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vrijdag
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Varia-middag - Nederlands Mijnmuseum, Heerlen, 13.15 u.
Langlaufreis Dobbiaco, Pustertal, Italië

vrijdag
Ledenvergadering Vergaderzaal bij Sportcafé Jekerdal 19 u.
vrijdag
Varia-middag Tempeleersmuseum Maastricht, 14.00 u.
dinsdag
Carnavalsdinsdag – trainingen Kanne vervallen
woensdag hieringe biete – Sportcafé Jekerdal, 21.15 u.
vrijdag
Varia-middag
zondag
dagwandelingen
woensdag bestuursvergadering
vrijdag
Varia-middag

>>

woensdagavond van 20.15 – 21.15 u. conditietrainingen
in en rond Sportpark Jekerdal aan de Mergelweg, Maastricht
ski- en langlauftraining o.l.v. Betty Heinen
hardlooptraining
Nordic Walking-training o.l.v. Jacques Mulders en Marcel van de Ven

>>

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.

Eindejaarswandeling 9 december

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 Elle Daemen
Ledenvergadering 15 februari en Jubilarissen 2019
Varia-middag 2 november, Museum Sjoen Limburg
Encibergloop, 4 november, verslag Geard Hermkens
Eindejaarswandeling, 9 december, verslag Julia Schmidt
Mescherbergloop, 16 december, Julia Schmidt
Mescherbergloop, 16 december, Gerard Hermkens
Nieuwjaarsborrel, 9 januari
“Stijn goes Peru” en ledenmutaties
Uitnodiging Varia-middag 1 maart: Tempeleersmuseum, door Kiky van de Ven
Arie Boersma ontvangt Tineke de Jong-penning

Voorwoord van Elle Daemen
Het Nieuwe jaar hebben we als MSC-ers omhelsd tijdens onze geanimeerde Nieuwjaarsborrel, waarbij 47 leden
present waren. Het gaf velen een “gruuts” gevoel. Allen dank voor jullie aanwezigheid. Samen zijn we MSC.
In haar nieuwjaarstoespraak kondigde Julia aan dat wij ons moeten buigen over het toekomstige trainingsaanbod.
Om daarover samen van gedachten te wisselen is er een ledenvergadering gepland op vrijdag, 15 februari a.s.,
zoals je in de uitnodiging in deze convocatie kunt lezen.
Het zou fijn zijn als we samen mooie nieuwe plannen kunnen smeden. Dus meld je aan vóór 11 februari a.s.
Zoals uit de inhoud van deze convocatie mag blijken, is onze vereniging nog steeds prima actief als sportclub en
met culturele en/of recreatieve activiteiten.
Bij de start van deze editie van ons clubblad starten ook tien deelnemers aan de jaarlijkse langlaufreis onder
leiding van Paul Houx en Frans Beckers. Wij wensen hen: Ski Heil.
Andere leden nemen deze dag op uitnodiging van het Varia-team een kijkje bij het Nederlands Mijnmuseum in
Heerlen.
Daarnaast was er oog voor familieleed, dat jammer genoeg de afgelopen maanden meermaals te betreuren viel.
Verder goed clubnieuws: het is fijn de komst van drie nieuwe leden te kunnen melden:
Paul en Annemie Cuijpers, na 32 jaar lidmaatschap zeiden ze MSC vaarwel, maar zoals Paul het uitdrukte: het
MSC-bloed kroop waar het niet gaan kon. Vanaf 1 januari zijn ze weer als vanouds MSC-lid.
Ook Jeu Lambrichts, die we al meerdere keren bij MSC-activiteiten mochten begroeten, heeft zich als MSC-lid
aangemeld.
Allen hartelijk welkom en veel mooie uren gewenst bij onze MSC-activiteiten.
Veel MSC-leden maken zich ook verdienstelijk voor andere organisaties; een gegeven dat deugd doet. Af en toe
krijgen ze dan ook welverdiende erkenning ervoor. Onlangs kreeg Arie Boersma de Tineke de Jong-penning voor
zijn grote inzet voor het IVN. Aan de uitreiking van deze erepenning besteden we dan ook graag even aandacht.
Proficiat Arie!
Met het carnavalsseizoen in aantocht, speelt het Varia-team hierop in. Zie de uitnodiging in deze convocatie voor
een bezoek op vrijdag vóór Carnaval aan het Tempeleersmuseum. Aanmelden kan tot 22 februari.
En na het grote feest dat Vastelaovend heet, zien wij onze leden graag in Sportcafé Jekerdal voor het jaarlijkse
hieringe biete op Asselegoonsdag na de woensdagavondtraining.
En over onze woensdagavondtrainingen: nu het langer licht blijft, nodigt dit ook uit tot trainen rond Jekerdal.
Voor onze onvermoeibare trainers is het natuurlijk ook dankbaar als er weer meer leden aansluiten voor het
werken aan hun fysieke conditie. Kom en zet je beste beentje voor!
Elle
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Ledenvergadering, 15 februari 2019.
Zoals Julia in haar nieuwjaarstoespraak heeft aangekondigd, zal zij alle belangstellenden uitnodigen voor een
gedachtewisseling over het toekomstige trainingsaanbod van onze vereniging. Onderstaand de uitnodiging met
details over de inhoud van deze raadpleging van de MSC-leden.
Voor een goede planning van deze bijeenkomst wil het bestuur graag het aantal deelnemers weten. Meld je s.v.p.
uiterlijk 10 februari aan als je van de partij kunt zijn. Dat kan mondeling bij de bestuursleden of via een e-mail
naar het clubsecretariaat: maastrichtseskiclub@outlook.com of van.duurling@ziggo.nl. Een telefoontje naar mij
kan natuurlijk ook: 043 85 05 001 Alvast hartelijk dank voor de medewerking..
Wij hopen op een goede opkomst en een constructieve vergadering.
Mede namens Julia, Annemie en Marcel,

Elle

PS: Op pagina 9 en 10 van deze convocatie vind je een terugblik op onze gezellige nieuwjaarsborrel, incl. de
speech van Julia waarbij zij ingaat op de aanleidingen tot bovengenoemde ledenvergadering.

Uitnodiging / Bijeenkomst i.v.m. ontwikkelingen rondom trainingsfaciliteiten MSC.
Tijdens de Nieuwjaarsborrel is melding gemaakt van de ontwikkelingen rondom de trainings- faciliteiten - baan en
trainer - van onze club.
Omdat dit alle leden aangaat, is er vanuit de voorbereidingsgroep - Paul Houx en Gerard Hermkens en
ondergetekende - een voorstel gedaan om met elkaar deze ontwikkelingen onder de loep te nemen en te kijken
welke ideeën er in de club leven t.a.v. de voortgang van de trainingen.
Concreet gaat het over:
 Wie gaat/gaan de trainingen voortzetten als Betty haar trainingsfunctie neerlegt (2020)?
 Hoe gaan de trainingen er inhoudelijk uitzien?
 Waar kunnen we die uitvoeren: plaats, accommodatie?
 Wie zou dergelijke trainingen kunnen/willen oppakken/ uitvoeren?
Kortom hoe zou het trainingsaanbod van MSC,
nu 3 x per week: dinsdagmiddag – woensdagavond –zondagochtend –
er moeten gaan uitzien.
Vanuit de voorbereidingsgroep is o.a. als uitgangspunt geformuleerd dat de accommodatie in de buurt zou moeten
zijn van een horecagelegenheid waar ook de binnen activiteiten van de club plaats kunnen vinden.
Het staat een ieder vrij om zijn /haar gedachten hierover met ons te delen opdat we de grootst mogelijke inbreng
van ideeën hebben en daar in de realisatie van de nieuwe ontwikkelingen gehoor aan kunnen geven.
De bijeenkomst vindt plaats op vrijdag 15 februari 2019 en start om 19:00 u. in de vergaderzaal bij Sportcafé
Jekerdal.
Namens het bestuur
en met vriendelijke groet,

Julia Schmidt

MSC-Jubilarissen 2019
Tijdens de Algemene ledenvergadering op 9 augustus a.s. mogen wij huldigen:
Annemie Bruls voor haar 40-jarig lidmaatschap,
Elly van den Essen, John Jennekens en Pieter Walters voor hun 25-jarig lidmaatschap
en Annette voor haar 10-jarig lidmaatschap
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Varia-middag 2 november

Excursie

Museum Sjoen Limburg

De kennismaking met “Sjoen Limburg” is de deelnemende MSC-ers goed bevallen. Een warm welkom met koffie
en vlaai bij Talentino. Dan een bezoek aan het imposante kloostergebouw van de Zusters Ursulinen uit 1870 en de
kapel met zijn kroonjuwelen: marmeren altaar van Leo Brom, Maastrichts orgel, kruisweg van Gertrud Januzewski
en getuigenissen van de verering voor de Heilige Angela de Merici, stichteres van de orde van Sint Ursula.
Een wereld van curiosa met een rijk Rooms tintje behoorde ook tot de verrassingen van het museum.
En last but not least de naamgever aan het museum “Sjoen Limburg”: 70 miniaturen op een schaal van 1:25
gemaakt door J. Nelis uit Brunssum met uitsluitend authentieke constructiematerialen zoals stro, klei mergel en
kalk. Zijn omvangrijk oeuvre omvat vakwerkhuizen, stadhuizen, kerken en kastelen.
Naast de Limburgse inbreng van een groot aantal maquettes van monumenten
en vakwerkhuizen uit het Limburgse land, herbergt het museum een overvloed
aan andere schatten.
De vele kerststallen van heinde en verre
oogstten bewondering. Er zijn kerststallen
van kunstenaars uit de hele wereld:
Brazilië, Thailand, China, Israël, etc.
Sculpturen uit brons, marmer en porselein
worden afgewisseld met beelden uit hout,
glas, metaal, gips, jute, brooddeeg,
terracotta en bananenblad. Van het Shonavolk uit Zimbabwe is er een serie
beelden van houtsnijwerk onder de naam “De ziel in hout”.
We bewonderden een
Napolitaanse kerststal in barokstijl
- gemaakt voor privé-vertrekken
van paus Johannes Paulus - en
dwaalden rond in een nostalgische
wereld van reli-gieuze kunst met
talloze beelden en iconen. We
waren allemaal voldaan!
Dank aan de heer Wiel Soudant
die ons deze middag niet alleen
mee nam op een tournee door
Limburg, maar ook op een wereldreis.
Dank ook aan Betty voor de organisatie van
deze boeiende Varia-middag!
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ENCI-bergloop 2018
4 november 2018 stond ik alweer voor de zevende keer aan de start van deze Maastrichtse traditieloop. Jammer
genoeg weer alleen……(dat was wel eens anders)………Op dezelfde dag wordt namelijk op Terschelling de Berenloop
gehouden en daar liepen Annette en Mirjam en ons oud lid Thea van Asselt de halve marathon. De ENCI-bergloop
is gelukkig een stuk korter (8,75 km) maar ook een stuk meer geaccidenteerd.
De week voorafgaande aan de bergloop hadden we wel samen (inclusief Thea) op de Sint Pietersberg/Observant
een trainingsloop gedaan met afsluitend vanuit het chalet het slingerpad naar boven. Toen zag ik het eerlijk
gezegd even niet zitten om de ENCI te lopen, maar ja, je hebt je opgegeven en dan ga je!
4 november was het gelukkig prima loopweer. Met zo’n 190 lopers (het wordt naar mijn gevoel elk jaar minder)
gingen we om 12 uur van start. Met meteen de fuik in over het slingerpad. Op zichzelf goed voor mij, want dan
doe je het tenminste rustig aan en kun je bekijken bij wie je tijdens de loop in de buurt kan/moet blijven lopen.
Want een beetje uitdaging moet er toch zijn.
Al met al heb ik in een lekker tempo gelopen en hoefde ik niet buiten adem aan de wandel voordat ik boven was.
Mijn eindtijd van 47.39 lag precies tussen die van 2017 (47.19) en 2016 (48.02) in en met de gerealiseerde 11
km/uur was ik dik tevreden.
Zoals een loper die kort achter mij finishte zei: “ik probeerde steeds bij je te blijven,
maar het lukte me niet je in te halen. Je had de loop goed ingedeeld.” Overigens
was dat de winnaar van de categorie M65 die weer in ere is hersteld. Jammer dat
John Jennekens niet meer mee kan doen. Dan hadden we nog eens een eerste plaats
gescoord bij MSC! Misschien toch iets voor Guus om volgend jaar een top drie
notering te lopen.
16 december sluiten we (Annette, Mirjam en mezelf) als hardlopers MSC het seizoen
gezamenlijk af met de Mescherbergloop,: start om 14 uur bij SVME Mariadorp,
lengte 15,6 km. Finish tussen 15.15 en 15.45! Komt dat zien!
Gerard Hermkens

(Het verslag van de Mescherbergloop vind je op pagina 6 en 7 van deze convocatie).
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Zondag 9 december

Eindejaarswandeling

Verslag: Julia Schmidt
Eindejaar-/verrassingswandeling!! 2018
9 December jl. was het weer zover. We gingen op stap met zo’n
veertien die hards van MSC om het Mescherlandschap te verkennen
en bij onze zuiderburen een drankje te gebruiken. Niet MSC-ers
kozen voor kerstmarkten. Ze wisten niet wat ze misten!!
Om 11:00 u exact vertrok de groep; aan-gevuurd/gestuurd door Elly
verlieten we het pittoreske Mesch en trokken de beboste hellingen op.
Het achterland is heuvelachtig, bossig en afgewisseld met mooie
uitzichten. We zagen de uitkijktoren van het Mescherommetje en het
Trichterbeeldje, een kapelletje vanwaar mooi uitzicht.
In ons geval op de aanstormende hoosbui
die we schuilend bij een trouwe oude
lindenboom weerstonden. Lekker nat
besloten we beschutting van een café op te
zoeken en vonden die bij brasserie
Planckthys in ‘s Gravenvoeren. Een
aangename pauzeplek, hoewel de aanbieding
”soep van de dag, onbeperkt voor € 8.50”
ons niet heeft verleid.
Langs merendeels voor allen bekende (De Swaen, afspanning!!) maar niet minder
geliefde weggetjes kwamen we weer bij wat meer uitzicht. De groep splitste zich. Voor sommigen wat korter, de
overigen een mooie lus erbij.
Achter het reservaat van Altenbroek
langs maakten wij af en toe mooie
dansjes rond een stegeltje. Die moet
je soms heel apart benaderen!!
Een omgevallen boom met prachtige
klimop en Maretak/Mistletoe konden wij
natuurlijk niet passeren dan nadat we
er wat van verzamelden en meenamen.
Het landschap met meanderende Voer blijft ondanks de
kale bomen prachtig. Veel
kleuren toch, door bebeste bomen en de verschillend gekleurde
takken. Boven bij de Schophemmerheide opnieuw een heerlijke
plensbui, hoewel het bos ons wel enigszins beschermde. We
maakten na allerlei kruip- en sluipdoor paadjes opnieuw een stop in
Vitschen bij “De Wandelaar”. Een verzameling van curiosa en
gezelligheid deed ons opnieuw goed, zodat we gelaafd de laatste
etappe aankonden.
Toch nog een regenbui; die voorspellingen van tegenwoordig
kloppen toch ook niet!
Rond 16:30 u. arriveerden we bij “ ‘t Piepke” in Mesch waar klanken
van de levende muziek ons naar binnen trokken en we ons laafden aan
een drankje en later een smakelijke en gezellige maaltijd.
Ook de kortere variant (o.l.v. Harrie) verging het uitstekend.
Namens alle deelnemers bedank ik de wandelleiders voor hun
gevarieerde wandelparcours, dat ondanks uitval in eigen geledingen,
uitstekend was verzorgd.
Verleden jaar hadden we sneeuw tijdens de eindejaarswandeling,
nu volop regen. Wat het volgend jaar zal geven, het blijft,
EEN VERRASSING!!
Julia
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Zondag, 16 december
34e Mescherbergloop

Starring:
Berichten van een toeschouwer

Mirjam, Annette en Gerard
Julia

Had me voorgenomen nu ook maar eens te gaan kijken naar de “ sportiefste” leden van MSC, in de zin van
inspanningen leveren op korte tijd.
‘s Morgens was de wereld in Margraten wit. Dat weerhield mij er niet van toch ook maar een beetje sportief te
doen en op de fiets naar het evenement in Eijsden af te reizen.
Heb nooit eerder in levende lijve zo’n evenement meegemaakt, maar dit deed heel ontspannen aan. Overal
mensen in sportoutfit en nog vrij veel met van die korte broekjes en blote hemdjes aan. Ik voelde de
blaasontstekingen al opkomen!!??
Hoewel ik vooraf geen contact had met “onze“ lopers nam ik aan ze toch wel in de menigte te kunnen ontdekken.
En jawel enkele minuten voor het startsein kon ik ze nog portretteren, toen nog schoon aan de haak!

Hoewel de sneeuw goeddeels was verdwenen bleef het toch frisjes. De start van de 16 km verliep smetteloos en
binnen enkele minuten was het starthok leeg. De laatste starters waren de 10 km-runners. Net vooraf begon het
te regenen — niet echt aangenaam - maar ja in december is alles mogelijk.
Voor mij een rondje Eijsden op de fiets waar de kerstmarkt volop bezig was, niet echt mijn ding. Na een goed half
uur werd het droog en begon zelfs de zon te schijnen. Inmiddels weer terug bij de start/finishlijn waar de eerste
renners van de 6 km onder aanmoediging van de L1-bus reporter alweer binnen liepen.

Hoewel het natuurlijk ook wat heeft de MSC-ers bij de finish op te vangen, koos ik ervoor om nog een
plaatje van ze te schieten in “vol bedrijf”!! Dus op het fietsje naar een strategisch punt. Eindeloze rijen
hardlopers passeerden.
Het is de moeite waard om de mens in die positie/actie voorbij te zien komen. De neiging om er af en
toe één te ondersteunen, heb ik maar onderdrukt. Het blijkt een grote variatie aan bewegingen om de
ene voet voor de ander te krijgen.
Onze renners deden het perfect, ze zagen er nog fris uit en het einde was al
redelijk in zicht. Ik heb ze dus niet over de finish zien komen maar dat is
ongetwijfeld gelukt. Proficiat van een enthousiaste toeschouwer!
De bloemen geef ik jullie in digitale toestand, vanuit mijn tuin,
die lijken eindeloos te blijven bloeien zelfs in de sneeuw.
Zijn er niet meer MSC-ers die deze uitdaging willen aangaan???
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Een korte impressie van de Mescherbergloop 2018
Gerard Hermkens
Julia heeft haar impressie geschreven vanaf de zijlijn.
Daarom een korte impressie vanuit “het veld”.
Mirjam en ik liepen de (tot mijn verrassing) tot 16,15 km verlengde loop. Annette de 10 km.
De voorbereiding was deze keer van ons allen niet om over naar huis te schrijven………maar ja, we hadden ons
ingeschreven en dan gaan we.
Het begon al goed: nog maar net gestart, begon het te regenen. In het eerste weiland werden de jonge koeien
toch wat wild van al dat volk dat door de wei snelde. Een koe begon aan een aantal schijnaanvallen. Gelukkig bleef
het daarbij!

Waren de eerste paden nog relatief hard en beloopbaar, daarna waren er stukken bij waar een skifanaat
van kon dromen: zo heerlijk glad. Vooral de laatste kilometers voor de finish (naar en in het plukbos) was
het kunst- en vliegwerk.
De extra lus in het parcours liep
prima.
De twee kleine aanpassingen in
de route waren wel erg modderig.
Zeker de eerste was naar mijn mening
ietwat te gevaarlijk (een roetsj naar
beneden) en zorgde voor een
opstopping.
De 10 km snelle lopers hadden daar
zeker last van getuige hun geschreeuw
om doorgang (zij gingen voor een
prijs, wij voor de uitdaging).

Wat we niet verwacht hadden: aan de start stond Julia gewapend met camera om
ons te ondersteunen. Natuurlijk was de oud MSC-trainer Gert Lammer in de weer
om foto’s te schieten. Strategisch opgesteld in het Savelsbos (2 passages) stonden
zowaar onze (oud)loopcollega’s Gerda/Geert-Jan/Leo en Marjo ons naar voren te
schreeuwen.! Hartstikke leuk en allen bedankt voor de support!!
Gerard
NB: Leo Schmitz heeft 3 korte filmpjes gemaakt tijdens de Mescherbergloop. Deze staan op onze website.
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Terugblik met dank aan:
> Fia en Gerrie voor het heerlijke hapjesbuffet
> de 47 MSC-ers die present waren om van deze
start van 2019 een feestelijke happening te maken
> Betty voor het maken van de foto’s
> Julia voor haar prima speech
> alle spontane “keukenhulpen”
> Huub Pustjens, beheerder van Sportcafé Jekerdal,
voor zijn gewaardeerde medewerking

Voorzitter Julia aan het woord:

Nieuwjaar 2019

Welkom allemaal!!

De tijd bestaat alleen maar omdat anders alles tegelijk zou gebeuren! Deze uitspraak staat
geschreven in de wanden van de afgravingsgrond bij de ENCI.
Het leek me een goede binnenkomer bij de aanvang van een Nieuw Jaar.
Bij het laatste punt van mijn verhaal kom ik erop terug. Dus hou hem even scherp!!
2018 een ongelooflijk zonnig en heerlijk warm jaar. Eigenlijk begon het al tijdens onze
langlaufvakantie in februari. Het weer was prachtig en de sneeuw in ruime mate voorhanden.
Of moet je in dit geval voor- voeten zeggen??
Uit de huidige weerberichten begrijp ik dat er nu ook al volop sneeuw ligt!! We moeten er alleen wel kunnen komen!!??
Alle Varia- en wandel-activiteiten konden vanwege al dat
mooie weer in blouse en deels korte broek gevolgd worden.
Slechts eenmaal gooide het weer roet in het eten, of te wel,
was het hondenweer, maar ja wat wil je in het jaar van de
hond!! Dat overigens nog niet voorbij is, pas op 5 februari.
Dat we weer zo genoten hebben van al die fysieke en
culturele activiteiten hebben we te danken aan onze
voorbereiders, zoals daar zijn: wandelleiders, langlaufbroertjes, Varia’s , trainers, de hapjes-zusjes en niet te
vergeten onze velo-captain. Applaus!!

Een andere belangrijke gebeurtenis in 2018 was de opening van de A2-tunnel; Willem Alexander kwam hem hoogst persoonlijk
openen. We bezochten de tunnel in aanbouw enkele malen onder de bezielende leiding van Paul. Indrukwekkend!! Verder zou je
kunnen zeggen dat een tunnel een fenomeen is dat onder de grond ligt en een ingang en een uitgang met elkaar verbindt. Hebben
wij daar als MSC verder iets aan of mee? Ik weet het niet. De tijd zal het leren!!
Verleden jaar berichtte ik over de inspanningen die we als bestuur geleverd hadden bij de gemeente Maastricht om de Tarievennota
Sport aan te passen aan onze wensen/behoeften en de trainingsaccommodatie, de atletiekbaan Jekerdal, veilig te stellen.
Tijdens de Algemene Ledenvergadering hebben we daar uitvoerig bij stil gestaan. Omdat het toen niet mogelijk was alles met
betrekking tot dit onderwerp door te nemen, is besloten dat verder en petit comité op te
pakken.
Ik kan jullie vertellen dat wij: Paul, Gerard en ook Betty, met elkaar in gesprek zijn geweest
en wat ideeën over de voortgang van de trainingsaccommodatie hebben uitgewisseld.
Wat daarbij ook naar voren kwam, is dat Betty - onze gewaardeerde trainer - in 2020 met
trainen zal ophouden. Ze vindt het dan welletjes en dat kan ik me goed voorstellen.
Dat houdt in dat niet alleen de accommodatie, maar ook de voortgang van de trainingen
in een nieuw daglicht komen te staan.
Uitgangspunt blijft: trainingsaanbod moet doorgaan maar de vraag is: hoe en door wie en
waar en wanneer? Omdat dit alle leden aangaat, heb ik voorgesteld met alle
belangstellenden in gesprek te gaan en te inventariseren wat de toekomstige behoeften,
ideeën en evt. mogelijkheden zijn. Energie anders, zou je het kunnen noemen, in het jaar
waarin de regering ook besloot de gaskraan te gaan sluiten.
MSC CONVOCATIE
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Ik zal vóór Carnaval een uitnodiging sturen om met alle belangstellenden hierover van gedachte te wisselen. Ik heb er alle
vertrouwen in dat we met elkaar een goed gesprek daarover kunnen voeren en een goed passend trainingsaanbod voor de
toekomst kunnen ontwikkelen.
Opnieuw hadden we een handvol jubilarissen te onderscheiden tijdens de ALV. De leden van 40 jaar lidmaatschap en langer nemen
toe. Geen zorgen: er is net een order voor clubspeldjes met “50 jaar lidmaatschap” de deur uitgegaan en binnengekomen. Dus we
kunnen nog jaren lang met elkaar door.
Ook dit jaar mogen we weer twee nieuw leden bijschrijven, zij waren al eens lid, zelfs 32 jaar. Zijn ze toen de weg kwijt geraakt????
En sinds 1 januari weer volwaardig MSC-er. Welkom Paul en Annemie Cuijpers!
Jammer genoeg was er ook een afzegger. (Jo Hos nam afscheid vanwege blessureleed).
De hardlopers, dat bedoel ik dus letterlijk, boekten weer grootse overwinningen op zichzelf en elkaar. Ik mocht aan de zijlijn staan,
vind ik niet erg, om dat spektakel mee te maken.
Bij de Ironman Maastricht van afgelopen jaar bleek een 5 km-variant door
de stad te zijn. De stoute gedachte kwam bij me op of we die met enkele
leden zouden kunnen uitlopen?
Meld je bij mij als je denkt: die uitdaging ga ik aan!!
De discussie of het überhaupt wel doorgaat, is nog in volle gang. Maar
trainen kan altijd!!
Opnieuw ontstaat er aan het einde van seizoen 2019, augustus
aanstaande dus, een vacature voor een bestuursfunctie.
Marcel stelt zijn zetel beschikbaar. Ik maak nu van de gelegenheid
gebruik om eenieder aan te sporen zichzelf eens diep te onderzoeken of dit een uitdaging voor je kan zijn. Wij zijn een geweldig
leuk bestuur en het is zo’n dankbare functie, dat ik aanneem
dat het nog dringen wordt!!
Lieve MSC-ers, we hebben weer een prachtig jaar gehad. Zoals ik aan het begin al zei kom ik
terug op de tijduitspraak: “De tijd bestaat alleen maar omdat anders alles tegelijk zou gebeuren!”
Dat zou toch geweldig jammer zijn, dan konden we niet tot ons door laten dringen wat het leven
- en met name ons MSC-leven - te bieden heeft.
Als afsluiter daarom het volgende gezegde: “De tijd? Die tijd? Zij komt en gaat jaar na jaar.
En wij? Proberen steeds weer opnieuw de tijd te nemen (in het nieuwe jaar) voor elkaar”!!!
Ook namens Elle, Marcel en Annemie iedereen een fijn, sportief, gezond MSC-jaar toegewenst.

MSC CONVOCATIE
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STIJN GOES PERU !
De tijd dat we in de weekenden jeugdige MSC-ers door het hele land begeleiden voor het
deelnemen aan skiwedstrijden ligt ver achter ons. Nu vraagt de volgende generatie, onze
kleinkinderen, om aandacht en met name leerlingen van het Stella Maris-college die met Global
Exploration hun blik op de wereld verruimen. Dit jaar mag Stijn de Moor, kleinzoon van Nico en
Henriëtte van der Linden, op ontdekkingsreis naar Peru.
Om de eigen bijdrage van € 1.800 per deelnemer bij elkaar te sprokkelen, heeft Stijn niet stil
gezeten en via onderstaand beroep hoopt hij op de steun van welgezinde supporters.
Namens Henriëtte: alvast hartelijk dank voor alle support!
Hallo allemaal,
Ik ben Stijn de Moor en op de dag dat ik 16 word, vlieg ik met het Stella Maris College naar Peru. Deze reis is in handen
van Stichting Global Exploration;

“Xplore - Together One World” is een project georganiseerd en uitgevoerd door Stichting Global Exploration,
namens de deelnemende scholen. Tijdens een drie weken durende reis maken de leerlingen van middelbare
scholen kennis met andere culturen en levenswijzen in landen in ontwikkeling. Ze leggen contact met lokale
leeftijdgenoten en werken samen met hen aan de uitvoering van uiteenlopende goede doelen.
In drie weken gaan wij een hoop doen en zien. We gaan naar een basisschooltje, en zullen daar onderhoudswerkzaamheden
uitvoeren, en voor de kinderen een feestdag organiseren. Ook gaan we naar Mama Alice in Ayacucho. Zij zet zich door middel van
verschillende projecten in voor straatkinderen, kinderen uit arme gezinnen en tienermoeders. Mama Alice biedt hen een
opleiding aan, zodat hun kansen op de arbeidsmarkt worden vergroot. Ook hier zullen we de handen uit de mouwen steken,
en meehelpen aan de opbouw van dit mooie project.
Het wordt geen relax-vakantie, maar een kennismaking met een heel andere cultuur, en naast een onvergetelijke ervaring,
zullen we vriendschappen voor het leven sluiten.
Iedere deelnemer sponsort €1800,- Dit bedrag halen we op door zelf activiteiten te ondernemen of bedrijven te benaderen. Ik ben
begonnen met een statiegeld-actie. Hier heb ik € 200,- mee opgehaald, dus de kop was eraf…. Om dit bedrag bij elkaar te krijgen
heb ik ook samen met mijn ouders bij ons thuis, drie avonden een “thuisrestaurant” gerund.
Wilt u mij ook sponsoren? Dat kan naar : NL64RBRB0825324254 t.a.v. Stijn de Moor, o.v.v. Stijn goes Peru.
Wilt u mij, mijn acties en avonturen volgen, dat kan op mijn Facebook site.
Alvast heel erg bedankt!!

Stijn de Moor

MSC mag drie nieuwe leden verwelkomen:
Paul Cuijpers,

Annemie Cuijpers

en

Jeu Lambrichts.

Allen veel mooie momenten bij MSC gewenst!
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UITNODIGING
Het is bijna Carnaval en het Varia-team vond het een goed idee om in deze
Carnavalstijd samen een kijkje te nemen in het Museum Wiel Habets.
Het museum toont een particuliere collectie van allerlei parafernalia rond het Carnavalsgebeuren van de Tempeleers,
verzameld over meerdere decennia.
Het museum is gevestigd in de Rechtstraat 21 d, Maastricht. We verzamelen om 14.00 uur op het adres.
De eigen bijdrage is € 5,- p.p. voor leden en introducés. Betaling kan ter plaatse.
De duur van de rondleiding kunnen we zelf bepalen. Zo lang we vragen hebben, zal dhr. Wiel Habets deze graag beantwoorden.

Aanmelden uiterlijk 22 februari a.s.


bij Kiky van de Ven: tel. 00 32 89 72 14 19,

marcel51vandeven@outlook.com



bij Betty Heinen:



bij Gerrie Boersma: tel. 043 32 19 198, 06 44 08 86 38, gboersmajanssen@gmail.com

tel. O43 36 38 160, 06 15 54 82 97, heinenbetty@ziggo.nl

Na afloop kunnen we samen - op eigen kosten – genieten van heerlijke koffie bij Espressobar Coffeelovers Plein 1992.

Mede namens de Varia-teamgenoten Betty, Gerrie, Lou en Paul,

Kiky

2019 Regio loopwedstrijden
6 januari

10:45-11:45

24 maart

11:00

30 maart

10:00-11:00

Poort naar Heuvelland Trial

Parelloop
Cauberg Trail run

31 maart 10:50-12:00-14:00 Venloop
28 april

14:00

10 mei

18:30-19:00

?11 mei

17.00

12 mei

11:00

26 mei

? 14:45

16 juni 11:00-12:15-14:15
30 juni
1 september
15 september

11:00
? 10:00-11:00

8.3-16.3-30km
5- 10 km
9-18-30km
5-10--21,1km

Treechloop
Maastrichts Mooiste
City Centre Trail'
Geuldalloop

Maas Marathon
Maasvalleiloop
Maastrichts Mooiste
Bemels beste
Den Drieschloop

Maastricht

10,7km
21,1--42,2km
5-15 km
5-10km--10 E. M.
7,5 - 15 km

12:00-12.40

10 november

11:00

17 november

13:00--14:00

15 december

14:00

ENCI bergloop
Berenloopterschelling.
Les 4 Cimes Herve
7 Heuvelenloop

Mescherbergloop

Borgharen
Maastricht
Bemelen
Maastricht

10-18-32km

11:00-12:00

Visé

Valkenburg

21.1-42,2 km
5- 10.6--21,132.2- 42,2km
4,5--8,8 km

3 november

Berg+Terblijt

5-10-21 km

Marathon-Berlijn
Marathon Meerssen

2/3 november

Venlo

6,5-9-11km

Sint.Pietersbear-trail

11:15

Valkenburg
Maastricht

9:15

13 oktober

Brunssum

11,5km

?10:00-11:30

29 september

Beek

Berlijn
Meerssen
Maastricht

10-21,1-42,2km Terschelling
16--33,892 km

Battice (B)

15 km

Nijmegen

15-10.4 km

Eijsden (NL)

Startgeld wordt door
MSC betaald
MSC CONVOCATIE
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Arie Boersma ontvangt
Tineke de Jong-penning
Arie Boersma ontving zondag 13 januari na afloop
van de traditionele Nieuwjaarswandeling van IVN
Maastricht de Tineke de Jong-penning uit de handen
van Jack Gerats, oud-wethouder en oud-voorzitter
IVN Maastricht.
De Tineke de Jong-penning wordt om de twee jaar
door IVN Maastricht uitgereikt aan mensen die zich
op een bijzondere manier inzetten voor IVN.

Deze keer viel de eer te beurt aan Arie Boersma als waardering voor
zijn jarenlange bestuurlijke inzet voor de 35 IVN-afdelingen in
Limburg.
Al bijna 15 jaar is hij als voorzitter van het District Limburg bezig
met het vormgeven van een duurzame organisatie met een gezonde
financiële basis, zodat natuureducatie goed uitgedragen kan
worden.
Ook heeft hij gezorgd voor het ontwikkelen van een
Landschapsgidsencursus Zuid-Limburg en die ook al drie keer
uitgevoerd, zodat afdelingen niet alleen kunnen beschikken over
natuurgidsen, maar ook vele landschapsgidsen als ambassadeurs
van het landschap.
Dit zijn slechts een paar voorbeelden van zijn vele activiteiten voor
IVN, daarom een terechte Tineke de Jong-penning drager.
Arie gefeliciteerd!
Namens IVN Maastricht en de commissie TdJ-penning
Jack Gerats, Harry Geelen, Stephan Prinsen en Tineke de Jong.

En namens MSC !
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