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Varia-middag, wandelen o.l.v. Lou de Sterke
Varia-middag
bestuursvergadering
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fietsdag
merci-moment
bestuursvergadering
wandelingen
algemene ledenvergadering
seizoenopening

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.

Het wilde niet echt winteren de afgelopen maanden.
Maar woensdag 30 januari was het wel bar en boos.
De sneeuw maakte verkeer nagenoeg onmogelijk, maar
deze zes die hards kwamen toch trainen in Jekerdal.
Betty, Marcel, Kiky, Christine, René en Gerrie:
un très grand CHAPEAU !!
Deelname aan trainingen en
andere activiteiten van de
Maastrichtse Ski Club
is voor eigen risico.
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Voorwoord van Marcel van de Ven
Beste Maastrichtse Ski Club-leden,
Na een paar prachtige lentedagen te hebben gehad, kunnen we nu langzaam onze winterspullen gaan omruilen voor
de voorjaars- en zomerspullen.
Er hebben al veel mensen hun tuin of terras op orde gemaakt zodat als de eenjarige plantjes komen deze meteen in
grond of bak gezet kunnen worden en het er dan weer vrolijk uitziet.
We hebben een uurtje langer licht en dan kan de groep van Betty weer de Sint Pietersberg op, wat wel veel leuker is dan
rondjes draaien op de atletiekbaan. Ook Jacques hoeft met de langlaufgroep niet meer op de beton te gaan lopen en
kan genieten van het moois dat de berg ons te bieden heeft.
Voor alle activiteiten die nog op het programma staan, hopen we dat deze met goed weer kunnen gebeuren en er een
goede opkomst is. En laat jullie verrassen door het Varia-team.
Wat een geweldige opkomst bij het vastelaovendsmuseum van Wiel Habets: geweldig!
Tot slot zeg ik Carpe Diem voor iedereen.

Marcel

Pasen 2019
Limburgia - Kanne
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Varia-middag, 1 februari 2019

Nederlands Mijnmuseum Heerlen
Verslag van Tilly Vanderbroeck-Wolffs

De Varia-middag van 1 februari bracht ons naar het Nederlands
Mijnmuseum in Heerlen, dat gevestigd is in het schachtgebouw
van de Oranje Nassau mijn 1.
Na de ontvangst kregen we allereerst twee films te zien.
De eerste film van de Staatsmijn Maurits dateerde uit 1927. We
zagen dat alle arbeid toen nog handmatig gebeurde: met de hak
en de pneumatische hamer moest de steenkoollaag los gehakt
worden. Dat was een zwaar en gevaarlijk werk, zonder helm en
onder moeilijke omstandigheden.
In de tweede film van veertig jaar later zagen we een heel moderne
mijn waar gedolven werd met de schaafmethode-techniek. Met de
schaaf werden de kolen losgemaakt en de mijnwerkers droegen
helmen en een lamp voor hun veiligheid.
Ook had iedere mijnwerker een genummerde penning zodat
gecontroleerd kon worden of iedereen weer veilig boven kwam.
Met de lift gingen 52 personen tegelijk naar beneden. Lift en schacht hadden vier
verdiepingen met op iedere verdieping plaats voor 13 personen. De lift ging met
een enorme snelheid op en neer. Ook was er een lift voor het materiaal.
Aansluitend kregen we uitleg over allerlei gereedschap. Ook de verschillende
soorten kool konden we zien.
Tot slot gingen we naar het naastgelegen gebouw waar we uitleg kregen over de
werking van de schacht.
We zagen de originele ophaalmachine uit 1897: een enorme trommel en
dikke kabels die de lift naar beneden en boven trokken.

Het was een indrukwekkende middag!
Als laatste wil ik het gevaar van de mijn
laten zien met het bidprentje van mijn
buurjongen die verongelukte onder vallend
gesteente.
Tilly Vanderbroeck-Wolffs
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Langlaufen in de Dolomieten, Dobbiaco/Toblach van 01 tot 10-02-2019 Verslag: Julia Schmidt
Opnieuw was de keus voor de langlaufreis op Dobbiaco gevallen. Een oord met zoveel langlaufmogelijkheden blijft trekken.
Vanwege afstand en onverwachte weersomstandigheden werd voor een extra overnachting op zowel de heen- als terugreis
gekozen. Beide keren in Altenstadt (Zuid-Duitsland).
Hoewel de radio wel melding maakte van problemen op de Brennerpas waren er op de weg geen tekenen van beperkingen waar te
nemen. Ruim na de tolpoort, waar iedereen natuurlijk weer in de verkeerde rij stond, stond het stil!!
Aan de overzijde ging de verkeersstroom gewoon door. Na zo’n twee uur waren wij sluipenderwijs aangekomen bij een
benzinestation waarna de weg was afgesloten. Naïef als wij zijn, gingen wij ervan uit dat we via het station weer onze weg konden
vervolgen, dat lukte wel maar dan via de andere zijde waar wij weer op de “terug”weg belandden. Doorgaan bleek geen optie, ook
de overige passen bleken niet toe-/doorgankelijk.
Snel werd plan B uitgetrokken en terug naar het dorp waar we die ochtend heerlijke taart en koffie hadden genuttigd: Mieming vlak
na de Fernpas. Wies voelde de nostalgie opkomen, had vroeger veel in dat dorp bij de burgervader gelogeerd. Die had echter
onvoldoende plek maar met de achterbuurman kwamen wij snel overeen. Het was even wennen dat we niet in Dobbiaco zouden
slapen maar ook wel weer “avontuurlijk”.
De twee treinreizigers bleken ook oponthoud te ondervinden maar konden uiteindelijk wel in Dobbiaco aankomen, laat in de
nacht/vroeg in de ochtend.
De volgende dag vrij baan over de Brenner met kilometerslange vrachtwagen–files op de
vluchtstrook. Rond het middaguur arriveerden we in een witter dan wit en diep onder de
sneeuw gelegen Dobbiaco, prachtig!
Daags te voren nog pakken sneeuw, nu niets anders dan een stralend blauwe lucht met
heerlijke zon. We zouden het de hele week zo houden.
De eerste dag maar rustig aan met de bus naar San Candido/Innichen en vervolgens met
de langlaufski naar de Toblacher See/Lago di Dobbiaco, waar we ook de anderen troffen.
Een dag met de bus naar de Pragser Wildsee/Lago di Braies en dan heerlijk de afdalingen
naar een lunchcafé. Uiteindelijk weer helemaal terug naar Dobbiaco langs een mooie
heuvelkant met steeds zicht op ons einddoel. Vlak voor het einde getrakteerd op iets wat
je Alpenglühen zou kunnen noemen.
Prachtige dag.
Zo maakten we ook een tocht
vanuit S. Vito/ St. Veit/ Sexten|Sesto naar de Talschulshutte.
De immer gewenste SonnenloipePista del Sole bleek een prachtig
en zonnig dagparcours tot bij de
Oostenrijkse grens Winnebach/
Prato Alla Drava. Ook de weiden
rondom Dobbiaco - die voorgaande jaren te weinig of geen
sneeuw bevatten - vormden een prachtig parcours.
Het val-percentage is minimaal geweest, dus geen sprake van blessures.
Kortom de langlaufers zijn zeer aan hun trekken gekomen.
Maar er gebeurde meer op deze reis:
= De wandelaars trokken erop uit met bus en wandelstok, aangevoerd door de
Maters Familias van onze club: Wies en Thea; zij blijven onverwoestbaar.
= Dan blijken er altijd weer pechvogels te zijn die niet kunnen wat ze willen door
fysieke ongemakken. Paul, Jacques en Irma waren de “ongelukkigen”.
= Marlou heeft na veel wikken en wegen, uitproberen, toch wel of niet doen!! …… haar langlaufski´s in Dobbiaco achtergelaten. De
gehuurde ski´s bleken zo goed te bevallen dat de liefde voor haar eerdere paar verbleekte. Een traumatische én gelukkige ervaring.
= Konditoreien blijven aantrekkelijke oorden, ondanks de afwezigheid van Harrie en Alice die ons meestal voorgingen naar deze
zoete verleidingen.
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In de avonduren, als de buikjes weer overvloedig gevuld waren en de
dag alweer was doorgenomen, herleefde de clubhistorie. Menig berg-,
ski- en ll-tour is weer doorgenomen alsook het ontstaan van ons aller
MSC. Het blijft boeien.

Het weer was overigens onze grote weldoener en die schijnt
voor alle “vogels”!!
Er bleek ook een `zangvogel` in ons gezelschap te zijn
neergestreken. We hebben haar niet kunnen overhalen om
een zangoptreden voor ons te verzorgen, maar wel om de
traditionele slottoespraak te verzorgen om onze Langlaufbroertjes, Paul en Frans, in het zonnetje te zetten en de week door te
nemen.
Een toespraak uit het hart, dank je wel Jacqueline!
Thuisblijvers, wij hebben genoten en hotel Urthaler voelde
wederom aan als ons tweede t’huis.
Namens Wies ,Thea, Frans, Paul, Jacques, Irma, Corrie, Marlou
en Jacqueline,
Julia

Lief en Leed

Bericht van Paula Misdom

Het heeft mij bijzonder goed gedaan dat ik telefoontjes en mails heb
ontvangen na mijn verkeersongeval, waarvoor ik iedereen wil bedanken.
Ook de kaart die het bestuur mij toestuurde deed me heel goed.
En niet te vergeten het “Opkikkertje” van Marie-Paule en Lou dat me
iedere dag toelachte!
Mijn vingers zijn nog wat verstuikt aan beide handen maar ik kan ze
weer gebruiken.
Ik heb een letselschadeadvocaat moeten inschakelen want ik krijg
geen proces-verbaal toegestuurd i.v.m. de privacy, want die stuurt
het verbaal naar de rechtbank in Tongeren.
Heel veel groeten voor iedereen die mij steunde.
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Ledenvergadering 15 februari 2019

Verslag: Julia Schmidt

Vrijdag, 15 februari 2019, waren een 16-tal leden in het Sportpark Jekerdal bij elkaar om van gedachten te wisselen over
de voortgang van de trainingsactiviteiten en het trainersaanbod van MSC.
Aan de hand van de volgende agenda:

Inleiding

Discussie

Samenvatting

Vervolg

werd de vergadering geopend en startte Julia met een korte toelichting op de aanleiding.
Met Jacques Mulders (trainer Nordic Walking) is een gesprek geweest waarin hij duidelijk heeft aangegeven zijn huidige
trainingsschema voort te willen zetten. Te weten: dinsdagmiddag en woensdagavond.
Jacques merkt wel op dat hij het niet motiverend vindt om voor één belangstellende zijn activiteit te moeten uitvoeren.
Mocht dit zich (geregeld) voordoen dan stopt hij met die training.
Hij hoopt overigens de NW-trainingen nog lang voort te kunnen zetten want het geeft ook voor hemzelf een goede stimulans
om de conditie op peil te houden, maar hij hecht ook aan het belang van de sociale kant van deze activiteit.
Aanwezigen bepleiten de voortgang van deze activiteit, zien wel het niveauverschil van de deelnemers hetgeen zich tot nu toe
spontaan heeft opgelost: verschillende groepjes.
T.a.v. de trainingsactiviteit van Betty en de voortgang daarvan bepleiten de aanwezigen die ook. Doorgaan met een training
ook al is die niet specifiek voor het skiën, lijkt een goede aanvulling op de NW en so wie so goed voor de algehele conditie.
Spontaan blijkt er, door afwezigheid van Betty Heinen in de afgelopen week, ook al invulling gegeven te zijn aan de training
door één van de trainingsmaatjes, wat eveneens goed beviel. Doorgaan en binnen de trainingsgroep bekijken hoe die kan
worden ingevuld, wordt unaniem ondersteund.
De tijdstippen waarop de trainingen plaatsvinden, lijken zodanig ingeburgerd dat verschuiving - ook evt. naar andere
dagdelen - totaal niet gewenst is.
Kortom: trainingen in de huidige vorm handhaven en onderling bekijken wie en hoe de training er na (trainings)-vertrek
van Betty Heinen zou kunnen gaan uitzien.
De financiële paragraaf van de huur van het Jekerdal complex na de invoering van de Tarievennota Sport van Gemeente
Maastricht wordt met bijbehorende cijfers onder de loep genomen en kritisch bevraagd.
Uiteindelijk blijkt, door deelname van de Ferro Mosae-groep, het financiële plaatje voor de atletiekbaan en bijbehorende
accommodatie voor de aanwezigen acceptabel te zijn.
Een bestuursafvaardiging zal bij de betreffende instanties blijven proberen de uitgaven voor deze activiteit te verminderen.
Julia / Annemie.
Samenvatting van de avond:
* Het was fijn op deze manier met elkaar ideeën en standpunten te kunnen uitwisselen. Inzage te krijgen in elkaars en
bestuurs-overwegingen .
* De conclusie leidt ertoe dat de trainingen op dezelfde tijdstippen en locaties worden voortgezet. Dat de financiële
paragraaf vooralsnog geen beletsel vormt.
* Dat de deelnemers aan de woensdagavond-trainingen van Betty Heinen met elkaar in overleg gaan hoe deze na haar
vertrek uit eigen geledingen op te vullen.
* Het bestuur blijvend op zoek zal gaan naar alternatieven om de financiële consequenties van de Tarievennota Sport
Maastricht zo beperkt mogelijk te laten zijn.
Julia Schmidt

25 februari 2019

= Aanwezig: Wiel Birkhölzer, René Bisschops, Gerrie Boersma, Annemie Bruls,
Elle Daemen, Wies Daemen, Ine Hofman, Paul Houx, Henriëtte van der Linden,
Ton Martin, Jacques Mulders, Harrie Sangers, José Smeets,
Julia Schmidt, Kiky van de Ven, Marcel van de Ven.
= Van 15 leden was een afmelding ontvangen.
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Varia-middag 1 miert

Bezeuk MSC aon ’t museum euver de Tempeleers
Ripportaasj: José Smeets

Vriedag 1 miert 2019 vastelaovend steit veur de deur en wie kinste ’t bedinke! ’t Varia-team heet e bezeuk gepland aon ’t museum
vaan Wiel Habets euver de Tempeleers. Dit museum kinste vinde in de Rechtstraot in Wieck en weurt gerund door Wiel Habets. ’t Is
eve zeuke want ‘t ligk versjole achter ’n sjoen zaak in ’n appartemintehoes op de ierste etaasj. Um 14.00 oor koume ‘n 20-tal
MSC’ers biejein. Ze goon gezamelijk d’n trap op en trejje binnen in ’t Riek vaan de Tempeleers.
Teminste zoe veult ‘t es te de hal in löps. Metein steis te tösse de drapeaus, veendelkes, medaaljes en nump mèr op versjeie
kiksjozerije alles euver vastelaovend. De hal, de gaank en de hoeskamer, alles is verseerd mèt vastelaovend “gadgets” um e good
Mestreechs woord te gebruke. Gei plekske moer is vrij gelaote.

Veer zien:
> De veendelkes die aon de Zaate Hermeniekes weurde oetgereik es ze op
dinsdag op ‘t Vriethof hun konzèr gegeve höbbe
> D’n ierste drapeau vaan zaate Hermenie “Katerjach”
> De versjèllende medaaljes die edere Hoeglöstigheid maag oetreike aon femilie, vrun en bekinde, medaaljes mèt kèttel of mèt
tuiwke en mèt piezel
> ’t Sjabbeleer dat speciaol veur elke Prins weurt gemaak. Dat sjabbeleer blijf vaan höäm en dat höbbe de aajt-Prinse um es ze
es Tempeleer in actie koume
> Beeldsjes vaan bekinde Mestreechtenere wie “De Piele”, “ ’t Mooswief”, “Minckeleers “
> Hiel bezunder medaaljes die de Tempeleers oetreike aon Mestreechtenere die ziech positief ondersjeie in wat ze veur
Mestreech höbbe gedoon
> Momus kanon in versjèllende gruutdes vaan hiel klein tot bès wel groet
> ‘ne (aofgedaankte) scepter vaan de Prins. Dee waor verslete en toen kraog Wiel häöm veur zien collectie
Te väöl um op te numme. En miste e bepaold veurwerp, neum ’t op en Wiel liet ‘t diech zien. Ouch heet heer bij eder veurwerp e
verhaol en dat maak ’t bezeuk nog interessanter.
Meh Wiel kin vaan de MSC-lede ouch nog gèt liere, want ouch zie vertèlle leuke anekdotes, die Wiel daan weer neet kin en dat
maak ‘t bezeuk tot ’n klein vastelaovendzitting!
Heer vertèlt ouch tot de Zaate Hermeniekes ’t ummer meujleker kriege door de kare mèt hèlle popmeziek. Dat is jaomer en de
Tempeleers vraoge de vastelaovendvierders gèt mie respec te höbbe veur mekaar.
Wie kump Wiel aon al die spölle? “Jeh” zeet heer “eigelijk is miene Pa daomèt begonne en umtot iech d’n ajdste bin, kraog iech al
zien spulle wie heer d’r neet mie waor. Die höbbe lang in doeze gezete, meh veurig jaor dach iech jaomer tot niemand al dat sjoens
kin zien. Iech höb alles oetgezeuk, gerangeerd en opgehaange. Iech geneet zelf ederen daag devaan. “En dee dao hèlt de wach” en
heer wijs op ‘ne pelitie in vol ornaat, dee in de hoeskamer steit.
Wiel krijg ouch väöl vaan Mestreechtenere die wete tot heer alles verzamelt en heer ruilt spulle mèt aander vastelaovendvereiniginge, wie b.v. “De Winkbülle” vaan Heële of de vereiniginge vaan de Mestreechse buurten. Meh Wiel blijf zeuke en hèlt
ziech aonbevole veur alles wat mèt vastelaovend te make heet.
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Vaan al die verhaole heet ederein doors gekrege en nao tot Betty Wiel bedaank heet mèt ’n fles wien goon de MSC’ers content nao
boete. E lekker drenkske zal zeker smake!
Wiel en Varia-team bedaank!

José Smeets

En wie ’t ziech huurt: zoe geve veer ’t door aon de jäög!

Carnavalsmuseum
Ik zag in het museum : prinsen mutsen, Carnavals speldjes,
bijzondere medailles, de oude, echte prinsen scepter(met reipe
rok), het echte goovie pak van de drie goovies. Ik heb zoveel
gezien dat ik het niet allemaal op kan noemen. Maar ik heb nu
ECHT zin in carnaval.
Alaaf
Jade Boersma

MSC – MERCI-MOMENT

?? !! ??

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 10 augustus jl. heeft Julia Schmidt uitleg gegeven over de
gebudgetteerde post “Merci-moment”.
De jaarlijkse trainers-bestuurdag wordt uitgebreid naar alle leden die actief zijn in het organiseren van MSCactiviteiten, zoals trainers, het Varia-team, de wandelleiders, de organisatoren van langlaufreizen en fietsdag,
evenals het verwenteam van de Nieuwjaarsborrel en de contactpersonen bestuur/commissies.
Voor hen zal een bijeenkomst worden georganiseerd, exclusief partners.
Nu dit idee de bijval vond van de Algemene ledenvergadering hebben Julia en Annemie plannen gesmeed voor dit
eerste MERCI-MOMENT op zaterdag, 29 juni a.s.
De betrokken leden kunnen binnenkort een uitnodiging per e-mail tegemoetzien voor het eerste
MSC – MERCI-MOMENT
met het verzoek aan te geven of zij hieraan kunnen deelnemen. Het wordt een actief middagprogramma met
avondvervolg.
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Uitnodiging Voorjaarsvariawandeling met Lou de Sterke.
Op de hopelijk zonnige vrijdagmiddag van 3 mei verzamelen we ons om 13.30 uur in Valkenburg
voor de Hanosvestiging aan de Beekstraat.
Parkeren kan in de Generaal de Ceveslaan, deze ligt aan uw linkerhand vanuit
de Beekstraat, direct na de spoorwegonderdoorgang. Rechts parkeren, half op
de stoep. Is daar geen plaats dan rijdt u na de tweede rotonde linksaf
Broekhem in, daar kunt u gaan staan op de grindparkeerplaats van
Fletcherhotel de Burghoeve, waar we na afloop van de wandeling nog iets gaan
drinken.
Vanaf de Hanosvestiging lopen we door het prachtige heuvellandschap naar
Schimmert. We kunnen genieten van weidse vergezichten en misschien nog
wel wat bloesempracht.
Na de koffie in Schimmert, lopen we door het Ravensbos terug naar
Valkenburg. Ook dit traject is zeer de moeite waard.
Neem uw wandelstokken en goede zin maar mee, voor deze laatste keer dat
Lou de Variawandeling leidt.
Graag tot ziens op 3 mei om half twee.

Lou de Sterke

Lou Merci !
In bovenstaande uitnodiging laat Lou weten dat hij voor de laatste keer een Varia-wandeling leidt. Dat is natuurlijk
erg jammer. We zullen zijn mooie toeren missen. Als een echte dendroloog verzorgde Lou een boeiende bomenwandeling door het Maastrichtse stadspak, hij leidde ons rond in de heuvels bij Vijlen, wees ons de weg in “De
Hoefaert“ bij Gellik, vond mooie routes voor ons rond Meerssen en Bunde en ging voor van Tivoli naar het
kunstpark bij Château Sint Gerlach. Voor al deze mooie middagen hartelijk dank van ‘tout’ MSC.

Uitnodiging MSC-fietsdag

– zondag, 23 juni 2019

De jaarlijkse fietsdag zal opnieuw georganiseerd worden door Jef Smeets.
Is dus weer in uitstekende handen.
Namens Jef kunnen we nu al laten weten:



Details over de – nieuwe – route, plaats en tijd van vertrek volgen over enkele weken per e-mail.
De fietsdag gaat door bij goed weer, dat wil zeggen dat een enkele regenbui geen probleem zal opleveren.
Is het echter op zondag, 23 juni, hondenweer dan wordt de fietstocht uitgesteld.









E-bike of andere bike, de fietser zelf
draagt een fietshelm.
Zorg voor een achteruitkijkspiegel op je
fiets. Ze zijn er in alle soorten en maten.
Ze kosten maar een paar euro’s maar
voor je veiligheid zijn ze goud waard.

Voor de MSC-fietsdag geldt traditiegetrouw geen eigen bijdrage.
Afhankelijk van de route wordt bekeken hoe we lunchen: cafeetje of
“zittuut” in een wei. Info volgt.
De afstand voor deze dagtrip zal rond de 50 km liggen. Doordat er in
regelmatige pauzes voorzien wordt, is het geen te moeilijke opgave
voor iemand die regelmatig fietst.
Aanmelden is niet nodig. Kom op tijd. Waar en wanneer? : info volgt.

En last but not least: we gaan samen op stap om aan onze fietsdag plezier te beleven. Dat ons dit wel
toevertrouwd is, bewezen de vorige edities van de MSC-fietsdag. Veer zien us!
MSC CONVOCATIE
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Varia-middag

5 april

Fietsmiddag

Verslag: Elly van den Essen

Om 13.30 uur hadden zich 10 man verzameld op de parkeerplaats bij Betty. We gingen meteen bij het Oranjeplein
de Groene Loper op richting de Geusselt, toen langs het Apple hotel naar Amby. Even dachten we dat we Jacques
in zijn tuin gingen bezoeken, maar Betty sloeg af richting Heer naar de prachtige fietsroute langs de rand van het
Savelsbos. De eerste korte stop was bij de molen tussen Heer en Gronsveld.

Daar werden door de Varia-commissie lekkere wafels uitgedeeld en konden enkelen een sanitaire stop in de bosjes
maken. Verder ging het langs de mooie bloesem naar Eijsden. Nadat we nog een rondje langs het kasteel van
Eijsden gemaakt hadden, kwamen we in de rammelende kinderkopjesstraat, de Diepstraat.

Daar parkeerden we de fietsen voor restaurant La Meuse en hebben we ons de koffie en andere drank goed laten
smaken. Vervolgens retour langs de Maas. Vlak voor Maastricht zwaaiden al wat fietsers af, die zo een kortere
route naar huis hadden.
Variateam weer bedankt, vooral Betty en Kiky,
namens Marcel, Annemie Bruls, Annemie Cuijpers, Paul, Jef, Ton, Elfriede en Elly

Het gouden jubileumfeest van MSC
 een mijlpaal, waar we naar uitkijken
 het moet een onvergetelijk feest worden
 gezien de MSC-feesthistorie hebben we een naam hoog te houden
 zoveel mogelijk leden en hun partners zullen meedoen
enz. enz.
Binnen het bestuur gonst het al van de ideeën en Julia en Annemie
– als zelfbenoemde “activiteitencommissie” een echte onstuitbare
tandem – wikken en wegen alle mogelijkheden.
Wat zij nu namens het MSC-bestuur al kunnen laten weten:
het gouden jubileumfeest vindt plaats op
VRIJDAG, 29 mei 2020 (vanaf 17 – 18 uur)
Houd deze datum vrij !

MSC CONVOCATIE
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Corrie en Gertien (en fotograaf Harrie) op pad bij het voorwandelen op 28 maart bij Manderfeld

UITNODIGING

WANDELWEEKEND MANDERFELD

De wandelleiders zijn actief op zoek geweest
naar een bestemming voor het wandelweekend
en hebben deze gevonden in Manderfeld. Dit
plaatsje ligt bij Büllingen in nagenoeg de meest
oostelijke punt van de Ostkantons in België.
De omgeving van het plaatsje Manderfeld in de
Hoge Ourvallei, onderdeel van het Natuurpark
Hoge Eifel, wordt ons wandelgebied.
We gaan het weekend van 26/27 oktober
logeren in hotel Eifelerhof (tegenover de kerk)
in Manderfeld.
De vertrektijden voor de wandelingen op
zaterdag en zondag zijn vastgesteld op 10.00 u. De wandelingen worden kort voor het wandelweekend nogmaals voorgelopen.
Informatie over de routes kunnen wij dan nu niet geven. De afstanden die wij nastreven zijn 14 km voor de langere wandelingen en
9 km voor de kortere versies. De definitieve afstand en moeilijkheidsgraad zijn dan bekend in het betreffende weekend en de
deelnemers kunnen dan beslissen welke afstand zij willen wandelen.
De routes zijn zeker niet geheel vlak, maar wel afwisselend door bos en wei met mooie uitzichten en zoveel mogelijk over niet
geasfalteerde paden. Neem je wandelstokken mee als je deze gewend bent.
Voor de kamerreservering willen we graag de aanmeldingen tijdig ontvangen. Toewijzing vind plaats op basis van binnenkomst van
betaling - vóór 1 juni 2019 - van € 25,- per persoon op bankrekeningnummer NL33 SNSB 0858 0104 45 t.n.v. E. Daemen.
Het hotel beschikt over tweepersoonskamers, deels ook driepersoons en 1 familiekamer. De
familiekamer is opgedeeld in twee slaapkamers, die via een gezamenlijk halletje toegang geeft tot
één badkamer voor gezamenlijk gebruik. De meeste kamers zijn uitgerust met bedden die uit
elkaar geplaatst kunnen worden.
Alle overige kamers zijn voorzien van badkamer met toilet.
De prijs bedraagt € 55,- per persoon voor de twee/meerpersoonskamers op basis van halfpension,
resp. bij bezetting door één persoon geldt een toeslag van €15,- per nacht.
Verblijfskosten kunnen persoonlijk in het hotel worden afgerekend.
Vegetarisch en glutenvrij eten is mogelijk maar moet wel bij de betaling vermeld worden.
Lunchpakket voor zondag kan ter plaatse besteld worden.
Bij het voorwandelen kwamen wij geen mens tegen en ook autoverkeer is er zeer gering. Wij vonden slechts één behoorlijke
schuilgelegenheid voor een picknick dus reken op pauzeren in de open lucht. Denk dan aan een zitmatje of “zittuut”. Ook zijn er
onderweg geen café’s want het gebied is zeer dun bevolkt.
Kleed je goed, eventueel warm en regenbestendig.
Parkeergelegenheid is aanwezig voor en opzij van het hotel. Overweeg carpoolen! De afstand via A2/E25, E 40, A27/E42 en afslag
St. Vith is 112 km en kost je tussen 1.20 en 1.30 uur.
Mede namens Corrie, Elly en Gertien,
MSC CONVOCATIE
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Wandelen rond SWEIKHUIZEN

met Corrie Mommen en Elly van den Essen

Zondag, 14 april

Verslag: Elly van den Essen

Om 11.00 gingen 6 wandelaars van start vanaf het kerkplein in Sweikhuizen
voor de wandeling van ca. 14 km. en om 13.00 uur volgenden er nog 10 voor
de wandeling van 10 km.
De route begon met een kleine daling, maar al snel ging het berg op, waar
meteen al van een prachtig uitzicht - o.a. op de eeuwenoude carréboerderij
“De Biesenhof” - genoten kon worden. Daarna ging het licht stijgend het
heuvelachtige bos in.
Als er op de routebeschrijving stond “bij afgebroken
boomstam rechts” dan was dat toch wel erg opletten,
want na de laatste flinke storm waren er wel veel
afgebroken boomstammen. Dat heeft er ook voor
gezorgd dat de wandelaars van de korte route toch even
de weg kwijt waren, maar via een zelfs mooiere alternatieve weg,
toch weer snel op de eigenlijke route kwamen.
De korte wandeling maakte een koffiestop bij Gasterij Kasteel Terborgh. De 14- km.
wandelaars liepen van daaruit een extra lus, langs de Geleenbeek naar de visvijvers, door
het Krekelbos en om de Krekelberg. Zij hebben natuurlijk ook een mooie locatie gevonden
om de dorst te lessen.
Beide groepen liepen daarna nog via het
Danikerbos richting de voormalige
steenfabriek
Sint Jozef weer richting de Geleenbeek. Langs de manege Ten
Eysden en de Kinderboerderij ging het toen terug naar Sweikhuizen,
waar beide groepen tegelijkertijd aankwamen.
Hoe hebben we het zo kunnen plannen!
Het was weer mooi en gezellig en de weergoden waren ons gelukkig
ook goed gezind. Wat willen we nog meer !

De wandelleiders willen jullie hierbij alvast herinneren aan de dagwandeling op 16 juni.
We moeten nog voorlopen, maar hoogstwaarschijnlijk gaan we naar de Brunsummerheide.
De wandelleiders,

MSC CONVOCATIE

Harrie, Corrie, Gertien en Elly
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