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Agenda:
September
September
Oktober
>>

4
vrijdag
10 donderdag
2
vrijdag

Varia-middag - Vijlen
Bestuursvergadering
Varia-middag: wandeling met Arie Boerma

woensdagavond van 20.15 – 21.15 u. :
conditietraining
hardlooptraining
Nordic Walking
in en rond Sportpark Jekerdal aan de Mergelweg, Maastricht
>>

dinsdagmiddag van 14.00 – 15.00 u. vanaf Statieplein in Kanne
conditietraining
Nordic Walking

>>
>>

zondagmorgen van 09.30 – 11.00 u. wandelen rond Kanne, bijeenkomst Statieplein.
ook op zondagochtend: hardlooptraining.
Informatie wordt graag verstrekt door Gerard Hermkens,
gerardhermkens@home.nl, 06 53 94 77 30.

Het Coronavirus is nog niet verslagen. Op de wereldbol is het virus zelfs niet op zijn terugtocht. Ook de komende
maanden zal het ons dwingen voldoende rekening te houden met zijn bestaan, zijn kuren en zijn kwade aard.
Daarop past slechts één antwoord: we leven er ermee en maken het beste ervan.
De clubagenda weerspiegelt dit dan ook. Diverse traditionele clubactiviteiten moeten vervallen of opgeschort worden,
andere vaste agendapunten moeten worden aangepast om een werkbare situatie te creëren, maar ook zijn al diverse
clubprogramma’s weer met succes opgestart. Op al deze varianten wordt zo duidelijk mogelijk ingegaan in deze
convocatie. Het bestuur rekent op een breed draagvlak voor de gekozen opties en op de bijna spreekwoordelijke
eensgezindheid van MSC-ers.
20 mei 2020
Gouden
jubilarissen
Ton Martin
en
José Smeets

Deelname aan trainingen en
andere activiteiten van de
Maastrichtse Ski Club
is voor eigen risico.
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Inhoudsopgave
Voorwoord Julia Schmidt
Koeriers jubileumboek – Kiky en Marcel van de Ven
Hardloopgroep 2019-2020 – verslag van Gerard Hermkens
Algemene Ledenvergadering 2020
Een opkikkertje van Betty Heinen in de Corona-tijd
Vrije nieuwsgaring – Limburg in beweging – bijdrage van Marcel van de Ven
Herbert Olthoff, beheerder Sportcafé, stelt zich voor
Vrije nieuwsgaring – Saskia van Loenen: Afstand – bijdrage van Julia Schmidt
Afscheid van Huub Pustjens als beheerder Sportcafé Jekerdal – door Julia Schmidt
Uitnodiging Varia-middag 4 september – B. Heinen
Wandelen rond Sint Geertruid – 26 juli - verslag van Julia Schmidt

Voorwoord door Julia Schmidt
Opnieuw een convocaat in Corona-tijd. Hoewel het ons leven beheerst, worden de teugels
t.a.v. ons sociale leven toch iets gevierd.
Maar voorzichtigheid blijft geboden. Dat heeft ons als bestuur er niet van weerhouden om
toch een aantal activiteiten weer open te stellen waarvoor we met name ook de vrijwilligers
die dat begeleiden dankbaar zijn. Uiteraard is en blijft iedereen zelf verantwoordelijk voor
deelname aan de activiteit waarvan op dit moment de conditietrainingen en de Nordic
Walking het grootste aandeel vormen.
Op 6 juli waren wij als bestuur weer eens bijeen om de komende activiteiten onder de loep te
nemen. Dat bleken er een heleboel. Juli/augustus zijn bestuurlijk drukke maanden vanwege o.a. het samenstellen van
het jaarverslag, het opstellen van de financiële agenda, voorbereiding ALV en seizoenopening. En het lopende jaar
kwam er ook het (vooruitgeschoven) jubileumfeest bij.
Het was fijn te merken dat er zich na de berichten over de herstart van de conditietrainingen en de Nordic Walking
weer een respectabel aantal leden meldde om daaraan deel te nemen; eerst vanuit het sportpark Jekerdal en gelukkig
vanaf 16 juni ook weer vanuit Kanne op de dinsdagmiddag. Helemaal goed kwam het doordat toen na afloop van de
trainingen op de dinsdag het stamlokaal Limburgia - onder Belgische Corona-regelgeving - weer bezocht mocht
worden.
Het deed iedereen merkbaar goed elkaar weer, zij het op gepaste afstand, te kunnen zien en spreken. Bijkomend
voordeel was dat er moest worden “gedrongen” om de voorbije verjaardag-traktaties te kunnen uitdelen. Maart, april,
mei en juni zijn, blijkt nu, echte verjaardagmaanden binnen MSC.
Het wel en wee van de trainingen van de hardloopgroep wordt elders in deze convocatie uitgebreid toegelicht door
Gerard Hermkens. De herstart van de gezamenlijke trainingen was op 7 juni jl.
Ik zal in het navolgende alle onderwerpen die hierbij aan de orde zijn toelichten zodat voor iedereen duidelijk kan
worden hoe de komende MSC-agenda eruit zal gaan zien; dit alles onder voorbehoud dat de Corona-regelgeving niet
verscherpt wordt, hopelijk versoepeld.
1. Trainingen
2. Wandelen vanaf 26 juli
3. ALV, Algemene Ledenvergadering, 7 augustus 2020
4. Seizoenopening 2020
5. Varia-activiteiten vanaf 4 september
6. Jubilarissen 2020

7. Jubileumfeest

1. Trainingen:
Zoals reeds beschreven zijn de trainingen op dinsdag en woensdag (de conditietrainingen en de Nordic Walkingtrainingen) en de hardlooptrainingen onder ieders eigen verantwoordelijkheid weer opgestart. In principe is de Nordic
Walking-groep bij meer dan 10 deelnemers opgesplitst in meerdere groepen. Jacques en Marcel verdelen die groepen
en Corrie ondersteunt hierbij zo nodig.
Het wandelen op zondagmorgen is in de Corona-tijd niet vervallen. Na een gezamenlijke start om 10.30 u. bij het
Sportpark Jekerdal, met social distance van 1,5 m, werd in groepjes van maximaal drie personen verder gewandeld
met respect voor de Corona-voorschriften. Vanaf 16 juni werd er weer zoals vanouds om 9.30 u. gestart op het
Statieplein in Kanne.
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2. Wandelen:
De voor 26 juli geplande wandeling werd door de wandelleiders in aangepaste vorm voorbereid. Een verslag van deze
eerste wandeldag van 2020 is opgenomen in deze convocatie.
In overleg met de wandelleiders is afgesproken het wandelweekend van 10/11 oktober a.s. te annuleren vanwege de
huidige regelgeving rondom de Corona-besmetting. Of er een alternatief –dagwandeling - voor geboden wordt, is nog
onderwerp van beraad. Zodra hier duidelijkheid over bestaat, zal dit worden medegedeeld.
3. De Algemene Leden Vergadering: dit thema wordt uitvoerig toegelicht op pagina 5 van deze convocatie.
4. Seizoenopening 2020:
De seizoenopening die gepland staat voor 23 augustus a.s. komt om hier eerder genoemde redenen te vervallen.
Jammer, maar ook hier geldt dat alle leden hieraan deel moeten kunnen nemen.
5. Varia-activiteiten:
Vanaf 4 september start het Varia-seizoen. De Varia-commissie heeft het initiatief genomen een programma samen te
stellen waaraan op eigen verantwoording kan worden deelgenomen. Zoals gebruikelijk wordt hier in de mededelingen/
convocaat melding van gemaakt. De activiteiten vinden voor een groot gedeelte buiten plaats.
6. Jubilarissen:
Er zijn al heel wat voorbereidingen getroffen om de jubilarissen van 2020 ruimschoots in het zonnetje te zetten. Als
bestuur vinden wij dat ook een belangrijk onderdeel van het clubgebeuren. Wij hebben deze huldiging daarom
verschoven naar de nieuwjaarsborrel, hopende dat de regelgeving dan zodanig is versoepeld dat we daaraan op onze
eigen manier ruimschoots uiting kunnen geven.
7. Jubileumfeest:
Ja, dat was een domper voor iedereen. Maar een feest in het vooruitzicht, voorpret dus, is ook aantrekkelijk. Dus nog
even geduld. Er is nog weinig over gezegd en dat willen wij ook graag zo houden, maar zodra het kan - voor iedereen
toegankelijk - starten we met de laatste voorbereidingen.
Nog een paar zaken die toch ook in de afgelopen tijd opmerkelijk waren of aandacht behoeven. Op 20 mei bestond
onze MSC 50 jaar. Een opmerkelijk gegeven kwam ons ter ore. Agi Jenke, die in ons jubileumboek onder het “In
memoriam” wordt genoemd, zou op 21 mei 2020 100 jaar zijn geworden!
Ja, dat boek had wel wat voeten in de aarde maar het bleek alle moeite meer dan waard als we jullie reacties en
waardering daarop hoorden.
In dat kader willen wij dan ook de “postduiven” Kiki en Marcel nog eens bedanken voor hun Maastrichtse “fietsvlucht”
zodat iedereen toch een cadeautje mocht ontvangen op de dag waarop ons gouden jubileumfeest gepland was.
Tot zover mijn voorwoord bij dit ongetwijfeld toch wel weer boeiende convocaat. Ik blijf de hoop uitspreken dat ook
individuele leden bijdragen leveren aan ons clubblad. Laat eens horen waar je mee bezig bent. Breng anderen op een
idee!
Gezondheid toegewenst, mede namens Annemie en Elle, Julia

Kiky en Marcel van de Ven
Koeriers van het MSC-jubileumboek
Het was het bestuur bekend dat Kiky en Marcel in hun
Belgische leven heel wat af fietsten en dat zij altijd
paraat staan voor hand- en spandiensten voor MSC.
Daarom werden zij benaderd om de jubileumboeken te
bezorgen bij de in Maastricht woonachtige MSC-leden.
Het verzoek werd spontaan gehonoreerd en Kiky startte
meteen haar huiswerk: ze zocht de MSC-adressenlijst op
en stippelde twee fietsroutes uit. Op woensdagavond
werden de boeken bij Elle opgehaald en op donderdag
en vrijdag werden de boeken bezorgd.
Het was trouwens een hele klus, die negen fietsuren vergde. Op donderdag was drinken voor onderweg vergeten,
maar een pauze onderweg zat er volgens Kiky niet in. Het werk moest in één keer af! Aangekomen bij Fia en Nico
werd het aanbod voor een koffiestop resoluut afgewezen, maar een glaasje water wilde Kiky wel drinken. Gelukkig
was het goed weer voor het bezorgen van de veertig pakketjes.
KIKY EN MARCEL
UN GRAND MERCI !!
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Hardloopgroep MSC in seizoen 2019/2020
Dit seizoen gaat de boeken in als zeer uitzonderlijk.
Extreme weersomstandigheden en een pandemie maakten dat zeer
onregelmatig en een tijdlang zelfs niet door ons groepje (we zijn nog
steeds maar met z’n drietjes) werd gelopen.
Als in andere jaren werd op de zondagochtend en woensdagavond getraind.
Soms met z’n drieën. Vaak met z’n tweeën en veel individueel. Met
dienstrooster, reizen voor het werk, familiebezoeken, vakantie was er altijd
wel wat.
En blessures hielden Annette (hamstring na te fanatieke radslag) en Gerard
(breuk in schouder na val van ladder) in het najaar 2019 een tijd aan de kant.
Al met al bleef de “loopconditie” redelijk op peil.
Een paar hoogte- en dieptepunten:
Na de zeer hete zomer startten Mirjam en Gerard medio augustus in Gronsveld hoewel buienradar slecht weer had
voorspeld. Dat hebben we geweten: je kon ons uitwringen na ons rondje.
In 2019 hebben we aan een paar wedstrijdjes meegedaan. Hierbij een korte impressie.
Sfeervol Meerssen (6 oktober 2019):
aangezien Mirjam en Annette in november aan de Berenloop zouden meedoen, had Mirjam zich ingeschreven voor de
halve marathon in Meerssen: altijd gezellig met veel publiek. Hoewel Annette nog niet veel kilometers had gemaakt,
hadden we haar overtuigd dat ze beter mee kon doen onder het motto: “ik kan het wel al duurt het misschien wat
langer”. Op die ochtend viel de regen met bakken uit de hemel, publiek liet het massaal afweten, alleen bij de start
was het even droog. Ondanks het weer hebben we toch lekker gelopen, al vond ik het persoonlijk een beetje erg lang
(het was mijn eerste halve ooit).
Annette:
Mirjam:
Gerard:

2 uur 23.50
1 uur 58.30
1 uur 58.51

8.80 km/uur
10.68 km/uur
10.65 km/uur

Berenloop/ENCI bergloop (3 november 2019):
Mirjam en Annette liepen met hun vriendengroep op Terschelling.
Beiden volbrachten de halve marathon: weer een puike prestatie!
De Maastrichtse klassieker moest ik laten lopen door een breuk in mijn schouder.
Annette:
Mirjam:

2 uur 18.20
1 uur 58.47

9.15 km/uur
10.65 km/uur

Mescherbergloop (15 december 2019):
Deze afsluiting van het jaar vond plaats op een waar modder/glijparcours: het
had sinds tijden weer behoorlijk geregend, resulterend in een natte met bladeren
bedekte toplaag op de verder droge lemen ondergrond.
Mirjam ging de uitdaging aan (het modderbeen is van haar).
Ik durfde nog niet en glibberde een klein eigen rondje.
Mirjam:

1 uur 35.43

10.15 km/uur

Samenkomst met (oud-)lopers:
Op 24 november 2019 hebben we met alle lopers en (oud-)lopers nog eens gezellig bijgepraat in Koningswinkelhof te
Valkenburg. Bij die gelegenheid verzocht Nico Ummels mij voortaan contactpersoon naar het bestuur te willen zijn.
Natuurlijk, geen probleem (?).
Nico, jij hartstikke bedankt voor jouw jarenlange inzet voor de hardlopers binnen MSC!
2020
Daarover kunnen we kort zijn:
In de eerste maanden van 2020 hebben wij regelmatig gelopen al was het in deze periode vooral een gevecht met en
tegen de stormachtige wind.
Op 8 maart 2020 in Margraten voor het laatst want toen kwam corona………social distance………….dus individueel lopen.
7 juni 2020 hebben we een gezamenlijke herstart gemaakt.
Hopelijk kent het komende seizoen 2020/21 minder hindernissen.
Tot zover.

Gerard Hermkens
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De Algemene Leden Vergadering:
Binnen het bestuur is gesproken over de mogelijkheden van het
organiseren van de ALV in de gebruikelijke vorm. Met de huidige
beperkingen blijkt het niet mogelijk dat op een verantwoorde
manier te organiseren.
= Sportcafé Jekerdal mag maximaal 30 personen herbergen.
= Vergadering dient voor elk lid toegankelijk te zijn.
= Niet alle leden willen aan de gezamenlijke clubactiviteiten deelnemen
vanwege de heersende besmettingskans.
= Door middel van video conferencing kunnen we binnen MSC niet alle leden bereiken.
Volgens de statuten dient de ALV uiterlijk 2 maanden na afloop van het verenigingsjaar (31 juli 2020) plaats te vinden,
dus uiterlijk 30 september 2020. Dit biedt ons inziens geen uitkomst. De fysieke vergadering van 7 augustus 2020
komt hiermee dus te vervallen.
Het bestuur wil daarom de ALV als volgt laten plaatsvinden.
= Zoals gebruikelijk ontvangen de leden bij het einde van het boekjaar alle voor de ALV benodigde
informatie:
1. “Agenda”
2. Conceptnotulen ALV d.d. 09.08.2019
3. Jaarverslag 2019-2020
4. Financieel overzicht 2019-2020
De tijdelijke sluiting van de baan als gevolg van de Corona-crisis is door de verhuurder nog niet
verwerkt. Daarvoor is een post van € 600,- opgenomen in de balans.
5. Begrotingsvoorstel 2020-2021
= Leden die vragen hebben over een bepaalde inhoud van deze informatie worden hierbij verzocht deze
vóór woensdag, 12 augustus 2020, schriftelijk of via e-mail naar het clubsecretariaat kenbaar te maken
bij het bestuur.
= De vragen worden door het bestuur verzameld en de indieners worden uitgenodigd voor overleg met het
bestuur in een aparte daarvoor bijeen te roepen vergadering in de tweede helft van augustus.
= Begin september zullen alle leden worden geïnformeerd over de ontvangen vragen en de uitkomsten
van het overleg daarover.
De MSC-leden zullen dan daarbij worden verzocht om door middel van een bijgesloten antwoordformulier
te bevestigen dat:
- zij met de uitkomsten van het overleg akkoord zijn
- zij akkoord zijn met het jaarverslag 2019-2020 en de plannen 2020-2021
- zij akkoord zijn met het financiële verslag 2019-2020
- zij akkoord zijn met het begrotingsvoorstel 2020-2021
- de notulen van de ALV van 9 augustus 2019 vastgesteld zijn
- de drie bestuursleden een nieuw mandaat hebben voor drie jaar bestuurslidmaatschap
- de contributie gehandhaafd blijft op het niveau van 2019-2020
- het bestuur gedechargeerd is van zijn verplichtingen t.a.v. de ALV over het verenigingsjaar 2019-2020
Deze bevestiging kan plaats vinden door het ondertekenen en retourneren van het bijgevoegde antwoordformulier. Indien het bestuur binnen twee weken na datum geen reactie ontvangen heeft, zal dit beschouwd
worden als een stilzwijgend akkoord.
Uiteraard worden ook van de “ALV-2020 in aangepaste vorm” conceptnotulen gemaakt die als bijlage bij de convocatie
van 1 november aan de leden zullen worden toegezonden.
Op boven beschreven werkwijze gaan wij ervan uit de inbreng van alle leden te kunnen garanderen en de
besluitvorming verantwoord te laten plaatsvinden.
Julia, Annemie en Elle
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Het is een kleine opkikker in
deze toch best wel vreemde
en rare tijd.
Betty
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Vrije nieuwsgaring

= van Marcel van de Ven - e-mail-wisseling met Limburg in Beweging – L 1:

Van: Marcel Van de Ven <marcel51vandeven@outlook.com>
Verzonden: maandag 1 juni 2020 10:42
Aan: limburginbeweging@l1.nl
Onderwerp: Limburg in Beweging
Beste Erik,
Afgelopen vrijdag waren er veel ski-oefeningen in uw programma. Dank hiervoor want die dag zouden we het 50-jarig
bestaan vieren van de Maastrichtse Ski Club.
Met vriendelijke groet, Marcel
Van: Info Eurelings Fysiotherapie <info@eurelingsfysiotherapie.nl>
Verzonden: dinsdag 2 juni 2020 10:32
Aan: 'Marcel Van de ven' <marcel51vandeven@outlook.com>
Onderwerp: Limburg in Beweging
Beste Marcel,
Hartelijk dank voor uw leuke mail. Super leuk! Een ander lid van uw ski-club was ook al zo enthousiast, die had ons
ook al gemaild. Hopelijk kunt u op een later tijdstip alsnog uw 50-jarig bestaan vieren! Blijf gezellig met ons meedoen.
Met vriendelijke groet, Anica Eurelings

Fysiotherapie Eurelings

Herbert Olthoff, de nieuwe beheerder van Sportcafé Jekerdal aan het woord:
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Vrije nieuwsgaring = van Julia Schmidt –
SASKIA VAN LOENEN -

Column Vroege Vogels – radio - zondag, 12 juli 2020

AFSTAND

“Kom niet aan de gezelligheid en feestcultuur van de Nederlander", stelt columnist Saskia van Loenen in haar column
voor Vroege Vogels. De meeste Nederlanders hebben helemaal geen zin meer in die anderhalve meter. De natuur is
wat dat betreft veel slimmer. Als dieren zich niet aan de veiligheidsvoorschriften houden, zouden heel wat soorten het
niet overleven.
Je kunt de premier en zelfs de koning het volk laten toespreken, Nederlanders bepalen zélf wel hoe lang ze zich aan de
regels houden. Die eerste maanden liep iedereen nog braaf te slalommen om anderhalve meter afstand tot de ander te
houden. Maar de laatste weken komt de klad erin. En merk je dat de weinige regels die er nog zijn door steeds meer
mensen worden genegeerd – mede gevoed door de viruswaanzinnigen die de anderhalve-meter-maatregel als één
groot complot tegen de mensheid beschouwen. Een hele zomer zonder feestjes? Onmenselijk. De Nederlander wil
bierdrinkend in polonaise en met blote buik boven de buurtbarbecue. Gezellig! En dus is hun strijdkreet: fight for your
right to party!
Wat dat betreft is de rest van de natuur een stuk slimmer dan onze soort. Veiligheid voor
alles. Hoe stil je ook bent, hoe onschuldig je er ook uitziet met je verrekijker, ik heb nog nooit
een vogel ontmoet die de anderhalve meter niet in acht neemt. Sterker nog, zonder
verrekijker zou je bijna geen vogel van de andere vogel kunnen onderscheiden, zo voorzichtig
zijn ze. Het blauw van de blauwborst is niet te zien met het blote oog: wat daar op grote
afstand in het riet zit lijkt een saai, bruin vogeltje. Ook het feloranje buikje van de ijsvogel is
altijd net te ver uit beeld om opgemerkt te worden als je geen kijker om hebt. En zelfs mijn
huisegel, die elke avond dankbaar de kattenbrokjes opeet die ik in het bakje strooi en blijft
zitten als ik een foto van hem neem, haakt af als ik de
anderhalve-meter-regel overtreed. Kijken mag, maar op
afstand graag.

ijsvogel

We kunnen nog veel leren van het dierenrijk. En het mooie is: juist doordat je moeite
moet doen iets moois te zien ben je des te gelukkiger als het je pad kruist – van wat
gekraagde
schaars is geniet een mens nu eenmaal het meest. Wie wandelt in het groen ziet
roodstaart
soms hele stukken niets bijzonders; en dan ineens slaat je hart over, bij het zien van
een gekraagde roodstaart. Of een ree. Een wolk staartmeesjes. Maar ook op die
momenten zonder highlights gebeurde er al iets met je. Want de natuur is in staat
een rust over je te laten komen die je in het dagelijks leven bijna niet meer vindt. Waar ervaar je nog echte stilte?
Hoor je het ruisen van de blaadjes hoog in de bomen? De vleugelslag van overvliegende ganzen? Het kroosgeslobber
van een zwaan in de sloot? Zeker als je alleen bent in de natuur registreren je zintuigen alles in de wijde omtrek; daar
is anderhalve meter niets. Het intense geluk dat je dan kunt ervaren is onbetaalbaar. En dat hoop ik nog een paar
decennia te kunnen blijven doen. Diep die zalige boslucht opsnuivend, mijn hopelijk nog lang gezonde longen in.
En dus loop ik nog altijd met een boog om mijn medewandelaars heen met
soms een hertensprong zijwaarts wanneer ik op het laatste moment merk dat
de tegenligger niet van plan is te wijken. Overdreven? Een hert wil niet met zijn
kop aan de muur, ik geen slang in mijn keel. Better safe than sorry – ook een
strijdkreet. De koolmeesjes die naast mijn voordeur geduldig wachten tot ik
binnen ben voor ze hun luid piepende kroost de rupsen gaan voeren hebben
het beter begrepen. De soort zou niet overleven als ze het niet zo nauw namen
met de afstand. Als hun tweede leg straks uitvliegt, hou ik mijn kat - die op
anderhalve-meter-gebied helaas tot het andere kamp behoort - dus zo lang
binnen als nodig is. Zielig? Een slang in je keel, da’s pas zielig. Misschien
moeten de fight for your right to party-animals eens vragen bij het ziekenhuis
– er zijn weer bedden vrij – of ze dat laatste eens een uurtje mogen proberen.
Misschien dat ze dat knuffelen op het Malieveld dan toch maar liever doen met
de bomen die eromheen staan.
En laat mij deze zomer in plaats van een hip feestvarken maar lekker die saaie angsthaas zijn,
veilig slalommend en zo vaak mogelijk in de natuur – niet omringd door, maar zonder mensen.
Genietend van de stilte en al dat moois dat je alleen maar ziet op minstens anderhalve meter.
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Afscheid Huub Pustjens

4 juni 2020

Julia Schmidt

De beheerder van Sportcafé Jekerdal gaat met pensioen.
Op 4 juni 2020 zou de sleuteloverdracht zijn van Huub aan zijn opvolger.
Niets vermoedend stond hij daar - samen met ons - voor de deur van sportpark Jekerdal.
Het regende!!
Bij binnenkomst in de kantine begon er bij hem een lampje te branden want de aanwezige
BOBO’s van Jekerdal kwamen die voor hem? Ja dus en hij vond het best fijn. Alleen de
sleutel aan zijn opvolger overdragen zou toch wel heel kaal geweest zijn.
Huub is voor velen van MSC een vertrouwde en geweldige
kastelein geweest die ons bij alle activiteiten in de kantine heel
plezierig heeft geholpen. Vooral de ledenvergaderingen en de
nieuwjaarsborrels, hoogtepunten voor de club, verliepen dankzij
zijn medewerking gesmeerd en probleemloos.
Dit en zijn vriendelijke benadering heb ik benadrukt in het
dankwoordje dat ik in bijzijn van Betty en Gerrie tot hem heb
gesproken. Uiteraard namens heel MSC.
Ook bij dit afscheid gooide Corona roet in de bijeenkomst. Een
grootser afscheid van zijn werkgever (Sportpark Jekerdal) staat
hem nog te wachten, wanneer?
Huub zelf wil laten weten dat hij de relatie met onze club altijd
zeer gewaardeerd heeft en wenst iedereen alle goeds en
gezondheid voor de toekomst toe.
Diegenen die in zwembad Jekerdal hun verkoeling zoeken, zullen hem daar zeker nog
wel eens tegenkomen.
We hebben Huub twee flessen van onze overheerlijke Nieuwjaars-bubbels geschonken
en een kaart met goede wensen die bijgaand is afgedrukt.
Zijn opvolger Herbert Olthoff staat graag voor ons klaar.
Julia
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Uitnodiging Varia-middag 4 september 2020
Beste MSC-leden,
Het is een vreemd en chaotisch jaar geweest qua Varia-middagen,
maar nu willen we de draad weer oppakken. Gelukkig is het al wel
wat soepeler geworden maar het virus waart nog altijd rond.
Ondanks de Corona-maatregelen: beperkt aantal bezoekers en
anderhalve meter afstand gaan we op 4 september a.s. een bezoek
brengen aan het Wijndomein Sint Martinus te Vijlen voor een
rondleiding en natuurlijk ook met een kleine proeverij erbij.
Het wijndomein is de oudste rode wijngaard van Nederland.
Al sinds 1988 worden in de eigen wijnkelders op duurzame en milieuvriendelijke wijze de wijnen geproduceerd.
De rondleiding start om 14 u. en zal + 2 uur duren. Het adres is: Wijndomein Sint Martinus, Rott 21 a, 6294 NL Vijlen.
De kosten zijn p.p. € 18,50 (proeverij en rondleiding). Voor MSC-leden is de eigen bijdrage € 10,- (restbedrag wordt
door de kas bijgelegd). Introducés betalen echter € 18,50.
Het toegestane aantal deelnemers is 20. Dus meld je tijdig aan! Dit kan vóór 27 augustus :
- bij Betty Heinen persoonlijk, onder gelijktijdige betaling
of
- door overmaking van de kosten op rek.nr. NL33 SNSB 0858 0104 45 ten name van E. Daemen o.v.v. Varia-middag.
De volgorde van inschrijving wordt bepaald door de betaaldata.
Met hartelijke groeten,

Betty
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Wandeling Sint Geertruid – zondag, 26 juli.

Verslag en foto’s: Julia Schmidt

Eindelijk konden we elkaar weer eens ontmoeten tijdens
een wandeling, toch anders dan de wekelijkse trainingen.
We startten rond 11:30 u. vanaf het kerkplein in Sint Geertruid
met 17 personen voor een wandeling in en om het Savelsbos.
De wandelleiders Corrie en Elly hadden de wandeling zonder al
te veel moeite vanuit hun “luie” stoel samen kunnen stellen!!
Door hagenpaadjes en weilanden belandden we uiteindelijk in
het Savelsbos. Altijd mooi en afwisselend.
Doorkijkjes op de inspanningen van onze voorouders:
Albertkanaal en ENCI-groeve, doen je voelen hoe beperkt
tijd eigenlijk is. Wel kostbaar!!
Het weer was heerlijk voor zo’n bos-/weiland-route.
Uiteindelijk uitkomend
op de route Sint
Geertruid -Eijsden
werden wij gastvrij
ontvangen bij
uitspanning “de
Bosrand”. We
gebruikten daar een
gezellige - en voor
sommigen iets te
overvloedige - lunch
ondanks de Coronaregelgeving, die
correct in acht werd
genomen.
Een rondje om de uitspanning behoorde tot de mogelijkheden. Na een
half uurtje voegden allen zich weer bij elkaar voor het laatste deel van
deze wandeling, waarna iedereen voldaan weer op het kerkplein
aankwam.
Een afscheidsdrankje werd door de
meesten in Italiaanse sferen
van Sint Geertruid genuttigd.
Wat is het toch heerlijk na zo’n
gezellige dag nippend aan je
genotsdrankje de regen met
bakken uit de hemel te zien komen.
Wandelleiders Corrie en Elly
bedankt voor deze mooie dag die
we weer samen mochten beleven.
JS
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