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21.1-42,2 km
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13-15.30 u. 5-10-15 km
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bestuursvergadering

20.00 u.
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Maastrichts Mooiste
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5-10 km, 10 e.m.
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26
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fietsdag

10.00 u.

Pietersheim

juni

26

zondag

Vaals-Venlo

08.00 u.

100 km

juni

26

zondag

Bemels Beste Boeren Bergloop

11.00 u.

7.5 – 15 km

zaterdag

trainers-bestuur-dag

juli

2

juli

21

>>

Borgharen

donderdag avondexcursie met landschapsgids 18.00 u. Epen

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.
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 Nico Ummels
3
Varia-middag, 5 februari, Els-Museum, verslag Corrie Mommen
4 -5 Langlaufreis Ramsau am Dachstein, 13-20 februari, verslag Lou de Sterke
5
Uitnodiging Varia-middag 5 mei, Wandeling rond Meerssen, Lou de Sterke
6
Uitnodiging Varia-middag 3 juni, Rivierpark Maasvallei Borgharen, Jacques Mulders
Uitnodiging fietsdag met Jef Smeets en Irene Schelling, 26 juni, Nico Ummels
7-8 Verslag Varia-middag 4 maart, Fort Sint Pieter, verslag Frans Beckers
8
Wandelingen 5 juni met Corrie Mommen en Elly van den Essen
Avondexcursie 21 juli met Harrie Hutschemakers rond Epen
9
Verslag Ardennenwandelingen rond Jalhay met Corrie Mommen en Elly van den Essen
10
Verslag Varia-middag excursie Kluisdomein Valkenburg door Wiel Birkhölzer
11
Verslag avondwandeling 29 april met Harrie Hutschemakers en Martin Butink rond Ryckholt

Rokjesdag is de dag waarop een groot deel van de
Nederlandse vrouwen voor het eerst in het jaar zomerse
kleding, zoals een korte rok zou dragen.
Deze term bestaat al veel langer, maar is in Nederland bekend geworden door Martin Bril, die ten onrechte
doorgaat voor de bedenker van de term. Hij maakte het woord populair. Op zondag 3 april 2016 was er in
Amsterdam al voor de vijfde keer een rokjesdagloop en er is zelfs al een film uitgebracht over rokjesdag.
Maar ook voor de MSC-ers is dit fenomeen niet onopgemerkt voorbij gegaan want rokjesdag staat voor de
lente die elk jaar weer na het winterseizoen komt. En de wandelende en trimmende MSC'ers genieten er ook
weer elk jaar opnieuw van, de rokjesdagen.
Nadat de sneeuwklokjes en het speenkruid zijn uitgebloeid, kunnen we nu alweer gaan genieten van de bosanemonen, de bosviooltjes, de aronskelken, de vergeet-me-nietjes en nog vele andere groeiende en bloeiende
planten, waaronder het lekker ruikende daslook.
Maar voor de MSC-ers blijft het genieten met hun komende Variamiddagen, avondwandeling, de wekelijkse
conditietrainingen en de komende fietsdag op 26 juni.
Want om te kunnen genieten, moet er ook behoorlijk aan de conditie
gewerkt worden voor o.a. de komende fietsdag, die wordt uitgezet
en begeleid door Jef Smeets.
Het zal een route van ± 55 km worden, maar als je naar de startplaats
met de fiets gaat, komt er al gauw 2 x 8 km bij en daar moeten de
meeste MSC-ers toch wel een beetje voor trainen.
Dus je hebt nog 2 maanden de tijd om je fietsbenen in conditie te
brengen, maar vergeet vooral niet om je fiets ook een beetje te
smeren en de banden hard op te pompen.
Veel plezier en veel rokjesdagweer.
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Varia-middag 5 februari

ELS-museum Beek

Verslag: Corrie Mommen

Met 16 MSC-ers en 1 MSC-ertje bezochten we het knusse Elsmuseum, gehuisvest in een gedeelte van een prachtig oud
gebouw (voormalig distilleerderij van Jacques Hennekens)
midden in het centrum van Beek. Via een opvallende poort
gingen we naar binnen. Binnen was het koud, we hielden onze
jassen aan. De authentieke distillatieapparaten, die vrijwel
productieklaar staan opgesteld, vormen de kern van het
museum.
De gids heette ons van harte welkom en vertelde in het kort de
geschiedenis van de Els, Elske, Aels, die begon in 1821. Toen
werd door een zekere familie Hennekens een distilleerderij
gestart en later overgenomen door een aanverwante familie
Sangers. (Zou het familie kunnen zijn van Harrie, hij zat toch ook “in de drank”?) Er werden de bekende
kruidenbitter, Els en andere distillaten gestookt volgens een oud familierecept.
Tot 1960 gebeurde dat op hout en kolen en later
tot 1990 op gas. Het stoken moest nauwkeurig
gebeuren door een echte vakman. In 1980 werd
het familiebedrijf overgenomen door Heineken.
In 1990 werd het distilleren in Beek stop gezet
en verplaatst naar de Bolsfabriek in Zoetermeer.
De oude Hennekens-apparatuur werd door Bols
gerestaureerd en als industrieel erfgoed
geschonken aan de gemeente Beek; ze staan in
het museum. Het Els museum wordt gerund
door een stichting en een groep vrijwilligers.
Op de voormalige kruidenzolder kregen we een
diapresentatie over het stoken in het algemeen
en van de “Els la Vera” gebaseerd op een oud
familierecept. In de drank zit alsem (wat voor
een bittere smaak zorgt) en steranijs.
De Els la Vera wordt ook verwerkt in de
traditionele Limburgse koffie. De kruiden werden
ook gebruikt voor geneeskrachtige dranken.
Paul vroeg zich af waar de naam Els vandaan komt, heette de vrouw van
Hennekens Els? De gids had hier geen echte verklaring voor. Ik heb het
opgezocht: Aels zou een afkorting zijn van Alsem.
Er was ook een tentoonstelling over diverse facetten van de vroegere
distilleerderij. Wat mij opviel was het prachtig handgeschreven kasboek
dat nauwkeurig werd bijgehouden.
Het bezoek werd afgesloten met
een proeverij. Dat gebeurde
onder het toeziend oog van St. Augustijn in het
proeflokaal. De gids demonstreerde hoe ze hun eigen
oud distillatie-apparaat. Kort samengevat: een goed
van basisgrondstoffen, de distilleermethode en het
distillateur.

naar hem genoemde
Elske distilleren in een
distillaat is afhankelijk
vakmanschap van de

Als eerste proef werd zijn eigen Elske aanbevolen, deze smaakte bitter. De
tweede proef was een “fabrieks- Els” en smaakte kruidiger en de derde zoet.
Over smaak valt niet te twisten. Maar wat me wel op viel, was dat de experts
onder ons, waarbij Jacques de enige echte stoker, de eerste proef het lekkerst
vonden. Een Els die vooral op heel koude dagen hartverwarmend smaakt.
Variateam, bedankt.
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Langlaufreis Ramsau am Dachstein

13-20 februari Verslag: Lou de Sterke

Eine Winterreise.
Vrij naar Franz Schubert, waarbij Frans Beckers en Paul Houx als componisten van onze langlauf/wandelvakantie
in zijn plaats treden. De compositie van F.S. bestaat uit twaalf liederen, dat getal van twaalf moet dan maar slaan
op de twaalf langlaufers waarmee we de week begonnen zijn. De zes wandelaars vormden dan maar een
toevoeging aan het harmonieuze geheel. De langlaufclub bestond, in willekeurige volgorde, uit Frans, Paul, Marlou,
Lea, Harry, Corry, Beek, Irma, Jacques, Julia en Alice. De wandelformatie werd gevormd door Wies, Zjèr, Elle,
Thea, Elfriede en Lou. Het geheel van de week bestond dan ook uit langlaufsolo’s, -duetten, -trio’s, kwartetten,
sextetten, septetten en octetten. Voor de wandelaars bestond de basis uit een kern van vijf, al of niet uitgebreid
met deelnemers uit het langlaufensemble. Dat was dan het groot koor. Alles tezamen mocht dat de pret niet
drukken.
Vanaf vrijdagavond druppelden de eerste deelnemers
binnen wat een vervolg vond op de vroege
zaterdagavond; gereisd werd er per automobiel en trein.
Iedereen kwam veilig aan en had een voorspoedige reis
gehad. Ons domicilie was Hotel Tischelbergerhof in
Ramsau, welbekend van eerdere MSC-vakanties. We
hadden allen de beschikking over eenvoudige doch nette
kamers, ruim toereikend voor een sportief verblijf. Hun
Oostenrijkse keuken was gutbürgerlich te noemen, maar
we kwamen niets te kort.
Ik ga niet per dag alle bezochte Hütten benoemen,
alleen hierbij een bloemlezing! Enkele keren een van de
Konditoreien in Ramsau, de Rittishütte (huishut), de Rösleralm (Kaiserschmarrn!), de Sonnenalm (met muzikale
Witzenwirt), Café Walcher (de Tortengeheimtipp van Harrie, die trouwens helemaal niet geheim was). Ook
maakten we nog tussenstops in de Halseralm, de Wiesmahdhalm, in Edelbrunn, in het Dachsteinhaus (waar we
van een prachtig vergezicht genoten), met als tweede Geheimtipp, het kruidenvrouwtje bij Haus Arnika. Dat was
de plaatselijke Klazien uut Zalk. Zij vervaardigde de meest uiteenlopende natuurproducten, waarvan de honing en
de aambeienzalf werden aangeschaft. De aangeboden Himbeerlikör lieten we ons, tegen betaling, goed smaken.
Uit de eerste hand weet ik inmiddels dat het anti-aambeienproduct goed gefunctioneerd heeft. Nadere informatie
is te verkrijgen. Trouwens Haus Arnika werd in een voorgaand jaar bezocht door Harieke, toen zijn dorst
hoognodig gelest moest worden. In de diverse hutten werd tussen de middag genoten van Kaiserschmarrn,
Gulaschsuppe, Erbsen- en andere Suppen, Schinckenbrot en Jausenbrett.
Aan het begin van de vakantieweek moesten er natuurlijk de nodige inkopen gedaan worden, waarbij het volume
van de negen potten Dianacrème van Elfriede het meeste opviel. Ze ging er echt onder gebukt, maar om met een
bekende smartlappenzanger te spreken: ze gelooft er in!
Jacques vervoerde de meeste ski’s in een
reusachtig grootmoederkoffer en Paul huurde
ski’s die hij aanvankelijk niet uitkreeg. Later wel,
maar moeilijk. Op de een na laatste dag had hij
pas door hoe het echt moest. Een dubbele
sluiting; wie verwacht dat nou als je je skies wil
uitdoen. Was alleen mogelijk als je op de skies
stond. Je was dus gedwongen om op de been te
blijven. Loipes waren voortreffelijk gespoord;
gelukkig vrijwel elke dag een beetje sneeuw om
ze in conditie te houden. Natuurlijk was de
Langlaufvlag er ook weer en deze kreeg ook nog
Belgische bewondering.
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Op dinsdag was Marlou haar vorm kwijt. Dat deed haar besluiten om huiswaarts te keren, heel jammer. Maar het
verhaal van de tien kleine negertjes vond gelukkig geen vervolg. Paul en Frans zorgden ervoor dat ze in het
station van Schladming op de trein naar huis gezet kon worden en later op de dag liet ze weten dat ze goed
aangekomen was.
Na het diner werd er haast iedere avond door een
kwartet fanatiek, Amerikaans gejokerd. Hierbij moet
vermeld worden dat Thea dan meestal de winnares was.
Veel zinvolle informatie werd verstrekt door het appje
van Frans over sneeuwval (per sneeuwvlokje) en het
appje van Julia over de afgelegde langlaufkilometers (per
centimeter).
Voor sommigen was donderdag de laatste vakantiedag,
waarbij we allemaal konden genieten van stralend,
zonnig weer.
Samenvattend kan gezegd worden, dat we terug kunnen
kijken op een voortreffelijke en sportieve week. Met
soms zon, soms wat motsneeuw en iets te hoge
dagtemperaturen. Dit laatste was niet altijd bevorderlijk
voor de loipen- kwaliteit, maar sportief als M.S.C-ers zijn
werden deze ongemakjes zonder morren genomen.
Beste Paul en Frans. Mogen we jullie weer bedanken voor een voortreffelijk georganiseerde week; we hopen dat
jullie dit nog vele jaren kunnen vervolgen.
Alice, Beek, Corry, Elfriede, Elle, Zjèr, Irma, Jacques, Julia, Lea, Harrie, Marlou, Thea, Wies en Lou.

Varia-middag 6 mei
Lou de Sterke nodigt uit voor een voorjaarswandeling, die om 14.00 uur start vanaf de parkeerplaats van Café Du
Commerce, Kruisberg 2, 6231 RK Meerssen. Het café ligt voorbij de rotonde bij de oprit naar de A2; het ligt haast
onder de brug van de noordelijke baan.
Je kunt kiezen voor een wandeling van 6 km of voor een wandeling van 10,6 km (die bestaat uit de 6 km route
plus een lus van 4,6 km die ongeveer 3,5 km na de start begint).
Het is een mooie, heuvelachtige wandeling met een (klein) hoogteverschil van 76 m.
Je kunt ter plaatse kiezen welke afstand je voorkeur heeft. Lou heeft voor beide keuzes zijn plan klaar.
Alle MSC-leden kunnen één introducé meenemen. Voor deze wandelmiddag geldt geen eigen bijdrage.
Na afloop kan in Café Du Commerce gezellig wat gedronken worden en wie wil kan een hapje blijven eten.
De sfeer is er informeel en de prijzen zijn zeer bescheiden.
Na diverse culturele uitstapjes met het Variateam is er in mei weer een sportieve happening.
Ongetwijfeld maken we er samen met Lou weer een mooie Varia-dag van.

Tijdens de wandeling passeer je de
“struinboomgaard Trentelen”. Deze
hoogstamboomgaard met karakteristieke
hoogstamfruitbomen is toegankelijk voor
wandelaars. In alle rust is het toegestaan
om hier rond te struinen en te genieten
van de appel- en perenbomen
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Varia-middag 3 juni
Deze middag mogen we weer met Jacques Mulders een kijkje gaan nemen in het nieuwe natuurgebied bij
Borgharen: het Rivierpark Maasvallei. Jacques zal ons bijpraten over de laatste ontwikkelingen in het 125 ha grote
deel van dit project, waar kuddes Konikpaarden en Gallowayrunderen al enige tijd zorgen voor de begrazing. Het
hele terrein is overdag toegankelijk ook naast de paden. Het is een eldorado voor vissen, bloemen en vlinders
langs de Grensmaas, een ondiepe snelstromende grindrivier.
We komen om 13.45 u. bij elkaar op het Kermisterrein in Borgharen. We trekken door een ruig natuurgebied, dus
stevig schoeisel wordt aangeraden.
Ook bij deze verkenningstocht mag ieder MSC-lid een introducé meenemen. Er geldt geen eigen bijdrage.

MSC

mei, juni en juli 2016

Pagina 6

Varia-middag 4 maart

Fort Sint Pieter

Verslag: Frans Beckers

Fort St. Pieter
De Maas overbruggen – trajectum – was niet alleen de oorsprong van Maastricht, maar heeft vele eeuwen lang het
lot en de geschiedenis van de vestingstad bepaald. Het bezit van Maastricht was gewild, voor vriend en vijand. Dat
leidde tot de bouw van forten, kazematten, kazernes, uitkijkposten op de heuvel en het gebruik van het grottenstelsel tot in het tijdperk van de NATO. En dan heb ik het nog niet over de wijnkelders van Sauter, Thiessen en De
Beaumont. Maastricht is helemaal ondergraven. Dat bedoel ik niet onvriendelijk. Het betekende immers een
rijkdom aan cultureel erfgoed, ondanks het beperkte percentage militair erfgoed dat er nog van over is.
Veelal werd de veiligheid gezocht in en bewaakt vanuit de ondergrondse stelsels. In dat verband organiseert
Maastricht Underground – waarom niet in gewoon Nederlands, of desnoods in ‘t Mestreechs? – rondleidingen in
onder meer Fort St. Pieter. De maandelijkse Variamiddag van de Maastrichtse Ski Club vond daar plaats vanuit
Chalet Bergrust op vrijdag 4 maart 2016.
De bouw van Fort St. Pieter startte in 1701 en
werd al afgerond in het jaar daarna. Voor die
beginjaren van de achttiende eeuw een geweldige prestatie, gezien het imposante metselwerk,
de ligging in en op de berg, de waterhuishouding, het gangen- en buizenstelsel.
De architectuur van het verdedigingswerk was
ontleend aan de militaire inzichten van de Franse
Generaal Vauban. Pikant detail, want de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden, die met
Maastricht beschikte over een vooruitgeschoven
post, zocht juist een bolwerk tegen de telkens
wederkerende veroveringsdrang van diezelfde
Fransen. Het Fort op de noordflank van de St.
Pietersberg moest immers de zuidelijke
vestingmuren van de stad beschermen. En dat lukte wonderwel, ook als afschrikking. Want pas in 1794, bijna een
eeuw na de bouw, werd er echt gevochten rond het fort, toen dat vermaledijde Frankrijk weer eens de Republiek
binnenviel. Voor dat expansieve buitenlands beleid nam Frankrijk de tijd, ondanks interne strijd en strubbelingen.
Nog maar een jaar eerder was Le Roi Louis XVI via het schavot aan de kant gezet en kon – zo werd gedacht –
Liberté, Egalité et Fraternité echt in praktijk worden gebracht. De Franse Revolutie was nog niet helemaal afgerond
en Napoleon maakte zich al gereed om niet alleen de macht over te nemen, maar ook met succes de
expansiedrang voort te zetten. Nederland werd ingelijfd.
In 1815 eindigde het Napoleontische avontuur met de Slag bij Waterloo. Einde van het keizerrijk. Nederland werd
koninkrijk. Maar de vrees voor de Fransen bleef en leidde in de negentiende eeuw tot bouwfase twee van Fort St.
Pieter, eigenlijk een fort om het fort. Al snel wijzigde de militaire werkelijkheid omdat het Congres van Wenen
enige rust gebracht had inzake de grenzen tussen de Europese staten. Je weet echter maar nooit. Het duurde dan
ook toch nog tot 1867 dat de Vesting Maastricht als zodanig werd opgeheven.
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Er volgde nog een derde bouwfase in de twintigste eeuw.
Heel klein was die. De ervaringen met de Grote Oorlog,
die vanuit Maastricht bijna letterlijk over de grens te
volgen was en de opkomst van het Derde Rijk aan de
andere kant van Limburg leidde ertoe om op het hoogste
punt van Fort St. Pieter een uitkijkpost te realiseren, van
waaruit de hele omgeving met nacht- en dagkijkers
afgespeurd kon worden. De BB, de vriendelijk ogende,
civiele Bescherming Bevolking maakte daar ook tijdens
de Koude Oorlog nog dankbaar gebruik van. Technische
stroomversnellingen maakten die functie ook al snel
overbodig. De BB werd opgeheven en het verval van het
fort sloeg daarna toe. Totdat ………….
Fase vier in de eenentwintigste eeuw was de restauratie
van Fort St. Pieter als rijksmonument en toeristisch
object met grote cultuurhistorische waarde, waarbij
buiten de vestingmuren nog de overblijfselen van een
grote waterput werden ontdekt en ontgraven. De aan het fort gekoppelde feestlocatie, die blijkens de reacties van
de aanwezige MSC-leden nogal wat nostalgische gevoelens opriep, werd bij de restauratie verwijderd. Een grote
rotonde – tevens parkeerplaats voor wandelaars, bezoekers van fort, grotten en Chalet Bergrust – is winst voor de
bereikbaarheid.
De vier bouwfasen zijn bij de rondleiding helder te onderscheiden.
Ons gezelschap kreeg, dankzij een bevlogen gids van de
Maastrichtse ondergrondse, goede indrukken hoe het soldatenleven
geleefd werd in de verschillende periodes van dienstbaarheid aan
het vaderland: het was koud, tochtig en vochtig, vervuild en
ongetwijfeld van stank vervuld. Om van de kruitdamp nog maar te
zwijgen. Het moet een hardvochtig bestaan zijn geweest.
Maar ook werd duidelijk hoe de musketiers met hun wapens
omgingen en vanuit één schietgat toch in drie richtingen konden
vuren. Ook hoe mortiergranaten over de aarden wal heen gewipt
werden en zo hun onzichtbaar doel konden bereiken. En hoe de
kanonniers buskruit en kogels met stro ertussen laadden, hun
schoten losten en vervolgens de kanonnen met schapenvacht en
water uit de wel heel diepe put moesten koelen. Buizen waren er
niet alleen voor ontluchting en het water, maar ook voor interne
communicatie binnen het fort. Stemgeluid kon op die manier iedere
soldaat bereiken. Onze gids toonde hoe een binnengedrongen
vijandige saboteur met een spijker of nagel een compleet kanon
voorgoed onklaar kon maken. Ook dat kwam voor. De Nederlandse
taal werd zodoende verrijkt met het woord ‘vernachelen’.
Terug in Chalet Bergrust. Daar tapt men heerlijk Belgisch bier. Dat
smaakte na afloop voortreffelijk. Met dank ook daarvoor aan onze
gewaardeerde organisatoren van de maandelijkse Variamiddag. .
Frans Beckers
maart 2016

Wandelingen:


op 5 juni gaan we weer wandelen met Corrie Mommen en Elly van den Essen.
Deze wandelingen worden binnenkort voorgelopen en de uitnodigingen met details volgen tijdig per e-mail.



Op 21 juli is er een avondexcursie met landschapsgids Harrie Hutschemakers. De start is om 18.00 uur bij
Gemeenschapshuis Epen “Het patronaat”, Patronaatsplein 1, 6285 BD Epen. Er is parkeergelegenheid. De
afstand bedraagt ca. 8 km en de duur is 2,5 – 3 uur, inclusief pauze.
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3 april

- Ardennenwandelingen met

Corrie Mommen en
Elly van den Essen
Op de tweede lenteachtige dag van 2016 verzamelden
zich 23 MSC-ers bij de kerk in Jalhay voor een wandeling
met Corrie Mommen en Elly van den Essen.
We verlieten het dorp richting voetbalveld, dat vandaag
bezaaid bleek met talloze kleine en grote gekleurde
Paaseieren, waarschijnlijk voor een “Beloken Paasfeest”
van de plaatselijke voetbalvereniging.
Al snel kwamen we op een onverharde weg die zich tussen heggen en weiden doorslingert en mooie uitzichten
bood. Daarna volgde we de route ongeveer een kilometer door een bos, waarna we een dal in daalden. We
passeerden de oude molen van Royompré en een camping.
Bij de verkeersweg staken we de brug over, sloegen links af en volgden de oever van de Hoëgne naar het dorpje
Royompré dat diep in het dal ligt. = Enkele eeuwen geleden was de Hoëgne (die bij de oorsprong “Polleur” heet)
een belangrijke plek voor intensieve ijzerwinning, die deze streek beroemd maakte. In Royompré was een
smeltoven en een smederij. = Aan het einde van het dorpje vonden we op grote dwarsliggende boomstammen
geschikte plekjes om onze lunch te verorberen.
Daar scheidden zich de wegen van
de wandelleiders. Elly kreeg
veertien volgers voor de kortere
route van ca. 10 km en Corrie
oogstte zeven deelnemers voor het
traject van ca. 15 km.
Elly leidde ons na een oversteek
over de Hoëgne omhoog het bos
in. Aan weerszijden van de weg
was goed te zien dat de vallei van
de Hoëgne botanisch gezien uniek
is voor mossen varens.
Na ongeveer 1,5 km bereikten we
het dorp Charneux, dat op een
heuvel tussen de beek van Botné
en die van Dison ligt.
We liepen rond Charneux heen en na genoten te hebben van diverse
mooie vergezichten bereikten we het punt dat ons terugbracht op de
heenweg. Weldra zagen we de spiraalvormige toren van de kerk St.
Michel (uit 1514).
Even verderop vonden we een bakkerij/ijssalon/lunchroom met een
breed assortiment aan lekkernijen, die gretig aftrek vonden. Een
smaakvolle kop koffie en een drankje completeerden deze lentedag.
Na een uurtje bereikte ook de wandelgroep onder leiding van Corrie
bakkerij-pâtisserie Raquet voor een gezellige afdronk.
Corrie en Elly, chapeau en dank voor jullie mooie trip, voor het
voorlopen en de hartelijke begeleiding!
Annemie, Elfriede, Gertien, Ine, Irma, Jacques, Jeu, José, Julia, Kiky,
Marcel, Marie-Paule, Marla, Peter, Pieter, Thea, Ton, Wiel, Wies, Zjèr en
Elle.
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Varia-middag 1 april

Kluisdomein Valkenburg

Rondleiding en verslag: Wiel Birkhölzer
Vrijdag 1 april 13.45 uur. De parkeerplaats, ingeklemd tussen speeltuin en Geul, loopt langzaam vol. Het is
blijkbaar een populair wandelgebied, want het zijn niet alleen maar MSC’ers. In afwachting van het vertrek,
test onze jongste deelnemer Pieke de speeltuin.
Met een kleine vertraging, als gevolg van de afsluiting van het Emmaplein in Maastricht (??), beginnen we, met 14
deelnemers, met een wandeling langs de Geul. Na een paar honderd meter wordt onze blik aangenaam getroffen
door een vrolijke paasboom. Een oude, omgevallen en gespleten boomstam van een meter of acht, is door een
Valkenburgse bloemist opgepimpt met narcissen, blauwe druifjes, hyacinten, paaseieren enz. Heel verrassend en
sfeervol.
Tweehonderd meter verder komen we bij
de bekende “drie beeldjes”. Onze gids van
vandaag, tevens MSC-lid Wiel, vertelt het
verhaal achter deze calvariegroep. In
1739 werd deze door de Graaf van Kasteel
Schaloen hier opgericht om de boze geest
Rupert te verjagen, die hem voordien het
jagen onmogelijk maakte. De goede
waarnemer kan tevens zien dat er naast
Christus, Maria en Johannes, ook nog een
klein, vierde beeldje onder aan het kruis staat. St. Rochus, de patroonheilige van de pestlijders. De originele
beeldjes zijn gestolen. De huidige beeldjes zijn in 1980 gemaakt door de Maastrichtse kunstenaar Sjef Eymael.
Vanaf hier ging het stug bergop. Na een wandeling van 20 minuten werd de top bereikt en konden we de “Kloes op
de Sjaasberg” in volle glorie aanschouwen. We werden in de voormalige woonkamer van de kluizenaars
ontvangen, waar het eerste deel van het verhaal verteld werd.
De eerste kluizenaar kwam hier in 1688 wonen in een oude jachthut. De Graaf van
Kasteel Schaloen bouwde hier voor deze kluizenaar een kapel en woongedeelte.
Beide van mergel. De laatste kluizenaar woonde er tot 1930, waarna de bisschop
hem terugriep. De kluis was inmiddels een toeristische trekpleister geworden, waar
een bedelende kluizenaar niet meer leefde volgens de doelstellingen van het
kluizenaarschap.
Het tweede deel van het verhaal werd gehouden in de sfeervolle, rijk versierde
kapel. Onze jongste deelnemer Pieke, deed ook hier van zich spreken. Hij zorgde er
persoonlijk voor dat alle kaarsjes werden aangemaakt en de kapel de gewenste
sfeer uitstraalde. Hier werd de geschiedenis van het gebouw, de originele fresco’s en
andere versieringen toegelicht, alsmede
een aantal anekdotes verteld. Waaronder het verhaal van de artistieke kluizenaar
die er rond 1900 leefde en die de antieke kruisweg verkocht en verving door een
zelf geschilderde kopie. Dit bedrog kwam pas bij de restauratie in 2010 aan het
licht. Ook toen al graaicultuur.
Meer informatie en zeer mooie foto’s zijn te vinden op de website www.dekluisvalkenburg.nl
De terugweg voerde ons over de “Däölkesberg”
(Däölke = een kauwtje), waar we een van de
mooiste uitzichten op het Zuid-Limburgs
landschap hadden. Met uitzicht van Oud
Valkenburg tot Wijlre en op de Kastelen Schaloen
en Gen Hoes. Langs een “mergelgrot” waar tot
tien jaar geleden nog een oude zonderling
woonde. En als eindbestemming “Taverne ’t
Koetshoes”, waar we, onder het genot van een
welverdiende versnapering, terugkeken op een
geslaagde wandeling.
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Avondwandeling

29 april

Ryckholt – Savelsbos – Sint Geertruid - Ryckholt

Wie sjoen us Limburg is…………… vrij naar de tekst van Harry Bordon “Wie sjoeën ós Limburg is”
was de unanieme ervaring van de deelnemers aan de magnifieke avondwandeling op 29 april met Harrie
Hutschemakers en Martin Butink.
Gestart werd vanaf de parkeerplaats van Eetcafé Riekelt, van waaruit heel gemakkelijk het centrale deel van het
Savelsbos met de vuursteenmijn bereikt werd. Qua timing was deze wandelavond uit de kunst: de voorjaarsflora
in het bos was op haar top en de hoogstamboomgaarden aan de rand van het bos stonden in volle bloei.
Onderweg vielen enkele spatjes regen, maar de voorspelde buien bleven gelukkig uit. De koude wind van overdag
was gaan liggen en het was puik wandelweer geworden.
Harry nam de tijd om ons op veel moois te attenderen, wat
een verrijking vormde van het prachtige, vaak met een
overdaad van bloeiend en geurend daslook versierde
parcours. Hij stond stil bij de historie van de vuursteenmijn
en bij de vele soorten voorjaarsbloeiers die we onderweg
tegenkwamen. Zo werden we verrast door uitgebreide
bosstroken met gele bosanemonen. Deze kleurvariant is
uniek voor het Savelsbos.
We doorliepen een grote strook bos in
prachtig lichtgroene lentekleuren via
het bovenste pad in de lengterichting,
passeerden een voormalige
kalksteengroeve, bogen geleidelijk af
naar beneden en bereikten
aansluitend via een van de vele trappenpaden een verharde weg waar we links aanhielden.
Na enkele typisch Limburgse wegkapelletjes sloegen we weer links in om via een pittige
“grub” met trappenpad omhoog en via een “stegelke” de bosrand te bereiken.
We waren toen aan de rand van Sint Geertruid waar we via landwegen - omzoomd met
bloeiende hoogstam fruitbomen - omheen liepen. Aangekomen bij de Rijksweg sloegen we
linksaf en bereikten een holle weg naar beneden, waar we wat evenwichtskunsten door de
onvermijdelijke Limburgse modder moesten uithalen. Maar dat beetje moeite werd rijkelijk
beloond met weer een indrukwekkende bosroute waar links en rechts duizenden en
duizenden daslookplanten bloeiden. Het was een sprookje!
Vanuit het beneden stuk van het bos hadden we al zicht op de lichtjes van Ryckholt, dat we
spoedig bereikten. Het was nog steeds niet helemaal donker toen we na circa 9 km om
kwart na negen de parkeerplaats bereikten. Met een meer dan tevreden gevoel togen we
naar Café Riekelt om met een gezellige afdronk de mooie avond te prijzen, met dank aan
Harry voor de boeiende begeleiding en de uitgekiende wandeltocht. Jammer dat er niet
meer MSC-leden hiervan genoten hebben. Wies, Kiky, Marcel, Zjèr en Elle hadden dit echt niet willen missen!
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