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Agenda:
November
November
December

7
26
14

Variamiddag
Snowworld Landgraaf
Verrassingswandeling

Januari
Januari
Januari

7
13
22

Nieuwjaarsborrel
Bestuursvergadering
Etentje in “de Bonnefooi”

>>

13.45
19.30
10.30
13.30
21.15
20.00
17.30

u.
u.
u.
u.
u.
u.
u.

Basiliek Meerssen
hal Snowworld
dagwandeling met Harrie Hutschemakers en
middagwandeling met Corrie Mommen
Sportcafé Jekerdal

woensdagavond van 20.15 – 21.15 u. conditietrainingen :
ski- en langlauftraining o.l.v. Betty Heinen.
hardlooptraining o.l.v. John Jennekens 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. John Jennekens. 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 John Jennekens.

←

Wandelweekend – 11-12 oktober

Het Eifelkreuz op de Paustenbacher Höhe
bij Simmerath, geplaatst als dank voor het overleven
van WO II en als oproep tot vrede.

Deelname aan trainingen en
andere activiteiten van
de Maastrichtse Ski Club
is voor eigen risico.

M.S.C.
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Agenda driemaanden en trainingsschema
Inhoudsopgave
Voorwoord
Clubagenda 2015
Taakverdeling MSC 2014-2015
ALV
Reactie bestuur inzake voorstel wijziging trainingstijd woensdagavond
Dankwoord van Kiky en Marcel van de Ven bij het overlijden van Kiky’s moeder
Jubilaris Fia Ummels
Jubilaris Jef Smeets
Jubilaris Marie-Paule Coenegracht
Jubilaris Arie Boersma
Jubilaris Paul Houx
Seizoensopening 17 augustus
Varia-middag 5 september: tentoonstelling Karel de Grote, Aken
Haarderluip 23 augustus en Den Drieschloop 31 augustus
Uitnodiging Nieuwjaarsborrel 7 januari 2015
Wandelen rond Gulpen, 14 september
Uitnodiging skiën in Snowworld, Landgraaf, 26 november AANMELDEN !
Jubilaris Jules Hochstenbach
Varia-middag 3 oktober, Eyewhitness-museum, Beek
Uitnodiging dineren in “De Bonnefooi” op 22 januari 2015 AANMELDEN !
Wandelweekend Simmerath, 11-12 oktober
Uitnodiging Varia-middag 7 november AANMELDEN !
Uitnodiging Verrassingswandeling 14 december AANMELDEN !
MSC-ledenlijst

Beste Leden MSC-vrienden,
Voor je ligt er weer een nieuwe MSC-convocatie, boordevol plannen voor het nieuwe jaar en een serie terugblikken op de activiteiten van de afgelopen drie maanden, inclusief de huldiging van onze jubilarissen.
Zoals per 1 november gebruikelijk is ook de ledenlijst met NAW-gegevens en telefoonnummers toegevoegd.
Stof genoeg om een weer compleet clubblad mee te vullen.
We zijn een bedrijvig clubje en het is dankbaar te zien hoe na 44 jaar MSC het elan nog niet verloren is. De
sportieve elementen houden we zo goed mogelijk in ere en de sociale aspecten nemen een ruimere plaats in.
Dat wordt gewaardeerd met hoge deelname aan activiteiten en een grote betrokkenheid voor het wel en wee
van de MSC-ers onderling.
Ook nu staan er weer diverse mooie evenementen op stapel en het verzoek is dan ook om tijdig aan te melden
voor de Varia-middag van november, Snowworld, de Verrassingswandeling en dineren in “De Bonnefooi”.
Details vind je elders in deze convocatie.
Het grote moment van 2015 wordt natuurlijk ons 9e lustrumfeest. Namens de jubileumcommissie mag ik
alvast verklappen dat deze happening plaats zal vinden op zondag, 31 mei 2015 en dat om 15.00 u. het
startsein wordt gegeven. Nadere informatie volgt in de convocaties van 1 februari en 1 mei a.s.
Onze eerdere lustrumfeesten waren echte successen en alle leden mogen verwachten dat voor 31 mei een prachtig
feest gepland wordt. Dus houden we allemaal 31 mei voor dit feest gereserveerd!
Last but not least: mocht het niet lukken aan alle mooie programma’s mee te doen dan ziet het bestuur je toch
zeker wel bij onze Nieuwjaarsborrel op 7 januari 2015 in Sportcafé Jekerdal.
Veel leesplezier en sportieve groet,

M.S.C.
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Agenda
januari

7

13
22
februari

6
21-28

woensdag

2015

donderdag

Nieuwjaarsborrel
bestuursvergadering
dineren in "de Bonnefooi"

vrijdag
za-za

Varia-middag
langlaufreis Dobbiaco

dinsdag

maart

20
29

vrijdag
zondag

Varia-middag Opera Luik
Niet voorgelopen Ardennenwandeling met
Corrie Mommen en Harrie Hutschemakers

april

5
6
14
17

zondag
maandag
dinsdag
vrijdag

1e Paasdag - training Kanne vervalt
2e Paasdag - training Kanne
bestuursvergadering
avondwandeling met Martin Butink

mei

1
24
25
31

vrijdag
zondag
maandag
zondag

Varia-middag
1e Pinksterdag - training Kanne vervalt
2e Pinksterdag - training start Jekerdal
Jubileumfeest

juni

5
9
14

vrijdag
dinsdag
zondag

28

zondag

Varia-middag
bestuursvergadering
dagwandeling met Martin Butink en
middagwandeling met Corrie Mommen
fietsdag

juli

4
21

zaterdag
dinsdag

trainers-bestuurdag
bestuursvergadering

augustus

14
23

vrijdag
zondag

Algemene Ledenvergadering
seizoensopening

september

4
8
21

vrijdag
dinsdag
maandag

Varia-middag
bestuursvergadering
wandelleidersvergadering

vrijdag
za-zo
dinsdag

Varia-middag
wandelweekend
bestuursvergadering

oktober

2
17-18
20

november

6

vrijdag

Varia-middag

december

13

zondag

verrassingswandeling

M.S.C.

Convocatie november en december 2014, januari 2015

Pagina 3

Taakverdeling 2014-2015
Bestuur

Leden:

Nico Ummels

voorzitter (waarnemend)
penningmeester
contact hardlopersgroep

Elle Daemen

secretaris
convocatie
website

Gerrie Boersma

contact varia-team
contact gemeente
contact SF Jekerdal

Marcel vd Ven

contact trainers
contact wandelleiders
skiën Snowworld

alle bestuursleden

overige activiteiten

langlaufreis

Paul Houx
Frans Beckers

trainers

Betty Heinen
John Jennekens
Jacques Mulders
Marcel van de Ven

varia-team

Gerrie Boersma
Betty Heinen
Paul Houx
Lou de Sterke
Kiky van de Ven

wandelleiders

Martin Butink
Elly van den Essen
Harrie Hutschemakers
Corrie Mommen
+ad hoc-vrijwilligers

Op 8 augustus 2014 vond in Sportcafé Jekerdal de
jaarlijkse Algemene Ledenvergadering plaats.
Het Bestuur was verheugd over de goede opkomst:
30 leden waren present om een jaar terug te blikken en de
plannen voor het nieuwe clubjaar te bespreken. Maar zeker
ook waren ze present om vijf jubilarissen te huldigen.
In deze convocatie worden ze even in het zonnetje gezet.
De conceptnotulen van de ALV zijn gepubliceerd op de
MSC-website en alle leden kunnen er tevens kennis van
nemen als bijlage bij de convocatie van 1 augustus 2015.
Na de geanimeerde bijeenkomst rest er één door het
bestuur te beantwoorden vraag van Paul Houx:
“Wijzigen we de trainingstijd op woensdagavond?”
Het antwoord is vermeld op pagina 5 van deze convocatie.

M.S.C.
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Voorstel ALV van 8 augustus 2014:
Wijziging van de trainingstijd op woensdagavond
van 20.15 – 21.15 u naar 20.00 – 21.00 u.
1. Kleed- en douchelokalen:
MSC
Atletiek Maastricht

huidige situatie:

op Sportpark Jekerdal trainen op woensdagavond:

- van 20.15 – 21.15 u.
- van 18.30 - 20.00 u.

Beide verenigingen huren kleedlokalen van de Stichting Faciliteitengebouw Jekerdal:
Atletiek Maastricht - van 17.00 – 20.30 u.
MSC
- van 20.00 - 22.00 u.
Deze overlap in de reservering van de kleedlokalen wordt al jarenlang onderling sympathiek opgelost:
> tot 2013 huurde MSC van de gemeente Maastricht de portocabines. Een andere mogelijkheid was er niet.
De kleedlokalen en douches in het “stenen gebouw” waren verhuurd aan Atletiek Maastricht als onderdeel
van het uitgebreide huurcontract van AM.
Vanwege de abominabele kwaliteit van de portocabines hebben de hardlopers van AM jarenlang gedoogd
dat MSC gebruik maakte van de “stenen gebouwen” tussen 8 u. en half 9.
> Sinds 2013 huurt MSC de kleedlokalen van de Stichting Faciliteitengebouw Jekerdal (SFJ).
Beide verenigingen MSC en AM maakten tot voor kort gebruik van dezelfde kleedlokalen met dezelfde
overlap in gebruik.
> Op uitnodiging van de beheerder van Jekerdal en met toestemming van het bestuur van de Stichting
Faciliteitengebouw Jekerdal maakt MSC nu gebruik van de kleedlokalen van het Faciliteitengebouw.
Maar de overlap blijft.
2. Gevolgen van het wijzigen van de trainingstijd naar 20.00 – 21.00 u. :
>

Bij de huidige overlap van een half uur zijn al veel AM-sporters weg als MSC-leden arriveren;
bij een overlap van een kwartier komen alle mensen tegelijk in de kleedlokalen.
> MSC (Gerrie) heeft de verantwoordelijkheid voor onze leden de kleedlokalen te sluiten vóór de MSC-training.
Officieel zou dat pas om 20.30 u. kunnen zijn i.v.m. de huurtijden van AM.
Als we een kwartier eerder beginnen, moet wij niet wachten op de MSC-ers, maar op de lopers van AM
die na het einde van hun training om 20.00 u. gaan douchen.
Misschien is daardoor al een deel van het kwartier weer verloren.
> Als we een kwartier eerder starten, resp. een kwartier eerder ophouden, stopt ook de kantine aansluitend
een kwartier eerder want de sluitingstijd is 1,5 u. na de training.
3. Conclusie:
> MSC en AM hebben al jaren een mooie “modus vivendi”.
Graag zo houden en geen gedrang in de lokalen veroorzaken.
De keerzijde van de medaille zou kunnen zijn dat de SFJ – combinatie van AM en de Voetbalclub - geen
overlapping meer toestaat en dan kunnen we pas om 20.30 u. starten i.p.v. 20.15 u.
> Het voordeel van een kwartier eerder beginnen wordt vrijwel teniet gedaan door de onmogelijkheid om
om 20.15 u. te sluiten.
> Het Bestuur handhaaft de trainingstijd op woensdagavond: van 20.15 u. – 21.15 u.

Beste M.S.C.-leden,
Bij deze willen wij iedereen hartelijk bedanken voor het medeleven, de mooie kaarten en de lieve woorden die ons
geweldig getroost en gesterkt hebben bij het overlijden van onze moeder/schoonmoeder.
Kiky en Marcel

M.S.C.
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Huldiging Fia Ummels
10 jaar MSC-lid

M.S.C.
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Huldiging Jef Smeets
25 jaar MSC-lid

M.S.C.
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Huldiging Marie-Paule Coenegracht
40 jaar MSC-lid

M.S.C.
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Huldiging Arie Boersma
40 jaar MSC-lid

M.S.C.
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Huldiging Paul Houx
40 jaar MSC-lid

M.S.C.
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Seizoensopening
17 augustus 2014
Vierenveertig deelnemers
meldden zich voor deelname aan
de feestelijke seizoensopening
van het clubjaar
2014-2015

Om half drie kwamen we bij elkaar op de binnenplaats van de Cisterciënzer abdij in Val Dieu,
waar we verwelkomd werden door de VVV-gids van het abdijcomplex Marie-Louise Raemaekers.
Zij verzorgde een boeiende rondleiding en lardeerde historische feiten met kostelijke anekdotes,
zodat we geboeid bleven luisteren.

Na een bezoek aan de stijlvolle gotische basiliek,
het klooster met het claustrum, het paradisum (de
binnentuin), de refter en de kapittelzaal was het
tijd voor een bezoekje aan de brouwerij.
De bescheiden brouwerij met optimale
productie van 5 Val Dieu-bieren is gevestigd
in een oud boerderijgebouw. Sinds 1997
wordt hier opnieuw bier gebrouwen.
Proeven van het heerlijke gerstenat deden
we in een aangrenzend lokaal.
Daarna strekten we even de benen in het
prachtige landschapspark van 7 ha met een
deel uit de 18e eeuw dat de monumentenstatus heeft verworven.

M.S.C.
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Er was ook nog tijd voor een kopje koffie in het 12e eeuwse molencomplex.
Een welkome afwisseling na de pittige Val-Dieu-bieren.

M.S.C.
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Varia-middag 5 september

Bezoek aan tentoonstelling in Aken
gewijd aan de macht van Karel de Grote
Verslag: Marcel van de Ven
Organisatie: Paul Houx

Het nieuwe Varia-seizoen is weer begonnen. De eerste activiteit leidde ons naar Aken waar het feit dat Karel de
grote 1200 jaar geleden overleden is, uitgebreid wordt herdacht. Er is o.a. een tentoonstellingstriologie over de
thema’s Macht, Kunst en Schatten.
Voor MSC had Paul Houx gekozen voor de tentoonstelling rond het thema Macht in de Krönungssaal in het
Rathaus. Deze tentoonstelling nodigt de bezoekers uit om meer te weten te komen van het leven aan het
Hof in de Karolingische tijd en de machtsverhoudingen binnen de diverse Middeleeuwse machtscentra.
Maar eerst brachten we een bezoek aan de Dom.
De Dom, die van binnen rijkelijk is versierd met kroonluchters, glas-in-lood ramen en veel mozaïek, bezit ook de
troon van Karel de Grote. Ook de schrijn van Karel de Grote en van Maria stonden op het altaar opgesteld.
De tentoonstelling is in de ca. 800 m2 grote Krönungssaal op de bovenverdieping van het Rathaus waar vroeger
de Frankische koningen gekroond werden en waar nu jaarlijks de prestigieuze Karlsprijs wordt uitgereikt. Het
Rathaus is gebouwd op de restanten van het keizerlijk paleis van Karel de Grote.

Je kon er zien hoe de kledij van de soldaten er vroeger uitzag. Ze hadden heel wat mee te dragen aan gewicht.
Ook stonden er veel speren en lansen opgesteld. Er was een etalage met munten waarvan een grote hoeveelheid
in Roermond is gevonden.
Het reizen in die tijd was ook geen pretje: het ging met karren en ossen over zeer hobbelige wegen. En dan te
bedenken dat hij zo meerdere keren omgeteld de wereld heeft rondgereisd.
Ook waren er mooie objecten te zien van ivoorsnijwerk en goudsmeedwerk. Er werden ook stukken uit de palts
tentoongesteld. Dit waren resten bewerkte stenen van koninklijke paleizen. Het waren allemaal kunstwerken op
zich.
Er was zoveel te zien dat mij het een en ander niet meer zo vlug te binnen schiet. We waren het in ieder geval
allemaal erover eens dat het een zeer mooie en leerrijke tentoonstelling was.
Namens Mieke, Guus, Harrie, Lea, Ellis, Ton, Julia, Frans, Thea, Tilly, Marcel en Kiky heel veel dank Paul dat je dit
voor ons wist te regelen.

M.S.C.
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Op 7 januari 2015
zetten we een van onze tradities voort:

onze MSC-Nieuwjaarsborrel.

Ook deze keer kunnen we hiervoor gebruik maken van onze vertrouwde locatie Sportcafé Jekerdal.
Mocht je niet kunnen deelnemen aan de woensdagavondtraining dan ben je natuurlijk toch van harte welkom.
Vanaf 20.30 u. staat het bestuur klaar om je welkom te mogen heten. .
En aan heerlijke hapjes zal het ons niet ontbreken. Zoals in beide voorgaande jaren tekent hiervoor een team van
MSC-gastvrouwen.
Het bestuur wenst alle leden een goede jaarwisseling en hoopt op een geweldige deelname aan onze
Nieuwjaarsborrel !

M.S.C.
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Wandelingen op 14 september rond Gulpen
Gepland waren een dagwandeling van 15 km en een middagwandeling van 9 km.
Maar in de voorafgaande week regende het jammer genoeg afmeldingen wegens vakanties en allerlei andere
soorten van verhindering. Vooral de liefhebbers van langere wandelingen moesten het deze dag laten afweten.
En zo kon het gebeuren dat Martin Butink om 10 u. enkel met Harrie en Lea Hutschemakers bij de startplaats
present waren. Omdat Lea slechts een uurtje kon meelopen, werd de wandeling daarna afgebroken, maar niet
nadat nog even samen koffie gedronken was. Lea ging volgens plan huiswaarts, Harrie sloot zich later aan bij de
middagwandeling en Martin besloot de rest van de zondag aan een serie klussen thuis te besteden.
Met onze dank, zeggen we: volgende keer beter Martin!
Om 13.30 u. waren 10 wandelaars present om samen met Corrie door het warme en zonnige Zuidlimburgse
heuvelland te lopen. En heuvels heeft Corrie ons niet bespaard, wat ze compenseerde met enkele rustpauzes.
De wandeling voerde achterlangs het mooie kasteelpark van Château Neubourg naar Pesaken. Via een landweg
links omhoog ging het richting Crapoel en Landsrade. Op prachtige vergezichten vol glooiende landschappen
werden we regelmatig getrakteerd.
Via een bospad en een steile holle weg bereikten we beneden de Gulp, die we volgden via Pesaken tot aan de
voorkant van Kasteel Neubourg.
Zoals beloofd belandden we tenslotte op het terras van “de Zwarte Ruiter” in Gulpen voor een welverdiende
“afdronk”.

Chapeau Corrie, het was weer als vanouds een perfecte “wandeling met Corrie”. We weten dat je er patent op hebt
en het is je ook deze keer weer gelukt. Met een paar foto’s willen we deze wandeling graag in onze herinnering
houden.
Onze dank Corrie!
Elfriede, Elly, Harrie, Ine, Marie-Paule, Peter, Wies, Zjèr en Elle

Uitnodiging skitraining Snowworld Landgraaf
Onze jaarlijkse skitraining vindt plaats op 26 november a.s. Samenkomst
om 19.30 u. in de hal, waar Marcel van de Ven voor de kaartjes zorgt.
Breng s.v.p. je lidmaatschapspas van de NSkiV mee. Dat betekent voor
de clubkas een korting van € 5,- op de entreeprijs ! B.v.d.
Ervaring van de afgelopen Snowworld-trainingen heeft ons geleerd dat na
een uurtje skiën de kou in de skihal zijn tol eist. Daarom gaan we dit jaar 1
uur skiën in plaats van de gebruikelijke 2 uur, maar we sluiten daarna wel
af met een gezamenlijk (gratis) drankje in het restaurant.
Eigen bijdrage voor skiën en drankje: € 10,-. Parkeren en huur van ski’s en andere materialen is voor eigen rekening.
Denk aan warme kleding!
Aanmelden tot 16 november door betaling van € 10,- p.p. op rek.nr.NL33 SNSB 0858 0104 45 t.n.v. E.Daemen o.v.v.
Snowworld.
We hopen op voldoende deelnemers om deze clubactiviteit in ons programma te kunnen houden. Kom ook!
M.S.C.
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Op 21 augustus 2014 werd Jules Hochstenbach gehuldigd
naar aanleiding van zijn 40-jarig MSC-lidmaatschap
Samen met zijn vrouw Nieke kwam Jules naar Hotel Limburgia in Kanne
om zijn meer dan verdiende MSC-speld in ontvangst te nemen.
Nico memoreerde de vele verdiensten van Jules voor onze vereniging en
dankte Jules voor de onschatbare waarde die hij al die jaren voor MSC was.
Daarna kwam er een lawine aan mooie herinneringen naar boven:
bergtochten, trainingen, de skibaan op de Dousberg, skiën in Lech enz.
Het was fijn mee te mogen maken hoe veel mensen voor elkaar kunnen betekenen in ons clubverband.
Jules nogmaals proficiat namens bestuur en leden van de Maastrichtse Ski Club !
Bèste zjubilaris,
Veer - 't bestuur en de lede vaan MSC - zien blij tot veer zoe'n speciaol lede wie stiech in eus skiclub höbbe. Want
boe zuuste nog dat iemes 40 jaor trouw blijf aon zien vereineging. Jao, bij de hermenie of 't sjöttersgilde vindste
dat nog. Mèr gelökkeg heet MSC ouch vaan zoe’n lede en daor huurs diech vaanaof noe ouch bij.
Vendaog höldege veer euze zjubilaris Jules Hochstenbach mèt zien 40 jaor lidmaotsjap vaan MSC.
Jules, diech bis vaanaof 't begin totste lid vaan us MSC bis de steunpileer vaan us trainers-korps. Iech kin neet
trök zien op dien ierste jaore, mèr wee rappeleert ziech neet dien zoondagse traininge in de Ziepbeek en de
umgeving vaan Kanne en d'n Observant. Wee heet neet mèt diech eder heuvelke en ouch de hoeger hellinge in
die kontreie beklómme.
Ein vaan dien sjoenste routes waor door 't bos langs 't kenaal en daan langs de tówwe op naor bove en daan via
de tówwe vaan 't verkennerskamp weer naor oonder. Mèr dien allersjoenste route waor toch de weeg dee diene
naom gekrege heet: de Hochstenbach Allee. Wat waor dat toch 'ne sjoenen toch. Veer verdachte diech dèks
devaan totste af en tow espres hindernisse veur us optroks um 't us nog lestiger en ammesanter te make. Jaomer
genóg is 't paad - noe tot stiech daor neet mie mèt us kumps - gedeiltelek towgegreujd zoetot veer e groet stök
devaan mote misse.
Jules, veer misse dien traininge - mèr veural diech persoenlek - nog edere zoondag. Want wie 't mèt diech waor,
zal 't noets mie weure; ouch netuurlek umtot veer allemaol gèt sjtrammer zien gewore. Mèr veer blieve drop hope
totste de koumenden tied weer mèt us kumps wandele op die plaotse boe veer mèt diech zoe genote höbbe.
Jules, veer hope daan ouch totste dien 40 jaors spèngske gruuts zals drage en veer hawwe 't volgend spèngske
veur diech gereid.

Naomens alle MSC-clublede en 't bestuur vaan harte perficia en bedaank veur alles watste veur MSC gedoon hóbs
en nog zals doen.
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Variamiddag MSC

vrijdag 3 oktober 2014 EYEWITNESS Museum Beek
Verslag: Frans Beckers

Heel toepasselijk was het om in het jaar en in de periode waarin de 70-jarige bevrijding van onze regio herdacht
en gevierd wordt, het nog maar kort bestaande Eyewitness Museum in Beek te bezoeken in het kader van de
Variamiddagen van onze ski club. Oog in oog met de Tweede Wereldoorlog.
Het museum toont in vier verdiepingen van een riante villa hoogtepunten uit de oorlog, zowel uit oogpunt van de
Duitse bezetter, de inwoners van bezet gebied als uit oogpunt van de geallieerde bevrijders. Daartoe wordt door
middel van film, foto’s, documenten, attributen en dertien levensecht ingerichte diorama’s de werkelijkheid van de
oorlog nabij gebracht. Opvallend is de realistische presentatie van de in originele uniformen en andere kleding
getoonde personen, van echte Duitse koppen tot sigaaretende en chewing gum knauwelende Amerikanen. Het
ongeschoren baardhaar ontbreekt zelfs niet.
Opvallend is ook de grote hoeveelheid origineel materiaal uit de oorlogsjaren: uniformen, helmen, wapens,
persoonlijke uitrusting van de soldaten, geld, motors en fietsen, richtingwijzers, wandborden, onderscheidingen
met bijbehorende oorkonden en wat dies meer zij. In de voortuin een tank en artilleriegeschut.
Na binnenkomst werd een informatieve film vertoond die de essentie van de oorlogsgeschiedenis kort en krachtig
weergeeft.
Met een heldere toelichting werd het gezelschap vervolgens per verdieping geconfronteerd met hoofdthema’s uit
de oorlog aan de hand van de militaire wederwaardigheden Fallschirmjäger August Segel: de inval, de bezetting
van Nederland, België, en Frankrijk, de concentratiekampen, de Russische winter bij Stalingrad, de landingen in
Normandië, de Slag bij Arnhem, het Ardennenoffensief, Berlijn.
Maar ook de wat vergeten Slag in het Hürtgenwald, vanuit Zuid Limburg, vlak over de Duitse grens.
En vlak voor het vertrek spreekt Sir Winston Churchill je toe in hoogsteigen persoon: “V for Victory”.
Al met al is een bezoek aan Eyewittness zeer aan te bevelen voor wie nog niet zoveel weet over de oorlog, maar
ook voor kenners van de geschiedenis.
Het terrasje na het ruim twee uur durende bezoek was verdiend.
Frans Beckers
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Uitnodiging:

Bonnefooi - 22 januari 2015

Bij MSC hebben we veel tradities, die we graag in ere houden. Maar we maken
er ook nieuwe bij. Zo kun je het jaarlijkse etentje in het Restaurant “De
Bonnefooi” van het Sint Maartencollege inmiddels ook tot ons vaste programma rekenen.
In dit opleidingsrestaurant worden vmbo-leerlingen voorbereid op hun toekomstige taken. De resultaten hebben
wij de afgelopen jaren mogen meemaken. Soms waren de leerlingen super zenuwachtig. Het vinden van de juiste
houding bij de bediening blijkt geen sinecure. Maar de resultaten uit de keuken mochten er best zijn. Wij hebben
er in ieder geval goede herinneringen aan en boeken ieder jaar opnieuw voor zo’n 20 – 25 leden.
Op donderdagavond is het de beurt aan de vierdejaarsstudenten van de afdeling Consumptief Breed om hun beste
beentje voor te zetten.
Voor 1915 hebben we de datum van donderdag, 22 januari, gereserveerd.
Het viergangendiner kost € 13,- p.p., excl. drank. Aanvangstijd: 17.30 u. Introducés zijn welkom.
Heb je nog nooit “gebonnefooid”? Het is een leuke happening in een ongedwongen sfeer. Probeer het dan deze
keer eens uit door vóór 1 januari een berichtje te sturen naar Elle: van.duurling@ziggo.nl of telefonisch:
043 85 05 001. Aanbetalen hoeft niet. Iedereen rekent na afloop ter plaatse af.
En ook van trouwe Bonnefooiers verwacht Elle ook dit jaar weer graag voor 1 januari opgave van hun deelname.

Wandelweekend in Simmerath

11 en 12 oktober 2014

Een zonnig herfstweekend en dan mogen wandelen in de prachtige omgeving van het Eifelplaatsje Simmerath.
Dat alleen al moet je een warm gevoel van binnen bezorgen.
Corrie Mommen, Elly van den Essen en Harrie Hutschemakers hadden routes vol landschappelijke afwisselingen
voor de 23 deelnemers in petto. Zowel op zaterdag als op zondag stonden een kortere wandeling van 9—10 km
en een langere wandeling van 16-18 km op de wandelagenda.
De hartelijke ambiance in hotel Zur Post was te proeven en ook de inwendige mens werd goed verzorgd.
Voor enkele deelnemers was een overnachting in Pension Henn gereserveerd, zodat er voor iedereen een
goed onderkomen was.
We maakten opnieuw kennis met de heuvels rond Simmerath en met enkele typische lokale monumenten,
zoals het Eifelkruis en een stukje van de verdedigingswal, de Siegfriedlinie.
Na het diner op zaterdagavond dankte voorzitter Nico Ummels de organisatoren en prees de grote inzet van de
wandelleiders. Op hun gezondheid en op nog veel mooie wandelweekenden werd dan ook getoast en gedronken.
Het was weer meer dan de moeite waard.
Dank aan alle deelnemers die dit weekeinde samen tot een succes maakten.
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Uitnodiging Varia-middag

7 november 2014

Wie van onze rijke Limburgse historie houdt, mag deze middag niet
missen want een gids zal ons rondleiden door de magnifieke basiliek van
Meerssen: Basiliek van het Heilig Sacrament of Sint-Bartholomeusbasiliek. Een kerk overladen met geschiedenis en een pelgrimsoord
vanwege twee sacramentswonderen. De kerk is sinds 1938 tot basiliek
verheven en het gebouw is een voorbeeld van rijpe Maasgotiek; sinds
1967 ook een rijksmonument.
De gids zal ons in anderhalf uur inwijden in de schatten van dit
monument: het door Pierre Cuypers ontworpen interieur, een preekstoel
van Johannes Kayser, glas-in-lood uit de late 19e eeuw en uit de dertiger jaren van Charles Eyck, 16e eeuwse
calvariegroep en tal van andere kerkjuwelen.
De rondleiding start om 14.00 u. Daarom komen we om 13.45 u. op het kerkplein bij elkaar. Rondom de kerk is
betaald parkeren, maar op korte afstand zijn twee gratis parkeerplaatsen: nog voor de overweg naar links – bij de
achterkant van het station of bij de Parallelweg.
De kosten bedragen € 5,- per deelnemer. Introducés zijn welkom. Betaling bij aankomst aan Kiky van de Ven.
Aanmelden vóór 3 november a.s. bij:
Betty Heinen,
043 36 38 160,
Gerrie Boersma
043 32 19 198 06 4408 8638

heinenbetty@ziggo.nl
gboersmajanssen@gmail.com

Uitnodiging Verrassingswandeling

-

of

14 december

Op zondag 14 december 2014 heeft traditiegetrouw weer onze verrassingswandeling plaats met twee routes:
> de dagwandeling
met Harrie Hutschemakers
vanaf het Willem Alexanderplein in Gulpen en
> de middagwandeling
met Corrie Mommen
eveneens vanaf dit plein

vertrekt om 10.30 uur
vertrekt om 13.30 u.

Het W.A.-plein kun je bereiken via de N278 via Cadier en Keer, Margraten en bij de eerste stoplichten in Gulpen
naar rechts; daarna direct links de eenrichtingsstraat in en je komt op het Willem Alexanderplein.
Wil je graag meelopen, dan mag je je aanmelden bij Elly van den Essen (martinvdessen@gmail.com ) onder
vermelding van het aantal personen, dagwandeling en/of middagwandeling en wel/niet deelname aan
de “verrassing”.
Het zal niet verwonderen dat de verrassing bestaat uit een smakelijk hapje na de wandeling, maar als “verrassing”
houden we het adres geheim evenals wat er te smikkelen valt.
De eigen bijdrage is € 12.50 per persoon. Introducés zijn welkom en hun eigen bijdrage bedraagt € 20,-.
Aanmelden graag zo snel mogelijk, maar uiterlijk 5 december.
De eigen bijdrage(n) kun je overmaken op rekeningnummer NL33 SNSB 0858 0104 45 ten name van E.Daemen,
Maastricht onder vermelding van “verrassingswandeling”. Tot zondag 14 december aanstaande.
`
Martin Butink

Zondag, 26 november
Een mooie herfstwandeling
naar de Observant
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