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Agenda:
Vrijdag
Zondag
Maandag
Vrijdag
Dinsdag
Zondag
Zondag
Zaterdag
Dinsdag
Vrijdag
Zondag

3 mei
19 mei
20 mei
7 juni
11 juni
16 juni
23 juni
6 juli
23 juli
9 aug.
18 aug.

Variamiddag
13.45 u.
e
1 Pinksterdag
09.30 u.
e
2 Pinksterdag
09.30 u.
Variamiddag
14.00 u.
Bestuursvergadering
20.00 u.
Wandelingen
10.00 en14.00 u.
Jaarlijkse fietsdag
09.30 u.
Trainers-bestuurdag
Bestuursvergadering
20.00 u.
Alg.Ledenvergadering
20.00 u.
Seizoensopening

Hoge Fronten
Training in Kanne vervalt
Training vanaf Jekerdal
Wandelen rond “de Hoefaert” in Gellik
Paul Houx en Corrie Mommen
Vanaf parkeerplaats Dousberg

>>

woensdagavond van 20.15 – 21.15 u. conditietrainingen :
ski- en langlauftraining o.l.v. Betty Heinen.
hardlooptraining o.l.v. Gerrit Jan van Lonkhuyzen en
Nordic Walking-training o.l.v. Jacques Mulders en Marcel van de Ven;
in en rond Sportpark Jekerdal aan de Mergelweg

>>

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. conditietraining en wandelen in de omgeving
van Kanne, bijeenkomst aan het Statieplein.
Ook op zondagochtend: hardlooptraining o.l.v. Gerrit Jan van Lonkhuyzen. De eerste zondag van
de maand start deze training vanaf het Statieplein in Kanne; overige zondagen vertrek telkens
vanaf een wisselend startpunt. Nadere informatie omtrent de loopagenda en conditievoorwaarden
bij Gerrit Jan van Lonkhuyzen (woensdagavondtraining of gjvanlonkhuyzen@ home.nl)
De jaarlijkse topper: onze MSC-langlaufreis ligt al weer achter
ons. De 17 deelnemers kijken tevreden terug op een geslaagde
vakantie. Jacqueline Schoonheim maakte een mooi verslag, dat
te vinden is op pagina 4 en 5.
Deelname aan trainingen en andere
activiteiten van de Maastrichtse Ski Club
is voor eigen risico.
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SIGNALEN:
Wist je
> dat de deelname aan de trainingen op dinsdagmiddag gegroeid is tot Ø meer dan 20 leden:
conditietraining met Betty Heinen en Nordic Walking met Jacques Mulders en Marcel van de Ven
> dat de trainingen op de woensdagavond last hadden van een winterdip;
hopelijk zorgt de lente voor wat meer leven in de brouwerij
> dat de 17 leden van de hardloopgroep o.l.v. Gerrit Jan van Lonkhuyzen een mooi visitekaartje voor MSC
vormen bij de regionale hardloopwedstrijden
> dat ook de hardloopgroep de eerste zondag van de maand de training start vanaf het Statieplein in
Kanne en zo een brug wil slaan tussen de deelnemers aan de diverse clubactiviteiten
> dat twee data nu al door alle leden geserveerd kunnen worden:

M.S.C.
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Algemene Ledenvergadering
Seizoensopening
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Ook Nico wist het
ijzer te smeden
toen het heet was !
We hebben al een paar zonnige dagen gehad dit voorjaar, maar we hebben er wel lang op moeten wachten.
Op zondag 7 april hebben we voor de eerste keer in het zonnetje kunnen zitten, maar daarna liet de zon zich
gelukkig vaker zien. Dat koude weer zijn we ondertussen gelukkig al vergeten, maar wat we niet mogen vergeten,
is denken aan onze gezondheid en conditie.
Werken aan onze conditie doen we bij MSC met de wekelijkse conditietrainingen, die door onze enthousiaste
trainers worden verzorgd en met een coopertest kun je zien hoe het er mee is.
Maar aan onze gezondheid op zich, buiten de conditie, konden we tot op heden nog niet veel doen.
Maar met de medische wetenschap is daar nu ook verandering in gekomen en dichter naar ons gekomen.
In Maastricht is een onderzoek begonnen naar het gegeven dat de levensverwachting van de inwoners van ZuidLimburg gemiddeld korter is dan de levensverwachting van andere Nederlanders en dat diabetes en hart- en
vaatziekten in Zuid-Limburg veel vaker voorkomen dan elders.
Met behulp van de allernieuwste medische methoden en technieken worden de deelnemers (tussen de 40 en 75
jaar) op een voor hen niet belastende wijze onderzocht. Aan het eind van de serie onderzoeken ontvangt de
deelnemer een persoonlijk gezondheidsrapport en een advies over hoe de gezondheid (verder) verbeterd kan
worden. De Maastricht Studie is een initiatief van het Maastricht Universitair Centrum.
Ik heb aan dit onderzoek meegedaan en ik kan het aan iedereen aanbevelen, want als je na afloop ziet dat meer
dan 40 procent van de deelnemers het advies krijgen om aan bepaalde punten aandacht te schenken, dan schrik
je wel even.
Indien je interesse hebt en meer informatie wilt dan kun je dat op de website www.demaastrichtstudie.nl allemaal
nazien.
Groetjes en gezondheid

Ledenmutaties: na een korte kennismakingstijd bij onze loopgroep heeft Nynke Breeuwsma zich op
6 februari jl. aangemeld als M.S.C.-lid. Van harte welkom Nynke en veel loopplezier!

Zondag, 16 juni:

wandelen met Paul Houx en Corrie Mommen.

De wandelschoenen kunnen weer uit de kast, een “zittuut” en proviand in de rugzak en dan samen op pad !
Paul neemt de “langere” wandeling voor zijn rekening.
Vertrek 10.00 u vanaf het station Maastricht.
Wandeling start vanaf de parkeerplaats voor hotel “Ons Krijtland” ,
Julianastraat 22, 6285 AJ Epen.
Corrie verwelkomt ons voor een korte wandeling:
14.00 uur starten vanaf de parkeerplaats voor hotel “Ons Krijtland”.
Ongetwijfeld laten deze ervaren wandelleiders ons weer
Hotel “Ons Krijtland” - Epen
genieten van de mooiste stukjes van ons heuvelland.
Noteer de datum en hou deze zondag vrij voor echte ontspanning in onze onvolprezen MSC-ambiance !
M.S.C.
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Verslag Langlauf reis naar Ramsau,
Oostenrijk, 26/01/13 – 02/02/13
Op een vroege, koude, donkere zaterdagochtend zijn wij, Marius
en ik, naar de binnenstad gereden naar het huis van Paul Houx
waar wij rustig wachtten op Alice die met de auto komt. Wij gaan
met z’n vieren samen naar Ramsau, om een weekje heerlijk te
langlaufen. De club is er al eerder geweest en het was goed
bevallen. De weg was droog en alles liep goed. Al bij de eerste
ruststop, treffen wij medereizigers, Jacques, Irma en Corrie.
In de files onder München worden wij gebeld door onze burgemeester, die zelf ook met een groepje rijdt en die
daarbij ook contact heeft met Harry, de bestuurder van de vierde auto. Alleen Harry en zijn groepje heeft de
beruchte files rondom München weten te omzeilen. Rond zeven uur zijn we toch allemaal gearriveerd, vier auto’s
met 14 deelnemers en nog drie die met de trein zijn gegaan (Ine, jonge Harrie en Lea). 17 Mensen als een zwerm
drukke bijen die samen komen voor de eerste van onze heerlijke avondmalen in het Tischlerberghof pension. Het
bier smaakt goed! Het personeel is aardig en men is tevreden met de kamers.
Zondag is voor de meesten de eerste langlaufdag. Ontbijt om 8:30 maar men is al vanaf 8:00 aan het verzamelen.
De dag is zonovergoten, met een wijds blauwe hemel en prachtige vergezichten op de besneeuwde alpentoppen
om ons heen. Het echtpaar Hutschemakers moet nog voor schoenen zorgen voor Lea, en gaat dus apart op stap.
Thea gaat alpine skiën, de eerste dag op haar 3-daagse skipas. Marla en Wies gaan op stap voor hun eerste
wandeldag samen. Zij worden onafscheidelijk wandelaars, vaak komend op de plekken waar de langlaufers ook
komen.
Het is die eerste dag niet koud, en wij genieten van de golvende sneeuwvelden om ons
heen. De ligging van ons pension is mooi, met goed getrokken loipes en genoeg sneeuw
om ons in een langlaufhemel te wanen. Samen gaan de langlaufers op stap, in een groep
van 12, richting Ramsau Ort wat op een afstand van 4 km ligt. Het is weer wennen op de
latten, en we ontdekken hoe het staat met onze conditie en wat we allemaal aankunnen.
Erg druk op de loipes is het niet, en de lichte daling naar Ort loopt lekker. Helaas maakt
Frans tijdens die daling contact met de grond, een ongelukkige val op zijn staartbeentje.
Wij blijven samen, en in een bocht voorbij Ort stoppen wij om te genieten van de lunch,
sommigen van de prachtige patisserie, zo mooi tentoongesteld bij binnenkomst, anderen
van een lekkere soep of knödel, sommigen met een verkwikkend biertje.
De dagen die volgen op deze eerste gezellige dag zijn erg gevarieerd. Het weer is zeer wisselend. Maandag was
het erg koud, de lucht grijs en er viel behoorlijk veel sneeuw. De snelle Jelle’s – Julia, de twee Harrie’s, Paul en
Beek, gingen samen naar een van pittigste zwarte pistes, de Hierzeggloipe, wat zij in een snel tempo deden. Een
grote groep ging richting Sonnenalm aan het einde van een zwarte piste, op een steile heuvel. Daar hebben de
wandelaren Marla, Wies and Thea genoten van de live muziek gespeeld door de gastheer in lederhozen en zijn
kleine zoontje op zijn miniatuur accordeon.
Ine is die dag ook gaan wandelen, maar in haar eentje. Het groepje langlaufers met Jacques, Irma, Corrie, Alice
en ik zijn naar de Halseralm gegaan, aan het einde van de Halserloipe. Wij hebben genoten van het rustieke
interieur van de Hütte. De dagen daarna ontvouwden zich als een waaier, iedere dag met andere weer, van
verblindende sneeuw tot zware dooi. Groepjes gingen op stap in wisselende samenstelling.
De loipes leenden zich voor een variatie aan avonturen, en de Hütten langs de verschillende loipes waren knus en
uitnodigend. Velen waren aangenaam verrast te merken dat de wekelijkse conditietraining met Jacques echt een
goede effect had – wij konden goed vooruit. Dank je, Jacques! Julia, Corrie, Alice en ik hebben op de zonnige
woensdag de prachtige Rittisloipe gedaan, met een lange en pittige klim omhoog, en een snelle en bochtige daling
omlaag met prachtige uitzichten over een dal, richting Sonnenalm. Met trillende beenspieren zijn we gestopt om te
M.S.C.

Convocatie mei, juni en juli 2013

Pagina 4

lunchen in de Hütte ervoor, de Wiesmahdalm. Ook geen gekke plaats. De Harrie’s, Paul en Beek hebben die dag
ook de Rittisloipe gedaan, maar dan in de andere richting, zeker de pittigste richting. Die dag at bijna iedereen in
de Sonnenalm en wij hebben elkaar weer bijna allemaal getroffen op de Halserloipe weer op weg naar het pension
Door het wisselende weer heeft Thea maar twee dagen kunnen skiën. Op de dinsdag is zij zelfs om een uur of 12
gestopt omdat het zicht zo slecht werd. Zij ging haar ski’s inleveren en besloot om daarna na Ort te lopen om naar
de Spar wat boodschappen te doen. Zij is een verkeerde
richting ingelopen om terug te komen. Na een tijdje
wandelen heeft zij hulp gevraagd van iemand op een
sneeuwruimer. Die heeft gezorgd dat een vrouw in een
auto met hondje en chocola Thea kwam ophalen en haar
teruggebracht naar ons pension. Om 17:30 was ze keurig
terug van haar avontuur, zonder dat iemand er iets van
wist! Gelukkig zijn er toch goede mensen op aarde.
Jacques is door zijn maag geveld en heeft het wat kalmer
aan moeten doen. Gelukkig konden hij en Irma toch iedere
dag op stap en langlaufden en wandelden in wisselende
groepjes. Wij hebben elkaar op die manier vaker getroffen.

Marius en Frans hebben het wat voorzichtiger aangedaan in tempo, maar niet in kilometers. Op donderdag waren
alles loipes tot ijs bevroren. Bijna iedereen keerde terug naar het pension om de ski’s en schoenen uit te doen en
er een wandeldag van te maken. Mijn skibroek was helemaal van achter opengeschuurd na een harde val en
glijpartij op het ijs op weg naar Ort. Die lekkere daling, zeg! Die dag heeft Frans de hele Zonneloipe en Marius de
Standaardloipe gedaan, en op die manier hebben ze de eer van ons club gered!
Op vrijdag, de laatste dag lag er onverwacht weer nieuwe sneeuw. De lucht was dicht en zwaar, de zicht niet ver,
maar na de beroerde condities van de dag ervoor had iedereen er zin in om er nog een keer er op en uit te gaan.
Voor mij de langste route, met veel ploeterwerk en valpartijen, maar een mooi slot van een geslaagde week. Ik heb
me veel kunnen bewegen in een erg mooie omgeving in het gezelschap van fitte, open en warme mensen.
De avonden waren zeker ook plezierig. Op dinsdagavond liet Marius ons weten dat Koningin Beatrix aangekondigd
had om afstand te willen doen van de troon. Wat?! Na driftig onderzoek om de waarheid van dit bericht te
bevestigen, is contact gelegd met onze penningmeester in Nederland om een rondje van de club aan te vragen.
Toestemming werd gegeven en wij hebben de positieve en negatieve gevoelens ten opzichte van de monarchie
geuit en geoptimaliseerd. De stemming zat er goed in, en bleef zo de hele week. ’s Avonds werd er gezellig
gekeuveld en gekaart, en het pension heeft zeker genoten van een verhoogde omzet door onze dorstige
aanwezigheid.
Ik heb lekkere huisgemaakte glühwein ontdekt, en ook een paar anderen Oostenrijkse lekkernijen, zoals bier
gemengd met sinas. Ik heb een mooie Buff gekocht, zoals die van Irma en Julia die ik zo bewonderde! Harry heeft
een nieuwe winterjas kunnen kopen en Ine en Thea zijn naar de loden stoffen fabriek in Rössing geweest om te
kijken hoe die fabriek werkt.
Onze laatste ontbijt was vroeg, gevarieerd als
altijd, en om 8:30 stonden de auto’s al klaar om
te vertrekken. Ine, Thea en Harrie zouden nog
een dagje blijven en zondag met de trein
terugreizen. Zij zwaaiden de autoreizigers uit.
Het sneeuwde weer bij vertrek, maar dat werd
snel regen toen wij daalden en bij München
hield het op. Geen echte files deze keer, en de
terugreis liep gemakkelijk en voorspoedig. Om
half acht weer in Maastricht, met spierpijn en
een zeer voldaan gevoel. Met dank aan Paul en
Frans voor de voortreffelijke organisatie!
Jacqueline
M.S.C.
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Varia-Vrijdag

1 februari 2013: Synagoge in Meerssen

Zeventien M.S.C.-ers verzamelden zich in constant plenzende regen in een portiek in de Kuileneinderstraat in
Meerssen. Voor een Varia-middag heb je wat over, maar toch…. een excursie naar zo’n klein gebouw, daterend
uit 1853, in 1971 afgebrand, mooi gerestaureerd, maar toch…. je hebt gelezen dat het interieur al in 1947 naar de
synagoge van Maastricht werd verhuisd. Een kleine reserve blijft vanbinnen opspelen.
Maar dat is snel voorbij. Meteen als je via de brede trappenpartij
door de prachtige memoriaal-deuren van Appie Drielsma naar
binnen stapt, voel je waarom dit een rijksmonument is.
Het heeft een uitstraling als een blijde boodschap. Licht van kleur,
met een weldadige soberheid, maar toch warmte scheppend.
En het interieur is helemaal niet leeg. Rijen rode stoeltjes staan
uitnodigend op ons te wachten.
We worden verwelkomd door onze
gastheer, de heer Ger Kockelkorn,
beheerder van de synagoge.
Vanaf het eerste moment hangen we aan zijn lippen. Deze voormalige docent tilde zijn
betoog meteen boven de lokale geschiedenis uit naar een beschouwing over
intermenselijke relaties binnen vooral de West-Europese samen-leving, maar maakte
ook uitstapjes naar filosofen uit verre landen en lang vervlogen tijden.
Hij verklaart zijn passie voor het Jodendom,dat hij al decennia lang bestudeert, vanuit zijn achtergrond als een in
1943 in Kirchrao geboren kind met Nederlandse en Duitse roots. Opgroeien in
een gemengde gemeenschap van Nederlandse en Duitse gezinnen geeft hem
een stimulans de achtergronden van de Jodenhaat wetenschappelijk inzichtelijk
te krijgen.
Maar om ons daarvan deelgenoot te maken gaat hij vanmiddag wel uit van de
aanwezige voorbeelden van de Joodse traditie. En hij gebruikt zijn lange ervaring
als docent om het bij ons als koek erin te laten gaan.
Elk joods jaar wordt in de synagoge de hele Thora voorgelezen, elke sjabbat een
gedeelte, parasja geheten.
Vandaag, 1 februari 2013, vanaf 20.00 u. is het sjabbat en omdat het de eerste vrijdag van de maand is: Kabbalat
sjabbat, 22 sjewat 5773 volgens de Joodse kalender. Hier komt de kaballa-leer om de hoek kijken: een esoterische
dogmatiek, m.n. een Joods mysticismeversie uit de Middeleeuwen.
De meeste vormen van de kabbala leren, dat iedere letter, ieder woord, getal en accent van de tenach (=Oude
Testament) een verborgen betekenis bevat. Verder onderwijzen zij de methodes om achter de interpretatie van
deze verborgen betekenissen te komen. Daar wist Martin Butink direct raad mee. Hij zag allerlei verbanden in de
ratio tussen de Joodse geboden en verboden en zelfs de som van deze wetten en verordeningen brachten weer
eenzelfde uitkomst als eindgetal.
De 613 mitswot vormen het hart van de
religieus joodse regelgeving, de halacha.
365 verboden = 3+6+5 = 14 = 5
248 geboden = 2+4+8 = 14 = 5
613 mitswot = 6+1+3 = 10 --> 10 geboden

M.S.C.
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Dacht ik vanmorgen nog simpel dat de Torah de Joodse bijbel is, bestaande uit de 5 boeken van de Pentateuch:
Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium, blijkt dat maar een fractie van het verhaal te zijn.
Zou je ooit overwegen jood te worden—wat overigens helemaal niet kan tenzij je moeder een joodse vrouw is– dan
maak je borst maar nat, want tot de Torah behoren ook:
> Tenach = 24 boeken van het Oude Testament
> Misjna = mondeling toelichting van God aan Mozes op de Thora
> Talmoed = commentaar van belangrijke rabbijnen en schriftgeleerden op de Tenach
> Midrasj = exegese: een compilatie van lessen in de vorm van commentaren op de Thora
Geen wonder dat de Joden altijd van kindsbeen af hebben moeten leren lezen en (over)schrijven. Hoe houd je het
in je hoofd en uit elkaar. En dat al eeuwen lang. Chapeau!
Resultaat: van alle Nobelprijswinnaars natuurwetenschappen 22% joden en bij economie 41% joodse
wetenschappers. NB: Joodse bevolking=0,2% van de wereldbevolking
Met behulp van een klassiek schoolbord worden de lijnen in het verhaal van Ger Kockelkorn verduidelijkt:
> de originaliteit van het Joodse geloof: ~ het eerste monotheïsme versus het wereldwijde pantheïsme
~ universele god versus goden per land of heersend wereldrijk
~ van alle tijden
> het verbond van deze ene universele god met één volk, dus naast cultuur en religie: een volksverbond
> de kracht van het leren, lezen, onderwijzen, traditie, wetten etc., etc.
We belanden bij Zarathoestra en via Baruch Spinoza reizen we naar Wagner. Dan verschijnt Mevrouw
Wittgenstein ten tonele en we volgen nog steeds. Als we tenslotte het antisemitisme, het antijudaïsme en het
antizionisme verhapstukt hebben, loopt ons college ten einde.
Iedereen is onder de indruk. Mooi en leerzaam. Deuren van respect zijn geopend, maar wat je (achteraf) kunt
verklaren, is dat dank zij de persoonlijkheid van onze entertainer. Natuurlijk als je na de eerste voornaam
“Gerardus” bedeeld wordt met voornamen als “Maximus Karel” (zijn Akense roots?) dan ben je ter wereld
gekomen met een opdracht.
Heer Kockelkorn op zijn “Neder-Duits” mille fois merci !

Namens MSC:

Elle van Duurling, secretaris

*** Een uitgebreide versie van dit verslag vind je op onze website: http://www.maastrichtseskiclub.nl/ ***

Vollemaanswandeling, 29 maart 2013
Een ding weten we altijd zeker: de vollemaanswandeling valt op Goede
Vrijdag. Een ander ding weten we nooit zeker: laat de maan zich zien.
Ook dit jaar was het weer één groot grijs wolkendek. Jammer.
Vol goede moed verzamelden zich 11 wandelaars bij de Geulhemermolen. Met z’n tienen werd de pas erin gezet. Marcel van de Ven
mocht met zijn vers afgescheurde kniebanden in de Geulhemermolen
de tijd doden met een glaasje gerstenat.
Na de Wolfdriesweg en de Barakkenberg volgden we de weg langs de Geulle tot aan de Houthemerheideweg. Na
een paar honderd meter sloegen we rechtsaf en gingen omhoog tot aan de Meertensgroeve. Als beloning kregen
we daar boven aangekomen heerlijk paasbrood en paaseieren, de traditionele traktatie bij deze wandeling van
Marcel en Kiky. Elly en Ton toverden een fles pisang ambon tevoorschijn en in de frisse buitenlucht smaakte ook
dat bijzonder goed.
Parallel aan de Meesweg liepen we richting Lange Bergweg, die ons naar beneden voerde. Daar links af, weer
langs de Geulle, retour naar de Geulhemermolen. Daar was in de gezellige gastenkamer een gezamenlijke
nadronk met Gerrie, Arie, Kiky, Marcel, Jacques, Irma, Wies, Elly, Ton, Zjèr en Elle.
M.S.C.
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Varia-middag, 1 maart 2013
Excursie o.l.v. Paul Houx naar A2-project
Paul start zijn inleiding bij de mooie maquette. We krijgen daardoor een idee van de grote omvang van het hele
project van noord tot zuid, van Meerssen tot het AZM.
De naam “Groene Loper” is bekend, maar dat hij 5 km lang wordt, beplant met 2.000 lindebomen, met een
wandel– en fietsroute van Kasteel Vaeshartelt tot de Avenue Céramqiue is goed nieuws. En hij zou al in 1917
gereed zijn!

Na de rijkelijke informatie bij de maquette, nemen we een voorproefje van de situatie anno 2026: een “artist
impression” . Een van de reeks filmpjes die vrij te bekijken zijn in het informatiecentrum.
Dat is een knap stukje werk dat tot ieders verbeelding spreekt. Uit de in 2016 opgeleverde tunnel zoeven de auto’s
uit de tunnelmonden: de “Prins-bisschop van Luik” in het zuiden en de “Hertog van Brabant” aan de noordkant.
De in 2017 geplante 2.000 lindebomen zijn volgroeid en een weelderig bladerdak omzoomt de groene loper.
Wandelaars, fietsers en ruiters recreëren er de hele dag.
De voor 2016-2026 voorziene ontwikkeling van 30.000 m2 nieuw vastgoed (met max. 6.000 m2 detailhandel en
max. 1141 woningen) is nog afhankelijk van marktvraag en autonome ontwikkelingen. Maar dat komt hopelijk
goed in de na-crisis-periode.

Van de theorie naar de praktijk: Paul neemt ons
mee naar de uitkijkpost bij de bouwput Geusselt-Zuid
aan de President Rooseveltlaan.
We hebben prachtig zicht op de enorme wanden,
stempels, bedradingen en de laatste werklieden, die
hun job voor deze week bijna afgerond hebben. Als
je boven die brede werkplek staat, is de massaliteit
ervan indrukwekkend, ondanks alle eerder gehoorde
getallen en filmbeelden
Dan loodst Paul ons naar de passerel bij de ANWBflat en legt daar de afwijkende constructie op dit punt
uit.

M.S.C.
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Tenslotte nemen we een kijkje bij de bouwput Geusselt
Noord, waar al zicht is op de betonnen wand van de poort
“Hertog van Brabant”. Constant wordt water uit de put
gepompt en via een verzamelbak weer geloosd op de
Geusseltvijver.
De kosten voor het gehele project worden geraamd op
€ 631,3 miljoen, verdeeld :
499 miljoen Rijk
88 miljoen Maastricht
1 miljoen Meerssen
43 miljoen Provincie
Hopelijk wordt niet alleen dit budget gehaald, maar ook andere
doelstellingen:
> betere bereikbaarheid van Maastricht en doorstroming op de A2
> bevordering van verkeersveiligheid en leefbaarheid in
omliggende buurten
> nieuwe kansen voor A2-buurten door stedelijke vernieuwing en
opheffing barrières
Er waren meer belangstellenden voor deze A2-excursie dan het
gestelde maximum aantal van 25 deelnemers, maar deze
liefhebbers hebben hun excursie met Paul nog tegoed.
Je kunt je erop verheugen!
Met deze romantische vooruitblik op de President Rooseveltlaan anno 2026 willen we Paul bedanken voor de fijne
en boeiende Varia-middag.
~ Voor een uitgebreide versie van dit verslag en foto’s kijk je op onze website: http://www.maastrichtseskiclub.nl/ ~

Jaarlijkse MSC-fietsdag is in aantocht:
zondag, 23 juni !!
Onze fietscoördinator Math Heygele speurt ’s herenwegen af
naar het meest geschikte parcours anno 2013. En dat zal hem
ongetwijfeld ook dit jaar wel goed lukken.
We verzamelen weer op de parkeerplaats bij de Dousberg
en vertrekken om 9.30 u.
Dus alle sportievelingen, fietsliefhebbers: bezitters van
e-bikes en “gewone-duw-pedaleurs” train nog even goed.
Vanaf nu, 1 mei, tot 23 juni is er nog ruim 7 weken tijd om
jezelf en je voertuig in optima forma te brengen.

M.S.C.
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Variamiddag, 3 mei
Op 3 mei is weer onze Variamiddag en
het team neemt jullie dan mee naar de
Hoge Fronten, in Maastricht bekend als
“de Wèrreke”.
Dit onderdeel van de 15 ha grote Linie
van Dumoulin is niet alleen sinds 1966
een Rijksmonument, maar sinds 2001 ook
erkend als Natuurmonument vanwege de
unieke biotoop van de muurhagedis.

Op deze middag zal Tineke De Jong van IVN Maastricht (Vereniging voor Natuur en Milieueducatie) ons daar een
ongetwijfeld interessante rondleiding geven en wij hopen dat de beroemde Maastrichtse Muur-hagedis zich dan
ook laat zien. Dit zal een beetje van het weer afhangen, want dat beestje houdt erg veel van zon.
Maar ook over de rest van de flora en fauna van de Hoge fronten valt heel wat te vertellen.
Na de rondleiding van Tineke gaan we naar het ondergrondse
deel van de vestingwerken, de kazematten. Dit is een heel ander
aspect van dit unieke project, gebouwd van 1772-1777 door Carel
Diederick du Moulin. Over dit netwerk van ondergrondse gangen
zal Will de Jong ons uitvoerig vertellen.

Na afloop kunnen we in de buurt zeker wel ergens koffie drinken zoals
gewoonlijk.
Kosten: € 5,- p.p. bij aankomst te voldoen aan Gerrie Boersma.
Aanmelden is gewenst, aangezien de groep deelnemers met 20 personen
ongeveer vol zit.
Aanmelden:

bij Gerrie: tel. 043 32 19 198 of 06 44 08 86 38
bij Betty: tel. 043 36 38 160

Verzamelen om 13.45 u. bij de ingang van de Hoge Fronten bij Meubelboulevard René Pans, Cabergerweg 10,
6217 SC Maastricht. De rondleiding start om 14.00 u.
De uitnodiging voor de Variamiddag van 7 juni a.s. volgt nog per e-mail.
Tot ziens op vrijdag 3 mei.

M.S.C.
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Even aandacht voor……………….

Corrie Mommen

Zevende aflevering in deze rubriek van

José Smeets

Sportiviteit en Saamhorigheid dat is belangrijk!
De Maastrichtse Ski Club telt veel leden, allemaal van een ander pluimage. Een gezicht
dat vooral bekend is bij de wandelaars van Maastrichtse Ski Club is ongetwijfeld Corrie
Mommen. Ik ging een middag bij haar op bezoek en we hadden een gezellig gesprek.
Wanneer ben je lid geworden van MAASTRICHTSE SKI CLUB?
Eind jaren zeventig ben ik lid geworden van Maastrichtse Ski Club. Vanwege mijn werk bij het Groene Kruis ben ik
naar Maastricht verhuisd. Ik ben geboren in Noord Limburg in Venray. Daar heb ik mijn opleiding gevolgd en in
1977 kwam ik naar Maastricht. Om mijn sociaal netwerk uit te breiden werd ik niet alleen lid van Maastrichtse Ski
Club, maar ook van de Nederlandse Bergsport Vereniging.
Volg je ook de trainingen van de Maastrichtse Ski Club?
Gedeeltelijk. Gymnastiek vind ik zeker belangrijk, echter mijn voorkeur gaat uit naar wandelen en Langlaufen. Als
lid van de Maastrichtse Ski Club heb ik aan mijn eerste wandeltocht van hut naar hut deelgenomen onder leiding
van Hans van Poeteren, de mede-oprichter van de Maastrichtse Ski Club. Door Hans ben ik verknocht geraakt aan
het wandelen. Daarbij denk ik ook aan de wandelleiders van het eerste uur Ber Ritzen, René Frijns, Léon Daemen,
om enkele te noemen. Samen met hen heb ik heel wat wandelingen gemaakt in Zuid-Limburg en de Ardennen.
Wat vind je belangrijk bij de Maastrichtse Ski Club?
De sportiviteit, maar zeker ook de saamhorigheid en de gezelligheid in de club. Het valt me altijd weer op dat de
leden zeer betrokken zijn bij elkaar en dat zowel in goede als in minder goede tijden. Er is altijd wel een woord van
belangstelling of troost voor elkaar. De clubgeest staat bij de Maastrichtse Ski Club voorop.
Daarnaast vind ik de verscheidenheid aan activiteiten die georganiseerd worden heel interessant zodat er altijd wel
een activiteit bij is, die je belangstelling heeft.
Heb je nog andere hobby's?
Ja zeker. Ik ben ook lid van de Eerste Maastrichtse Dahlia Vereniging in Amby. Ik
heb zelf geen tuin, maar ik vind tuinieren heerlijk. Op die manier help ik de Dahlia
Vereniging en ik heb zelf veel plezier in het buiten bezig zijn.
Ook ben ik nog bij een fotoclubje, maar dat is meer voor de gezelligheid en af en toe
maken we een foto.
Als lid van de wandelcommissie van Maastrichtse Ski Club organiseer ik samen met de andere commissieleden
dagwandelingen en wandelweekends, waarbij we een kort en een langer parcours uitzetten, zodat iedereen mee
kan wandelen.
Wat is je het meeste bijgebleven van de Maastrichtse Ski Club?
Mijn eerste Langlaufvakantie met Paul Houx, Toos Fuchs en Jacques Mulders in het Schwarzwald. Paul heeft ons
toen de techniek van het langlaufen proberen bij te brengen. Soms lukte dat, maar vaak niet! Wat hebben we toen
veel gelachen en veel leedvermaak gehad om elkaar.
Wat zou je willen veranderen bij de Maastrichtse Ski Club?
Ik vind dat de Maastrichtse Ski Club zich goed aanpast aan de belangen van de leden, zodat zowel de jongere als
ook de oudere leden aan hun trekken komen. Voor mij hoeft er niets te veranderen.
Heb je nog een wens voor Maastrichtse Ski Club voor de toekomst?
Ik hoop dat we nog lang samen van alle activiteiten kunnen blijven genieten .

Dank je wel.

M.S.C.
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Variamiddag: vrijdag, 7 juni : een inhaalactie!
Tengevolge van de barre weersomstandigheden werd de voor 5 oktober 2012 geplande wandeling o.l.v. Lou de
Sterke te elfder ure afgeblazen. Maar we krijgen nu de kans om deze mooie toer in te halen. Hierbij dus nogmaals
de uitnodiging!
Aanmelden is niet vereist, maar het is wel prettig als je Lou toch even een berichtje stuurt.
majolo.sterke@ ziggo.nl, 043 36 35 126 of 06 10 31 72 41

Een woord van dank

van Léon en Wies

Dat zoveel M.S.C.-leden en oud-leden Léon persoonlijk
e
kwamen feliciteren met zijn 85 verjaardag heeft ons
beiden erg verrast en verheugd.
Daarnaast ontvingen wij nog meer prachtige bloemen
en felicitatiekaarten thuis en op “Klevarie”.
Jullie allen hiervoor onze heel hartelijke dank. We zullen
de mooie herinneringen aan deze feestelijke middag
van 11 april met warmte koesteren.
Léon en Wies
M.S.C.
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Lief en leed
~~~~~~~~~
Heerlijk, we hebben drie keer “lief”: bijzondere kroonverjaardagen.
Op 10 maart jl. werd Ton Martin 75 jaar. Hij vierde het uitgebreid
met familie, vrienden en de “zondagmorgengroep” van MSC.
Alsnog hartelijke felicitaties !

Op 27 maart werd Wies Daemen 80 jaar. Ze was die dag het energieke middelpunt van
een verrassingsfeestje van de “zondagmorgengroep”. Er werden veel herinneringen
opgehaald en uit de commentaren was niet alleen te horen hoeveel huzarenstukjes de
leden samen hadden beleefd op hun MSC-toeren, maar ook hoe ze aan elkaar gewaagd
bleken.

Op 11 april werd Léon Daemen 85 jaar.
Tout MSC, leden en oud-leden, familie en kennissen kwamen
naar Klevarie om hem te feliciteren. Hij heeft ervan genoten
en is dankbaar dat hij deze mijlpaal heeft mogen meemaken.
Een moment van troost en een lichtpuntje in zware tijden.
>> en leed <<
Maar onze favoriete sport eiste ook weer zijn tol: Marjo Schmitz en Marcel van de Ven kwamen thuis met
afgescheurde kniebanden. Ski-heil en een voorspoedige genezing gewenst!
Zjèr van Duurling verwisselde zijn tweede knie voor een “kunstknie”. Hopelijk kan hij hiermee snel weer zo
goed uit de voeten kan als met de eerste “nieuwe” knie!
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