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Agenda:
november

6

vrijdag

Variamiddag Wittem

13.15 u. Stadionplein Maastricht

december

13

zondag

Verrassingswandeling

11.00 u. – 13.30 u.

woensdag

Nieuwjaarsborrel

21.15 u.

12

dinsdag

Bestuursvergadering

20.00 u.

14

dinsdag

Dineren in “de Bonnefooi”

17.30 u.

januari

6

Gulpen

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 Heimbach
16-18 oktober

Deelname aan trainingen en
andere activiteiten van de
Maastrichtse Ski Club
is voor eigen risico.
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Agenda drie maanden en trainingsschema
Inhoudsopgave
Voorwoord van Gerrie Boersma
Clubagenda 2016
Taakverdeling 2015-2016
Verslag ALV 14.08.2015
Jubilaris Betty Heinen
Jubilaris Irene Schelling
Jubilaris Jan van Lier
Uitnodiging Varia-middag, 6 november, klooster en bibliotheek Wittem – aanmelden Paul Houx
Haarderluip 22.08.2015
Uitnodiging Verrassingswandeling, 13.12.2015 – aanmelden
Uitnodiging Nieuwjaarsborrel 06.01.2016
Uitnodiging dineren in “de Bonnefooi” 14.01.2016 - aanmelden
Oproep warme kleding e.d. – Corrie Mommen en Elly van den Essen
Verslag seizoensopening 23.08.2015
Verslag Varia-middag 04.09.2015 - Neanderthalersite Veldwezelt
Den Drieschloop, Valkenburg, 30.08.2015
Marathon Meerssen, 13.09.2015
Verslag Varia-middag 02.10.2015 – Toren van Eben Ezer – verslag Irene Schelling
Verslag Wandelweekend Heimbach 16-18 oktober 2015

Beste MSC-ers,
Nog nagenietend van het fijne wandelweekend, met dank aan de wandelleiders voor de mooie wandelingen en alle
voorbereidingen, kruip ik achter mijn PC om dit stukje te schrijven. En als ik naar buiten kijk naar de miezerige
regen, dan realiseer ik me weer wat een geluk we hebben gehad: drie dagen droog en op zondag een lekker
zonnetje. Wat dat betreft heeft MSC denk ik een streepje voor daar boven.
En ja, nu is het wel heel erg herfst, met prachtige kleuren als je buiten wandelt. En dat na een toch wel erg goede
zomer, veel zon, veel wandelen en fietsen, genieten was het. Maar zoals bij alle leuke dingen, veel te snel voorbij.
Zo was het zomer en zo was die om. Maar ook de herfst heeft mooie dingen, de bovengenoemde kleurenpracht, de
overvloedige oogst aan appels en peren, noten en druiven. Jacques was er maar druk mee, en men voorspelt een
goede wijn voor dit jaar; dat belooft nog wat.
Herfst heeft altijd ook weer: gezelligheid binnen, open haard aan, samen dingen doen, weer aan de conditie gaan
werken, want de wintersport komt er weer aan. En of je nu langlauft of skiet, je moet er toch wat voor doen.
Gelukkig zijn de trainingen de afgelopen zomer heel goed bezocht, dus met die conditie komt het wel goed. En
verder komen er weer veel leuke dingen aan die we samen kunnen ondernemen, zie de agenda in dit convocaat.
Ga nu maar genieten van alle verslagen over de activiteiten die al zijn geweest en de aankon-digingen die er aan
staan te komen.
Groetjes, Gerrie
Foto vanuit de voortuin naar de Vroenhovenweg richting Wolder op 28-9
‘s avonds rond 19.30 u ; vind het zelf wel een goed sfeerfoto. Groet, Gerrie
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Agenda 2016
januari

februari

6

woensdag

Nieuwjaarsborrel

12

dinsdag

bestuursvergadering

14

donderdag

dineren in "de Bonnefooi"

vrijdag

Varia-middag

za-za

langlaufreis Ramsau am Dachstein

5
13-20

maart

april

mei

juni

juli

4

vrijdag

Varia-middag

27

zondag

1e Paasdag - training Kanne vervalt

28

maandag

2e Paasdag - training Kanne

1

vrijdag

Varia-middag

3

zondag

Ardennenwandeling

12

dinsdag

bestuursvergadering

29

vrijdag

avondwandeling

6

vrijdag

Varia-middag

15

zondag

1e Pinksterdag – training vervalt

16

maandag

2e Pinksterdag - training

3

vrijdag

Varia-middag

5

zondag

wandelingen

7

dinsdag

bestuursvergadering

26

zondag

fietsdag

zaterdag

trainers-bestuurdag

dinsdag

bestuursvergadering

donderdag

avondexcursie met landschapsgids

12

vrijdag

Algemene Ledenvergadering

21

zondag

seizoensopening

2

vrijdag

Varia-middag

6

dinsdag

bestuursvergadering

maandag

wandelleidersvergadering

vrijdag

Varia-middag

za-zo

wandelweekend Ahrtal

dinsdag

bestuursvergadering

2
26

augustus

september

4

19
oktober

7
15-16
25

MSC

november

4

vrijdag

Varia-middag

december

11

zondag

verrassingswandeling
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Taakverdeling 2015-2016
Bestuur

Nico Ummels

Leden:

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

alle bestuursleden

langlaufen

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

overige activiteiten

+ad hoc-vrijwilligers

Algemene Leden Vergadering

14 augustus 2015

Bij de 45e ALV, die plaats vond in Sportcafé Jekerdal, mocht het bestuur 27 leden verwelkomen.
Er waren 8 berichten van verhindering ontvangen.
Nadat de vergadering :
= de notulen van de ALV van 2014 had vastgesteld,
= het jaarverslag 2014-2015 en de plannen 2015-2016 goedgekeurd had,
= het resultaat 2014-2015 en het begrotingsvoorstel (dit laatste met één aanpassing) had vastgesteld
= het contributievoorstel aanvaard had
en nadat
= de kascommissie haar verslag had uitgebracht
= de penningmeester en het bestuur gedechargeerd waren van hun taken voor het afgelopen clubjaar
= de nieuwe kascommissie benoemd was
= Marcel van de Ven herbenoemd was voor een driejarig bestuurslidmaatschap
volgde de huldiging van de jubilarissen:
Betty Heinen,

Jan van Lier

en Irene Schelling

De conceptnotulen worden aan de leden verstrekt als bijlage bij deze convocatie.

MSC
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Uitnodiging Variamiddag 6 november.
De komende Variamiddag brengt ons naar Wittem
waar wij het klooster en de bibliotheek van de
paters Redemptoristen bezoeken.

Even wat geschiedenis.
In 1732 liet graaf Ferdinand van PLettenberg (uit Westfalen) naast zijn kasteel in Wittem een slotkapel met
klooster bouwen. De zielzorg werd door hem toevertrouwd aan de paters Capucijnen uit Köln. Het Franse leger
maakte hier, na de Franse revolutie aan het einde van de 18 e eeuw, een einde aan door de paters weg te
sturen. Het klooster raakte verwaarloosd. In 1836 toen -na de val van Napoleon door de slag bij Waterloo de heerschappij van de Fransen hier eindigde, namen de paters Redemptoristen het complex in gebruik en
stichtten er een priesteropleiding. Het huidige grote klooster is eind 19e eeuw daarvoor gebouwd.
Een van de eerste Redemptoristen was de later heilig verklaarde Gerardus Majella, een Italiaan die rond 1750
bij Napels leefde. Deze kloosterbroeder ontwikkelde zich tot een raadsman voor velen die hij hulp en uitkomst
bood. Na zijn heiligverklaring in 1904 preekten zijn medebroeders uitgebreid over hem waardoor hij zeer
populair werd.
De huidige –tweede - kapel is gebouwd in 1961 als gevolg van een zeer grote toeloop naar Gerardus Majella,
waaronder scholieren uit Oostelijk Zuid Limburg die te voet naar Gerardus togen om hem te smeken voor
hulp bij (overgang)examens. Nu komen er getuige de grote parkeerplaats wel 150.000 bedevaartgangers per
jaar.
Klooster en kapel zijn er voor bezinning; de beroemde bibliotheek speelt een belangrijke culturele rol met
lezingen, concerten en tentoonstellingen. Met name de bibliotheek, gebouwd en ingericht in 1892, is een
kostbaar en zeer monumentaal bezit met meer dan 1500 meter boeken. In 1975 zijn veel boeken
overgedragen aan de katholieke Radbouduniversiteit in Nijmegen maar daarna heeft weer aanvulling plaats
gevonden met boeken op het gebied van theologie en pastorale behoefte.
Wij bezoeken op vrijdagmiddag 6 november het klooster en de bibliotheek. Vertrek om 13.15 uur stipt op
parkeerplaats Stadionplein met aankomst om 13.45 in Wittem zodat wij de rondleiding om 14.00 uur kunnen
beginnen. Het startpunt Stadionplein is gekozen vanwege de werkzaamheden aan de Kennedybrug en Prins
Bisschopsingel. Het parkeren op het Stadionplein is gratis. Je kunt ook rechtstreeks naar Wittem gaan, waar je
dan om 13.45 u. uiterlijk verwacht wordt. Ieder MSC-lid kan één introducé meenemen.
De eigen bijdrage voor de rondleiding is € 5,- per persoon.
Ook voor € 5,- kunnen we na afloop koffie drinken (max. 2 koppen) met een stukje vlaai.
Graag opgeven: 1. of je mee gaat, 2. of je er koffie wilt blijven drinken en 3. of je naar het Stadionplein komt of
rechtstreeks naar Wittem gaat. Dit graag per e-mail opgeven bij houxph@kpnmail.nl. tot en met maandag 2
november. De kosten kunnen op vrijdagmiddag ter plaatse contant betaald worden.
Namens de Variacommissie, Paul Houx
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MSC– deelnemers: Jo Hos en John Jennekens
In Borgharen is het niet al te druk. De 5 km worden als eerste gelopen en hieraan nemen 11 dames en 38 heren
deel. John Jennekens weet binnen zijn categorie Heren 55+ beslag te leggen op de derde plaats.
Bij de wedstrijdloop van 10 km is het iets drukker met 74 deelnemers, waaronder Jo Hos.
Drie grote rondes staan op het programma. Na de start vliegt een kopgroepje weg. Langs het kanaal staat een
flink windje en hier is het dan nog even doorbijten. Jo komt als 13e binnen in zijn categorie Heren 55+
Uitslagen:

5 km-loop
10 km-wedstrijdloop

Heren 55+

John Jennekens

Heren 55+

Jo Hos

3e plaats

00:25:32.98

13e plaats

00:51:01.61

CHAPEAU JO EN JOHN !!

Uitnodiging
Verrassingswandeling op zondag 13 december 2015.
Er zal weer voor een korte of lange wandeling gekozen kunnen worden.
Beide wandelingen starten op het Willem Alexanderplein in Gulpen.
Hier zijn we vorige jaar ook gestart, maar natuurlijk worden het wel
andere wandelroutes.
De lange wandeling onder leiding van Harrie start om 11.00 uur. Graag om 10.45 uur verzamelen.
De lengte van de wandeling is ca. 15-16 km.
De korte wandeling, onder leiding van Elly start om 13.30 uur.
De lengte is nog niet bekend, maar zal zeker niet meer dan 10 km zijn.
Voor de wandelingen is geen vooraanmelding nodig, wel als je 's avonds nog een hapje mee wilt eten.
Hiervoor graag € 14,- voor leden en € 25,- voor introducés overmaken aan ons MSC-secretariaat:
rekeningnr. NL33 SNSB 0858 0104 45 ten name van E. Daemen, Maastricht.
Hierbij je menukeuzes aangeven uit onderstaand keuzemenu.
Keuze voorgerecht: carpaccio van ossenhaas of salade van gerookte zalm en scampi's.
Keuze hoofdgerecht: hoenderfilet met dragonsaus of zalmfilet met witte wijnsaus.
Aanmelden vóór 6 december door middel van overmaking van de dinerkosten.
Wij hebben mooie wandelingen en een leuke eetlocatie uitgezocht. Nu nog lekker wandelweer,
dan wordt het weer een gezellige Verrassingswandeling.
De wandelleiders,

MSC

Corrie, Elly, Harrie en Martin.

november 2015, december 2015, januari 2016

Pagina 9

Uitnodiging Nieuwjaarsborrel

Op woensdag, 6 januari 2016 is onze traditionele Nieuwjaarsborrel aansluitend aan de training in Sportcafé
Jekerdal. Het bestuur hoopt dat weer veel leden van deze gelegenheid gebruik zullen maken om elkaar persoonlijk
alle goeds voor 2016 te wensen. Ook onze clubtoast met champagne zal natuurlijk niet ontbreken na het welkom
door voorzitter Nico Ummels.
Leden die niet deelnemen aan de woensdagavondtraining zijn van harte welkom vanaf 20.45 u.
De organisatie is in handen van Gerrie Boersma, die met hulp van ons MSC-verwenteam, zal zorgen voor lekkere
hapjes. De drankjes zijn voor eigen rekening.
En ook op de medewerking van de beheerder van het Sportcafé Jekerdal Huub Pustjens kunnen wij ook deze
avond weer rekenen.
Graag tot ziens op Driekoningenavond!
Het bestuur: Nico, Gerrie, Marcel en Elle

Uitnodiging dineren in “de Bonnefooi”

Ook dit jaar willen wij in januari een avond samen gezellig dineren in “de Bonnefooi”, het opleidingsrestaurant voor
de leerlingen van de Afdeling Consumptief Breed van het Sint Maartens College in Maastricht.
Op donderdagavond wordt er gekookt door en worden de gasten bediend door de vierde jaars van deze opleiding.
Zij verzorgen een viergangendiner. De kosten hiervoor bedragen € 13,- exclusief de dranken.
De afgelopen vijf jaar varieerde het aantal deelnemers van MSC van 22 tot 31 personen. Daarom hebben we een
voorlopige reservering vastgelegd voor 24 personen voor donderdagavond, 14 januari 2016. Het juiste aantal
deelnemers geven wij medio december door aan het Sint Maartens College.
Daarom: graag vóór 15 december een mailtje naar Elle (van.duurling@ziggo.nl) met opgave van het aantal
deelnemers. Introducés zijn welkom. Aanbetalen hoeft niet; betalen kan ter plaatse na afloop van het diner.
Alle gasten worden uiterlijk om 17.30 u. in het restaurant verwacht.
Adres: ingang via parkeerplaats Bemelergrubbe - volg verder de borden (TomTom: 6226 NK Maastricht)
Ongetwijfeld wordt het ook nu weer een sfeervol diner in een ongedwongen ambiance. De “professionaliteit” van
de obers werkt vaak aanstekelijk en de koks kunnen ons applausje na afloop hogelijk waarderen. Dus meld je op
korte termijn aan!
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Corrie Mommen en Elly van den Essen
vragen onze aandacht voor de

Soepbus

Corrie werkt al geruime tijd als vrijwilligster bij de Soepbus en Elly zal 3 november a.s. haar eerste rondje
meemaken. De Soepbus maakt deel uit van het Veldwerk van het Leger des Heils. Binnen de afdeling Veldwerk
wordt veel gebruik gemaakt van vrijwilligers. Samen met professionals vormen zij het volhardende
team dat klaar staat voor de meest kwetsbaren onder ons.
Eerst hierover meer info:
De soepbus trekt een aantal keer per week er op uit om dak- en thuisloze mensen te voorzien van soep,
koffie, brood, warme kleding en dekens. Dat is het eerste wat zij nodig hebben en vaak de enige manier
om met hen in contact te komen.
Sommigen hebben te maken met verslavingen, anderen hebben een slechte gezondheid, schulden of
psychische problemen. Zelf gaan ze niet op zoek naar professionele hulp. Soep is vaak de eerste stap op
weg naar verbeteringen. We zoeken altijd naar het verhaal achter de mens en leggen contact om het
vertrouwen te winnen. Als het nodig is, verwijzen we de mensen naar verdere hulpverlening. Doel is om
dakloosheid op te heffen en perspectief voor de toekomst te bieden.
We rijden met de soepbus in Amsterdam, Rotterdam, Zwolle, Eindhoven, Heerlen, Venlo en Maastricht. In
Utrecht en Groningen rijdt een soepfiets.
Veldwerkers zoeken deze mensen op. Op straat, onder de brug, in het bos of in een kraakpand. We helpen
de mensen met koffie, soep, een warme deken en een goed gesprek. Zo ontstaat contact en maken mensen
kennis met hulpverlening. Vaak duurt het lang voordat het vertrouwen zover gewonnen is, dat mensen
verdere hulp willen aanvaarden. Sommige veldwerkers hebben een verpleegkundige of paramedische
achtergrond. Zij zijn in staat psychische problemen te herkennen en verlenen medische hulp als dat nodig is,
zoals wondverzorging of medicijnverstrekking.
Wij bekommeren ons om de mensen die op straat leven. Buurtbewoners vervullen hierbij een belangrijke
functie. Wanneer zij zich zorgen maken om een buurtgenoot, weten zij het Leger des Heils te vinden. Door
Veldwerk vermindert overlast, criminaliteit en geweld. Daardoor vermindert ook het gevoel van onbehagen
en onveiligheid bij buurtbewoners.

Nu de wintert nadert, zijn Corrie en Elly voor hun “soepklanten” op zoek naar warme kleding
en andere spullen die warmte bieden: jacks, dekens, slaapzakken etc.
Zoek dus al je kasten na en bezorg wat je missen kunt bij Corrie (043 36 30 253 corrie.mommen46@home.nl) of
Elly (06 54 97 42 77 martin.vdessen@gmail.com). Zij garanderen jullie heel dankbare ontvangers.
Alvast hartelijk dank, namens Corrie en Elly.

MSC
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Seizoensopening 23 augustus 2015
De helft van de deelnemers nam een aanloop naar de ENCI-groeve en startte in Kanne. Bij aankomst bij het ENCIchalet werden de 48 deelnemers verwelkomd door Gerrie Boersma, die iedereen voorzag van een munt voor een
kop koffie en Limburgse vlaai. Iedereen kon zich in het chalet of op het terras installeren onder de vrolijke noten
van het carnavalsensemble “Laat en Zaat”.
Nadat we allemaal uitgedost waren met veiligheidsvestjes, vertrokken we in twee groepen en met drie gidsen
richting de ENCI-groeve. De hele excursie stond onder de bezielende leiding van John Vincken. John is vanaf 1978
werkzaam bij ENCI-Maastricht, waar hij thans werkt aan projecten in het kader van het Plan van transformatie,
waar ENCI volop mee bezig is. Rondleidingen geven in de meer dan 100 hectaren grote dagbouwgroeve is dan ook
een verlengstuk van zijn dagelijkse werkzaamheden.
Momenteel bevindt het ENCI-gebied zich in een
transformatieperiode. De focus van de 125 ha
grote groeve ligt op natuur met op verschillende
plaatsen in de groeve mogelijkheden voor recreatie in
diverse vormen. Er is maximale variatie gezocht in
droog-nat omstandigheden (dankzij lokaal aanwezige
bronnen), zon en schaduw, rust voor natuur, ruimte
voor avontuur, hoogteverschillen en ondergrond.
Wandelend door de enorme groeve lopen we over
stoffige wegen langs massa’s onbruikbare silexbrokken en zien in de verte de 40 m hoge trap met
uitzichtplatform.
Conform de afspraken van het Plan van Transformatie heeft de ENCI — sinds 1972 eigenaar van de mergelgroeve
“de Schark” - een nieuwe 40 meter lange mergelgang gegraven die de ENCI-groeve met Groeve De Schark
verbindt. Bovendien zijn bestaande passages gestut omdat de groe ve in 2007 vanwege instabiliteit gesloten werd.
Sinds de Broeders FIC in 1920 de mergelgroeve kochten, konden zij hun creativiteit uitleven op de mergelwanden.
Talloze muurschilderingen getuigen nog van hun kunnen.
In 1944 werd in de groeve een kerstnachtviering
gehouden voor ca. 270 Amerikaanse soldaten, die
betrokken waren bij het Ardennenoffensief. Een van
hen, dhr. Wisler, was met zijn hele familie present
bij de 70-jarige herdenking in de Kerstnacht van 2014.

Het was een boeiende ontdekkingsreis door onze
Maastrichtse achtertuin, die besloten werd met een
hapje en een drankje in Hotel Limburgia in Kanne.
Nico opende het clubseizoen met een toespraak waarin hij MSC duidde als een club van “veer”, een hommage
aan de vele vrijwilligers die de kurk vormen waarop MSC drijft.
Een welbestede dag en een prima start van het nieuwe verenigingsjaar van MSC.
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Varia-middag, 4 september 2015
Bezoek aan de Neanderthalersite in Veldwezelt
onder de deskundige leiding van VVV-gids André Terwingen. Verzamelpunt is het clubgebouw van Maastricht
International Golf op de Dousberg in Maastricht. Het golfterrein grenst aan de onlangs geopende Neanderthalersite in een voormalige leemgroeve van de plaatselijke steenbakkerij Vandersanden.
De Neanderthaler (Homo Neanderthalensis) is een uitgestorven
mensensoort. In Azië verdwenen de Neanderthalers ongeveer 50.000 jaar
geleden, in Europa ongeveer 32-34.000 jaar geleden, dit met uitzondering
van de zuidelijke randen van het Iberisch schiereiland.
De toegangspoort tot de site vol symboliek over kenmerken in de tijdslijn
geeft toegang tot een pad, waar iedere 15 cm verder gelijk is aan 5.000 jaar
tijdsverloop. Links en rechts geven iconen aan op welk “moment” in de
historie je bent aanbeland tussen nu en 140.000 jaar geleden.
-Bij het beekje Hezerwater in Veldwezelt organiseerde het
Laboratorium voor Prehistorie van de Katholieke Universiteit
Leuven van 1998 tot 2003 zes archeologische opgravingcampagnes in de leemgroeve Vandersanden. |
De opgravingen leverden archeologische resten op van
vermoedelijk ten minste vier verschillende Neanderthalerjachtkampen in de vallei van het Hezerwater, een bijrivier
van de Maas. Een vijfde Neanderthalsite kan gezien worden
als een open vuursteengroeve.
Als bezoeker van de site krijg je niet meteen een
overzicht over de groeve, maar ontdek je stapsgewijs, door het volgen van verschillende paden,
de verschillende archeologisch en geologisch
waardevolle plekken en leemprofielen. Stilaan daal
je af in de tijd en in het landschap tot je beneden in
de voormalige groeve staat waar je kennis maakt
met het doen en laten van de Neanderthalers.
De Neanderthalers deden rond 300.000 jaar geleden
een nieuwe uitvinding. Zij bewerkten een kernsteen
zodanig voor dat er een vlak afslagplatform (striking
platform) ontstond. Door hier haaks met een klopsteen op te slaan konden ze uit dezelfde kernsteen meerdere
afslagen halen, die allemaal min of meer dezelfde vorm hadden. Stuk voor stuk hadden ze bovendien scherpe
randen. Deze techniek wordt de Levalloistechniek genoemd, naar de vindplaats Levallois in de buurt van Parijs.
In het prachtige clubhuis van Maastricht International Golf konden we gezellig napraten over de boeiende excursie.
~~~~~~~~~~~~~~
Een Neanderthalerkamp met
een oerrund en mammoets.
Er zijn sporen gevonden van resp.
133.000, 80.000 en 50.000 jaar geleden.
In de site van 50.000 jaar geleden
- het midden van de laatste ijstijd werden dierlijke resten gevonden:
botten van paarden, mammoets,
wolharige neushoorns, rendier, wisent,
een holenhyena en een holenleeuw.
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Den Drieschloop Zondag, 30 augustus 2015 Valkenburg a/d Geul
Tropische Den Drieschloop
Het zou een warme dag kunnen worden in Limburg was de voorspelling. En het is tropisch warm tijdens de 4° Den Drieschloop.
De nieuwe startplaats onder de onlangs prachtig gerestaureerde
Geulpoort geeft deze loop nog wat extra ambiance en na een rondje
centrum Valkenburg mogen de lopers naar het mooie Valkenburgse
buitengebied.
Onze MSC - lopers John Jennekens, Rob Heijnderickx en Jo Hos
zijn er present.
Uitslagen:
M55
M55
M55

5 km Plaats 3
10 km Plaats 5
10 km Plaats 20

John Jennekens
Jo Hos
Rob Heijnderickx

0:25:45
0:52:38
1:05:37

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Marathon Meerssen

Zondag, 13 september

MSC was dit jaar ook aanwezig in Meerssen met 2 lopers:
Jo Hos

1958

10 km

M55

tijd: 52:43 (52:54)

John Jennekens

1943

5 km

M55

tijd: 25:15 (24:16)

Prima tijden mannen! Chapeau !!

MSC
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Varia-middag 2 oktober
Bezoek aan de Toren van Eben-Ezer

Verslag: Irene Schelling

Deze keer had het Varia-team wel voor een zeer bijzonder bezoek
gekozen. Met 17 MSC-ers gingen we via het Jekerdal en Statieplein
in Kanne naar Eben-Emael. Gelukkig hadden Kiek en Marcel de route
voorgereden zodat we zonder problemen op tijd voor de rondleiding waren.
Eben-Ezer, ofwel de toren van de openbaring. Een openbaring was het
zeker, een soort burcht van fantasie. Van onze gids vernamen we dat de
toren gebouwd is door ene Robert Garcet, die ervaren steenkapper was in
een van de mergelgroeven aldaar.
Garcet beschikte niet over een architecten diploma. Hij was een tekenende,
schilderende archeoloog, geoloog, een schrijvende bouwheer. In 1951
begon hij eigenhandig boven op een vuursteengroeve een heuse vuursteen
toren te bouwen. In 1965 was de toren van buiten afgebouwd, inclusief de
vier beelden.
De toren is vierkant en de vier kanten richten zich naar de vier windrichtingen: noord, oost, west en zuid. De vier hoeken worden gevormd
door vier hoektorens die als kolommen fungeren en waarop vier enorme
fantasiedieren (cherubijnen) prijken. Garcet bouwde de toren als een
monument voor de vrede en een protest tegen de oorlog. Hij werd daartoe geïnspireerd door zijn persoonlijke
mythologie.
Binnen in de toren kregen we inzicht in wat hem bewoog en wat zijn denkbeelden
waren. Op de begane grond, via schilderingen en reliëfs. Dan via een smalle,
steile trap naar de volgende verdiepingen, die gewijd zijn aan zijn geologische
vondsten, zijn persoonlijke geschiedenis en de geschiedenis van Eben-Ezer. In
een video komt ook nog Garcet zelf zijn denkbeelden uitleggen.

Gelukkig zijn we allemaal goed getrainde MSC-ers want
vervolgens moeten we via een nog smallere en steilere trap
naar het dak van de toren, waar we een fantastisch uitzicht
hebben op het zonovergoten Jekerdal.
Nadat we weer naar beneden geklauterd zijn, bezoeken we nog
de kunstexpositie in het hellingbos rondom de toren.

Moe in het hoofd en moe in de benen kijken we terug op een maffe,
intrigerende plaats, waar een man zijn droom, zijn visioen heeft
geleefd. Een man met een veelzijdig en volhardend karakter.
Robert Garcet 1912-2001.
Toe aan koffie, vlaai en een drankje landen we al vlug bij Hotel
Limburgia in Kanne.
Varia-team bedankt voor de mooie middag.
Irene
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Wandelweekend
16 – 18 oktober

Heimbach

Voor het jaarlijkse wandelweekend hadden 34 deelnemers
ingetekend. Dit jaar was vrijdag als extra dag toegevoegd.
Negentien leden hadden wel zin een uitgebreidere kennismaking met Heimbach.
We overnachtten in Hotel Klostermühle en vrijdag rond het middaguur waren daar veertien MSC-ers present.
Na een bezoek aan Burg Hengebach, waar ook geluncht werd, bezochten we het Wasser Info Zentrum, een
expositie van waterbeheersingtechnieken van oudsher tot nu, oude wijsheden en moderne inzichten over de
oerstof van alle leven: water; van Romeinse waterleidingsbuizen tot oma’s wastobbe. Jacques, Julia en Elfriede
stapten nog wat rond in de “Stadt Heimbach” en ontdekten de indrukwekkende kerktweeling: de oude Sint
Clemens en de nieuwe Salvatorkerk. Na een biertje in Café Flair werd het hotel opgezocht. Inmiddels waren alle
vrijdaggasten present.
Op zaterdagmorgen werden de andere deelnemers verwelkomd en om half elf waren twee wandelgroepen
startklaar voor de 17 km wandeling met Harrie Hutschemakers of voor de kortere wandeling met Martin Butink.
Jammer genoeg raakte Martin het spoor bijster en was deze groep na drie uur klimmen en dalen weer terug bij het
hotel. De tocht was er niet korter door maar de afwisselende route naar de abdij was misgelopen. Wie gedacht
had daar te kunnen lunchen, was blij met de (deels onverwachte) lunchpakketten die nu toch erg welkom bleken.
Harrie leidde zijn schaapjes naar de top van de Kermeter waarop de
Cisterciënzerabdij Mariawald prijkt. Harrie trok een uurtje uit voor
hapje en drankje, bezoek aan de kerk en de kloosterwinkel. Via het
oorlogskerkhof ging het daarna bergafwaarts tot aan het Industriemuseum in het RWE-Wasserkraftwerk. Al snel werd daarna een
prachtig voetpad bereikt, Der Dschungelweg, dat vlak langs de oever
van de Rur liep en via houten bruggetjes begaanbaar werd gehouden.
Doordat het niet koud was, konden wij aan het einde van dit pad - met
uitzicht op de heuvelrug in warme herfstkleuren - op een terras
genieten van warme of koude drankjes. Ook de fervente vlaailiefhebbers kwamen aan hun trekken. Nog enkele luttele kilometers te
gaan en het centrum van Heimbach was in zicht. Naar aanleiding van
de verhalen van gisteren over de fascinerende kerkinterieurs werd gezamenlijk
nog een bezoekje gebracht aan dit pelgrimsoord. Een wandeldag met vijf sterren!
Ook op zondag stond een goed uitgeslapen wandelgezelschap
om half elf startklaar. Nadat enkele hobbels met de
kamerbetalingen waren genomen – de computer was tijdelijk in
panne geweest – kon men bij de wandelleiders van de dag
aansluiten. Elly beloofde een mooie wandeling van 9 km met
horecastops en Corrie een pittige wandeling van 14 km puur
natuur.
Elly liep via het prachtige wandelpad langs het water tot aan de
gezellige Gastwirtschaft “Terrasse am See”, vlakbij het
Wasserkraftwerk. Daar kon alvast energie getankt worden want
aansluitend ging de route 6,5 km bergop tot aan de
trappistenabdij Mariawald. Daar bleken zij niet de enige
pelgrims te zijn, maar gelukkig was er wel voldoende plaats op
het terras. Daar was het prima vertoeven in het najaarszonnetje dat door de wolken schoof. Tegen kwart na drie werd de terugtocht naar beneden gestart via het
Ruppental, de kortste en steile route met de in 2012 gerenoveerde kruiswegstaties.
In Heimbach aangekomen werd Café Talsperre opgezocht, waar de wandelgroep van Corrie al present was.
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Corrie had voorafgaande aan de wandeling al rondgebazuind dat
kort na de start een klimpartij van de eerste orde zou zijn. Die
belofte heeft ze ingelost, maar ook als een echte Schrittmacher
ervoor gezorgd dat niemand een moment buiten adem raakte.
Daarna volgden ruime bospaden, die uitkwamen op een weids
plateau met prachtige vergezichten. En warempel verschenen er
ook stukjes blauw in de lucht, waardoor af en toe de zon heen kon
breken. Gelukkig stond er geen wind want beschutting was dan ver
te zoeken geweest. Na een glooiend en breed bospad werd aan de
volgende bosrand de proviand aangesproken. Ook de zittute en de
chique “opvouwbare, waterdichte en warmte-isolerende zitmatjes”
kwamen tevoorschijn.
Daarna en route naar de steile afdaling, waar we door ondoordringbaar struikgewas naar links moesten uitwijken
en uitkwamen op een door wilde zwijnen omgeploegd pollenlandschap. Het leek op de Fagne, maar gelukkig
zonder de grote zwarte waterpoelen ertussen. Beneden gekomen werden we langs de spoorlijn naar de Rur geleid.
Langs de oever liep een fraai wandelpad, dat naderhand toch naar een echte kuitenbijter bleek te voeren.
Halverwege deze lange helling hebben we onze onderdanen even wat rust gegund en onze kelen gesmeerd. Boven
aangekomen moesten er eerst nog enkele kilometers langs de rivier verslonden worden, campings gepasseerd en
sportterreinen bewonderd worden. Maar toen belandden we toch in Café Talsperre, waar op de andere groep
gewacht werd voor een gezamenlijk Adieu!
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