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2-9
zo-zo
25
dinsdag
26 woensdag
6
vrijdag
17
dinsdag
21
zaterdag
2 donderdag
5
zondag
24
vrijdag

Langlaufreis Mauterndorf, Lungau
Carnavalsdinsdag – training vervalt
Asselegoonsdag, hieringe biete in Sportcafé Jekerdal - 21.15 u
Varia-middag
Informatiemiddag valpreventie – Hotel Limburgia, Kanne – 14.00 u
Merci-Moment
Varia-middag
wandelingen
bestuursvergadering

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.

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 en Voorwoord Elle Daemen
Jubileumfeest, jubilarissen 2020, Merci-Moment, ledenmutaties
Varia-middagen 1 en 15 november: Maankwartier in Heerlen
Eindejaarswandelingen – 8 december
Nieuwjaarsborrel
Koninklijke onderscheiding voor Arie Boersma
Varia-middag, 10 januari 2020, Sporen van WO II
Valpreventie, Vastelaovend
Keet, Varia-programma, wandelen 5 april
Etentje in Taverne “D’n Tabbernakel”

Voorwoord
Het grote jubileumfeest op vrijdag, 29 mei, werpt zijn lange schaduwen vooruit. En hoe verheugen we ons
in het bestuur erop! We hopen dat alle leden met hun partners deze mijlpaal tot een uniek en onvergetelijk
MSC-evenement zullen maken. Want bij zo’n moment kunnen we weer tonen dat we samen MSC zijn.
En zoals al een halve eeuw lang dendert de MSC-trein maar door. Het is geen tjsoek-tjsoek-treintje maar een
heuse TGV. Bij MSC is het mogelijk in één week de leden vijf keer bij elkaar te roepen – zoals in de eerste week
van 2020 – en dan zijn er bij het vierde rendez-vous, de Nieuwjaarsborrel, 45 leden present en is de vijfde
activiteit, de Varia-middag, meer dan volgeboekt. Dat is MSC-saamhorigheid.
Op 25 januari 2020 heeft Arie Boersma een koninklijke onderscheiding ontvangen en is hij benoemd tot Ridder in
de orde van Oranje Nassau. Namens alle leden heeft het bestuur Arie een proficiat gestuurd. In deze Convocatie
vind je meer over deze welverdiende onderscheiding. Als MSC zijn we er trots op Arie (al 45 jaar) als lid te hebben.
In deze convocatie staan de Varia-middagen voor maart, april en mei aangekondigd. De laatste tijd worstelt het
Varia-team met afzeggingen op het laatste moment van gemaakte boekingen. Vastberaden wordt er toch verder
gewerkt en acht keer per jaar worden de MSC-leden getrakteerd op middagen met een cultureel tintje of sportieve
activiteiten. Tot 2020 zijn er al meer dan honderd Varia-middagen georganiseerd. Chapeau!!
Op Asselegoonsdag is er traditiegetrouw “hieringe biete” na de training in Sportcafé Jekerdal. Hierbij zijn alle
leden van harte welkom; ook leden die niet op woensdagavond trainen. Het is gewoon een gezellig moment in
de Maastrichtse traditie op deze dag. En voor de leden die niet zo dol zijn op zure haring is er “huidvleis mèt
roggebroed”, toch ook niet te versmaden. En de tap bij Huub Pustjens is niet op slot.
Op Asselegoonsdag zeet geer neet mie zaat en höb geen neet eur puu kepot geloupe, dus veer zien us !!!
Met de beste wensen voor een prachtige langlaufvakantie in Mauterndorf, smakelijk “hieringe biete”, interessante
informatiemiddag over valpreventie, een geslaagd Merci-Moment voor alle MSC-vrijwilligers, een interessante
wandeling op 5 april en boeiende Varia-middagen,
saluut!!

Elle
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MSC Jubileumfeest
Medio april valt de uitnodiging voor het jubileumfeest op vrijdag,
29 mei a.s. op jullie deurmat.
Tot zo lang blijft (nagenoeg) alles nog geheim, behalve de belofte
van het bestuur dat het een groots programma wordt, een gouden
MSC-jubileum waardig.
En voor een goede planning willen we ook verklappen dat de plaats van
samenkomst ongeveer 10 km verwijderd is van het Vrijthof in Maastricht.
Omdat we het feestprogramma gezamenlijk zullen starten, is er geen mogelijkheid voor een “Maastrichts kwartiertje”
en zijn voor laatkomers alle vogeltjes gevlogen. Hoe laat we bij elkaar komen en details over de aanmelding worden
vermeld in de uitnodiging.
Nieuwsgierig?

Prima! Houden zo.

En allemaal present zijn want dit is een uniek MSC-moment.
Julia, Annemie en Elle

MSC-JUBILARISSEN 2020
Natuurlijk heeft MSC ook dit jaar weer leden die in het zonnetje gezet zullen worden voor hun trouw aan en hun inzet
voor de club. De MSC-clubspeldjes zullen dit jaar worden uitgereikt aan:
José Smeets
Ton Martin

- 50 jaar lid
- 50 jaar lid

Henriëtte van der Linden - 40 jaar lid
Jacques Mulders
- 40 jaar lid
Thea Wevers

- 25 jaar lid

René Bisschops
Gerard Hermkens

- 10 jaar lid
- 10 jaar lid

MERCI-MOMENT 2020
Het Merci-Dankjewel-Muchas gracias-Grazie-vielen Dank – Moment voor alle vrijwilligers van MSC zal plaats vinden
op zaterdag, 21 maart 2020.
Alle MSC-vrijwilligers: trainers, Varia-team, organisatoren van langlaufreizen en fietsdagen, contactpersonen en
columniste ontvangen binnenkort daartoe een uitnodiging van het bestuur.
Verzoek aan alle 16 betrokken MSC-ers: reserveer deze datum!

LEDENMUTATIES
In de afgelopen maanden mochten we 3 nieuwe leden verwelkomen:
Beppie Oosterhof
Marij Paulussen
Louise Vrancken
Allen veel sportief plezier gewenst en mooie momenten bij de overige recreatieve activiteiten van MSC.

MSC CONVOCATIE - 1 FEBRUARI 2020

3

Varia-middagen 1 en 15 november 2019 - Kennismaking Maankwartier in Heerlen
Onder de bezielende leiding van Ton van Mastrigt, gepensioneerd stedenbouwkundige van de gemeente Heerlen, die
het hele ontwikkelingsproces van het Maankwartier op de voet gevolgd heeft, gingen op 1 en 15 november zeer
belangstellende MSC-ers op verkenning uit.
Het Maankwartier is een stedenbouwkundig project in Heerlen, bedacht door Michel
Huisman. De bouw ervan begon in 2012 en is in 2019 voltooid. In het Maankwartier
zijn er winkels, kantoren, woningen, een hotel, twee parkeergarages en het nieuwe
station van Heerlen. Het heeft een totaal bouwvolume van 90.000 m². Hiervan is
12.000 m² bedoeld voor detailhandel, 7.500 m² voor het hotel en horeca en 13.900
m² voor kantoren. Het totale project kent een investering van circa 180 miljoen,
waarvan een derde afkomstig van de gemeente Heerlen en twee derde van private en
commerciële partijen.

Volgens Michel Huisman is het Maankwartier een groot kunstwerk,
met daarin 89 kleinere kunstwerken, zoals beelden die tevens
dienstdoen als vogelhuisje. Het meest opvallende kunstwerk is de
Heliostaat (de zonnetoren). Dit is een toren met bovenop een halve
bol waar aan de onderkant een spiegel is bevestigd.

Deze spiegel moet het daglicht weerkaatsen naar plaatsen in het
gebouw waar normaal gesproken geen zonlicht zou komen, zoals in
de ondergrondse parkeergarage. Om ervoor te zorgen dat hij
constant het zonlicht vangt is hij verbonden aan een zeer nauwkeurig
astronomisch uurwerk. De Heliostaat is eind december 2015 in drie
fases in elkaar gezet.
Michiel Huisman is een Heerlense kunstenaar die zich promoveerde
tot architect. Naast de bijzondere vormgeving van het project leverde
ook deze promotie veel commentaar op in Heerlen. Nu het stof is
opgetrokken, hebben veel Heerlenaren grote bewondering voor dit
complex en voor de bedenker Michiel Huisman.
Het waren een boeiende middagen, die startten en eindigen in het
Glaspaleis Schunck. Paul Houx dankte Ton van Mastrigt voor zijn
deskundige begeleiding.
Varia-team dank van alle deelnemers voor memorabele Varia-middagen!
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E i n d e j a a r s w a n d e l i n g e n - 8 december 2019

Verslag: Julia Schmidt

Onderweg naar de startplaats in Epen vroegen Harrie en ik ons af of er buiten onszelf nog wel enige belangstelling zou
zijn voor de wandeling gezien de druilerige en winderige weersomstandigheden. Aangekomen op de afspraakplek
ontwaarden wij eerst Ine en daarna Peter. Er stond nog een auto achter hen geparkeerd waar eerst het bemutste hoofd
van Marcel uit verscheen, daarna Kiky en last but not least Wies!!
Met z’n zevenen vertrokken we vanuit Epen
richting Geul, via Gene Zijde - wat zegt zo’n
naam in de mistige omgeving? - door het
Elzetter bos. Uitkomend bij het voormalig
Redemptoristen vakantieoord Emmaüsgangers hoorden wij van Harrie hoe deze
knapen zich vermaakten met het verplaatsen
van immens grote maaskeien!!
Opnieuw richting Geulle om uiteindelijk een
welverdiende pauzeplek te vinden bij de oude
brouwerij in Mechelen. Een gastvrij onderkomen met heerlijke koffie en een keur aan
vlaai!
Inmiddels was het weer nog wel winderig maar geen nattigheid meer, dus opgewekt het
laatste stuk van deze prachtige wandeling tegemoet.
Ook dat bleek een ervaring met
mooie herfstbossen en prachtige
uitzichten en zo hier en daar een
lekker blubberstuk. Tegen het
donker bereikten we ons eindpunt.
Direct door naar het ‘t Voshoes was
toen alleen nog de opdracht. Daar
troffen we de andere
wandelfanaten die al een drankje
achter de kiezen hadden en
eveneens van hun eindejaarsactiviteit hadden genoten. De
stemming zat er in ieder geval al
goed in.
De wandelleiders hebben zich opnieuw weer
van hun meest creatieve en actieve kant laten
inspireren en zien, waarvoor namens allen,
dank.
Het eten was genoeglijk en zo te zien voelden
ook de recent toegetreden leden Beppie
Oosterhof en Louise Vrancken zich thuis
bij de MSC-activiteiten.
Groot ontzag is er voor Wies die wederom het
volledige traject meewandelde. Chapeau voor
deze (oer)sterke MSC-er!!
Op naar een volgend treffen!
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Het was een gezellige drukte tijdens de Nieuwjaarsborrel op 9 januari in
Sportcafé Jekerdal.
Met 45 leden luisterden we naar de toespraak van Julia en brachten een toost
uit op ons aller gezondheid en voorspoed in dit MSC-jubileumjaar.
Gerrie Boersma en Fia Ummels zorgden weer voor een heerlijk hapjesbuffet.
Betty Heinen maakte foto’s maar ook dit keer bleek dat het in deze locatie niet
wil lukken om scherpe opnames te maken. Desondanks publiceren we er enkele
in dit verslagje als sfeerbeeld.

Ook de tekst van de voordracht van Julia is hierna nog eens door te lezen.
Julia, Annemie en Elle danken alle leden voor hun komst. Zoveel saamhorigheid doet deugd en laat zien waarom we
MSC zo’n warm hart toedragen.
Nieuwjaarstoespraak Julia Schmidt:
KIA ORA,
Oftewel welkom, aldus de Maori’s uit Nieuw Zeeland. Wat hebben die met onze nieuwjaarsreceptie te maken, zul je je
afvragen? Nou op zich niets maar ik ben daar in november naar toe geweest en onder de indruk geraakt van de manier
waarop men daar samen leeft. En dat samen en reizen is iets wat we met MSC ook doen. We hebben al bijna een reis
van 50 jaar samen afgelegd, dat leek me toch een mooi punt om het nieuwe jaar mee te beginnen.
Vooruitkijkend naar dit nieuwe jaar gaan we in mei dat vieren. Er is nog weinig over gezegd maar des te meer aan
gewerkt. Hou onze mededelingen en convocaten goed in de gaten dan wordt het een onvergetelijk “50 jaoreg
zjubilei”-jubileum.
Waar we verder in dit nieuwe jaar naar uitkijken en mee aan de slag zijn, is het onderdeel trainingen. Onze
clubtrainster Betty stelt zich vanaf september niet meer beschikbaar voor het leiden van die trainingen. Dat houdt in
dat we opnieuw gaan kijken hoe die trainingen voortgang kunnen vinden. We hebben daarvoor een afspraak gemaakt
met de deelnemers aan de trainingen opdat zij zich buigen over de vraag wat doen we met het sportieve leven na
Betty?? Op 22 januari zullen we daar na de trainingen met de meest betrokkenen over van gedachten wisselen.
Terug kijkend op het afgelopen jaar kan ik - en met mij Annemie en Elle - constateren dat er weer van alles is gedaan
en beleefd om een gevarieerd, interessant en beweeglijk aanbod te doen aan alle belangstellenden voor de
verschillende groepsactiviteiten. Dat daaraan een gedegen voorbereiding vooraf gaat laat zich raden. Allen die op enig
moment daaraan mee hebben gedaan en de activiteit tot een succes hebben gemaakt wil ik daarvoor heel hartelijk
danken.
Niet onvermeld wil ik laten dat de nieuwjaarsreceptie, waar we nu mee bezig zijn , voor het eerst op een andere dag
wordt gehouden om zoveel mogelijk van onze leden in staat te stellen daaraan deel te nemen.
Ondanks onze leeftijd dus heel flexibel!!
Het leden bestand is opnieuw uitgebreid, Drie nieuwe leden mochten we recent verwelkomen: Beppie Oosterhof,
Marij Paulussen en Louise Vrancken, zodat ons huidige ledenbestand op 74 is gekomen.
Jammer genoeg werden er ook het afgelopen jaar enkele leden al dan niet voor langere tijd door ziekte geveld.
Gelukkig gaat het de meesten weer beter. Dit geldt niet voor Toos Reinders. Zij kan jammer genoeg niet meer naar
huis terugkeren maar zal in de verpleegkliniek moeten blijven. Haar man Dik bezoekt haar daar dagelijks.
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Sinds 3 jaar mag ik mee vorm geven aan het bestuurlijk overleg
van MSC en al wat daaruit voortkomt. Zoals al eerder aangehaald
heb ik bewondering voor alles wat er in deze club gedaan en
beleefd wordt. Dat gaat echter niet vanzelf. Ik heb lang
nagedacht of je daar dan ook zo specifiek aandacht aan moet
geven en besloten dat toch maar wel te doen. Het is goed je
dankbaarheid te tonen. Het lijkt de DELA-reclame wel!!
Daarom wil ik hier en nu mijn bewondering en dank voor één
bepaald mens vanavond onder de aandacht brengen. Zonder
die persoon zouden wij niet via de aarde of lucht met elkaar in
verbinding zijn. Konden onze activiteiten niet plaatsvinden omdat
de afspraken door elkaar zouden lopen. Kregen wij geen
overzichten van al wat er in de club leeft. Geen prachtige convocaten die mooi versierd onze digitale en fysieke postbus
in dwarrelen. Werd het archief niet ondersteund en zou onze PR/ website niet bestaan en zo kan ik nog wel even
doorgaan.
Elle, want daar gaat het over, je bent onze spin in het MSC-web: mede namens Annemie en alle MSC-ers onze
oprechte dank voor alles wat jij iedere dag weer voor MSC doet. We zullen heel zuinig op je zijn en hopen nog jaren
met elkaar te mogen optrekken.
Omdat de drank niet warm mag worden en ik jullie aandacht niet langer wil opeisen,
sluit ik af met het volgende:
Nadenkend over wat ik hier vanavond zou gaan zeggen, vroeg ik zo wel eens langs mijn
neus weg aan deze en gene wat zij vinden dat bij de nieuwjaarsreceptie hoort en gezegd
moet worden. Van ons oudste lid hoorde ik toen:
“Nou ik vind het belangrijk dat we allemaal samen zijn en dat iedereen een glas in z’n
hand heeft.”!!
Hier heb ik dus niets meer aan toe te voegen.
Ook namens Elle en Annemie allen een goed sportief en feestelijk Nieuwjaar toegewenst.
Julia
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Koninklijke onderscheiding voor Arie Boersma.
De IVN Limburg actieve ledendag op zaterdag 25 januari 2020 in
Sittard werd bekroond met de benoeming van voorzitter Arie Boersma
tot Ridder in de orde van Oranje Nassau!
Arie kreeg deze onderscheiding vanwege zijn indrukwekkende staat van
dienst als bestuurder van en leidinggever aan o.a. het IVN (voorzitter IVN
Limburg en initiatiefnemer, begeleider en uitvoerder van natuureducatieprojecten), bestuurder CNME, Hoge School, inzet voor GaiaZOO, etc.
Hoewel goede wijn geen krans behoeft, willen we toch als voorbeeld van zijn engagement enkele van de activiteiten
noemen waarvoor Arie zoveel waardering bij het IVN kreeg.
Al meer dan 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 meerdere keren uitgevoerd,
zodat afdelingen niet alleen kunnen beschikken over natuurgidsen, maar ook veel landschapsgidsen als ambassadeurs
van het landschap.
Landschapsgids is o.a. Harrie Hutschemakers en Julia Schmidt hoopt het dit jaar te worden.
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V A R I A—M I D D A G

10 januari 2020

“Wandeling langs sporen van de Tweede Wereldoorlog” o.l.v. historicus Emile Ramakers
Verzamelpunt voor de wandeling door Maastricht onder leiding van historicus Emile Ramakers was de bibliotheek in het
Centre Céramique.
Het werd een lange tocht door Wyck en het stadscentrum aan de
overzijde van de Maas. Emile Ramakers vertelde voornamelijk over
verschillende gebouwen en plaatsen waar de geallieerden het
Duitse leger tegen konden houden. Ook kwamen er locaties aan
bod waar zij hun intrek hadden genomen om te kunnen
vergaderen of om hun manschappen te onderhouden met een
hapje, drankje en om een dansje te maken.
Alle gebouwen waren namelijk voorzien van grote ruimtes.

Aan het slot van de wandeling door de oude binnenstad
eindigde de rondleiding bij het “Witte Huis “ aan de Prins
Bisschopsingel.

Daarna was het hoog tijd om de warmte op te zoeken want het weer
was die middag guur en koud.
Terug in Wyck werd bij Coffeelovers gezamenlijk koffie gedronken.
De kijk op Maastricht was weer een ontdekking rijker.
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CURSUS

V A L P R E V E N T I E !!

Op dinsdagmiddag, 17 maart a.s. zal Mevrouw Marjan Lugtigheid voor MSC-leden een informatiemiddag verzorgen
over valpreventie.
Wat er zoals aan de orde zal komen?
Waardoor kun je vallen?
Wat kun je er zelf aan doen?
Hoe wordt er over vallen gedacht?
Wat is de invloed van negatief denken op vallen?
Wat zijn mogelijke gevolgen van een valpartij?
Wat is het effect van het gebruik van stokken, nordic walking poles, rollators e.d.?
Welke aanpassingen in huis (o.a. badkamer) zijn effectief?
En natuurlijk:

vragen van de deelnemers.

Deze ontmoeting vindt plaats in de zaal van Hotel Limburgia in Kanne en start om 14.00 u.
Er kunnen 20 personen aan deelnemen.
Omdat deze bijeenkomst alleen op een dinsdag gepland kon worden, valt dit tijdstip samen met de trainingen op
dinsdagmiddag. Het onderwerp is echter belangrijk en daarom wordt deze datum toch aangehouden. Na de sluitingsdatum van de aanmeldingen zal Annemie Bruls met Betty Heinen en Jacques Mulders overleggen over het evtl.
doorgaan van hun trainingen.
De eigen bijdrage voor deze informatiemiddag bedraagt € 5,- en kan ter plaatse aan Annemie Bruls worden voldaan.
Aanmelden is nodig en kan tot 11 maart a.s. bij Annemie: annemie.bruls@planet.nl, 045 40 54 157.
Het bestuur hoopt op veel belangstellenden voor deze interessante activiteit.

Vastelaovend ?
Dat Kiky en Marcel van de Ven verslingerd zijn aan
Carnaval mag bekend worden verondersteld.
In hoeveel creaties hebben we hen niet voorbij zien
trekken in de Carnavalsoptochten, jaar in jaar uit.
Hun “kas mèt pèkskes” puilt uit. En ook dit jaar is
Kiky weer volop in touw om voor Pieke een Pikachupèkske te maken.
Maar onlangs kregen zij een nieuwe kans voor een
prachtige verkleedpartij. Samen met de leden van de
Mestreechter Operètte Vereiniging vormden zij het décor
voor de ontvangst van de gasten bij de kerstshow van
André Rieu in het MECC.
Het uren wachten voor het schminken en de verkleedpartij bleken de
moeite waard te zijn. Ze hebben genoten van de hele ambiance in de stijl
van Charles Dickens.
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De “Keet”: er zijn 48 woordvarianten voor “keet”, maar hier wordt de Limburgia-keet bedoeld.
Onze stamlocatie voor de zondagmorgen en dinsdagmiddag wordt grondig verbouwd en nu verzamelen de MSCsporters een zestal weken in de KEET van Limburgia. De familie Coenegrachts probeert zo goed en zo kwaad
het kan opvang te bieden totdat de renovatie rond is. Dan komt er ook een “kleine kaart” beschikbaar en er zijn al
MSC-leden die diverse gerechten “geboekt” hebben voor een lunch op zondag.
Het is wat ruimte betreft even behelpen, maar er gaan veel makke schapen in een klein hok.
Gerrie Boersma maakte enkele foto’s van de eerste dinsdag in de keet.

Varia-middagen:


I.v.m. de vakanties van veel leden werd de Varia-middag van februari verplaatst naar 10 januari.



Op vrijdag, 6 maart staat een bezoek aan een oesterzwam-kwekerij in Schimmert op het programma.



Op donderdag, 2 april (let op: niet vrijdag, 3 april) leidt Arie Boersma ons rond door de GaiaZOO
in Kerkrade. De rondleiding start om 11 uur en aansluitend kan er in de dierentuin geluncht worden.
Je kunt er een lunch bestellen, maar “boterhammen” zelf meebrengen is ook prima.
De rest van de middag kun je naar eigen wensen verder op verkenning gaan.
Reserveer dan ook deze (hele) dag.



Vrijdag, 1 mei, wordt een bezoek gebracht aan de Bediencentrale van de Rijkswaterstaat in Maasbracht.
Ook dit belooft een exclusief bezoek te worden.

Details van deze Varia-middagen in maart, april en mei worden tijdig per e-mail bekend gemaakt.

Wandelen
De eerste wandeling van 2020 is gepland voor 5 april. Startpunt van deze
wandeling is de Casinovijver, Neu-Moresnet in de gemeente Kelmis. Kelmis
lig niet ver van het drielandenpunt.
Harrie Hutschemakers tekent voor de langere wandeling en Gertien van
Hilvoorde met Corrie Mommen en Elly van den Essen nemen de kortere
variant voor hun rekening.
Details over deze wandeldag volgen binnen kort per e-mail.
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MID-WINTER ETENTJE IN TAVERNE “D’N TABBERNAKEL”
Er was veel animo om samen te gaan eten in Itteren: 39 MSC-ers schoven aan. Het werd een gezellige avond met
prima gerechten, verzorgde drank en een vriendelijke bediening. Ook hospes Joris en gastvrouw Daniëlle hadden schik
in de ambiance. Henriëtte maakte onderstaande foto’s ter herinnering aan een mooie MSC-samenkomst.

MSC CONVOCATIE - 1 FEBRUARI 2020

12

