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wandelingen met Corrie, Elly en Gertien
Algemene Ledenvergadering in Sportcafé Jekerdal om 19,30 u.
Seizoenopening
Den Drieschloop, Valkenburg
Varia-middag
Bestuursvergadering
Sint Pieters Bear Trail, Maastricht, 10-18-32 km
Varia-middag
Marathon Meerssen, 5-10-21-32-42 km
Bestuursvergadering
Wandelweekend Manderfeld
Varia-middag
Berenloop, Terschelling
ENCI Bergloop, Maastricht, 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. Informatie wordt graag verstrekt door Gerard Hermkens,
gerardhermkens@home.nl, 06 53 94 77 30.

Merci-Moment 29 juni 2019

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, ledenmutaties, wandelweekend Manderfeld
Varia-middag 3 mei, wandeling met Lou de Sterke, verslag Julia Schmidt
Varia-middag 7 juni Excursie Familiemuseum Eijsden
Uitnodiging Seizoenopening 18 augustus AANMELDEN!
Hardloopgroep 2019, verslag Gerard Hermkens
Wandelen 16 juni, Brunssummerheide, verslag Julia Schmidt
Fietsdag, 23 juni, Raarveldroute
Vrije nieuwsgaring: klaprozen en Eerste H.Communie Pieke van de Ven
Merci-moment, 29 juni, verslag Gertien van Hilvoorde
Wandelingen, 4 augustus, Vaals, Varia-middagen

Bijlagen:

Uitnodiging en agenda Algemene Ledenvergadering, vrijdag 9 augustus 2019, 19.30 u.
Jaarverslag 2018-2019 en plannen 2019-2020
Concept Notulen Algemene Ledenvergadering 10 augustus 2018 – ter vaststelling tijdens de ALV

ALV-papieren: financieel resultaat, balans en begroting nieuw verenigingsjaar worden per e-mail toegezonden
op 5 augustus a.s. Voor leden zonder e-mailadres zullen de financiële gegevens beschikbaar zijn
tijdens de ALV.

Voorwoord van Annemie Bruls
Wat hebben we toch een fijne club, men ziet elkaar, men leeft met elkaar mee. Soms zit de ene in de lappenmand,
dan weer een ander. Maar de onderlinge belangstelling en betrokkenheid is heel fijn te noemen.
Als bestuur zijn we er trots op dat de leden elkaar helpen en bijstaan.
Momenteel zijn we volop bezig met de voorbereidingen voor het 50-jarig jubileumfeest.
Het mag en moet iets moois, iets onvergetelijks worden, zodat we er nog lang op terug kunnen kijken.
En dat wordt het, tenminste als we de feestcommissie mogen geloven.
Vrijdag 29 mei 2020 is het zover.
Vergeet niet de datum te noteren in je nieuwe agenda.
De aanvangstijd en bijzonderheden worden jullie t.z.t. medegedeeld.
Annemie

Ledenmutaties:
Sonja Vissers heeft zich afgemeld als lid. MSC bewaart de beste herinneringen aan het lidmaatschap van Sonja en
wenst haar vaarwel met de beste wensen voor de toekomst.
Op 15 juli is Beppie Oosterhof lid geworden. Hartelijk welkom Beppie en veel sportief en recreatief plezier bij MSC
gewenst!

Wandelweekend Manderfeld -

25 – 27 oktober 2019

Voor het wandelweekend in Manderfeld hebben 17 leden ingetekend, sommigen
voor twee overnachtingen en anderen voor wandelen op zaterdag en zondag.
We kunnen weer uitkijken naar een actief en gezellig wandelweekend. Mocht je
alsnog in de gelegenheid zijn deel te nemen en je wilt nu inschrijven, meld je dan
even persoonlijk bij Corrie of Elle of per e-mail: maastrichtseskiclub@outlook.com.
Dan wordt bekeken of boeking in Hotel Eifeler Hof nog mogelijk is.
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Lou’s laatste!!
Varia-middag 3 mei 2019

Wandelen Valkenburg-Schimmert v.v.
Verslag: Julia Schmidt

Zoals aangekondigd via de nieuwslijn van MSC konden we meestappen met de laatste door
Lou georganiseerde wandeltocht. We verzamelden in Valkenburg nabij de Hanos-vestiging.
Ondanks de weersvoorspelling, die donder bliksem en hoosbuien voorspelde, was het
enigszins bewolkt maar aangenaam weer.
Langs de spoorweg via een landelijk stukje met veel uitzicht stapten
wij richting Houthem. Na een ‘verdiende’ pauze met zoete koek van
Lou, geen zoen- of kuskoeken meer deze laatste keer??!!, was de
energie weer danig aangevuld.
Op naar Schimmert door bloeiende weilanden en over mooie paden.
Ezels, herten, schapen en wat al niet, als begeleiders.
In gemoedelijk tempo naderden wij via Klein Haasdal de buitenrand
van Schimmert.
Maar o ongelukkige Kiky viel op hand en pols. Schrik voor allen die
haar omringden. Gelukkig niet ver van een geplande horeca-stop,
waar ijsblokken en zelfgebakken vlaai de pijn enigszins verzachtten.
Weer op krachten ging het langs de rotonde kunst, van Jef
Wishaupt uit Wolfhaag bij Vaals, naar de monumentale
watertoren van Schimmert.
Het landgoed Haasdal lag mooi te wezen in het ontluikende
groen van boomgaarden en weilanden. We doken het
Ravensbos in met mooie waterpartijen en veel bloeiends op
de grond.
Rond 16:00 u arriveerden we weer aan het beginpunt waar
de meeste deelnemers de verleiding van een drankje niet
konden weerstaan. Dus op naar het Fletcher Hotel aldaar.
Een gerieflijke kamer met laagzitters en het drankje
beëindigden de wandeling.

Maar omdat dit Lou’s laatste activiteit voor/met het Varia-team was,
werd hij door Betty nog eens extra in het zonnetje gezet met
herinneringen aan lang vervlogen tijden toen het Varia-team startte!!
Lou ook deze laatste editie van jouw activiteit was weer perfect
georganiseerd, geanimeerd en bovenal prachtig in het ontluikend
Limburgse landschap.
Namens ons allen bedankt!!
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Varia-middag 7 juni

Excursie Familiemuseum Eijsden

De Varia-middag van 7 juni bracht ons naar het Familiemuseum in het imposante voormalige Ursulinenklooster aan de
Breusterstraat in Eijsden.
Het eerste museum ter wereld waarin ieder individu iets van zichzelf kan
terugvinden. Dat stond Leo Barjesteh (Nederlandse genealogist, historicus en
publicist) voor ogen toen hij in 2013 met zijn plan voor een familiemuseum
bij de gemeente Eijsden-Margraten aanklopte. Toevallig stond toen net het
Ursulinenklooster uit 1899 te koop dat inmiddels dienst had gedaan als
meisjesschool, pensionaat, gemeentehuis en bibliotheek.
En deze middag was Leo Barjesteh, museumdirecteur, onze gids. In het
Familiemuseum ligt de focus op de geschiedenis van de universele mens in
familieverband. De rondgang in het Familiemuseum start bij de eerste mens en eindigt in het heden. Er zijn ruimtes
gewijd aan DNA, heraldiek, iconografie en genealogie.
Aandacht voor het Eijsdens verleden is er in de presentaties over de
verwantschap die bekende Limburgers hebben met Karel de
Grote en over Eugène Dubois, de wetenschapper die Darwins
‘missing link’ ontdekte: de ontbrekende schakel tussen mens en aap.
De heer Barjesteh vertelde zoveel over de vondst van de
“Javamens” door Eugène Dubois dat onze harde schijven er overvol
van raakten.

Ook over de stamboom van diverse families werd
uitgebreid verteld. We vonden een “wapenschild” van
familie Boersma en in een stamboom-aftakking de
naam van Frans Beckers, welbekend lid van M.S.C.
De broer van Paula Misdom kwam ook nog even
aanlopen, waarbij hij ons nog het een en ander
vertelde.
Maar onze hoofden liepen om van de stortvloed aan
informatie, wij hadden zin in koffie en vlaai, waarmee we
deze heel interessante laatste Varia-middag van het seizoen afsloten.
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MSC Seizoenopening 2019-2020

op 18 augustus 2019

Op zoek naar een programma







voor gezellig samenzijn
zelf actief zijn
eten (maken?)
genieten van de omgeving
of ter plekke een wandeling kunnen maken

was het resultaat: een middagprogramma bij het
Activiteitencentrum Buitenbezig van Paradijsvogels,
Cottessen 12, 6294 NE Vijlen.
Na een start met koffie en vlaai om 14.00 uur kun je kiezen voor:

~
~
~
~
~

Deelname:
ijs maken
maximaal 10 personen
mergel kerven maximaal 10 personen
klompje beschilderen maximaal 10 personen
wandelen geen beperking
pizzaatjes maken – 3 per persoon - rekening houdend met allergiewensen – met z’n allen!!

De afsluiting van deze actieve middag is uiterlijk om 21.00 u.
Graag aanmelden vóór 9 augustus a.s. door overmaking van de eigen bijdrage op rekening
NL33 SNSB 0858 0104 45, ten name van E. Daemen.
Daarbij ook aangeven welke activiteit je voorkeur heeft
want voor een succesvolle planning willen we dit tijdig kunnen regelen.
Voor MSC-leden is de eigen bijdrage € 10,- en voor introducés € 30,-.
Dranken zijn voor eigen rekening.
We kijken uit naar een super gezellige bijeenkomst en naar jullie inschrijvingen.
Bij vragen kun je altijd terecht bij Julia en Annemie.

Julia Schmidt
Annemie Bruls

043 45 82 616
045 40 54 157
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Hardloopgroep MSC in 2019

Verslag van Gerard Hermkens

Weer eens een berichtje vanuit de hardloopgroep (eigenlijk
groepje want we zijn nog maar met z’n drietjes). Jo is vorig jaar
jammer genoeg moeten stoppen vanwege zijn knie. Hij fietst nu
op de zondag af en toe voorop en zet de route door het
Heuvelland uit.
Nieuwe aanmeldingen van (gezellige en ook weer niet te
fanatieke) hardlopers zijn dus zeker welkom!!
In het afgelopen halfjaar hebben we, als andere jaren, op de
zondagochtend en woensdagavond getraind. Soms met z’n
drieën. Vaak met z’n tweeën en ook individueel. Met dienstrooster, reizen voor het werk, familiebezoeken, vakantie was er
altijd wel wat. Al met al bleef de “loopconditie” redelijk op peil.
In 2019 hebben we tot nu toe aan een paar wedstrijdjes
meegedaan. Hierbij een korte impressie.

Poort naar het Heuvelland

in Beek

6 jan. 2019

Deze trailrun, ooit door Jo ontdekt, was de eerste uitdaging van 2019. Mirjam en Gerard gingen de uitdaging van de
middenafstand (16,9 km) aan. Jo dook met z’n fietsje op het parcours op, om ons aan te moedigen. Het had
de dagen vooraf behoorlijk geregend, maar gelukkig was het die zondag droog.
Over een geaccidenteerd terrein moesten enkele bijzondere hindernissen worden genomen: o.a. een steile afdaling
langs een touw (“soort abseilen”) en het passeren van een diepe beek.
Eerlijk gezegd, stond ik daar al in voordat ik het in de gaten had.
Kletsnat tot net niet mijn onderbroek kwam ik daar uit, maar een
km later was dat leed voorbij. Mirjam was slimmer en liep over
de brug terug om daar door te steken naar het parcours.
Halverwege ging het voor mij fout: bij een sprong over een
beekje zei mijn enkel “knak”. Tja , daar sta je dan midden in het
bos. Geen EHBO te bekennen. Gelukkig leek na een aantal
stappen dat ik toch enigszins kon lopen. Dus maar door, maar
leuk was dat niet. Uiteindelijk haalde Mirjam me op de streep in.

De tijdwaarneming noteerde 1 uur 52. 45 resp. 51. Gemiddeld 9
km/uur.
Na wat napraten bij een stuk vlaai weer huiswaarts.
’s Avonds werd die enkel toch dik. Maar na een aantal weken liep ik
weer…….
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Treechloop

18 april 2019

Traditioneel de startloop van het seizoen. Annette en Gerard aan de start op een, t.o.v. vorig jaar, iets verlengd
parcours van 11,8 km (Overigens twijfel ik aan de afstand, maar Annette ’s horloge bevestigde na afloop de afstand).
Vooraf was de voorspelling regen, maar gelukkig stopte die net voor de Treechloop van start ging. Annette was op de
fiets en kon haar regenjas nog bij de organisatie dumpen.
De start/finish was deze keer achter de watersportvereniging, passeerde na enkele honderd meters langs de oude
startplek bij het café. De rare extra slinger boven op de Sint Pietersberg was weer uit de route verdwenen.
Annette was achteraf heel tevreden: had lekker gelopen. Ik niet, vond dat het niet lekker ging, misschien toch te hard
weggegaan. De laatste km ’s haalden in ieder geval een aantal lopers, waarvan ik het niet verwacht had, mij weer in.
Annette:
Gerard:

1 uur 14.01
1 uur 04.27

Maasvalleiloop

9.56 km/uur
10.97 km/uur

26 mei 2019

De Maasvallei loop is de opvolger van de in 2016 gestopte
Haarderluip Borgharen.
Startend bij kasteel Borgharen, over de ringdijken van Borgharen
Itteren, door de Maasvallei langs de enorme visvijver, het
paardenmonument met als keerpunt Hoeve Hartelstein.
Een heel mooie natuurloop van 15,4 km met onderweg een ontmoeting met vrij lopende koeien en paarden, een
passage langs de visvijver.

en

Vorig jaar deed ik al eens mee, maar dat was toen gezien de weersomstandigheden geen (sportief) succes: bloedheet
tot het keerpunt en daarna een ongekende hagelbui en watermassa. Na een klein half uur schuilen en tot de knieën
door het water finishte ik toen na bijna 2 uur. Dat moest beter kunnen!
Annette en Mirjam waren deze editie ook van de partij. Na een bemoedigende toespraak van de wethouder, werden we
weggeschoten bij het kasteel. Het werd een mooie tocht door het landschap. In lange linten, want inhalen was er. op
de vele smalle passages, vaak niet bij. Jacques en Irma Mulders doken op verschillende plaatsen op de route op om,
naast hun zoon Patrick, ook ons aan te moedigen!
Bij Hartelstein had ik de pijp al redelijk leeg, het was warmer/zwoeler dan ik
had gedacht en ik was dus te hard van stapel gelopen. Dus rustiger aan, wat
gedronken en sinaasappel gegeten. Onderwijl wachtend op Mirjam die ergens
vlak achter mij moest lopen. Aangezien zij niet arriveerde weer “en-route”,
wel een tempootje lager.
Na een grote boog richting kanaal arriveerde ik iets voor Mirjam bij de finish.
Even drinkend en tegen een muur hangend napraten. Om daarna richting
finishlijn te lopen om Annette te zien finishen.
Dat liep niet helemaal zoals de bedoeling was. Ik voelde me ineens duizelig
en werd door Mirjam naar de EHBO-wagen gedirigeerd.
Daar liggen (zweten) op een skaibank en zorgzame EHBO’ers zonder
apparatuur, die ook niet wisten wat ze met mij moesten.
Uiteindelijk kreeg ik een trauma arts aan de lijn. Die concludeerde dat ik wel naar huis mocht, maar ja, toen stond er
ineens een ambulance. Dus daarin helemaal door gecheckt. Conclusie: geen reden tot ongerustheid volgens
ambulancebroeder en geraadpleegde cardioloog. Waarschijnlijk zwoele weer, als het vaker voorkomt dan
toch naar cardiologie.
Met eindelijk een droog shirtje aan hebben we daarna een café gezocht voor kopje koffie om het gebeuren even te
laten zakken, maar dat konden we niet vinden……
dus naar huis!
Annette: 1 uur 41.57
Mirjam: 1 uur 27.44
Gerard: 1 uur 26.41

9.56 km/uur
10.70 km/uur
10.83 km/uur
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Maastrichts Mooiste

16 juni 2019

Deze Maastrichtse klassieker kende voor het eerst een halve marathon. De traditionele
ronde via Neercanne uit de 10 mijl was ingewisseld voor een vlak
(snel?) parcours: vanaf de markt naar Heer, achterlangs tot bijna in Gronsveld,
via Randwijck richting Eijsden tot brandweerkazerne en daarna via Servaasbrug
en stadspark naar finish op de markt.
Mirjam ging deze uitdaging aan. Hoewel ze het vooraf niet helemaal zag zitten en
de laatste kilometers haar zwaar vielen, leverde ze toch een puike prestatie!
Mirjam:

1 uur 58.16

10,71 km/uur

Zondag, 16 juni
Wandelen over Brunssummerheide
met Elly, Gertien en Corrie
Verslag: Julia
Een 24-tal MSC-ers verzamelde zich om het landschap rondom Heerlen / Brunssum weer eens nader te bekijken.
De wandelleiders hadden ons een mooie dag in het vooruitzicht gesteld, zeker als de zon zou schijnen. Die was in ieder
geval present.
We starten gemengd, lang en kort, door elkaar. Bosrijke paden in een afwisselend landschap, ook wat uitzicht zo hier
en daar.
Na een eerste korte pauze besloot de “lange” wandelleider te splitsen en liep er een kleine groep door. Hoewel de hei
niet bloeide, bloeide er heel veel anders, met name de rood/oranje zuring gaf een prachtig kleureffect in het
overwegend groene landschap.
We pauzeerden in de buurt van het monumentje voor Nicky
Verstappen; daar stond een van de weinige banken.
Daarna ging het door heuvelachtig bos om uiteindelijk boven op een
zandduin uit te komen en een prachtig uitzicht te krijgen over de Rode
beek en de daarbij ontstane vennetjes.
Onze huisbioloog, Arie, wees ons op de zeldzame zonnedauw vleesetend plantje - dat daar in het drassige gedeelte groeide. Heerlijk
plekje zeker met deze temperatuur .

Via het stuif-gedeelte van de heide liepen we
uiteindelijk terug naar het bezoekerscentrum waar
de “korte variant” reeds op ons wachtte.
Een drankje daar en voor een 9-tal deelnemers een
maaltijd bij het Indsje in Cadier en Keer besloot een
heerlijke dag in het prachtig decor van de
Brunssummerheide!
Corrie, Gertien, Elly en Harrie dank voor jullie
inspanningen en alweer een mooie stap-ervaring.
Julia
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MSC—fietsdag

23 juni

Organisatie: Jef Smeets en Betty Heinen

Onze fietstocht: De Raarveldroute:
start Heerderweg, Groene Loper, Vaeshartelt, Bunde, (Dennenberg ,de beklimming !!! ) Kasen, Ulestraten, Vliek,
Waterval, Kling Oensel Schimmert, Klein Haasdal, via Ravensbos (Valkenburg), Houthem Geulermermolen,
Nachtegaal (de uitspanning,) Meerssen, Rothem, Itteren, Borgharen en zo via de Groene Loper weer terug naar huis.

Paul, Corrie, Harrie, Gerrie, Betty, Ellis, Elfriede, Henriëtte, Irma, Jef, Jacques en Arie
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Ander nieuws:
2019 – de zomer van de klaprozen. Foto’s werden voor deze
convocatie verzameld bij diverse clubactiviteiten.

Woensdagavond training 12 juni 2019

Zondagochtend 16 juni - Kanne

Fietsdag

23 juni

26 mei 2019
Eerste H. Communie
van ons aspirant-lid
Pieke van de Ven

Proficiat Pieke!
Merci-moment 29 juni - Teuven
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MERCI-MOMENT 29 juni 2019

Verslag: Gertien van Hilvoorde

Merci - Moment ???
Sinds de oprichting van de Maastrichtse Ski Club bijna 50 jaar geleden zijn we nog steeds een sportieve
vereniging. Oorspronkelijk gericht op de wintersporten en de trainingen werden hierop afgestemd.
De jaarlijkse bedankjes waren voornamelijk gericht op bestuur en trainers.
Inmiddels is onze gemiddelde leeftijd flink gestegen, wordt er minder geskied en gelanglauft, zijn er meer
activiteiten bij gekomen en zijn er meerdere mensen actief binnen de nog steeds sportieve vereniging.
Naast het bestuur, trainers, organisatoren van de langlaufreizen en wandelleiders hebben we een Varia-team,
organisatie van de fietsdag, een team dat ons verwent op de Nieuwjaarsborrel en het “hiering biete” en zijn er
leden die functioneren als contactpersoon voor het Sportcafé, de hardloopgroep of de PR voor MSC verzorgen.
Het bestuur bood deze MSC-steunpilaren als blijk van waardering een Merci- Moment aan. Ze hadden hiervoor
een nieuwe sportieve activiteit bedacht: Boerengolf bij Green Valley in Teuven.
De weergoden vonden dat we bij deze activiteit geen regen verdienden,
alleen waren ze vergeten dat bij deze activiteit de thermostaat iets lager kon.
Desondanks gingen we bij een temperatuur van boven de dertig graden met
14 personen van start. Een aantal mensen had wegens andere verplichtingen
helaas moeten afzeggen.
Eerst kregen we uitleg en werden we
in twee teams ingedeeld.
Eén persoon per team moest de
scores bijhouden.
Daar gingen we dan beschermd door hoedjes en paraplu’s met onze
klomp aan een stok. Het viel niet mee! De ballen wilden meestal niet
wat wij wilden en zochten hun eigen plek van links naar rechts, hoewel
er toch ook een groot aantal - vooral aan het einde van de strijd - de
goede kant op gingen.
De koeien waren er niet, die vonden het te warm. Ze hadden wel veel
vlaaien achter gelaten. Gelukkig waren ze uitgedroogd en vlogen niet langs onze oren!
Hoewel er bij beide teams soms een beetje “gefoeteld” werd, was het
een gezellige strijd. Er was regelmatig een windje en de boer kwam
met aardig wat lekkers in zijn auto.
Een heerlijk mini-glaasje wijn leste niet echt onze dorst, maar eigen
gemaakte lekkere appelsap deed dat wel. En ook de eigen gemaakte
kaas viel goed in de smaak.
Al met al een gezellige, sportieve middag, die eindigde met gelijke
scores en alleen maar winnaars!

Daarna vertrokken we naar Herberg Moeder de Gans,
waar nog drie steunpilaren zich aansloten en waar we
gelukkig een schaduwplek hadden. Hier konden we
napraten en genieten van een heerlijk natje en droogje.
Ik denk dat ik namens alle aanwezigen zeg dat het een
gezellige en geslaagde dag was en wil dan ook onze
bestuursleden Julia, Elle, Annemie en Marcel bedanken
voor het invoeren van een Merci-Moment.
Nogmaals een MERCI van de steunpilaren
Betty, Corrie, Elly, Fia, Frans, Gerrie, Gertien, Harrie,
Jacques, Jef, José, Kiky, Lou, Marcel, Nico en Paul.
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Uitnodiging wandelingen 4 augustus:
Beste wandelaars,
Weer hebben de wandelleiders een wandeling gevonden met voor sommigen
van jullie een stukje nostalgie. Onze wandeling van 4 augustus loopt namelijk
ook over het Drielandenpunt in Vaals. Wie is er in zijn jeugd niet geweest!
Voor zowel de lange wandeling onder leiding van Corrie, als de korte wandeling
onder leiding van Gertien en Elly, verzamelen we om 12.00 uur bij:

Hoeve de Linde
Schuttebergsweg 5
6291 NG Vaals.

Vanwege een muziekoptreden op het terras kunnen we geen gebruik maken van hun parkeerterrein, maar in de buurt
is makkelijk te parkeren langs de kant van de weg.
De korte wandeling is ca. 10 km. Voor de lange wandeling zal Corrie er afhankelijk van het weer en de wensen een lus
aanbreien.
Bij Hoeve de Linde kan niet uitgebreid gegeten worden, wel een dagsoep en een aangeklede toasty.
De route loopt door een hellingbos met af en toe korte pittige klimmetjes, dus vergeet je stokken niet. Verder is het
aantrekken van een lange wandelbroek aan te bevelen vanwege het doorkruisen van weiden die (nog) niet gemaaid
zijn. Ook in verband met teken! Op het Drielandenpunt zullen we tijdens beide wandelingen een koffiestop houden.
Veel wandelplezier,
de wandelleiders,
Corrie, Gertien, Harrie en Elly.

Noteer de data van de eerste Varia-middagen in het nieuwe seizoen:
Vrijdag
Vrijdag
Vrijdag

6 september
4 oktober
1 november

Programma-informatie volgt binnenkort per e-mail.
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