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>>

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. wandelen in de omgeving van Kanne, bijeenkomst 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 bij Gerrit Jan van Lonkhuyzen
(woensdagavondtraining of gjvanlonkhuyzen@ home.nl)

←

Langlaufreis 2014 naar Ramsau am Dachstein
Deelname aan trainingen en andere activiteiten van
de Maastrichtse Ski Club is voor eigen risico.
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Agenda
Inhoudsopgave
Voorwoord Nico Ummels
Excursie naar de Opéra Royal de Wallonie in Luik
Verslag langlaufreis Ramsau am Dachstein, 1-8 februari, door René Bisschops
Verslag bezoek voormalige NAVO-basis Cannerberg, 14 februari, door Jeu Lambrichts
Even aandacht voor…… Harrie Hutschemakers, rubriek verzorgd door José Smeets
Uitnodiging Varia-middagen mei en juni
Uitnodiging wandelen op zondag, 22 juni, met Corrie Mommen en Elly van den Essen
Verslag Varia-middag, 4 maart, rondleiding door Eijsden met Stan Spauwen
2015: 45 jaar M.S.C.
Verslag Ardennenwandeling, 30 maart, met Harrie Hutschemakers, Corrie Mommen, Roger Rikers
Verslag Varia-middag, 4 april, Wandelen door Maastrichts Industrieel Erfgoed met Paul Houx
Verslag Vollemaanswandeling, 18 april, door Ine Hofman
Verslag Treechloop, 27 april, door Nico Ummels
Bedankje Mara van Duurling

De zomer zit in de lucht, alhoewel het nu pas begin lente is. Op onze jaargetijden kunnen we niet meer rekenen:
vorig jaar zaten we om deze tijd van het jaar nog in het winterse weer.
Ook MSC verandert met de jaren, maar is niet zo wisselvallig als de natuur! Zijn we 44 jaar geleden begonnen als
een mooie specifieke skiclub, zijn we nu toch uitgegroeid tot een complete vereniging met een hardloopgroep,
nordic walkers en diverse Varia-activiteitenprogramma's er bij.
Maar de allermooiste verandering van MSC vind ik toch het vriendschappelijke samenzijn gevoel van de leden
onder elkaar. Als iemand iets leuks meemaakt of met verdriet, ziekte of problemen kampt, dan krijgt hij de
volledige steun van iedereen die er weet van heeft.
Fia en ik hebben dit nu voor de volle 100% meegemaakt en ik moet zeggen dat woorden van dank te- kort
schieten voor de vele blijken van belangstelling van bezorgde en lieve woorden, ook in de vorm van kaarten en
bezoek.
Lieve MSC-vrienden bedankt!

Wat bin iech blij um MSC-er te zien.

En met het wisselvallige weer valt het ook wel mee, want is dat niet het mooie van ons klimaat?
Ik wens iedereen veel MSC-plezier,

Varia-excursie naar de Opéra Royal de Wallonie in Luik :
Helaas is er nog geen nieuws te melden van de Opéra. Lou de Sterke verwacht dat eerst einde mei.
Hij neemt dan opnieuw contact op met de VVV in Luik en alle deelnemers horen dan zo spoedig mogelijk de
bezoekdatum en worden geïnformeerd over de vervoersmogelijkheden voor dit uitstapje.
Alle 26 ingeschreven deelnemers: dank voor jullie begrip.
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Langlaufreis 1 – 8 februari 2014 - Organisatie Paul Houx en Frans Beckers –
Verslag René Bisschops
Om 7.15 u. vetrokken wij: Julia, Alice, Thea en René vanuit Beek naar Ramsau am Dachstein (900 km), waar wij
rond 18.30 u. veilig arriveerden. Ook de andere deelnemers bleken een voorspoedige reis te hebben gehad zodat
we elkaar nog uitgebreid konden begroeten vóór het eerste avondmenu in Hotel Tischlbergerhof.
>> Julia en
Alice dank voor de veilige reis met jullie als chauffeurs! <<
Alice had de langlaufersvlag van MSC meegenomen met daarop alle plaatsen en jaartallen van de 32 reizen van de
MSC-langlaufgroep. Hij vond een mooi plaatsje onder de kapstok van onze eetzaal.
Ja, wat eetzaal betreft, hotel Tischlbergerhof serveerde ‘s morgens een voortreffelijk ontbijtbuffet met alles erop
en eraan en ‘s avonds een 3-gangen keuzemenu, vegetarisch of niet-vegetarisch. De menu’s werden bereid door
een Poolse kok en geserveerd door een Kroatische dame. Het eten smaakte heerlijk onder het genot van een glas
wijn, een Viertel Rotwein oder ein Viertel Weisswein of een lekker glas bier(Klein: 0.3 l, Gross 0.5 l).
Eten en drinken is altijd een geliefd gespreksthema en er
ontspon zich op een avond een discussie over
“Glühwein”: Julia beweerde dat er alcoholvrije Glühwein
bestond, wat niet zo snel door iedereen geloofd werd.
Dus dat thema werd thuis gekomen nog even nageplozen
en alle eer aan Julia: alcoholvrije Glühwein bestaat wel
degelijk!
De “ klassieke” bereidingswijze van Glühwein is:
Steek de kruidnagels in de sinaasappel. Stop in een pan
met de rode wijn, kaneel-stokjes, kristalsuiker,
cranberrysap en vers sinaasappelsap. Zet de pan op het
vuur en verwarm totdat het mengsel bijna kookt. Haal de
pan dan van het vuur en laat 1 – 2 uur staan zodat de smaken zich kunnen ontwikkelen. Als je de wijn wilt
serveren: verwarm de wijn zonder hem te laten koken. Schep met een soeplepel in wijnglazen. Je kunt Glühwein
ook eerst door een zeef gieten als je geen vruchtvlees in je wijn wilt.
Bron internet
Dan is er nog een alcoholvrije Glühwein:
Verwarm het druivensap. Ondertussen de sinaasappel met schil in stukken snijden. Eventueel kan de sinaasappel
ook vervangen worden door kant en klare jus d’orange (zonder vruchtvlees). De stukken sinaasappel (met schil)
toevoegen. Vervolgens de kruiden erbij doen en nog zeker 10 minuten op een laag vuurtje laten trekken, zodat de
kruiden de authentieke smaak aan het druivensap geven. Het drankje moet voor het nuttigen gezeefd worden. De
Glühwein dient heet gedronken te worden. Bron internet
Vervolgens de alcoholvrije versie van Julia: koop een zakje met kruiden en laat dit trekken in de wijn, Kook de
wijn zodat de alcohol verdampt (zonde toch); zo krijg je alcoholvrije Glühwein.
Over bereidingswijze gesproken: brouwmeester Jacques had twee creaties uit zijn eigen alambique meegebracht.
Ze waren gebaseerd op zijn biologische appels en hij bood ze donderdagavond aan:
een iets zoeter borreltje en een “à la Obstler”. Jacques ik heb de “Obstler”-variant geproefd en vond het erg
lekker.
En over lekker eten tenslotte nog dit:
> Er bestaat een kaas waarin de dierlijke vetten zijn vervangen door
plantaardige vetten; deze kaas mag niet kaas genoemd worden
maar kees.
> In Belgrado wordt op bestelling kaas gemaakt van ezelinnenmelk.
Voor 1 kg kaas is 25 l melk nodig en de kaas kost € 1.000,- per kg.
Tijdens de gesprekken, c.q. interviews die ik voerde in het kader van dit
verslag, kwam ik tot de ontdekking dat er veel familiale/collegiale relaties bij
de reis aanwezig waren.
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Ik zal ze even op een rijtje zetten: Elle was een collega van José en René (ik noemde haar patrones) # Harrie is
een broer van Alice # Wies is schoonzus van Zjèr en Elle # Frans is schoonbroer van Paul # Beek is zwager van
Frans en Paul # Opmerkelijk is ook Jacqueline: geboren in Utrecht, opgegroeid in Amerika en toch bij MSC beland
(en al 22 jaar lid).
>> Wies Daemen hanteerde de gong als teken dat ik van tafel moest wisselen (de tijd was om! ) <<
De Beer: in het souterrain van de nieuwbouw is een ruimte met een vitrinekast waarin een opgezette beer is
uitgestald. Paul is achter het verhaal van deze beer gekomen door een gesprek met de eigenares van het hotel. In
Roemenië was 45 jaar geleden sprake van een berenplaag en omdat er in Roemenië te weinig jagers waren, werd
er een beroep gedaan op de jagersverenigingen in Oostenrijk. De jagersvereniging van Ramsau zag dat uitstapje
wel zitten en reisde af naar Roemenië. Een van deze jagers was de oma van de hoteleigenares, topschutter van
deze vereniging, die als trofee deze beer mee naar huis nam.
De eerste dag gingen langlaufers en wandelaars onder een stralend
zonnetje op stap. Ondergetekende ging met de langlaufers mee, is echter
reeds in het begin dusdanig veelvuldig gevallen dat een langlaufstok
doormidden brak. We waren toen in het sportcentrum van Ramsau waar ik
bij Ski Willy nieuwe stokken kon huren en op een rustige manier mijn
langlaufavontuur kon vervolgen (de intacte stok achterlatend bij een rek in
het stadium).
‘s Avonds bij het avondeten hadden Paul (geboren in Bloemendaal!) en
Frans een verassing voor mij: ze hadden mijn intacte LL-stok mee
teruggenomen, en ze hadden nog een 2e verassing voor mij: aangezien ik
de jongste van het gezelschap was en de eerste keer meeging, werd mij vriendelijk doch dringend verzocht om
een reisverslag te maken. Zo’n verzoek kon ik uiteraard niet weigeren.
Vroeg in de avond bereikte ons het bericht dat de nieuwe stadsprins van Maastricht, die deze middag was
uitgeroepen op de markt, “Henri (Hochstenbag) den ierste” was, uitbater van het bekende café
IN DEN OUDEN VOGELSTRUYS aan het Vrijthof in Maastricht.
Wat communicatie betreft: ik ben met al die i-phones, ipads, etc niet bekend. Ik heb een mobieltje waarmee ik
kan bellen, gebeld worden en sms-en. Verder heb ik nog een pc met Windows XP- besturingssysteem, dat vanaf
april dit jaar niet meer ondersteund wordt door MICROSOFT. Dus ik zal er ook aan moeten geloven om deze PC
(2002, via PC-privéproject) te vervangen door een modernere versie en ben er nog niet uit wat het gaat worden.
Wellicht dat iemand van de leden me kan helpen.
Het weer : Iedere dag stralend weer, het zogenaamde “Kaiserwetter”, zonder noemenswaardige neerslag. De
plaatselijke weerman had het over “NIEDERSCHLAGSARMUT”.
Op woensdag is een groot deel van de deelnemers naar de Dachsteiner
Gletsjer gegaan met de kabelbaan, deels om te wandelen en deels om te
langlaufen. Door het slechte weer op de Gletsjer, sterke wind tot 80 km/u,
waren de sleepliften buiten gebruik en was het er “affenkalt”.
De wandelaars liepen ondanks de barre kou de panoramaroute en werden
boven op de top beloond met een schitterend panoramisch uitzicht.
De après-ski was vaak op de piste naast ons pension of bij “de cuisinière”
(de hut op de Rösteralm), beide met terrassen vol in de zon.
Het leven is een feest, maar je moet zelf de slingers ophangen!!

11e Gebod: gij zult genieten.

Als club kunnen we terugkijken op een zeer geslaagde week in Ramsau en ik wil mijn dank uitspreken aan Frans
en Paul voor opnieuw een succesvolle organisatie. Chapeau!!
Ik heb veel leden beter leren kennen en dank hen allen voor een heerlijke en gezellige week in Ramsau. Ben blij
om lid te zijn van deze MSC.
Met sportieve groeten,
René Bisschops
Een uitgebreide reportage van de langlaufreis staat op onze website:
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Bezoek voormalige ondergrondse NAVO basis Cannerberg, 14 februari 2014
Verslag: Jeu Lambrichts
Vrijdagmiddag worden we bij de mysterieuze ingang van de voormalige ondergrondse NAVO basis welkom geheten
door een 2-tal gidsen van de Stichting Limburgs Landschap, de huidige beheerder van het gangenstelsel. Een van
de beide gidsen behoorde nog tot de toenmalige werknemers van de militaire basis.
Eerst krijgen we klassikaal een uitvoerige toelichting op de historie en inrichting van het gangen-complex. Aan het
eind van de 2e wereldoorlog, toen de Duitse oorlogsindustrie door de geallieerden hevig werd gebombardeerd,
werden de eeuwenoude mergelgroeven van de Cannerberg gebruikt als bomvrije werkplaats voor het vervaardigen
van V1 en V2 raketten. Na de 2e wereldoorlog werd in 1954 - in het uiterste geheim - gestart met de inrichting van
een militair verbindingscentrum en NAVO commandocentrum als “ temporary site to be used only in war”.
Na de oprichting van het “ijzeren gordijn” werd het complex sinds 1963 ook in vredestijd gebruikt. Met een
permanente bezetting van 300 à 400 militairen, en bij meerdaagse oefeningen meer 1000, afkomstig uit de
deelnemende landen USA, UK, Nederland, België en Duitsland. Een compleet dorp met 8000 meter gangen, 400
kantoren, 51 toiletten, 38 urinoirs, 27 douches, 75 wasbakken, 4482 tl-lampen, kapsalon, ziekenboeg, restaurants
etc., van waaruit geen enkel berichtje of stukje papier naar buiten kwam. Decennia lang wist niemand wat er zich
in de ondergronds gangen afspeelde, en heerste er rondom de Cannerberg een spannende James Bond sfeer. Het
voortijdige einde van de uiterst geheime militaire basis werd ingeleid door een interne asbest vervuilingsramp en
het vallen van de Berlijnse muur in 1992. Volledig leegstrippen van het complex en verwijderen van alle
asbestsporen was een klus van 10 jaar en € 40 mln. In 2012 heeft het Ministerie van Defensie het Cannerberg
complex overgedragen aan de Stichting Limburgs Landschap, zodat ook het publiek nu kan kennismaken met de
markante zaken in het gangenstelsel van de vroeger zo geheime bunker.
Na deze introductie maken we in 2 groepen van 13 personen - elk met gids en 2 gaslampen - een rondgang door
het duistere gangenstelsel. De toenmalige ontruiming en asbestsanering is echter zodanig grondig uitgevoerd dat
er nog maar een schim van de geheime ondergrondse stad is overgebleven. Alles is eruit gesloopt, licht,
verwarming, stucwerk, tegelvloeren. De kale mergelwanden zijn bij de schoonmaakoperatie handmatig afgekrabd
en gestofzuigd. Wat rest is een surrealistische ruïne van de koude oorlog. Alleen de enorme dieselgeneratoren
staan er nog. Hier en daar herinneren seventies-tegeltjes nog aan een kantine of siermetselwerk aan officiersbar
The Flintstones. Een opschrift ‘brush clothes-clean boots here’ op de muur van de een voormalige
ontsmettingskamer is een restant van de tijd dat er serieus rekening werd gehouden met een nucleaire,
biologische of chemische aanval. Maar het is toch moeilijk je een voorstelling te maken van het reilen en

zeilen, en bijbehorende James Bond sfeer van het toenmalige heimelijke militaire hoofdkwartier.
Na afloop van de interessante kennismaking met dit curieuze relict van de koude oorlog gaan voor een
gezellige nababbel met beide gidsen naar de lounge van Hotel Limburgia in Kanne, waar de geslaagde
variamiddag onder het genot van een drankje, en met dankzegging aan de organisatrice, in
behaaglijke ambiance wordt afgesloten.

Jeu Lambrichts
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Even aandacht voor……… rubriek verzorgd door José Smeets
Aflevering 8 :

Harrie Hutschemakers

Kort geleden heb ik het genoegen gehad een gesprek te hebben met een van de
sportiefste Langlaufleden van de Maastrichtse Ski Club: Harrie Hutschemakers
en ik stelde hem de volgende vragen:
Wanneer ben je lid geworden van MSC?
Ja dat is een heel verhaal. Eigenlijk ben ik twee keer lid geworden van MSC. De eerste keer héél lang geleden.
Mijn zus Alice was lid van MSC. Van haar hoorde ik de leukste verhalen over de ski club en later heeft ze me
overgehaald om lid te worden. Toen was o.a. Ben Dix nog trainer. Ik ben toen meer dan 10 jaar lid geweest en
heb ook nog het beroemde MSC-speldje voor 10 jaar lidmaatschap gekregen. Ik trainde heel fanatiek bij de
“lopers” groep. Op een gegeven moment kreeg ik een blessure. Het was een langdurige kwestie en ik heb mijn
lidmaatschap opgezegd. Na een ingelaste noodzakelijke pauze ben ik weer opnieuw lid geworden, maar die datum
weet ik niet meer.
Wat was de belangrijkste reden om lid te worden?
De belangrijkste reden was dat ik vanwege mijn drukke baan wat meer ontspanning goed kon gebrui-ken. Sporten
in een groep motiveert je om beter te presteren. Ik houd wel van wat competitie bij het sporten.
Vind je trainen belangrijk?
Heel belangrijk. Ook als je ouder wordt, blijft het belangrijk om te bewegen om zo lang mogelijk in goede conditie
te blijven. Ik doe nu veel aan fietsen en ik wandel ook heel veel, zowel met MSC alsook als landschapsgids.
Als landschapsgids? Wat is een landschapsgids?
Ik heb een cursus gevolgd “Nationaal Landschap Zuid-Limburg” gegeven door het IVN. In deze cursus
word je breder opgeleid over flora en fauna, het ontstaan van het landschap en de cultuurhistorie.
Je kunt de rondleidingen dan nog meer uitdiepen.
Geef je vaak rondleidingen en aan wie?
Ik geef regelmatig rondleidingen als landschapsgids o.a. aan groepen voor IVN of groepen senioren die binnenkort
met pensioen gaan en van hun bedrijf uit een cursus mogen volgen hoe ze kunnen omgaan met de vrije tijd die ze
gaan krijgen. Soms ook voor hotelgasten.
Wat is het verschil met wandelleider bij MSC?
Bij MSC ligt de nadruk op gezellig kletsend door de natuur lopen en bij de wandelingen als landschapsgids krijgen de mensen uitleg over de natuur en de bijzonderheden van de omgeving.
Wat vind je aantrekkelijk aan MSC?
Het is een leuke groep en ik vind het prettig in groepsverband te sporten. Je trekt je dan op
aan het niveau in de groep.
Je gaat ook vaak mee met de Langlaufreizen van MSC. Waarom ga je in groepsverband op vakantie?
Ik ben al met heel wat Langlaufreizen van MSC mee geweest. De sfeer is goed en er wordt veel gelachen. De
spectaculairste herinneringen heb ik aan een Langlaufreis naar Noorwegen. Daar liepen we met volle bepakking
van hut naar hut en berghotels. De route was soms gemarkeerd met stokken, maar het kwam ook voor dat we op
kompas onze weg moesten zoeken. De hutten waren onbemand maar wel bevoorraad. Thee kon je maken door
water op te pompen of sneeuw te smelten op een houtkachel. Eten was er in droge vorm. Alles wat je gebruikt
had, schreef je op een lijst. De prijs stond erbij en het geld stopte je in een envelop en die legde je in een doos.
Wat zou je anders willen in MSC?
Ik vind alles prima zo als het is.
Heb je nog een advies voor bestuur en leden van MSC?
Voor de leden zoveel mogelijk in beweging blijven en het bestuur doet het prima.
Dank je wel.
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Uitnodiging Varia-middagen in mei en juni

Varia-middag 2 mei. Opnieuw heeft het onvermoeibare Varia-team een leuk uitstapje. We gaan een kijkje
nemen in de RWZI (Rioolwaterzuiveringsinstallatie) in de Beatrixhaven. Een gids zal ons tijdens een
rondleiding uit de doeken doen wat er allemaal nodig is om dit proces in goede banen te leiden.
We komen om 13.15 u. bij elkaar aan de Ankerkade 225, 6222 NL Maastrich.
Lijn 7 van Veolia brengt je ook ter plaatse.
Er is geen eigen bijdrage voor deze excursie. Deelnemers kunnen zich aanmelden bij:
Betty Heinen,
persoonlijk of via heinenbetty@ziggo.nl, tel. 043 36 38 160 of bij
Gerrie Boersma, persoonlijk of via gboersma2@tele2.nl, tel. 043 32 19 198/06 44 08 86 38
Varia-middag, 6 juni. Deze middag gaan we erop uit met de fiets. We verzamelen om 13.30 u. bij het
parkeerterrein van Sportpark Jekerdal. De route wordt nauwgezet uitgestippeld en ongetwijfeld kunnen we
weer eens lekker uitwaaien.

Wandelen :
zondag 22 juni a.s. verzorgen
wij een mooie korte en een lange
wandeling. De plannen worden al
gesmeed en nadere informatie
volgt binnenkort per e-mail.
Elly van den Essen

Varia-middag 14 maart

Corrie Mommen

Rondleiding door Eijsden met Stan Spauwen

De verzamelplaats is het oude Vroenhof. Het authentieke plein is omzoomd met rijksmonumenten:
woningen en (ex-)boerderijen. Via de Spriemenstraat lopen we richting Maas, door de straten die het vaste decor
vormden voor de filmopnamen van “Dagboek van een Herdershond”.
Op de Maas is het een levendige drukte van witte en bontgevederde vogels. Het veerpontje Eijsden-Ternaaien is
dank zij de vroege lente al in gebruik. Het Bat, de kade die eeuwenlang dienst deed als aanlegplaats voor boten
onderweg van Luik naar Rotterdam heeft aan charme nog niets ingeboet.
Vanaf het Bat lopen we de 2e Batsteeg in, nu prachtig gerestaureerde antieke panden, waar vroeger de
havenwerkers regelmatig natte voeten hadden van de vaak uit zijn oevers tredende Maas.
Via de Spauwenstraat bereiken we de levensader van Eijsden: de Diepstraat. Deze met monumentale panden
omzoomde allee heeft allure en een grote variatie aan bouwstijlen.
Halverwege de Diepstraat kunnen we rechts het pand zien waarin vóór WO II twee bovenelkaar gelegen
synagoges waren. Geen van de Joden uit Eijsden heeft de Tweede Wereldoorlog overleefd.
Daarna slaan we rechts de Graaf de Geloeslaan in: op weg naar het imposante kasteel.
Het kasteel ligt op de plek (of in de onmiddellijke nabijheid) van de middeleeuwse voorganger, Caestertburg of
Kettelhof genaamd, een zogenaamde curtis als centrum van een grootgrondbezit. De hof en het landgoed met zijn
vruchtbare gronden langs de Maas waren in de vroege middeleeuwen eigendom van de prins-bisschoppen van
Luik.
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Koning Boudewijn verbleef vaker in het kasteel. Ook was hij hier te gast tijdens zijn tweedaagse troonsafstand
i.v.m. de abortuswetgeving. In 1995 verbleef Koningin Beatrix op het kasteel toen ze Koninginnedag vierde in
Eijsden. Het kasteel behoort tot de top-100 van de Nederlandse Unesco-monumenten. De huidige bewoners van
het kasteel zijn Graaf Marcel de Liedekerke de Pailhe en Gravin Beatrice de Liedekerke de Pailhe-de Ribaucourt.
Via de mooie haagbeukberceau, een schaduwrijke laan met gebogen bomen (om de adellijke dames te beschutten
voor zonlicht dat het blanke teint zou kunnen verkleuren) komen we aan de Voer. Van dit riviertje was een
aftakking gemaakt om de kasteelgracht van vers water te voorzien. Vanaf het kasteel werd het water weer geloosd
op de Maas.
Van Laag Caestert richting de graanmolen. Vandaar via de Molenstraat, Caestertstraat en Kruisstraat naar
“Kleteborg” met zijn nieuwbouwhuizen. Kleteborg ligt in het nieuwbouwplan “De Soetegaerd”, waar vroeger de
vermaarde fruitveiling van Eijsden gevestigd was. Deze wijk is het enige stuk grond dat de Graaf ooit afstond voor
nieuwe bebouwing, hoewel zijn grondgebied immens groot is.
Na Kleteborg bereiken we de Wilhelminastraat waar de uit 1906
daterende Protestantse kerk ligt monument); een van de kleinste
Protestantse kerken in Zuid-Limburg.
Na de Wilheminastraat steken we de Diepstraat over en lopen de
Schoolstraat in. Hier komen we weer in de oude kern van Eijsden die
vroeger ter verdediging met een aarden wal ommuurd was.
We bereiken de Breusterstraat en passeren het Cultureel Centrum,
een van de drie voormalige gemeentehuizen van Eijsden aan de
Breusterstraat. Het gebouw had diverse bestemmingen en is nu het
home van de Koninklijke Harmonie Sainte Cécile.
Naast het Cultureel Centrum staat het imposante voormalige Ursulinenklooster, compleet met kapel, Lourdesgrot
en begraafplaats. Door de fusie van Eijsden en Margraten is het gebouw als gemeentehuis overcompleet.
Binnenkort wordt hier “het Familie-museum” in gebruik genomen, een prestigieus project van de Gronsveldse
uitgever Leo Barjesteh van Waalwijk van Doorn.
Via het Ursulinenpark bereiken we de Kennedylaan, waar een nieuw winkelcentrum gepland is. Ondergronds zijn
de voorzieningen klaar, maar knelpunt is de huidige economische situatie.
Dan naar rechts: we lopen nu de Breusterstraat in omgekeerde
richting tot aan het geboortehuis van de wereldberoemde
Eijsdenaar: Eugène Dubois (Eijsden1858 – Haelen1940) was een
Nederlands arts, antropoloog, anatoom, paleontoloog en ecoloog
die in Nederlands-Indië gericht zocht naar fossiele tussenvormen
tussen mensen en aapachtigen.
We passeren het derde voormalige gemeentehuis in de
Breusterstraat: het Oude Raadhuis. Aan de overkant ligt
“Pieterke”, vroeger een café annex slagerij; sinds 2007 een
kleinschalige woonvorm voor mensen met een verstandelijke
handicap. Mede dank zij “Vrienden van Pieterke” een voorbeeld
van een geslaagde wisselwerking tussen buurt en bewoners.
Weer terug op het zonovergoten Vroenhof bewonderen we de in brons
gegoten expressie van de cramignon, gemaakt door Vera de Haas in 2003.
Tijd voor een pint op het terras van “de Raetskelder”
en een dankwoord aan onze uitstekende gids: Stan Spauwen.

Voor een uitgebreide reportage met veel mooie foto’s en
wetenswaardigheden surf je naar:
http://www.maastrichtseskiclub.nl
M.S.C.
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1970

- 2015

45-jarig bestaan M.S.C.
Hoe het begon: ……. uittreksel uit de M.S.C.-statuten:
Heden de vijf en twintigste juli negentienhonderd negenenzeventig, verschenen voor mij,
Jean Léon Souren, notaris ter standplaats Heer, gemeente Maastricht:
l. de Heer Paul Herman Houx,geboren te Bloemendaal, vierentwintig februari negentienhonderd negenendertig,
stedenbouwkundige, wonende te Maastricht, d'Artagnanlaan 46; en
2. Mejuffrouw Irene Christine Nicoline Schelling,geboren te Heerlen, dertien juni negentienhonderd achtendertig,
adjunct-directrice, wonende te Lanaken (België), Lijsterstraat 20;
volgens hun verklaring ten deze handelende in hun hoedanigheid van respectievelijk voorzitter en secretaresse van
het bestuur der te Maastricht gevestigde vereniging ”Maastrichtse Ski Club”. Etc.
Artikel I. De vereniging draagt de naam:”Maastrichtse Ski Club” (afgekort M.S.C.), zij is gevestigd te Maastricht
en is opgericht op twintig mei negentienhonderd zeventig.
En 44 jaar later is de feestcommissie van start gegaan voor de viering van het negende lustrum.
De commissie bestaat uit : Gerrie Boersma, Betty Heinen, Irene Schelling, Leo Schmitz en José Smeets. Nico
Ummels is “op afroep beschikbaar” als het feestcomité zijn hulp kan gebruiken.
VEEL SUCCES GEWENST!

ER WORDT AL UITGEKEKEN NAAR ONZE VIJFJAARLIJKSE TOPPER!!

(plusArdennenwandeling zondag 30 maart
met Harrie Hutschemakers, Corrie Mommen en Roger Rikers
Startplaats :

Longfaye (Malmédy)

Op de parkeerplaats voor de dorpsschool verzamelen zich achttien
enthousiastelingen voor een zonnige wandeldag door de prachtige en ruige
natuur van de Ardennen. Harrie geeft vóór de start een korte briefing over het
parcours.
Na een half uurtje is er een eerste plaatsbepaling. Conclusie: we hebben een
stuk van de route overgeslagen! Geen nood: snel wordt er een alternatieve lus aangebreid.
We passeren weldra de in 1970 gebouwde kerk van Xhoffraix. Het tegenoverliggende bejaardenhuis Home Sint
Vincent is 100 m verplaatst en het klassieke pand uit 1869 wordt tot appartementen verbouwd.
Na een eerste stop proberen we ons evenwicht
te bewaren op het smalle bospaadje dat naar de grote steengroeve
in de vallei van de Warche voert.
Daar wordt het pad breder en we bewonderen aan de waterkant
het grote en kleine hoefblad.
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We zijn in het mooie gebied rond Bevercé en bereiken al spoedig de taverne “Du Moulin”, waar we de keuze
hebben uit koffie met heerlijk appelgebak of uit 30 soorten bier. Na de welkome werken van barmhartigheid, als
de dorstigen gelaafd zijn en de hongerigen gespijsd, gaat het in een lange klim bergopwaarts. Boven aangekomen
worden we beloond met een mooi uitzicht op het 3 km verder gelegen Malmédy.
De “aangebreide lus” aan de oorspronkelijke route, blijkt nog een hele klus. Berg op en af door loof- en
dennenbossen, smalle paadjes met verraderlijke stronken, genietend van weidse vergezichten struinen we door de
Hautes Fagnes. We steken beekjes over en blijven onze beste beentjes voorzetten.
Rond half vijf bereiken we ons uitgangspunt in Longfaye, moe maar tevreden. Het was een pittige en zeer mooie
tocht geworden. Met dank aan onze gidsen Harrie, Corrie en Roger.

Varia-middag 4 april

Wandeling door Maastrichts Industrieel Erfgoed

met Paul Houx

Rendez-vous: Brasserie Monopole aan de Maaspromenade/Kesselskade
In zijn inleiding vertelt Paul over het ontstaan van deze wandeling. Tussen "Markt en
Bassin" toont 26 bekende en minder bekende plekken waar o.a. de familie Regout de
maakindustrie op de kaart heeft gezet. De aan- en afvoer voor productie van glas, aardewerk, porselein, wapens en papier vond plaats via de binnenhaven, nu Bassin geheten.
Vanmiddag zullen we een deel van deze wandeling volgen met als besluit een bezoek aan
“de Eiffel”, het hoge witte fabrieksgebouw van “de Sphinx”, waar tot 2006 de sanitairproductie plaats vond.
alternatief!
We starten onze wandeling in de Jodenstraat. Hier heeft het jonge echtpaar Petrus Regout
en Aldegonda Hoebrechts in 1826 gewoond. De jonge Petrus Regout begon hier zijn kristalslijperij, voordat ze in 1827 verhuisden naar de Boschstraat.
Aan de Jodenstraat 22, een 19e-eeuws pand met lijstgevel, is het museum “De Historische Drukkerij” gevestigd.
Hier is in de Regout Drukwerkplaats een bijzondere toepassing te zien van de koperdrukgravure. Bij de originele
drukpers uit 1860 van de Koninklijke Sphinx te Maastricht wordt het specifieke drukprocédé getoond van decoratie
op aardewerk serviezen.
Vanuit de Jodenstraat, via de Grote Staat, naar Nieuwstraat 9, het geboortehuis van Petrus Regout.
Via de drukke weekmarkt komen we bij de Boschstraat bij het standbeeld van Jan Pieter
Minckelers met de tot voor kort eeuwig brandende vlam. Jan Pieter Minckelers (Maastricht,
1748—1824) was de ontdekker van het lichtgas (steenkoolgas) en uitvinder van de
gasverlichting.
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Tussen de 70 rijksmonumenten die de Boschstraat telt, staat op no.107 het 19e eeuwse geboortehuis van Alfons
Olterdissen (Maastricht, 1865 - 1923), schrijver, dichter en componist. Zijn werk, dat bestaat uit toneelstukken
en opera's, behoort tot het bekendste dat ooit in het Maastrichts of zelfs in het Limburgs geschreven werd.
Het slotkoor van zijn komische opera Trijn de Begijn werd later het Maastrichts Volkslied.
Het huis ernaast, Boschstraat 107, was vroeger een brouwerij van Marres, “de Valk” genoemd. Het bedrijfslogo
van de Marresbrouwerijen is links en rechts van de ingang aangebracht. In Maastricht waren van 1641—1959 13
brouwerijen die eigendom waren van de Familie Marres.
Naast de brouwerij is een doorgang richting Maastrichter Pastoorstraat. Rechts zijn de restanten van de
voormalige brouwerij te zien, herkenbaar aan de kleine ramen boven die bestemd waren voor ventilatie t.b.v. de
opgeslagen ingrediënten (graan, hop etc.)
Tegenover de brouwerij van Marres ligt op no. 72 –74 de voormalige brouwerij van Neven. Ook hier de kleine
bovenramen, die vroeger open waren.
Naast de brouwerij van Neven ligt nu hotel “de Pauwenhof” in een uit de 17 eeuw stammend pand.
Het pand werd in de 19e eeuw door Petrus Regout gekocht als woonhuis voor leidinggevend personeel. Het werd
toen het hotel des Penitents genoemd.
De Refugie van Hocht, ook wel Poort van Hocht genoemd,
was een refugiehuis van de Abdij van Hocht, dat aanvankelijk aan de Spilstraat was gevestigd, maar in de 14e eeuw
naar de Bosch-straat verhuisde. Het gebouw was de stadswoning van de abdis en tevens logiesgebouw en opslagplaats voor landbouwproducten afkomstig van abdijbezittingen rondom Maastricht. Het in 1793-94 ernstig
beschadigde gebouw werd in 1798 als nationaal goed
verkocht en in 1851 verworven door Petrus Regout, die er
eerst woningen van maakte en het in 1876 verkocht aan de
zusters van het Arme Kind Jezus. In 1981 betrok het Leger
des Heils het gebouw, dat sinds 2012 te koop staat.
Aan de Boschstraat ligt de bakermat van de industriële ontwikkeling van Maastricht. In 1878, het overlijdensjaar
van Petrus Regout, werkten ca. 2500 mensen in de Regoutfabrieken, die een opper-vlakte besloegen van 10 ha
aan beide zijden van de Boschstraat Anno 2014 resten alleen het Eiffelgebouw, de brikkenbakkerij, een stukje
“tuin”, de gebouwen in de noordelijke hoek en de grote parkeerplaats.
De achterzijde van het Eiffelgebouw dat sinds 1996 een beschermd Rijksmonument is, vooral vanwege de gaafheid
van de architectuur en vanwege de relatie tot de industriële omgeving en de binnenhaven ‘t Bassin. Het is een
mooi voorbeeld van een stroming in de architectuur: het ‘Nieuwe Bouwen’ of de ‘Nieuwe Zakelijkheid’ van de 20-er
jaren, waarbij functionaliteit en soberheid voorop stonden.
Het Eiffelgebouw is een langgerekt, thans witgeschilderd fabrieksgebouw van zeven verdiepingen. Het bestaat uit
drie min of meer identieke bouwdelen, die in 1930, 1932 en 1941 gereed kwamen. De eerste twee bouwdelen
hebben een skeletbouwconstructie van gewapend beton; het laatste bezit een staalskeletconstructie. Oppervlakte:
33.000 m2. Verdieping na verdieping klimmen we via de trap omhoog om boven uit te kijken over Maastricht en
omstreken en ook kortbij naar de enorme kaalslag op het vroegere volgebouwde fabrieksterrein. Vol van
indrukken gaan we terug richting Markt om onder het genot van een biertje wat na te kaarten.
Paul, Hartelijk dank voor de boeiende presentatie. Je wist nog zo veel
meer te vertellen, maar inderdaad we waren een beetje verzadigd. We
kunnen terug kijken op een succesvolle Varia-middag, opnieuw een
parel aan de ketting die het MSC-Variateam al jaren lang aaneenrijgt.
Betty, Elfriede, Gerrie, Jacques, Julia, Irma, Kiky, Marcel, Marie-Paule,
Paula, Rob, Thea, Wies, Zjèr, Elle en onze gasten: Lisa, Pieke en
Ruben.

Voor een uitgebreide reportage zie:
http://www.maastrichtseskiclub.nl
M.S.C.
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Zondag 27 april 2014
Maastrichts Gezelligste
door Nico Ummels
Deze 11,3 km thuiswedstrijd langs de Maas en over het plateau
van Caestert staat bekend als "Maastrichts Gezelligste". De
weergoden zijn de Treechloop meestal gunstig gezind en ook
vandaag is het een fantastisch loopweertje.
Het heuvelachtig parcours, dat gedeeltelijk in België ligt, is voor ca.70% onverhard. De eerste 3 km zijn vlak en
kun je soepel lopend volgen tot de voet van de klim. Op de helling, bekend en berucht als de “knóbbele-berg”
moet er gedoseerd gelopen worden. Eenmaal boven op de heuvel kan de grote plaat erop en kan er weer wat
terrein goed gemaakt worden.
Boven in het bos van Caestert gaat de route via onverharde paden verder langs de boerderij van Caestert en
passeren we de Observant om over het plateau van de St. Pietersberg en het Casino Slavante af te dalen naar de
Lage Kanaaldijk. Er volgen nu nog een vlakke 900 m naar de finish.
Met gratis koffie en Limburgse vlaai en daarna nog enkele sjoeskes maakt Treechloop zijn naam weer waar als
Maastrichts Gezelligste.
Uitslagen van onze MSC-helden:
16
2
33
56

M55
M65
M55
M45

Jo Hos
56:45
John Jennekens
57:07
Gerard Hermkens 1:01:09
Leo Schmitz
1:02:40

Heel hartelijk dank!
Mede door de gulle bijdragen van MSC-leden heb ik
het geld bij elkaar voor mijn “goede-doelenreis”.
Het was ook erg fijn dat de leden van de zondaggroep
mijn reispresentatie in Berg hebben bijgewoond, zodat
ik voldoende ambassadeurspunten kon verzamelen.
Ik ben echt blij met uw support!
Ons reisverslag is te volgen via de Stella Maris-blog
op www.global-exploration.nl of via facebook.
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