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Agenda:
Augustus
5 zondag
Wandeling met Corrie Mommen, Elly vd Essen en Gertien van Hilvoorde, 9.30 u. Berg
Augustus
10 vrijdag
Algemene Ledenvergadering in Sportcafé Jekerdal om 19.30 u.
Augustus
19 zondag
Seizoenopening
September 2 zondag
Den Drieschloop, Valkenburg, 10-11-11.25 u., 5,10 en 21 km
September 7 vrijdag
Varia-middag, Midgetgolf Brasserie Monte Nova aan de Sint Pietersberg, Maastricht
September 16 zondag
Sint Pieters Bear Trail, Maastricht, 10-10.30-11.30 u., 10-18-32 km
September 13 donderdag Bestuursvergadering – 14.00 u.
September 21-23 vr-zo
Wandelweekend Simmerath
Oktober
5 vrijdag
Varia-middag Kunradersteengroeve, Voerendaal
Oktober
14 zondag
Marathon Meerssen 11.25 u.,5-10-21-32-42 km
November 2 vrijdag
Varia-middag Museum Sjoen Limburg, Maastricht
November 4 zondag
ENCI Bergloop, Maastricht, 11-12 u., 4,45-8,75 km
>>
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, Maastricht
>>

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.

MSC-fietsdag

22 juli

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, voorwoord Annemie Bruls
Varia-middag 4 mei, fietstocht groene Loper, verslag Elly van den Essen
Uitnodiging Seizoenopening 19 augustus – AANMELDEN!
Wandelingen rond Eys, 10 juni met Corrie Mommen en Elly van den Essen; verslag Julia Schmidt
Trainers-bestuur-dag, 30 juni, verslag Julia Schmidt
Vrije nieuwsgaring met bijdragen van Gert Lammer, Elly van den Essen, Nico Ummels,
Marcel van de Ven en Gerrie Boersma
9 Uitnodiging wandeling zondag, 5 augustus met Corrie Mommen, Elly van den Essen en
Gertien van Hilvoorde ; Varia-programma september, oktober en november
10 Fietsdag, 22 juli, verslag Marcel van de Ven

Bijlagen:

Uitnodiging en agenda Algemene Ledenvergadering, vrijdag 10 augustus 2019, 19.30 u.
Jaarverslag 2017-2018 en plannen 2018-2019,
Financieel resultaat 2017-2018 en begrotingsvoorstel 2018-2019
Notulen Algemene Ledenvergadering 11 augustus 2017

Voorwoord van Annemie Bruls
Als nieuwe penningmeester ben ik met de neus in de boter gevallen.
Nico Ummels, de vorige penningmeester, had de zaakjes goed in orde, meer dan dat, hij had alles zelfs
voorbereid, zodat ik de komende kosten mooi kon invullen in het betreffende overzicht.
Tevens was er genoeg geld in kas en was al geld gereserveerd voor het 50-jarig jubileumjaar.
Geweldig. Ik zal mijn best doen om het goede voorbeeld te volgen en de financiën zo goed mogelijk te beheren.
Ook geeft het een prettig gevoel dat meerdere keren leden laten blijken blij met mij te zijn als deel van het
bestuur. Ze hebben er alle vertrouwen in dat de vereniging goed beheerd wordt.
Wat is het toch een fijne club, nu weet ik waarom ik al bijna 40 jaar lid ben.
Een tevreden Annemie

Variamiddag 4 mei 2018 – Fietstocht Groene Loper

Verslag: Elly van den Essen

Het Varia-team moet wel een flinke worst naar Clara gebracht
hebben, want we hadden prima fietsweer. Na even gewacht te
hebben op een wat laatkomer, vertrokken we met 13 man vanaf
de parkeerplaats bij het appartement van Betty.
Via de Meerssenerweg, door het Witte Vrouwenveld, de wijken
Nazareth en Limmel kwamen we via de mooie brug over de
nieuwe keersluis in het Julianakanaal in Borgharen aan. Daar
moesten we even wachten op de reparatie van een afgelopen
fietsketting, maar dankzij Marcel was dat snel gefikst.
In Borgharen sloten zich ook Irma en Jacques aan bij de
fietsgroep en ging het richting Itteren. Jacques wees ons
onderweg nog op het paardengraf in het Natuurpark Maasvallei en
de prachtige runderen die daar vrij rondlopen en waar je geacht
wordt een beetje uit de buurt te blijven.
Bij het kapelletje tussen Borgharen en Itteren was de eerste stop en werden we door het variateam getrakteerd op
wafels en was er even tijd om te genieten van het uitzicht op de Maas. Door Itteren en over de brug over het
kanaal gingen we richting Kasteel Vaeshartelt. Op het terras van het kasteel met blik op het prachtige park hebben
we genoten van een kop koffie of frisdrank.
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Daarna begon het voornaamste doel van deze fietstocht: “de
groene loper”. Vanaf Vaeshartelt gaat het in het begin over een
kiezelig fietspad, waar het oppassen was, dan langs Station
Noord en dan kom je op de echte “groene loper”. Voor velen de
eerste keer dan ze er over heen fietsten. Langs Limmel, dan
over de brug over de autoweg. Hier werd door Paul uitleg
gegeven over de aanleg van deze Wielerbaan, zoals dit stuk
heet. Vervolgens voor de Geusselt door het tunneltje, dan kom
je aan het begin van de President Rooseveltlaan, waar vroeger
de auto’s door raasden.

Er lagen nog resten puinhopen van de laatste
flatgebouwen die afgebroken waren. We hielden
even stil vlakbij een heuvel, waarvan Paul vertelde
dat onder deze heuvel een “top secret” gebouw
lag, waar de veiligheid van de tunnel geregeld
wordt.

We konden wel verder over de groene loper fietsen via de weg, maar het echte fietspad was nog niet in gebruik
omdat de speciale gele bodembedekking nog niet uitgehard was. Op het Koningsplein hebben we het standbeeld
van de pas door de koning onthulde engel bewonderd. Aan het einde van het Oranjeplein was de fietstocht ten
einde en gingen de fietsers diverse kanten op huiswaarts.
Variateam en speciaal Betty, Kiky en Marcel voor het uitzetten van de tocht en Paul voor de uitleg over de groene
loper, allemaal hartelijk dank.
Elly
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U I T N O D I G I N G

M S C

Seizoenopening

19 augustus 2018

Kasteel Bloemendal
Beste leden,
Ook het 49e clubjaar willen we samen feestelijk beginnen. Onderstaand het programma en enkele tips.
15.00 uur

komen we bij elkaar bij Hotel Kasteel Bloemendal, Bloemendalstraat 150, Vaals, voor een rondleiding
door historisch Vaals door de zeer ervaren gids Mevrouw. Riet Vermeeren.
De rondleiding zal ongeveer twee uur duren, waarbij we kennis kunnen maken met het rijke verleden
van Vaals, waar veel mooie plekjes te bewonderen zijn. Naast het kasteel Bloemendal is er het statige

Von Clermonthuis het kleurrijke Koningin Julianaplein, het Centrum voor Kunst en Cultuur in de historische
Kopermolen, enz.
18.30 uur etentje bij Restaurant De Zwarte Madonna, Eschberg 5-7, 6291 NK Vaals
> zowel bij Hotel kasteel Bloemendal als bij Restaurant De Zwarte Madonna is voldoende gratis parkeergelegenheid.
> Kasteel Bloemendal is te bereiken via de Maastrichterlaan, komende vanuit Maastricht na de rotonde de tweede
straat rechts en direct weer links op het terrein van Bloemendal.
> Kom je per bus: Arriva-bus lijn 350 gaat 4 x per uur vanaf station Maastricht; uitstappen halte Bloemendal.
> Met de fiets komen is een sportieve optie maar het is wel een stukje terug in de avond!
> Na afloop van de rondleiding kun je te voet naar de Zwarte Madonna of de auto meenemen en hem ook daar
gratis parkeren.
> De tijd tussen de rondleiding en het avondeten kunnen we gebruiken voor een drankje in het centrum van Vaals
of op het terras van de Zwarte Madonna. De keuze bepalen we ter plaatse.
De eigen bijdrage voor de Seizoenopening bedraagt voor leden € 7,50.
Alle leden kunnen één introducé meenemen; de eigen bijdrage per introducé is € 25,-.
Aanmelden kan tot uiterlijk 10 augustus door overmaking van de eigen bijdrage(n) op rekening
NL33 SNSB 0858 0104 45 ten name van E. Daemen, Maastricht. Graag daarbij aangeven als er bij het menu
rekening gehouden moet worden met dieet– of allergierestricties.
Het bestuur hoopt dat ook dit jaar weer veel leden zullen deelnemen zodat we de start van het nieuwe
verenigingsjaar een echt feestelijk tintje kunnen geven.

Julia, Annemie,
Marcel en Elle
← Von Clermonthuis

→ Kopermolen
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Wandelingen rond Eys

Zondag, 10 juni

Verslag: Julia Schmidt

Kortlange wandeling Eys, 10 juni 2018!!
Experiment? Nee zeker niet. Het “in elkaar schuiven” van kort en lang maakt, gemiddeld??
Ik weet het niet, maar wat ik wel weet is dat de wandeling van deze zondag ons veel wandelplezier bood en voor
alle deelnemers goed was te doen. Het begon met een gesluierde hemel, niet erg want brandende zon hebben we
al veel gehad deze zomer! De veel geroemde vergezichten waren daardoor ook wat versluierd, maar
desalniettemin geheimzinnig mooi.
Na op het niveau van de “Miljoenenlijn” gekomen te zijn (stond een kruis), “klommen” wij verder om ook het
Limburgse Toscane in het vizier te krijgen. Afdalend naar Wahlwiller passeerden wij weilanden, sterfplekken en
wijngaarden en stuitten op de Zinselbeek waar zich een ware schare van waterjuffers aan ons presenteerde.
Stroomopwaarts vonden wij een gezellige eerste
pauzeplek op de brug over genoemde beek. Zo zie
je nog eens wat er allemaal in een processie-dorp
langs trekt. De heuvel op en een wijds landschap
met korenvelden en bloemboeketten streelde onze
ogen.
Over de heuvel richting Eys maar dan de andere
zijde, opnieuw over de spoorbaan richting
landgoed Goedenraade. Weilanden, korenvelden
en bosschages wisselden elkaar af. Een rustpauze
op de plek waar eens een bank stond, bleek het
juiste moment.
Via de richting Trintelen langs de parasolboom van
waarschijnlijk 200 jaar oud. Met ons gezelschap eronder
hadden we toch snel zo’n 1000 jaar op de teller!!

Daarna door Eyserheide, een sprookjesachtig
dorp met “Hans en Grietje”-achtige huizen,
opnieuw langs een mooie bosrand waarna de
grond lokte voor een slok en een hap. Het
laatste stuk, door de bosschage met uitzichten
over het reeds afgelegde wandelparcours, was
verademend door zijn schaduw.
De prachtige bloemhelling met vele soorten wilde bloemen werd door de meesten rap doorlopen want!! : het
eindpunt was reeds in zicht. Enkelen genoten nog even van dit bloemspektakel en wisselden hun kennis omtrent
dit natuurwonder.
De Eyserhof was een geweldig eindpunt om de dag nog even door te nemen, te genieten van het gerstenat, de
hongerende maag te stillen en last but not least de wandelleiders te bedanken voor hun werk om deze dag voor
iedereen weer als zeer voldaan in herinnering te blijven houden.
Chap!! Elly, Gertien en Corrie.
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Trainers-bestuur-dag

30 juni

Foto’s: Betty Heinen

Verslag: Julia Schmidt

Verzamelen bij Hotel Maastricht om 15:30 u. waar we in een zonovergoten Maastricht starten met een drankje.
Weet niet of en door wie dat wordt uitgezocht: een skiclub die met rond de 30 graden Celsius zijn trainers beloont?
Wiel Heijenrath, inmiddels een vertrouwd gezicht binnen MSC, leidde ons door Wyck onder het motto:
“Loup mèt de beerbrouwers oet Wiek, de sigaremeekers in de Ruiterij en de eerdewèrksters vaan de Sjerremik”.
Van schaduwplek naar
schaduwplek zwierven
wij door het Wyck dat
iedereen zo goed dacht
te kennen, maar waar
voor elk van ons toch
weer heel nieuwe en
mooie gezichts-punten
werden belicht.
De vestingwerken, de
toegangsweg aan de
Hoogbrugstraat, al de
industriële activiteiten die nog deels zichtbaar waren, kregen
aandacht en ter plekke een toelichting. Een mooie tocht door
een stadsdeel van Maastricht dat er toe heeft gedaan en nog
steeds toe doet. Wiel chapeau voor de fijne begeleiding.
Gevelsteen Hoogbrugstraat 63—
tabaksfabriek Reijnders, voordien
gevestigd aan de Ruiterstraat 17.
Fabriek van de grootvader van
onze Marcel van de Ven.
Tabaksbladeren werden geïmporteerd uit Engeland, eerst
geneesmiddel, later genotsmiddel.
Toen de uitdrogingsgraad weer tot een gevaarlijk dieptepunt was gedaald ging het spoorslags naar de Brasserie
van de oude Ridderfabriek. Daar bleek het goed toeven en lieten wij ons verrassen met een “étagère”-maaltijd.
Enige relatie met het skiën kan hier wel gemaakt worden. Het smaakte goed.

Alle aanwezigen kregen als aandenken een VVV-folder waarin een en ander over onze tocht nog eens nagelezen,
bekeken of opnieuw gedaan kan worden.
Julia dankte eenieder voor haar/zijn inzet in de afgelopen periode en hoopte dat zij nog lang in staat zullen zijn
zich voor MSC in te zetten. Dit alles werd begeleid door het klokgelui van de Martinuskerk: als dat geen goede
voorteken is??
Julia
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Vrije nieuwsgaring
Gert Lammer:

met bijdragen van:

Poorten van Reijmerstok

Elly van den Essen: Als je zo wandelt …………….
Nico Ummels:

Tractor treffen in Borgharen

Marcel van de Ven

Kiky en haar nieuwe knuffel

Gerrie Boersma:

Op vakantie in Biesland

Pinkstermaandag, 21 mei :
MSC-ers gespot door Gert Lammer
tijdens de
“Poorten van Reijmerstok”
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Tip van onze wandelleidster Elly van den Essen:
Als je zó wandelt, verbrand je de meeste calorieën
Wandelen, we houden ervan. En wat al helemaal mooi meegenomen is, is dat je er ook nog eens calorieën mee verbrandt.
Wandel jij ook voornamelijk om gewicht te verliezen? Dan is het
verstandig om je eens te verdiepen in Nordic walking. Je weet wel,
met die stokken. Waarom? Omdat je met Nordic walking je hele
lichaam aan het werk zet en daardoor meer calorieën verbrandt.
Je gebruikt je benen, maar ook je armen en je core.
Iedereen kan het doen
De sport is geschikt voor iedere leeftijd en biedt zowel mogelijkheden voor mensen die niet zo vaak sporten, als
voor de meest doorgewinterde fitness fan, omdat je zelf je snelheid en intensiteit kunt bepalen. Doordat je de
stokken gebruikt, leg je minder druk op je pezen en spieren en verdeel je je gewicht. Daarom is Nordic walking
ook geschikt voor mensen die wat moeilijker lopen.
Zeg maar dag tegen die calorieën!
Een Amerikaans onderzoek toonde volgens de website Good Housekeeping aan dat je ongeveer twintig procent
meer calorieën verbrandt met Nordic walking dan met regulier wandelen, omdat je meer spiermassa gebruikt.
Bovendien bleek uit onderzoek dat Nordic walkers sneller en verder liepen dan wandelaars zonder stokken.
Enne, nog een ander leuke bijkomstigheid: het is natuurlijk een heel gezellige en toegankelijke sport om met je
vrienden te doen. Wat let je?

17 juni:
Tractor treffen in Borgharen
Trainer en pupil treffen elkaar niet alleen
tijdens de Nordic Walking-trainingen bij
MSC !
Bij het “Tractor treffen” op 17 juni was
vanzelfsprekend Jacques Mulders present
met zijn “nieuwe” tractor, bouwjaar 1969.
Nico en Fia Ummels gaven acte de
présence en Elfriede Kulmer moest
natuurlijk uitproberen hoe de zit was.

En hij is zo springlevend als Kiky !
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Op vakantie in Biesland ……. 18 juli
Gerrie en Arie Boersma kregen moeder eend met tien
kinderen te logeren.
In eendenpas (ganzenpas?) achter elkaar wist moeder eend
haar kroost naar de vijver te dirigeren, waar de eendjes zich
meteen volop thuis voelden en hun rondjes zwommen.
De volgende ochtend waren ze in de vroege uren nog
present maar plotseling ongemerkt vertrokken. Ze lieten
Gerrie achter met de vraag hoe de eend haar jongen, die
nog niet konden vliegen, over de vijverrand heeft geloodst.

UITNODIGING:

Wandelen op zondag 5 augustus

Driemaal is scheepsrecht. Na twee mislukte voorloopwandelingen in België (teveel verharde wegen) hebben we
toch maar besloten het in ons mooie Limburgse heuvelland te zoeken. Brengt natuurlijk wel mee dat het hier en
daar wat bergop gaat, maar dat is onvermijdelijk in deze omgeving.
Hoewel we een langere en een korte variant in petto hadden, hebben we in verband met de verwachte hitte
besloten alleen de korte wandeling aan te bieden. We starten VROEG bij Café ’t Vöske in Berg en Terblijt:
om 9.30 u. De wandeling is ca. 9 km.
In verband met de Ironman Triathlon op deze zondag in Maastricht is de Rasberg richting Berg en Terblijt
afgesloten van 8 – 14 uur. Er is alleen verkeer richting Maastricht mogelijk. Je kunt wel via Meerssen, resp.
Houthem naar Berg rijden en zo Café ’t Vöske bereiken.
De wandeling heeft tamelijk in het begin een steile trap, maar na enkele treden is er telkens een klein platform
om uit te rusten. We doen dit op ons gemak.
Er zitten voor iedereen in de wandeling zeker bekende gedeelten tussen, maar beslist ook nieuwe.
Denk eraan de stokken mee te nemen.
Er is horecagelegenheid onderweg en na afloop kan ook bij Café ’t Vöske iets gedronken worden voor wie dat wil.
We hopen natuurlijk op goed weer, maar het mag wat minder heet worden als bij het schrijven van dit stukje.
Veel wandelplezier voor allen!

Namens de wandelleiders,

Elly van den Essen

Onverdroten werkt ons Varia-team door om MSC boeiende vrijdagmiddagen te
bezorgen. Het programma voor het seizoen 2018-2019 is al in kannen en kruiken.
Voor de eerstvolgende drie maanden staan op het programma:
7 september midgetgolf bij Brasserie Monte Nova aan de Sint Pietersberg
5 oktober

Kunradersteengroeve in Voerendaal:
Thema: De steen is uniek en het ambacht is uniek

2 november

Museum Sjoen Limburg in Maastricht

De uitnodigingen met nadere details volgen tijdig per e-mail.
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MSC-fietsdag 22 juli

Verslag: Marcel van de Ven

Toen organisator Jef deze zondagmorgen arriveerde, trof hij al diverse
deelnemers aan die in de startblokken stonden om aan de fietstocht te
beginnen. Het aantal deelnemers groeide aan tot zestien en ze werden
door Jef met een hartelijk welkom begroet; hij was blij dat er zoveel
liefhebbers waren. Ook had hij enkele mededelingen: Betty was zijn
“secondant” - alles moest via haar verlopen - en Harrie Sangers kreeg de
dankbare taak om achterblijvers een duwtje in de rug te geven zodat ze
weer bij de groep kwamen. Ook kreeg iedereen een noodrantsoen mee.
Precies 9.45 u. was het vertrek vanaf de kinderboerderij in Lanaken
naar Kanne. De route voerde langs het Albertkanaal waar het lekker
fietsen was. In Kanne was een koffiestop bij Hotel Limburgia waar
ook Irene, Wies en José meegenoten van een drankje.
Irene was deze fietstocht weer present om haar limousine als
bezemwagen beschikbaar te stellen. Zij volgde deze dag de deelnemers,
vergezeld van José en Wies, maar gelukkig waren er geen uitvallers.
In Kanne meldden zich nog drie MSC-ers. De route werd nu vervolgd door twintig fietsers en drie hulptroepen in
de bezemwagen. Zoveel deelnemers zijn er waarschijnlijk niet eerder geweest.
Van Kanne ging het via het pontje naar Eysden. Daar waren de Diepstraat-feesten, iets waar Jef niet op gerekend
had. Geen probleem: Jef fietste hier een ommetje. De lunchpauze was daardoor een beetje verlegd: niet in een
cafeetje maar lekker picknicken op de wei. Ouderwets gezellig.
Van hier ging het naar de stuw van Lixhe en na nog
even flink doorgetrapt te hebben, kwam Kanne weer
in zicht. Daar werden de hongerige magen gevuld
bij “In Kanne en Kruike”.
Hier namen acht mensen afscheid zodat ze niet
meer helemaal naar Lanaken hoefden te gaan. Dit
hadden ze immers al ‘s morgens gedaan. In
Lanaken vielen nog twee personen af: het was net
de tien kleine negertjes. De rest ging door naar de
kinderboerderij.

Jef en Irene, namens alle deelnemers dank
voor de zeer gezellige en zonnige fietsdag die
ze dankzij jullie hebben mogen beleven!
Annemie, Betty, Corrie, Elfriede, Ellis, Elly, Fia,
Harrie, Irma, Jacques, José, Julia, Kiky, Leo,
Marjo, Marla, Nico, Paul, Ton, Wies en Marcel
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