uit de
lucht, want de hooikoorts had me de dagen daarvoor behoorlijk te pakken. Reden voor
mijn oudste zoon om zaterdagavond te adviseren toch maar niet te gaan lopen…….
(hij had duidelijk geen zin in een drama als alweer 3 jaar geleden).
Drie jaar geleden liepen we nog met een grotere groep MSC-ers mee, maar de laatste jaren wordt dat steeds minder: 2 jaar geleden John, Jo, Leo en Guus; vorig jaar Mirjam en
ik (Gerard) en dit jaar was ik de enige vertegenwoordiger in ons groene MSC-shirtje.
John (revalidatie na hart operatie) en Jo (kapotte knie)
moeten passen. De groep actieve MSC lopers is daarmee
inmiddels geminimaliseerd tot een drietal actievelingen:
Annette, Mirjam en ondergetekende. De meivakantie
verklaart waarom ik alleen aan de start stond. Mirjam
groette zondagochtend vanaf de Sardonische zee met
een toepasselijke MSC foto!
Jo was met Ine als MSC supporter van de partij!
Met Mirjam had ik de loop twee weken geleden grotendeels
verkend en ook Betty en René hebben afgelopen dinsdag
tijdens de training een klein stukje mogen proeven!
De omstandigheden voor de Treechloop waren zondag uiteindelijk dus best goed al stak de zon zondagmiddag bij
tijd en wijle behoorlijk.
Om klokslag 14 uur werden we (62 dames en 199 heren) op pad gestuurd richting Ternaaien. Na ongeveer drie
vlakke kilometers passeerden we na twee forse beklimmingen achterlangs hoeve Caestert. Vervolgens via een
heuvelachtig parcours achterlangs d’n Observant richting Duivelsgrot, waarna door het bos richting fort Sint
Pieter. Vandaar terug (vals plat) richting Enci-groeve, afdalen Zonneberg, afdalen Slavante en de laatste kilometer
vals plat richting finish. Oef.
Moe, drijfnat, maar voldaan kwam ik daar uiteindelijk over de meet. Stukjes sinaasappel/water en sportdrank ging
erin als koek.
Op de vraag van Jo hoe snel ik had gelopen had ik geen antwoord: gewoon niet op de wedstrijdklok gekeken tijdens de finish. ’s Avonds opgezocht: 1 uur 1 min. 58 sec. ten opzichte van 2017 een minuut sneller.
Had ik (zeker zaterdagavond) niet verwacht.

Proficiat Gerard met je prima tijd!

Zondag, 1 juli : jaarlijkse MSC-fietsdag
Ook dit jaar tekent Jef Smeets weer voor de organisatie van onze traditionele
jaarlijkse MSC-fietsdag.
Voor dat hij de details uit de doeken doet, gaat hij eerst op verkenning in het
Verre Oosten. Zodra hij boordevol inspiratie terug is in Lanaken krijgen alle
MSC-leden een hartelijke uitnodiging per e-mail toegestuurd.
Let op: de datum van de fietsdag is in overleg met enkele
deelnemers gewijzigd van 24 juni naar 1 juli.

MSC
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