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Agenda:

augustus

14
23

vrijdag
zondag

Algemene Ledenvergadering 20.00 u. Sportcafé Jekerdal
Seizoensopening
14.30 u. Chalet d’n Oberservant

september

4
8
21

vrijdag
dinsdag
maandag

Varia-middag
bestuursvergadering
wandelleidersvergadering

vrijdag
za-zo
dinsdag

Varia-middag
Wandelweekend
(ook mogelijk vr-za-zo)
bestuursvergadering

oktober

2
17-18
20

>>

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.

←

Feestcomité

45-jarig Lustrumfeest MSC
31 mei 2015

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 en Voorwoord van Marcel van de Ven
Varia-middag, 1 mei, studio’s L 1, verslag van Paul Houx
Geuldalloop, 9 mei
Jubileumfeest, 31 mei
Varia-middag, 5 juni, Jekerkwartier, o.l.v. Paul Houx
Maastrichts Mooiste, 7 juni, verslag Nico Ummels
Wandelen rond Sint Geertruid met Martin Butink en Elly van den Essen, 14 juni
Bemels Beste Boeren Bergloop, 28 juni, verslag John Jennekens
Uitnodiging en info Seizoensopening, 23 augustus
Fietsdag met Irene Schelling en Jef Smeets, 5 juli, verslag Irma Mulders
Trainers-bestuurdag, 18 juli, verslag Nico Ummels
Varia-middagen september en oktober, Langlaufreis 2016, Wandelweekend 16-18 oktober
Algemene Ledenvergadering , 14 augustus 2015

Beste MSC-ers,
Eindelijk was het zover, op 31 mei was het 45-jarig jubileumfeest. Het feestcomité heeft hier heel veel
voorbereiding aan besteed en er was zelfs een hoffotograaf aanwezig. De zaal was prachtig versierd met
ballonnen, vlaggen en eigen gemaakte slingers. De middag begon met een ontvangst van de gastdames. Bij
binnenkomst werd ons een glaasje prosecco aangeboden wat velen zich goed lieten smaken. En Nico had zijn
speech weer goed voorbereid. De koffie en vlaai was heerlijk. Ook werd veel gedanst op de muziek van Con
Gerards Dit maakte natuurlijk hongerig en er werd ons een fantastisch koud /warm buffet aangeboden. Als
verrassing kwam de groep Les Froeures Copuleurs met liedjes uit de 50/60- jaren, die velen uit volle borst
meezongen. Toen het geweldige feest wat teneinde begon te lopen, werden we nog verrast met taart en koffie .
Bij het verlaten van “de Pastorij” was er nog een leuke attentie . Nogmaals dank aan het feestcomité voor het
geweldig feest en iedereen die hier zijn steentje aan heeft bijgedragen. Tot het volgende jubileum: het 50 jarig
jubileum van MSC.
En zoals het MSC betaamt kijken we al weer uit naar de volgende belangrijke agendapunten:
> de Algemene Ledenvergadering op 14 augustus a.s. De gelegenheid bij uitstek om het bestuur een hart onder
de riem te steken en om een feestelijk cachet te geven aan de huldiging van vier MSC-jubilarissen: Betty Heinen,
Irene Schelling, Jan van Lier en Ine Hofman-Thehu, samen goed voor 130 jaar MSC-lidmaatschap. Het zijn echte
steunpilaren voor onze vereniging en verdienen dan ook het applaus van de leden waarvoor zij zich zoveel jaren
belangeloos inzetten.
> de Seizoensopening op 23 augustus a.s., nu al een thuiswedstrijd genoemd. Het bestuur is blij dat er reeds 45
aanmeldingen binnen zijn.
Dus:

VEER ZIEN US !!!

Marcel
M.S.C.
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Varia-middag

Eerste vrijdag van de maand:

1 mei 2015

Studio’s L 1

Verslag: Paul Houx

-middag bij MSC.

Inmiddels een traditie die voorlopig niet uit de MSC-agenda kan worden geschrapt want de commissie weet ons
steeds weer te verrassen met interessante bezoeken.
In mei gingen we naar de studio’s van L1. Na de tweede wereldoorlog gestart als Radio Zuid is L1 met radio en TV
voor menig Limburger niet meer weg te denken.
Na ontvangst met vlaai en koffie kregen wij van een voorlichtster een kijkje in de organisatie en de dagelijkse
praktijk van L1 , een organisatie met zo’n 140 personeelsleden op kantoor en locatie.
Bij de aansluitende rondleiding ging allereerst de
belangstelling uit naar de afdeling nieuwsgaring.
Attent van onze gastvrouw was dat ze onze vaste gast
Pieke even liet zien wat de Mestreechse Prins Carnaval van
2015 in het dagelijks leven doet.
Een zaal met wel 15 medewerkers was ondertussen bezig
nieuws te ontvangen en tot hapklare brokken te verwerken
voor uitzending. Daar vindt ook de verdeling plaats van
nieuws voor radio en tv.

Vervolgens bezochten we de studio’s waar het nieuws de lucht in
gaat; eerst de radiostudio’s en daarna de tv-studio. Uitvoerig werd
stil gestaan bij alle aspecten die daarbij aan de orde komen vanaf
de studioruimte zelf tot alles wat nodig is om het nieuws goed in de
aether te slingeren.
Overigens was het met 20 personen in zo’n studio knap warm. In
de TV studio komen er ook nog een massa lampen aan te pas dus
daar was de studio qua ruimte en ventilatie ook wel aan aangepast.

Aardig was dat we in de TV-studio Thijs Seelen, de Limburgse
weerman, aantroffen. Keurig gesoigneerd stond hij klaar om
zijn weerpraatje op te laten nemen. Dat blijkt minder
eenvoudig als menigeen denkt. Exact binnen een tot op de
seconde bepaalde tijd moet hij dat doen en anders moet het
net zo lang geoefend tot het wel past. Voorspellen en
presenteren vereist dan toch best oefening en vaardigheid.
Dezelfde studio werd daarna klaar gemaakt voor het
programma avondgasten waarbij we ook weer geïnformeerd
werden over hoe nauw het luistert om nieuws en beeld goed
voor microfoon en camera te krijgen.
Kortom, toen we buiten waren, constateerden we dat het weer
een interessante middag was geweest.
Paul Houx

M.S.C.
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Geuldalloop

zaterdag. 9 mei 2015

17.00 u.

De Geuldalloop is een van de acht wedstrijden die deel uitmaken van het Zuid-Limburgs Hardloopcircuit. En er
waren twee MSC-lopers die hier hun punten verzamelden en hun prestaties wilden meten:
John Jennekens

en

Jo Hos

Beide atleten werden twintig jaar geleden lid van MSC en hadden toen al een “runnersleven” achter de rug. Maar
als je de foto’s bekijkt, die we kregen van reporter Gert Lammer, dan kun je meegenieten van het plezier dat
beide mannen nog aan hun sport beleven.
Gelukkig waren de weersomstandigheden dit jaar goed en niet te vergelijken met verleden jaar toen het een hele
week geregend had en het pas 1,5 uur vóór de start droog werd. Dus nu geen valpartijen in de modder en beide
lopers slaagden erin hun tijden prima op niveau te houden:
Uitslagen:

2013

2014

2015

Jo Hos

54:50

56:37

56:24 = 9e plaats M55

John Jennekens

58:49

*)

58:00 = 12e plaats M55

*) John liep in die week de Halve Marathon van Athene, waar hij in de
categorie 70+ eerste werd en 10.000 van de 12.000 lopers achter zich liet.
Het is een traditie geworden dat jaarlijks enkele MSC-hardlopers deelnemen aan de
Geuldalloop, die al vanaf 1985 gehouden wordt. Sinds 1992 staat deze loop vast op
de agenda van Voetbalvereniging Berg, die deze zware maar mooie cross
organiseert.
De oorspronkelijke afstand van 14 km is vijf jaar geleden ingekort tot 10,8 km
vanwege de zwaarte van het parcours met de gevreesde Lijkweg (vanaf Tivoli
omhoog naar Vilt). Nu dient deze echte berg slechts één keer te worden getemd.
Geert-Jan Dinant en Gerda van de Pol waren naar het parcours gekomen om hun
vrienden aan te moedigen. Dank aan Gert Lammer voor de mooie foto’s.

M.S.C.
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MSC 45 jaar

Jubileumfeest 31 mei 2015

Lang naar uitgekeken en dan komt de dag dat alle voorbereidingen hun
beslag krijgen. En dat blijkt een groot succes.
De feestlocatie is de Salle des Fêtes van Restaurant “de Pastorij” in
Cadier en Keer. Deze is door het Feestcomité omgetoverd tot een
sprookjesachtige ambiance. Overal op de mooi gedekte tafels en
“Stehtische” staan balloncreaties van Funny Deco in de kleuren van het
MSC-logo: rood, wit en blauw met in zilveren cijfers “45”.
Daarbij bloemen en MSC-vlaggetjes en chocolaatjes in MSC-verpakking.
Aan de balustrade hangen de drie MSC-vlaggen: de clubvlag, de langlaufvlag en de
bergsportvlag. Ook de bergmascotte ontbreekt niet.
De entree is versierd met een drie meter hoge ballontoren, geflankeerd door twee
kleinere ballonbomen, heuse ski’s en ook hier kleine MSC-vlaggetjes. In de hal worden
alle gasten persoonlijk begroet door de leden van het feestcomité en bij binnenkomst
biedt een vriendelijke ober iedereen een sprankelend glas prosecco aan. Nou ja, een
glas… het lijkt alsof er een bron is aangeboord.
Tussen de melodieuze klanken van het orkest Con Gerards door is het geanimeerde
geroezemoes hoorbaar van de binnendruppelende leden, die elkaar weer zó veel te
vertellen hebben.
Natuurlijk is er ook een protocol. Voorzitter Nico Ummels spreekt een welkom uit aan
alle aanwezigen en uit zijn dankbaarheid voor het feit dat zoveel leden gehoor hebben
gegeven aan de uitnodiging. Hij vergelijkt MSC met een 45-jarige boom, die dank zij
alle vrijwilligers, zoals het Varia-team, de wandelleiders, de organisatoren van de
langlaufreizen, de conditietrainers, etc. diep en stevig
geworteld is. Hij prijst het feestcomité voor alle
inspanningen, de creativiteit, de originaliteit, de
gemaakte keuzes en dankt hen met een bloemetje.
Op hun beurt zorgen de leden van het feestcomité voor
een attentie voor de twee aanwezige oprichters José
Smeets en Ton Martin en voor de trainers Betty Heinen,
Jacques Mulders, Marcel van de Ven en John Jennekens.

José en Ton zetten de eerste danspassen, die graag gevolgd
worden totdat het uitgebreide vlaaibuffet opent en iedereen
geniet van koffie en keuze maakt uit tal van zoete lekkernijen.

Na een gezellige danssessie is
het tijd voor het uitgebreide
buffet. waar iedereen zich,
desgewenst meerdere keren,
tegoed kan doen aan een keur
van gerechten, terwijl Con
Gerards zorgt voor stemmige
achtergrondmuziek.

M.S.C.
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De stemming zit er goed in, maar met de komst van “Les Froeures Copuleurs” stijgt de sfeer naar een hoogtepunt.
Met hun playbackshow “Ein Festival der Liebe” op een medley van Duitse schlagers krijgen zij alle aanwezigen op
hun hand. Het is een gedraaf rond de microfoon want de vijf artiesten kleden zich voortdurend om in een outfit die
hoort bij de schlager die op dat moment klinkt: Heino, Nana Mouskouri, Andrea Berg, enz.
Het feestcomité heeft nog een mooie “uitsmijter”
bedacht bij een laatste smulpartij: naast een
uitgebreid aanbod van petit fours en andere zoete
verleiders is er een reuze ganachetaart met MSC-logo
en vuurwerk. Het was ongelooflijk lekker!

En niemand ging daarna met lege handen naar huis:
iedereen kreeg een muts en sjaal met MSC-embleem in
een prachtige warmblauwe tint. Staan we er van de
winter allemaal gekleurd op, hopelijk onder een strakblauwe wolkenloze winterlucht in de lonkende bergen.

M.S.C.
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Daankwoord veur t Feescomité d.d. 1 juni:

‘t 45-jaoreg MSC-fees waor in ei woord:

Betty, Gerrie, Irene, José en Leo geer höb vennach - wie de Belsje zègke - op twie
oere kinne slaope want ‘t fees wat geer de club gebooje höb, waor neet te euvertreffe !
Aon alles waor gedach en alles waor good doordach: vaan de groete lijne tot in de
kleinste details. Tot ‘t allemaol met leefde gedoon waor spraok oet de hiel ambiance en
oet de straolende geziechter boemèt geer alle gaste tegemoot getrooje zeet.
‘t Fees waor vol verrassinge en leep wie ‘nen trein. Daor zal met plezeer aon weure trök
gedach. Zouwwe veer ‘ne jury höbbe daan kraog geer allemaol ‘n tien mèt ‘n griffel.
Bedaank veur alles wat geer höb weite te prissentere, veur alle meujte, creativiteit en
originaliteit. Veer höbbe genote van wat geer met passie gebooje höb.

M.S.C.

augustus, september, oktober 2015

Pagina 7

-middag. 5 juni –

met Paul Houx

Paul Houx nodigde ons uit voor een tweede speurtocht naar industrieel erfgoed.
Vandaag in het Jekerkwartier in Maastricht.

Op zeuk naor :

> de leerluurders aon de Lurestraot,
> de meuleneers vaan d’n Heksenhook
> en de lakewevers van de lakefebrik

Op 5 juni gingen we met Paul Houx op verkenning door het Jekerkwartier dat bekend
staat als het gebied waar lakenwevers en leerlooiers, die Maastricht in de 14 e en 15e
eeuw bekendheid gegeven hebben, actief waren.
Men maakte vooral gebruik van watermolens, die vanwege het snelstromende water
van de Jeker, genoeg energie leverden om o.a. te zorgen voor het vollen (=laten
vervilten) van wollen stoffen (in de volmolen, ook wel “stinkmolen” genoemd), het
fijnmalen van eikenschors tot run voor het looien van huiden (in de runmolen) of het
fijnmalen van salpeter dat gemengd werd met andere bestanddelen om buskruit te
maken (in de polvermolen).

Doordat veel van de middeleeuwse bebouwing inmiddels
vervangen is, kwamen we bij onze rondgang snel uit bij de
opvolgers van de gilden: de Maastrichtse industriële pioniers
uit de 19e eeuw. Oude familienamen die vaak worden
gememoreerd zijn Hustinx, Dael, Regout, Coenegracht,
Tielens, Wesley, Bonhomme, Lemaire, Nypels, etc.
Er was zo veel te vertellen en de route was magnifiek: de
sfeer van het oude Jekerkwartier, vooral de grote
Looiersgracht, over de mooi beplante walmuur en dat alles
bij een temperatuur van 33°C!
Een supermooie middag met Paul!

M.S.C.
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Zondag 7 juni 2015 is een fantastische en kleurrijke dag geworden.
Meer dan 6000 deelnemers verschenen aan de start van de 5 km, 10 km, 10 Engelse mijl, Kinderloop,
Studentenloop of Feel Good Run.
Zij liepen over de prachtige parcoursen en werden langs de route getrakteerd op duizenden supporters en
hermenieke.
Vier MSC-ers stonden ‘s morgens aan de start van de 10 Engelse mijl en hebben deze mooie Maastrichtse loop
met veel voldoening gelopen. De omstandigheden waren dit jaar wel wat zwaarder gezien het feit dat alle MSCers langzamer waren dan verleden jaar.
Maar toch een welgemeend

Startnummer
16706
17141
17356
17365

M.S.C.

Tijd
Mirjam Weemhoff
Jo Hos
John Jennekens
Guus Queisen

1.27.03
1.24.59
1.30.41
1.37.52

augustus, september, oktober 2015

Pagina 9

Zondag, 14 juni

Dagwandeling met Martin Butink
Middagwandeling met Elly van den Essen

Wandelingen zondag 14 juni 2015
Om 13.30 uur verzamelden zich 19 MSC-ers op de parkeerplaats in Sint Geertruid.
De weergoden waren ons zeer gunstig gestemd, niet te warm, niet te koud.
Via een zeer smal paadje kwamen we langs de aanbouw van een megakoeienstal. Tijdens het voorlopen hadden
we hier een boer getroffen die met deze aanbouw niet blij was. Koeien horen in de wei of in een stal en niet in een
flatgebouw!
Na even een paar straten door het dorp te hebben gelopen, liepen we de vrije natuur in, langs fruitbomen, maïsen korenvelden. Daarna doken we omlaag het Savelsbos in. De boslook bloeide niet meer, maar was wel nog goed
te ruiken.
Aan de rand van het bos lopend, hadden we een prachtig uitzicht richting de Observant. Na ca. 2 uur wandelen
kwamen we bij de rustplaats aan: Camping/Eetcafé “De Bosrand”, waar de meesten zich tegoed deden aan de
lekkere vlaai van bakkerij Lemmens of een heerlijk koel glaasje bier.
Vanuit de “Bosrand” maakten we nog een lus van ca. 2 km,
kwamen weer langs de “Bosrand” en pikten daar een paar
achterblijvers op, om vervolgens aan de vele traptreden te
beginnen in het Savelsbos en via het plateau terug te lopen
naar Sint Geertruid.

Bijna gelijktijdig met de deelnemers van de lange
wandeling kwamen we bij de auto’s aan. Zij waren met
z’n drieën en hadden met hun wandeling richting Voeren
ook een prachtige tocht gehad.

Een aantal deelnemers gingen nog terug naar de
“Bosrand” voor een afzakkertje en om wat te eten.
Al met al een gezellige mooie dag met dank aan Corrie
die de korte wandeling had uitgezocht, maar door
vakantie zelf niet aanwezig kon zijn. En natuurlijk ook
dank aan Martin die de lange wandeling gelukkig nog op
de plank had liggen.
Elly van den Essen

M.S.C.
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Bemels Beste Boeren Bergloop 28 juni 2015

Verslag: John Jennekens

Meer dan duizend deelnemers, zo luidde de trotse aankondiging van de speaker bij de start van de vijfde editie
van Bemels Beste.
In 5 jaar tijd is deze hardloopwedstrijd uitgegroeid tot een begrip in Limburg en ver daarbuiten. Nog steeds kun je
deelnemen voor 5 euro oftewel voor een appel en een ei volgens de organisatie. Ook de appel en een ei in een
plastic zakje was er nog voor iedereen na afloop, evenals een heerlijk stuk Limburgse vlaai. De loop groeit als kool
maar de dorpse gemoedelijkheid blijft gelukkig volop aanwezig.
Dat de loop ook buiten Nederland aan populariteit wint, bleek wel uit de startlijst. Er stonden deelnemers uit o.a.
Moskou en Spanje op de startlijst. Onder hen ook 3 MSC’ers, gewoon uit Maastricht, en enkel mannen die alle 3
uitkwamen bij de MM3 zoals dat in atletiektermen heet. MM3 staat voor Mannen Masters 3 oftewel mannen 55+.
Jo Hos gaf acte de présence op de 15 km , Rob Heynderickx en John Jennekens kwamen op de 7,5 km in actie. De
loopomstandigheden waren ondanks het warme weer niet slecht hetgeen zich vertaalde in goede eindtijden voor
onze deelnemers.
Het parcours was dit jaar kurkdroog op een klein plasje na. Zelfs onder langs de grotten van de Bemelerberg was
er zo goed als geen modder te vinden tot spijt van de fotografen.
Het was voor mij de eerste keer dat ik bij een wedstrijd niet voor de langste afstand koos tegen mijn principe van
“voor minder dan 10 km doe ik mijn hardloopschoenen niet aan”. Ik moet zeggen dat dit goed bevallen is, zeker
toen ik mezelf op de vierde plaats bij de MM3 in de uitslagenlijst zag staan.
Al bij al weer een heerlijke wedstrijd waarvan er hopelijk nog vele volgen.

15 km:
7,5 km:

41

Jo Hos

Maastricht

4 John Jennekens Maastricht
21 Rob Heynderickx Maastricht

John Jennekens

1:24:39
41:13
45:57

Chapeau John, Jo en Rob voor jullie mooie prestaties !

M.S.C.
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In American Memorial “De Schark” is geschiedenis geschreven voor de stad Maastricht. Het verhaal van De Schark
is ontstaan op 24 december 1944. Geallieerde Amerikaanse soldaten hebben toen, vlak voordat zij naar het
Ardennenoffensief gingen, hun naam op een gladgeschuurde mergelwand geschreven. Tijdens deze koude
kerstavond werd een nachtmis opgedragen voor deze soldaten.
Het verzamel- en vertrekpunt van deze rondleiding is het Infocentrum ENCI-gebied (= Châlet “D’n Observant”).
Van hieruit loopt u via de ENCI-groeve, de plaats waar de maashagedissen Bèr en Carlo gevonden zijn, naar de
nieuw gedolven ingang van groeve De Schark. In deze groeve wordt het verhaal verteld over de handtekeningen
van de geallieerde soldaten.
Onderweg krijgt u tekst en uitleg over bijvoorbeeld de groeve van cementfabriek ENCI, waarom de mergelgangen
gegraven zijn, het ontstaan van D’n Observant en de transformatie die ENCI momenteel doormaakt.
Deze rondleiding vindt voor een groot gedeelte plaats in de groeve.
Omdat het hier bij regenweer modderig is, zijn stevige (rubberen) laarzen of wandelschoenen een
must. De mergelspatten zijn vaak moeilijk te verwijderen van ander schoeisel en van kleding.
Voor het gratis parkeren tijdens dit bezoek aan “d’n Observant” en de rondleiding krijgt u tijdig een
parkeerpenning uitgereikt.

M.S.C.
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MSC-fietsdag

5 juli 2015 met

Irene Schelling en Jef Smeets
Verslag: Irma Mulders
Op 5 juli zou de jaarlijkse MSC fietstocht gehouden worden.
Omdat wij, Jacques en ik, niet zo’n langeafstandsfietsers zijn,
hadden we ons voorgenomen om met de fietsen achterop de
auto te gaan en omdat het weer ook niet zo ideaal zou worden,
konden we altijd nog teruggaan met de auto.
Om 9.30 u zou er een groep vertrekken onder leiding van Nico
Ummels, maar het definitieve vertrek was om 10.00 u bij de
parkeerplaats van de kinderboerderij Pietersheim. Omdat
Jacques altijd bang is om te laat te komen, waren wij ruim op tijd aanwezig. Ook wel fijn om op ons gemak de
fietsen van de fietsendrager te halen.
Na een paar rondjes gefietst te hebben, want we wisten niet precies waar we moesten zijn, kwamen Irene en Jef,
onze fietsleiders aan. Daarna kwam Lou en daarna kwam de groep, die van de Dousberg vertrokken waren, o.a.
Nico, Betty, Elfriede en Marla. Voor we vertrokken is nog een groepsfoto gemaakt.
En precies 10.00 u was het zover. Door de bossen richting Zutendaal. Voor de thuisblijvers, jullie weten niet wat
jullie gemist hebben! De temperatuur tussen de bomen was heerlijk. Na een uurtje fietsen was het tijd voor de 1e
stop om wat te eten en te drinken. Irene trakteerde op heerlijke wafels en nadat iedereen een beetje bijgekomen
was, vertrokken we weer verder.
Het ging allemaal prima, totdat we een drukke straat moesten oversteken en Elfriede op onverklaarbare wijze met
Jacques in aanraking kwam, waarna ze met z’n tweeën op de grond lagen. Gelukkig is het allemaal goed
afgelopen. Na de drukke weg overgestoken te zijn konden we weer verder.
Om 12.30 u kwamen we bij de Brasserie de Hartenberg in Eigenbilzen
aan voor de grote pauze. Fia stond ons al op te wachten. Jef had gebeld
of de Brasserie open zou zijn en dat was ook zo, behalve de keuken; die
was helaas dicht. We moesten het maar doen met onze meegebrachte
broodjes. We kregen wel een heerlijk glas bier, speciaal biertjes of
ander fris.
Ondertussen kwamen Ine en Peter ons
vergezellen en kregen we van de ober als
troost nog een wafel.
Na uitgerust te zijn vertrokken we weer
langs prachtige aardbeienvelden en net toen we langs het Albertkanaal fietsten, begon
het te stortregenen. We hadden de jassen nog maar net aangetrokken, konden we die
weer uittrekken. Was de regen weer voorbij.
Verder ging het naar Smeermaas langs de ZuidWillemsvaart via het kanaal Briegden-Neerharen
naar Lanaken, waar we nog gezamenlijk van
een kop koffie met vlaai genoten hebben.
Namens alle deelnemers: Betty, Elfriede, Lou,
Marla, Nico en Jacques wil ik Irene en Jef
hartelijk danken voor deze mooie fietstocht.
Irma
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Verslag: Nico Ummels
Op zaterdag 18 juli zijn de trainers en bestuursleden voor hun jaarlijkse trainers/bestuurdag naar Roermond
getogen om een bezoek met rondleiding te krijgen in het Arresthuis en het Pierre Cuypershuis.
Wat het eerste opviel bij het parkeren van de auto’s in Roermond was de enorme grote parkeerplaatsen van het
Outlet Center en de drukte daar en in het centrum.
Het Arresthuis uit 1863 is altijd een gevangenis geweest maar in 2002 werd het
huis als noodvoorziening ingericht voor de 'bolletjesslikkers'. De gevangenis had
dan ook de bijnaam 'bolletjesbajes'. In 2007 is de gevangenis definitief gesloten
en is de bouw aan het hotel begonnen. De gevangenis beschikte over 105 cellen
die getransformeerd tot comfortabele hotelkamers.
Onze hotelgids heeft ons het mooi verbouwde interieur van het hotel laten zien
met zijn oorspronkelijke centrale hal en celdeuren.
Hierna zijn we na een kort bezoek aan de
Munsterkerk met zijn controversiële restauraties
door Pierre Cuypers en het oudste dubbele
praalgraf van Europa naar het Cuypershuis
getogen. Hier stond onze gids ons al op te wachten
om ons kennis te laten maken met het geweldige
en veelzijdige leven van architect en ontwerper
Pierre Cuypers.
Het museumgebouw is een uniek complex in Nederland. In dit voormalige woonhuis
en werkplaats, door Cuypers gebouwd in 1853, is bijna 100 jaar lang het bedrijf
Cuypers gevestigd geweest, van waaruit werd gewerkt aan honderden opdrachten
zoals het Rijksmuseum en centraal station in Amsterdam.
We zagen hier ook een houten maquette van de Martinuskerk
van Wijck staan. Verder zagen we hoe de mallen voor gipsen
beelden gemaakt werden en er lagen nog veel schilders
schablonen van diverse versieringen en verder wat er zoal
gebruikt werd in de architectenwereld.

We hebben een boeiende kennismaking met Roermond
gehad en met een voldaan gevoel zijn we weer huiswaarts
gegaan om in de stad een hapje te eten.
Al met al een geweldig mooie "dankjeweldag" aan de
trainers voor het vele goede werk dat zij het gehele jaar
voor MSC gedaan hebben en waar de bestuurders hen
met plezier begeleid hebben.
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-Programma
De tijd gaat snel. Het nieuwe Varia-seizoen 2015 / 2016 staat al gauw weer voor de deur.
Onze eerste Varia-middag is op 4 september a.s.
We gaan een tijdje terug in de tijd en wel naar de op 12 juni jl. geopende de Neanderthalersite in Veldwezelt.
In deze archeologische zone vinden we sporen en artefacten van de Neanderthalers, die hier 140.000, 85.000 en
40.000 jaar geleden vertoefden!
We worden om 14.00 uur door onze gids van Toerisme Lanaken-Rekem opgewacht bij de ingang van Brasserie
International Golf Maastricht (Dousberg). Er is parkeerplaats en naderhand kunnen we daar evt. ook iets
gebruiken.
Attentie: we dienen te parkeren op het parkeerveld direct rechts na het groene toegangshek na de laatste bocht.
Het parkeerterrein voor het clubhuis is namelijk afgesloten met een boom en slechts toegankelijk voor hen die
daar een plaats gehuurd hebben.
Aanmelden kan bij Betty vóór 31 aug. a.s. Er kunnen max. 25 personen mee.
Dus wie het eerst komt het eerste maalt.
Graag om 13.45 uur aanwezig zijn.
De eigen bijdrage is € 5,- p.p. en kan op 4 september bij aankomst betaald worden aan Betty.
We hopen dat het een succes wordt.
Voor de Varia-middag op 2 oktober a.s. is het de bedoeling dat we met Kiky van de Ven een bezoek brengen aan
de toren van Eben-Ezer bij Eben-Emael. Hij is ontworpen en eigenhandig gebouwd tussen 1951 en 1965 door de
autodidactische kunstenaar, architect, schrijver, esotericus en filosoof Robert Garcet (1912-2001). In en onder de
toren bevindt zich een museum; het "Musée du Silex".
Dit plan staat in de steigers en t.z.t komen hieromtrent nadere gegevens .
Betty en het Varia-team

MSC-langlaufreis 2016
De langlaufers gaan weer op pad. Het overgrote deel heeft zich uitgesproken voor Ramsau
am Dachstein, een goed langlaufoord en ook interessant voor de wandelaars. Skiën kan in
Schladming dat op een afstand van ca. 8 km ligt en met de bus bereikbaar is.
We vertoeven er van 13 t/m 20 februari bij Barbara Reiter in haar pension Tischlbergerhof. Er zijn kamers
gereserveerd op basis van half-pension in de prijsklasse van € 48,- (zonder toilet) tot € 71,- per persoon, excl.
toeristenbelasting. Eenpersoons kamers kosten € 10,- p.p.p.n. meer. Aanreizen gebeurt vanaf 12 februari.
Informatie bij Paul Houx (06-50528856) en Frans Beckers ( 06-10702057).
Paul

Wandelweekend

17-18 oktober 2015 -

Heimbach

Voor deelname aan het wandelweekend – met overnachtingen in Hotel Klostermühle - hebben zich 34 deelnemers
gemeld, waarvan 19 wandelaars al op vrijdag, 16 oktober zullen aanreizen. Eind september worden de wandelingen voorgelopen door de wandelleiders en daarna volgen per e-mail verdere details over deze dagen. Ook zal er
gekeken worden naar een gezamenlijke activiteit op vrijdag, 16 oktober, natuurlijk o.b.v. vrijwillige deelname.
Dus: nog even geduld. Harrie Hutschemakers, Corrie Mommen, Elly van den Essen en Martin Butink zorgen tijdig
voor alle benodigde informatie.
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Algemene Ledenvergadering, 14 augustus 2015, 20 u., Sportcafé Jekerdal
Ook dit jaar mogen we aan vier jubilarissen hun welverdiende MSC-clubspeld uitreiken, nl.
Betty Heinen, Irene Schelling en Jan van Lier voor hun 40-jarig lidmaatschap en
Ine Hofman-Thehu voor haar 10-jarig lidmaatschap.
Voor hun grote bijdragen aan het welvaren van MSC zal het bestuur hen graag in het zonnetje zetten.
Uw steun daarbij zal pas echt recht doen aan hun grote verdiensten.
Op een grote opkomst wordt dan ook graag gerekend.

Bijlagen:
1. Uitnodiging Algemene Ledenvergadering op 14 augustus om 20.00 u. in Sportcafé Jekerdal
2. Agenda ALV
3. Jaarverslag clubjaar 2014 – 2015; plannen 2015-2016
4. Concept-notulen ALV d.d. 8 augustus 2014 (ter goedkeuring)
5. Financieel verslag 2014-2015
6. Begrotingsvoorstel 2015-2016
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