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Voor alle geplande activiteiten geldt: mits de Corona-maatregelen dit mogelijk maken.
Nadere informatie over de clubagenda is opgenomen onder het hoofdstuk “Mededelingen”.
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Varia-middag - vervalt
Jubileumfeest – uitgesteld – zie “Mededelingen”
bestuursvergadering
Varia-middag - vervalt
wandelingen – zie “Mededelingen”
Jaarlijkse MSC-fietsdag - zie “Mededelingen”
bestuursvergadering
Wandelingen – zie “Mededelingen”
ALV – zie “Mededelingen”
Feestelijke seizoenopening – zie “Mededelingen”

Op 30 maart jl. konden de clubtrainingen weer hervat worden.
Nu in België op 8 mei a.s. de terrassen weer open mogen, zullen we
vanaf zondag 9 mei, resp. dinsdag 11 mei weer samenkomen op het Statieplein in Kanne.
>>

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, bijeenkomst Statieplein in Kanne.
ook op zondagochtend: hardlooptraining.
Informatie wordt graag verstrekt door Gerard Hermkens,
gerardhermkens@home.nl, 06 53 94 77 30.

MSC
viert het gouden jubileumfeest
in oktober 2021
(Corona-beperkingen dienende)……
Het komt er aan!!!!!
Deelname aan trainingen en
andere activiteiten van de
Maastrichtse Ski Club
is voor eigen risico.
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Clubgegevens, agenda en trainingsschema
Inhoudsopgave
Voorwoord Annemie Bruls
Herstart Trainingen
Proficiat Paul Gillhaus
Mededelingen
Uitnodiging wandeling zaterdag, 8 mei 2021

Voorwoord door Annemie
Beste leden, wat hebben we een apart jaar achter de rug.
Niet voor ieder van ons is er op de dinsdagmiddag de mogelijkheid geweest
om te trainen.
Gelukkig kon er op 1,5 meter afstand wel nog gewandeld worden, maar
niet ieder voelde zich hier zeker bij en bleef thuis of ging met het
thuisfront wandelen.
Ook hebben we veel activiteiten gemist, maar hopelijk kunnen we die
komend jaar alsnog op de agenda plaatsen en mee beleven; ze blijven
onze aandacht houden.
Hopelijk is eind juni iedereen gevaccineerd en kan de zomer beginnen.
Mooie wandelingen en naar hartenlust trainen in Jekerdal en de Observant.
Verder proberen we ons programma zoveel mogelijk te volgen maar helaas
zal ons jubileumfeest van mei nogmaals moeten worden uitgesteld.
We mikken erop dat we in oktober toch nog met z’n allen kunnen feesten.
Onze jubilarissen zullen zeker ook onze volle aandacht krijgen.
Hoe de aanpassingen van de clubagenda er nu uitzien, hebben we samengevat onder het hoofdstuk “Mededelingen”.
Blijf gezond en tot binnenkort.
Met vriendelijke groet,

Annemie Bruls
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Herstart trainingen:

Vanaf dinsdag, 30 maart, waren de trainingen weer
“clubtrainingen” en het zonnetje deed die middag
haar best om het geheel zo aangenaam mogelijk te
maken.

Woensdagavond, 31 maart, werd de
herstart “gevierd” onder het genot van de
jaarlijkse verwennerij van Guus en Mieke:
paaseieren.
Maar echt serieus werd het dinsdag,
6 april, toen het weer bar en boos was,
compleet met snijdende windvlagen en
sneeuw.
Gelukkig werden deze mooie momenten
door Betty Heinen en Paul Houx
vastgelegd, zodat we er nog even op
kunnen terug kijken.

Betty Heinen bracht Guus Queisen en John Jennekens in actie.
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Alice, Ellis, Fia, Henriëtte, Ine, Irene, Marla, Frans en Paul

MSC - lief en leed

Onze diehards voelen zich op en top in de lentesneeuw.

Betty Heinen stuurde ons het volgende bericht:

Op dit moment is er vaak veel negatief nieuws te melden, zoals ook nu weer
het niet door kunnen gaan van onze Varia-middagen in mei en juni.
Maar er is ook goed nieuws:
een van onze trainers: Paul Gillhaus is geslaagd voor zijn examen als notaris
en dat is toch zeker een felicitatie en vermelding in het convocaat waard.
Hartelijke groeten, Betty

Van harte gefeliciteerd Paul !
Een mooie stap in je carrière!

Swim To Fight Cancer:
Mijn oproep van 17 februari jl. aan de MSC-leden om mijn kleinzoon Deni te sponsoren bij zijn inzet om 2 km te
zwemmen voor de actie Swim To Fight Cancer i.v.m. de acute lymfatische leukemie van zijn broer Romé kreeg een
hartverwarmende positieve respons. Mede dank zij de vele bijdragen van MSC-vrienden kon hij zijn streefgetal
verhogen en staat het gedoneerde bedrag al op € 1.225 ! Hartelijk dank aan alle gulle gevers! Mille fois merci!
Elle
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Mededelingen:
Varia-middagen:
De Corona-maatregelen hebben het Varia-comité doen besluiten de Varia-middagen van
7 mei en 4 juni te laten vervallen. De daaropvolgende Varia-middag is gepland voor september.
Hopelijk is dat de start van een nieuw clubjaar met Varia-middagen.
Jubileumfeest:
ook op 21 mei a.s. kunnen we ons gouden feest nog niet vieren.
Noteer nu alvast zaterdag, 23 oktober. Deze datum is voor MSC gereserveerd.
En als Covid niet dwars blijft liggen, kunnen we alle leden binnenkort uitnodigen om alsnog
samen een grandioos feest te vieren.
Wandelingen:
de wandelleiders buigen zich op het moment over een aangepast wandelprogramma.
Een eerste uitnodiging voor een wandeling op 8 mei is er al op pagina 6.
Ook de opties voor een wandelweekend worden opnieuw bekeken: welke timing is mogelijk
en/of moet er worden uitgeweken naar een variant.
Binnenkort volgt er per e-mail nader nieuws hieromtrent.
MSC-fietsdag:
het lot van de voor 20 juni geplande fietsdag is nog niet bezegeld.
Informatie hierover volgt tijdig per e-mail.
ALV:
voor 2021 heeft een “fysieke” ALV hoge prioriteit. Voor het geval dat er weer tegenslag
komt in de Corona-maatregelen wordt er binnenskamers al gezocht naar mogelijke vervangende
locaties, waarbij een overdekt buitengebeuren een mogelijkheid is of desnoods een verschuiving
naar een latere datum (mits het niet om maanden vertraging gaat).
Nadere informatie hierover wordt graag verstrekt zodra er meer duidelijkheid is.
Seizoenopening:
Afhankelijk van de uitkomst voor het realiseren van de ALV worden ook de
plannen voor de seizoenopening gedeeld.

Jubilarissen:
er zijn 15 MSC-leden die we graag in het zonnetje willen zetten als jubilaris.
Daarbij willen we de gouden jubilarissen huldigen tijdens het jubileumfeest, de jubilarissen
van 2020 tijdens de ALV en de jubilarissen van 2021 tijdens de feestelijke seizoenopening.
Jubileumfeest:

José Smeets, Ton Martin, Gerrie Boersma, Wies Daemen, Tilly Vanderbroeck

ALV:

40 jaar MSC-lid: Henriëtte van der Linden, Jacques Mulders
25 jaar MSC-lid: Thea Wevers
10 jaar MSC-lid: René Bisschops, Gerard Hermkens

Seizoenopening:

Slotakkoord:

25 jaar MSC-lid: Hanny Prick
10 jaar MSC-lid: Marla van Schoubroeck, Willy Fey,
Harry Geelen, Peter Hofman

Haw pin, haw mood, be positive en keep smiling? Nog meer goed bedoelde aanbevelingen?
B.v.: ook als Covid nog niet snel verdwijnt, er gloort altijd hoop aan de horizon…….
Na ruim vijftig jaar MSC-bestaan, vertrouwen wij op een weliswaar uitgesteld maar toch
indrukwekkend gouden jubileum feest. Hopelijk op 23 oktober a.s.!!

Julia, Annemie en Elle

MSC CONVOCATIE - 1 MEI 2021

5

Voor:

daslookwandeling

wanneer: zaterdag, 8 mei
van:

Corrie, Elly, Gertien, Harrie

Zaterdag, 8 mei, starten we om 12.00 uur een daslookwandeling.
Trefpunt is de parkeerplaats tegenover Eetcafé Riékelt, Rijksweg 184, 6247 AN Rijckholt.
Als er veel leden deelnemen, worden er groepjes gevormd die onder leiding van een van de
wandelleiders met enige tijd tussenpauze vertrekken.
Uiteraard worden de Corona-regels gevold.
Er s gekozen voor een wandeling op zaterdag omdat het zondag, 9 mei, moederdag is.

We hopen op een grote opkomst voor deze prachtige natuurwandeling!
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