CONVOCATIE M.S.C.

jaargang 47

Nr. 1

augustus, september en oktober 2016
Secretariaat:

Elle Daemen

Zepperenbank 37
6213 KG Maastricht

Voorzitter (wnd)
en penningmeester:

Nico Ummels

Schaliedekkersdreef 99
6216 RT Maastricht
tel. 043 34 75 140

Bankrek. NL58 INGB 0002 5226 25
t.n.v. Maastrichtse Ski Club
Maastricht

Bestuursleden:

Gerrie Boersma
Marcel van de Ven

043 321 91 98
00 32 89 72 14 19

06 44 08 86 38

Website: www.maastrichtseskiclub.nl
Agenda:
augustus
augustus
september
september
september
september
september
september
oktober
oktober
oktober

12
21
2
4
6
11
18
19
7
15-16
25

043 85 05 001

E-mail: info@maastrichtseskiclub. nl

vrijdag
zondag
vrijdag
zondag
dinsdag
zondag
zondag
maandag
vrijdag
za-zo

Algemene Ledenvergadering
Seizoenopening
Varia-middag
Den Drieschloop, Valkenburg
bestuursvergadering
Marathon Meerssen
St Pieters Beartrail
Wandelleidersvergadering
Varia-middag
wandelweekend

19.30 u. Sportcafé Jekerdal
14.45 u. A2-Info Geusselt
Bijenteeltmuseum Lanaken
5, 10, 21 km
20.00 u.
5,10,20 km, ½+ hele marathon
8,19,32 km
20.00 u.

dinsdag

bestuursvergadering

20.00 u.

Kalterherberg/Monschau

>>

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.
Zomerse training op dinsdagmiddag

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

Agenda drie maanden en trainingsschema
Inhoudsopgave
Voorwoord van Marcel van de Ven
Treechloop, 1 mei, verslag John Jennekens
Varia-middag, wandelen rond Meerssen met Lou de Sterke, verslag Betty Heinen
Geuldalloop, 14 mei, verslag Nico Ummels en Jo Hos
Varia-middag 3 juni, excursie RivierPark Maasvallei Borgharen, met Jacques Mulders
Wandelen door de Voerstreek vanuit Remersdaal, 5 juni
Maastrichts Mooiste, 12 juni, verslag Jo Hos en Nico Ummels
In Memoriam Wies Geraerds, * 27 april 1930 † 19 juni 2016
MSC-fietsdag, 26 juni, verslag Nico Ummels
Bemels Beste Boeren Bergloop, 26 juni, verslag Nico Ummels
Trainers-bestuurdag, Natuurhulpcentrum Opglabbeek, 2 juli
Natuurexcursie rond Epen met Harrie Hutschemakers, 21 juli
Uitnodiging Seizoenopening 21 augustus - AANMELDEN !!
Ledenmutaties; Wandelweekend Kalterherberg/Monschau; Varia-middagen september en oktober
Zomerse trainingen, 20 juli, Betty Heinen
Uitnodiging en agenda Algemene Ledenvergadering, vrijdag 12 augustus 2016, 19.30 u.
Jaarverslag 2015-2016 en plannen 2016-2017,
Financieel resultaat 2015-2016 en begrotingsvoorstel 2016-2017

Beste leden,
Terwijl ik dit voorwoord schrijf, zijn mijn gedachten helemaal niet bij de wintersport. Op het moment is het
bloedheet zoals men zegt en de mussen vallen van het dak. Daardoor zijn we alweer de enorme hoosbuien
vergeten waardoor menig huis kwam blank te staan.
Maar we hebben goede en leuke vooruitzichten. Op 12 augustus wordt er flink vergaderd tijdens de ALV.
Het bestuur hoopt dat er veel leden komen om het wel en wee aan te horen en ook om samen de jubilarissen
in het zonnetje te zetten.
Ook staat de seizoenopening op 21 augustus voor de deur, waarvan ik denk dat het zeer interessant wordt en
waarbij lekker gegeten en een goed glaasje gedronken kan worden. Hopelijk melden zich ook hier vele leden
voor aan. De uitnodiging vind je op pagina 14 van deze convocatie.
Uit vertrouwelijke bron heb ik vernomen dat het programma van het Varia-team voor het nieuwe clubjaar
alweer helemaal rond is met zeer leuke en boeiende vrijdagmiddagen. Ongetwijfeld zal een tipje van de sluier
hieromtrent worden opgelicht tijdens de ALV.
En nu op naar het nieuwe seizoen 2016-2017!
Marcel
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Treechloop 1 mei

Verslag: John Jennekens

De Treechloop werd al 38 keer gelopen en al die keren op het hetzelfde parcours. Behalve een aantal jaren
geleden toen mond- en klauwzeer, of was het de gekke koeien ziekte, roet in het eten gooide en de organisatie
geen toestemming kreeg om door het natuurgebied St. Pietersberg te lopen.
En nu in 2016 moest er opnieuw uitgeweken worden in verband met een Belgische activiteit rond hoeve Caestert.
Om het karakter van de Treechloop zo veel mogelijk te behouden, werd er na de vlakke aanloop van 3 km niet de
bekende Knobbelenberg omhoog genomen maar scherp rechts zijn kleine broertje. Nou ja klein, iets korter maar
wel steiler en met nog grotere knobbels. Bovenaan na nog enkele keren stijgen en dalen wachtte de MSC-lopers
een oude bekende: het Jules Hochstenbach-pad. Via dit pad ging het rond de Observant terug naar het bekende
parcours. De afstand was ongeveer gelijk aan het normale parcours maar dit keer beduidend zwaarder.
De MSC-deelnemers Jo Hos, Leo Schmitz, Guus Queisen en John Jennekens waren wat langzamer dan in voorgaande jaren hetgeen duidelijk aan de zwaarte van het parcours en de warmte lag. Of worden we toch een jaartje
ouder?
Onderweg moest ik denken aan een regel uit het lied van Frank Sinatra, My Way: “The end is near, I face the final
curtain”. Zo voelde het voor mij ook. Maar eenmaal binnen en weer een beetje op adem werd alweer over de
volgende wedstrijd gesproken. Toch weer een geslaagde zondagmiddag zeker met het MSC-drankje in de hand na
afloop.
John Jennekens

Uitslag:
Jo Hos
John Jennekens
Guus Queisen
Leo Schmitz

MSC

57’44”
64’38”
68’26”
68’38”
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Varia-middag 6 mei

Wandelen rond Meerssen

met Lou de Sterke
Verslag: Betty Heinen

Onze Varia-middagwandeling met Lou als “gids“ start onder een heel goed gesternte: schitterend warm
zomerweer; de thermometer geeft 24 graden aan!!
Om 14.00 u beginnen 15 deelnemers aan deze wandeltoer. Van
café “Du Commerce“ gaat het meteen onder de autobaan door,
richting “Huize Over-Bunde“ en langs een mooi heuvelachtig
golfterrein naar het “Bunderbos”. Het prille groen van de bomen,
met er tussendoor de stralen van de zon, lachen ons toe.
Het gaat eventjes omhoog en we zien in de “diepte“ kleine
vennetjes met het geluid van kwakende kikkers op de achtergrond.
We bereiken de “struinboomgaard“ Trentelen met vruchtbomen in
volle bloei en komen via Kasen over het ecoduct naar Bergrust
voor een kopje koffie.
Het gaat verder langs een grote wei met een groots panorama. De
bloeiende appelbomen zijn een lust voor het oog en worden
vastgelegd met de camera of smartphone.
Zonder dat we het merken
komen we in het “Kalverbos”.
Hier belet een grote omgevallen
boomstronk ons de weg, maar
echte M.S.C.- ers laten zich hier
door niet van de wijs brengen:
er gewoon omheen lopen!!
Echter op een driesprong zijn we
even de weg “kwijt “ maar met
hulp van een wandelaarster en
haar twee honden is het goede
spoor snel weer gevonden.
Nu richting de grote Basiliek van Meerssen, nog even door een paar
straten en we komen weer bij het beginpunt terug.
Onder het genot van koffie en vlaai, bier of een lekker drankje,
nagenietend op het warme terras, sluiten we deze wandeling af.
Sommigen blijven er een hapje eten en andere gaan huiswaarts.
Lou, een “warm” (ook letterlijk door het prachtige weer) DANK JE WEL van ons allemaal.
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Geuldalloop 14 mei

Verslag:
Nico Ummels
en Jo Hos

Deze prachtige loop is niet meer weg te denken uit het programma van het Zuid-Limburgs Hardloop Circuit ZLHC.
De naam Geuldal laat denken aan “dalen”. Klopt wel, je loopt in het dal een stuk
langs de prachtige meanderende Geul......
De Geuldalloop een zware” maar mooie cross wordt al vanaf 1985 gehouden.
De Start (17.00 uur) en finish zijn gelegen op het voetbalveld van V.V. Berg '28.
Dit jaar moet Jo Hos in zijn eentje de eer van MSC hooghouden maar dat is aan
zijn finishtijd niet te zien want hij loopt nagenoeg dezelfde tijd als de voorgaande
jaren en dat zijn tijden waar hij best trots op mag zijn.
Het is ideaal loopweer en ook het tijdstip van 17:00 bevalt prima. De keren dat hij
hier liep was het stramien hetzelfde: een heftig parcours en hier moet iets meer
geklommen worden, maar aangezien Jo zo langzaam aan een expert in trailrunning
is geworden, voelt hij zich hier wel thuis.
De sfeer is gemoedelijk en heel veel lopers zijn er niet. De start is desondanks
onrustig. René van Uum maakt een onfortuinlijke val op zijn gezicht. We zien hem
dan ook niet meer terug in de uitslagenlijst.
Na een kilometer begint de lange afdaling naar de Geul. Het gaat hard omlaag en
het is zaak om met het koppie erbij te blijven. Langs de Geul beginnen de
speldenprikjes, maar op de lange pittige klim van de Lijkweg is het aanpoten.
Hier moet je gigantisch aan de bak, 700 meter fors omhoog om vervolgens vriendelijk te worden begroet door de
EHBO-ers die elk jaar trouw aan de top staan met de ”zuurstoffles in de aanslag”. Gelukkig hoeven de mannen niet
in actie te komen !
Via Vilt gaan de route door het bos terug naar de Lange Akker om daarna voor de tweede maal richting Geul af te
dalen. De Lijkweg wordt nu overgeslagen maar het blijft toch een behoorlijke klim van een kleine kilometer waarna
een herhaling van het eerste rondje begint.
Een heerlijke loop! Je kunt toch behoorlijk knallen omdat de afstand van 11 km niet extreem lang is. Hopelijk zien
we volgende jaar weer meer MSC-leden in de uitslagenlijst.

2012 ..

57:33

2013 ..

54:50

2014 ..

56:45

2015 ..

56:24

2016.. 56:37
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Met Jacques Mulders

Varia-middag 3 juni

op verkenning in
RivierPark Maasvallei
Vertrekpunt is het kermisterrein in Borgharen, waar
via de dijk aansluiting is op een van de toegangspaden tot het Rivierpark Maasvallei. De massale
regen van de afgelopen weken heeft het niveau van
de Grensmaas beduidend verhoogd en de stroom is
ongekend breed. Het water staat tussen de planten
aan de zoom van het gebied.
De natuur heeft al enkele seizoenen hier zijn gang
kunnen gaan en daar heeft ze goed werk van
gemaakt. We wandelen tussen duizenden bloeiende
bloemen in alle kleuren van de regenboog en banen
ons een weg door de vele distels.
Door de hoge waterstand zijn de diepe greppels aan
de waterkant niet bereikbaar en ook de doorwaadbare strook naar het eiland is onbegaanbaar. Maar
desondanks is er veel te zien.
Jacques brengt ons na een struintocht langs de
rivieroever naar het monument van het paardengraf.
We willen een bospaadje inslaan, maar een kudde
gallowayrunderen is ons net voor. Omdat er bij de
koeien ook diverse kalfjes lopen, besluiten we om
met een bocht eromheen naar het paardenmonument
te lopen. Daar is het behoorlijk drassig, maar met
enkele hinkstapsprongen over het aangelegde kiezelpad komen we er toch
nog vrij gemakkelijk.
Na de kennismaking met de historische paarden blijken er een tiental konikpaarden in levende lijve op de weg (de
oude weg naar Itteren) te staan. Omdat zij veulens mee voeren, maken we nog een ommetje en komen dan via
stapstenen op wat hoger gelegen terrein. Bij een kruisbeeld steken we de weg over en volgen een paadje, dat wat
verderop langs de Kanjel loopt. Na een kleine doorsteek staan we oog in oog met het Lago Maggiore van Itteren:
een enorme recreatievijver van 7,5 hectaren! Deze is nog in ontwikkeling en momenteel wordt er ijverig grind
gedolven, dat via de werkhaven in Itteren verwerkt wordt. Door de aanleg van deze recreatievijver, buiten het
oorspronkelijke overeengekomen plangebied, zal door het Consortium Grensmaas zo'n 425.000m 3 toutvenant
extra worden gewonnen.
We lopen terug langs de Kanjel, waarvan 1,3 km tussen Itteren en de Maas
door Waterschap Roer en Overmaas opnieuw aangelegd is in het kader van
het Grensmaasproject. Jacques toont ons ravages die door bevers
aangericht worden. Omdat het een beschermde diersoort betreft en de
bevers er bewust zijn toegelaten voor de natuurontwikkeling, zit er voor
Staatsbosbeheer niets anders op als om de drie weken de loop van de beek
te herstellen. Anders kan de Kanjel door de beverdammen zijn water niet
voldoende afvoeren.
Inmiddels zijn we in Itteren aangekomen en zoeken we de Brigidahoeve op
voor een pauze. Ter afsluiting van het Varia-seizoen 2015-2016 trakteert
het Varia-team op koffie en vlaai. Deze verrassing is persoonlijk ter plaatse
geregeld, maar de afspraak blijkt vergeten. Enkelen kunnen nog genieten
van een stukje appeltaart en de overigen troosten zich met een andere
versnapering. Ook het aantal gasten blijkt een probleempje, maar ten slotte kan iedereen op de mooie binnenplaats zijn dorst laven met dank aan het Varia-team.
Hoewel de voorspelde onweersbuien gelukkig uitblijven, wordt de lucht steeds donkerder. Jacques voert ons via de
mooie route “Aan de Maas” over de dijk en vanaf de kapel over de weg Itteren-Borgharen terug. Bij aankomst in
Borgharen bewonderen we de gerestaureerde kasteelhoeve (thans B&B) en nemen een kijkje bij Kasteel
Borgharen, waar ook hard gewerkt is aan de uitgebreide renovatie. Ziet er indrukwekkend verzorgd uit.
Voldaan bereiken we het kermisterrein, waar ten afscheid de eerste regendruppels vallen.
Jacques bedankt! Het was de moeite waard: een boeiende en afwisselende middag.
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Met Corrie Mommen en Elly van den Essen wandelen in de Voerstreek
Zondag, 5 juni 2016
De start is gepland bij de Sint Heribertuskerk in Remersdaal. De prachtig gerestaureerde kerk uit 1897 is
gesloten, dus we kunnen het neogotische interieur niet even gaan bewonderen.
Het is een zonovergoten start, die de voorspelde regen-, onweers– en hagelbuien uit ons geheugen verbant.
Corrie en Elly hebben een wandeling uitgedokterd via de knooppuntenroutes.
Ze zijn vooral bekend bij fietsers: netwerken van knooppunten. Het Wandelnetwerk Voerstreek dateert uit 2008 en knoopte een aantal bestaande
wandelroutes via knooppunten aan elkaar. Corrie en Elly volgen tot aan Veurs
route 61.
Via Graef, Pontius, en Cobus (aparte straatnamen hebben ze hier!) bereiken
we het mooie Magnebos dat ons tot aan Veurs brengt. Een drankje op het
terras bij Jetteke is een welkome pauze.
Corrie neemt daarna Guus, Julia, Kiky, Marcel en Mieke mee bergop voor een extra wandellus. Elly neemt na Veurs
de kortste weg terug, die na een kilometer dezelfde weg volgt als de langere route met Corrie. Daar begint een
lange helling bergop door het bos, afgewisseld met open terrein waar talrijke orchideeën bloeien.
Aan het einde van het bos passeren we nog enkele vakwerkhuizen en dalen dan via een lange weg terug richting
Remersdaal. Aan deze weg, de Graef, heeft de Roermondenaar Jacques de Bock in 2009 slakkenkwekerij Sint
Heribertus gestart. Deze heliciculteur kweekt wijngaardslakken “escargots de Bourgogne” en had na één jaar al
80.000 slakken te koop in bokalen, lekker gekookt in court bouillon.
We passeren opnieuw het electriciteitstorentje en zijn meteen daarna bij het uitgangspunt, dat beide groepen kort
na elkaar bereiken.
De mooie zomerse wandeldag wordt afgesloten met een etentje bij Aen gen Ing in Reijmerstok. Nauwelijks op het
terras gezeten, kondigt zich een kort onweer aan. Na het smakelijk etentje is de lucht weer geklaard en kunnen
we terug zien op een geslaagde dag in de mooie Voerstreek.
Corrie en Elly, hartelijk dank namens alle deelnemers.

Foto’s: Julia Schmidt
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Maastrichts Mooiste
Zondag, 12 juni 2016

Verslag:
Jo Hos en Nico Ummels
De start van Maastrichts Mooiste 10 Engelse Mijl is op de Markt in Maastricht, naast het historische stadhuis van
Maastricht. Deze route loopt door het historische centrum van Maastricht en een groot deel gaat door het buitengebied van Maastricht naar de Sint-Pietersberg, door het geweldige landschap voor Château Neercanne en terug
naar de Markt (finish).
Het evenement is sterk gegroeid en krijgt steeds meer deelnemers uit alle windstreken. Tegenwoordig worden er
bijna 7.000 deelnemers verwacht aan de start op de Markt te Maastricht.
Startvakken: De grootte van de startvakken wordt bepaald naar aanleiding van het aantal inschrijvingen.
Deelnemers worden ingedeeld op de opgegeven verwachte netto-eindtijd. Door inzet van deze verschillende
startvakken, gekoppeld aan de netto-eindtijd, wordt het aantal benodigde inhaalbewegingen geminimaliseerd.
Tijdregistratie: Je tijd begint pas te lopen wanneer je over de startstreep loopt. Er wordt gebruik gemaakt van de
zogenaamde bib-tag om de deelnemers te timen. Deze MySports bib-tag is bevestigd op je buiknummer. De enige
handeling die je als deelnemer moet verrichten is het opspelden van je startnummer. Er is dus geen
schoenveterchip meer nodig. De chip zorgt naast een nauwkeurige tijdregistratie ook voor de koppeling van jouw
persoonlijke video. Dit jaar stond voor de eerste keer bij voorinschrijven je voornaam vermeld op je
startnummer.
Onze
maar

-ers waren er natuurlijk ook weer bij, weliswaar met minder deelnemers dan het vorige jaar,
toch.

Na de start al meteen een beetje stress: bij de Kesselskade werden we in een flessenhals geduwd met flinke
opstoppingen tot gevolg. Jo moest een 20 sec. prijsgeven en Mirjam, die achteraan in het startvak stond, had nog
meer vertraging. Tot op heden is het ons niet duidelijk waarom deze vernauwing was aangebracht.
Voor de rest liep alles wel op rolletjes, de temperatuur was aangenaam, de luchtvochtigheid wel extreem hoog,
maar het ging lekker. Voor de MSC-leden een heel bekend parcours; elke woensdagavond lopen we wel een stukje
van de route.
Leuk is vooral om te zien en te horen hoe bezoekers vanuit het noorden genieten van de mooie uitzichten en ook
wel onder de indruk zijn van de “bergen”.
In de binnenstad en bij de vijfsprong in Sint Pieter stonden traditiegetrouw de bandjes en bijbehorende toeschouwers ons moed in te blazen. En het helpt echt, je rent dan toch even relaxter.
We liepen dit jaar langer door de wijk Sint Pieter en staken de Lage Kanaaldijk over ter hoogte WSV Treech en
renden tijdens de terugweg weer langs de Maas richting Stadspark. Door dit extra lusje werd (en dat was een
aangename verrassing) de Poort Waarachtig en de van Heylerhofflaan niet aangedaan, maar gingen we via Cafe
Sjiek naar de Bredestraat, Vrijthof en Markt, waar de medaille en vlaai als beloning werden overhandigd.
Hopelijk volgend jaar weer en dan met meer MSC lopers !

Mirjam Weemhoff.............. 01:31:30
Jo Hos ............................... 01:23:43
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In Memoriam Wies Geraerds
* 27 april 1930

† 19 juni 2016

MSC neemt afscheid van haar oudste lid:

Wies Geraerds

Sinds de oprichting in 1970 was Wies lid van MSC en ze hield van MSC tot
haar laatste levensdagen. Zij was al present bij de eerste trainingen op de
Griend in Maastricht. Tijdens een interview van José Smeets in 2015 stond
haar dat nog helder voor de geest: “We trainden toen op de “Griend” tussen
de Maas en de Franciscus Romanusweg onder leiding van Pie Grummer en
later Ton Martin. Hierbij werd ook gebruik gemaakt van de reling van de
Wilhelminabrug als evenwichtsbalk en voorbijgangers hebben ons toen wel
eens voor gek verklaard.”
Ook genoot Wies van de wintersportreizen met MSC. Zelf zei ze daarover
kort na haar 85e verjaardag: “Ik ben graag in gezelschap. Vandaar dat ik ook
graag op vakantie ga met een groep. Daar vind je veel gezelligheid tijdens
het skiën en de après-ski. Après-ski vind ik zeker zo belangrijk. Net zoals het
samen dineren ’s avonds.”
Wies kon geweldig genieten van gezelschap. Met carnaval werd zij jarenlang ’s zaterdags om vier uur door een vaste
groep carnavalsvierders afgehaald bij haar werkstek aan de Vijfharingenstraat. Daarna stortte Wies zich vier dagen
lang met hart en ziel in het mooiste feest van Maastricht.
Maar het leven bleek hard voor Wies. In 2009 kreeg zij een herseninfarct en zij raakte rechtszijdig verlamd. Zo
goed en zo kwaad als het kon, probeerde zij in haar huis aan de Hertogsingel het beste ervan te maken. Toen zij in
juli 2011 tot overmaat van ramp viel en de heup van haar gezonde been brak, kon zij niets meer zelfstandig doen.
Opname in een verpleeghuis was onvermijdelijk en Wies probeerde zich te schikken. Hoewel zij rechtshandig was,
lukte het haar met een onvoorstelbaar doorzettingsvermogen linkshandig te leren handwerken. Haar rolstoel kon zij
door haar verlamming niet zelfstandig verplaatsen. Jarenlang was zij overgeleverd aan de goede zorgen van
hulpverleners die haar letterlijke “pas op de plaats” kwamen verlichten.
Haar pijnen namen de laatste jaren toe en Wies kreeg het erg moeilijk om positief te blijven denken. Verleden week
kreeg zij een longontsteking, die het afscheid zou inluiden.
Wies werd 86 jaar. Zij was een zeer sociaal persoon, die erg betrokken was bij andere mensen en met haar familie
een grote band had. Haar afscheid brengt verdriet, maar ook opluchting dat er een einde is aan haar zeer lange en
zware tocht onder ons.
Wies, bedankt dat je er was. Rust in vrede. Je hebt een geweldige opgave tot een goed einde gebracht.
Je MSC-vrienden

MSC
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MSC-fietsdag Zondag, 26 juni 2016
o.l.v. Jef Smeets en Irene Schelling
Verslag: Nico Ummels
Om tien uur waren er elf fietsers op de
afgesproken vertrekplaats bij de parkeerplaats van de Kinderboerderij in Lanaken
aanwezig om aan de door Jef Smeets
uitgezette fietsroute van ± 48 km deel te
nemen.
Bij de start kregen we van Jef instructies en
een routekaart zodat je altijd wist welke
richting we gingen.
Nadat we met redelijk mooi weer richting As gingen, namen we
halverwege afscheid van Irene, zodat we met tien goedgemutste
fietsers op het eerste rustpunt ´de Salamander” aankwamen. Hier
hebben we op het buitenterras bij het zwembad genoten van ons
kopje koffie.
Een lange pauze kregen we niet want Jef had een strak tijdschema.
Amper op de fiets gezeten werden we getrakteerd op een onvervalst tropisch regenbuitje zodat we voor de eerste keer onze
regenkleding moesten aantrekken en even aan de kant bleven staan. Maar omdat iedereen op regen was
voorbereid, gaf dat geen problemen zodat we een beetje vertraagd op het lunchadres - de manege op
Kempervenne -aankwamen, waar Irene, José en Fia ons al verwelkomden.
Nadat we de inwendige mens versterkt hadden, gingen we weer met frisse moed onze reis vervolgen en reden we
langs de bekende skihelling, maar oh wee na amper drie kilometer begon het weer een klein beetje te regenen
zodat er een stop om regenkleding aan te trekken werd ingelast.
Maar juffrouw Betty bemerkte ineens dat we onze traditionele 10% kwijt
waren. De koppen werden geteld en jawel we kwamen maar tot negen.
Harrie was er niet. Toen was er toch paniek. Leo ging meteen terug naar de
laatste stopplaats, maar daar was Harrie niet.
Onze goede stemming was plotseling, ondanks het mooie parcours, een stuk
minder. Maar we moesten toch door, anders zouden we nooit bij de
Sonnevijver in Rekem - onze laatste stop - aankomen. Jef bracht ons via een
mooi gevarieerd parcours naar onze laatste stop, waar we door hulp van
Irene na ongeveer een half uur Harrie weer met een welkomstlied konden
ontvangen.

Iedereen was opgelucht en blij zodat we
dat met een drankje gevierd hebben.
Uiteindelijk hebben de goede tijden toch
nog gewonnen van de slechte tijden.
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Verslag: Nico Ummels

Deze 7° editie van BBBB gaat de annalen in als de Boeren-modderloop want ‘s morgens moest er nog met een
bulldozer de modder van de weg worden afgehaald. Het parcours lag er echt modderig bij en op sommige plaatsen
stond je tot je enkels in het water.
Deze omstandigheden maken zo'n wedstrijd wel extra mooi natuurlijk. Maar vlak voor de start was het nog even
schrikken van een bericht dat er een kilometer na de start een boom op het parcours lag, maar die was snel
verwijderd.
Twee van onze MSC-lopers waren ook aanwezig bij deze modderloop en liepen een parcours dat ze niet snel zullen
vergeten.
Jo Hos...................... 1:21:08
Gerard Hermkens....... 1:29:13
Voor geïnteresseerde MSC-wandelaars/trimmers is deze loop gemarkeerd door paaltjes. Bij het gemeentehuis in
Bemelen is het eerste paaltje geplaatst van de permanente route van Bemels Beste Boeren Bergloop. Zo kan
iedereen die het parcours rennend of wandelend wil afleggen 365 dagen per jaar via bordjes de route volgen.
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Trainers-bestuurdag

2 juli 2016

Het is een lange MSC-traditie dat trainers en
bestuursleden een keer per jaar samen op pad gaan.
Het hoofdthema van dit uitstapje was een bezoek een het Natuurhulpcentrum in Opglabbeek.
Hiervoor waren we getipt door Betty Heinen.
We kwamen bij elkaar in Taverne d’Oelend in As en vertrokken na een kop koffie gezamenlijk naar Opglabbeek.
Om drie uur startten we daar de kennismaking met het Natuurhulpcentrum met een informatiefilm. Daar straalde
de betrokkenheid van de medewerkers van dit veertig jaar bestaande centrum al vanaf.
Maar we kwamen snel nog verder onder de indruk van de omvang van deze onderneming en van de professionele
indruk die alles uitstraalde. Of het nu het wagenpark betrof, de enorme collectie hulpmiddelen voor het vangen en
vervoeren van dieren, de quarantaine, de intensive care-kamer, de verzorgkamer, de operatiekamer, de röntgenkamer, de enorme kooien, de moderne keuken en last but not least de diversiteit van alle hulpbehoevende gasten.
Gewoon gezegd: we stonden paf! Aan alles werd uitvoerig aandacht
besteed, niet alleen hoe de dieren zo snel en goed mogelijk te
“recupereren”, maar ook om een tehuis te bieden aan dieren die te
lang geleefd hebben tussen de mensen waardoor zij zich in hun
natuurlijke leefomgeving niet meer zelfstandig zouden kunnen
handhaven. Per jaar vinden er meerdere duizenden dieren een
tijdelijke deskundige opvang in het grootste dierenasiel van de
Euregio.
Er waren dieren die ontzet waren uit een erbarmelijk leven in een
foutief Frans circus, dieren die illegaal geïmporteerd waren en door
hun grootte niet meer in een particulier huis te handhaven waren,
dieren die uit nesten gevallen waren etc. etc.
De dagelijkse werking bestaat uit: het instaan voor de permanentie, de administratie op het asiel, het afhalen en verzorgen van de gesignaleerde dieren, het
onderhouden van de accommodatie en het wagenpark en het begeleiden van de
groepen die het centrum bezoeken.
Twaalf personeelsleden, twee conciërges, bestuursleden en een 100-tal vrijwilligers
staan dagelijks in voor de goede werking van het Natuurhulpcentrum. De vrijwilligers en het personeel werden via opleidingscursussen zelf opgeleid in de
omgang met wilde dieren, het gebruik van de accommodatie, enz. Deze mensen
hebben ervoor gezorgd dat het Natuurhulpcentrum is uitgegroeid tot het grootste
en meest professionele opvangcentrum voor wilde en gewonde wilde dieren in de
Euregio. Het Natuurhulpcentrum telt nu ca. 16.000 leden.
Er wordt veel samengewerkt met landelijke en buitenlandse dierenorganisaties,
b.v. in Zuid-Afrika, Malawi, UK en Nederland. Voor het herplaatsen van primaten
en andere exotische zoogdieren, zoals wasberen, neusberen, prairiehonden wordt
vaak samengewerkt met de Stichting Aap in Almere.
Naar het Ape and Monkey Sanctuary in Zuid-Wales werden al 9 capucijnapen, een
chimpansee, 2 kuifmangabeys en een Japanse makaak overgebracht.
Gelukkig konden we onze toer door
de buitenverblijven tussen de plensbuien door op ons gemak
afmaken. De recordsbrekende regengoden spaarden ons en we
genoten van een boeiende middag. Het besluit, een klasse etentje bij
Restaurant de Kokeers in Maastricht, maakte deze trainersbestuurdag 2016 compleet. Met dank aan Betty voor de mooie
fotoserie van deze gezellige en boeiende happening.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
2015: drie sneeuwluipaarden, de grote mannetjesleeuw Nelson
en twee lynxen werden samen met nog een hele reeks andere dieren
weggehaald uit de Zoo du Bouy, een Franse dierentuin die wegens
wanbeheer de deuren moest sluiten.
Sneeuwluipaarden behoren tot de meest zeldzame diersoorten,
waarvan er wereldwijd nog slechts ca. 4.000 exemplaren zijn.
Leven b.v. in Noord-India.
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Natuurexcursie met landschapsgids Harrie Hutschemakers
op 21 juli 2016 vanuit Epen
Harrie had ons uitgenodigd voor een kleine ontdekkingstocht door het Geuldal, een gebied waar je gewoonlijk op
pad gaat met stevige, hoge, waterdichte schoenen of laarzen. Maar na deze warme en drukkende dag was deze
voorzorgsmaatregel niet nodig.
De graslanden langs de Geul kunnen erg nat zijn. Ze lopen ook regelmatig onder omdat de Geul een regenbeek is,
die in zeer korte tijd flink aan kan zwellen. Op deze natte graslanden vind je flora die graag natte voeten heeft.
Harrie liet ons niet alleen de
bloemen en planten zien, maar
hij vertelde ook over het gebruik
ervan: een mix van eeuwenoude
ervaringen en bijgeloof.
 Springbalsemien langs de Geul,
een plant die dol is op water.

Naast de flora kwamen ook de historische toppers aan bod, zoals de Heimansgroeve. genoemd naar de
natuuronderzoeker Eli Heimans. Dit is de enige locatie in Nederland waar gesteente uit het Carboon aan de
oppervlakte komt: leisteen en kolenzandsteen van de Formatie van Epen, die meer dan 270 miljoen jaar oud is.
Epen is in het rijke bezit van twee historische molens: de Eper– of Wingbermolen en de oudere volmolen aan de
Plaatweg. Deze laatste lag op onze route. De eerste volmolen werd op deze plek al gebouwd rond 1800, werd
diverse malen herbouwd en is nu een graanmolen, in gebruik door vrijwillige molenaars. De landschappelijke
waarde van deze molen is bijzonder groot.
Al wandelend leerden we spelenderwijs weer wat bij over ons Limburgs heuvelland: over de gebruiken van onze
voorouders, hoe het Geuldal en de markante holle wegen zijn ontstaan, dat er in de Geul 130 zijbeken uitmonden,
waarvan er 26 bronbeken zijn, enz.
Harrie, dank! Je hebt ons een fijne en waardevolle avond bezorgd!
Elly, Harrie Sangers, Ine, Lea, Marcel, Ton, Wies en Zjèr

Bijvoet in bloei

MSC

De volmolen bij Epen

augustus, september en oktober 2016

Pagina 13

Beste leden,
Zondag, 21 augustus starten we het nieuwe verenigingsjaar met onze feestelijke
SEIZOENOPENING
Ook dit jaar hebben we een boeiend programma:
~~~

Rondleiding A-2 door VVV-gids Paul Houx en een collega VVV-gids ~~~

De eerste dubbeldekstunnel van Europa is nog maar één maand toegankelijk voor publiek! Dus grijpen we deze
laatste kans om ons te laten imponeren door dit indrukwekkende bouwproject. Het betonnen casco is dicht en
daarmee is het uitzicht op de bouwput verdwenen. Daarom gaan we nu een stukje de tunnel in.
Bij de rondleiding ga je het werkterrein op en daar gelden bepaalde veiligheidsvoorschriften:
- Het bouwterrein is alleen toegankelijk voor mensen die goed ter been zijn;
dus geen rollators en rolstoelen én méér dan een uur aan een stuk stevig kunnen doorlopen!
- Het dragen van een helm, oranje hesje en veiligheidslaarzen is verplicht. Deze worden ter
beschikking gesteld. Een paar extra sokken voor in de laarzen loopt wel zo prettig.
- Zowel dames als heren moeten een lange broek dragen. Een rok met legging is niet toegestaan.

 Verzamelpunt om 14.45 u.: de entree van het Informatiecentrum A2, Stadionplein 6D, 6225 XW,
achter het hek naast de kassa’s van MVV tussen het Wokrestaurant en MacDonalds.

 Gratis parkeren op het Stadionplein.
 Een groep gaat naar boven voor een toelichting en de andere helft gaat eerst het bouwterrein op.
Daarna wisselen.

 Er mag overal gefotografeerd worden.
 In het infocentrum zijn toiletten.
 In het infocentrum moet een aanwezigheidslijst met namen van de bezoekers getekend worden.

~~~ Barbecue bij

~~~

Diverse leden hebben het bestuur ingefluisterd dat een barbecue een super idee zou zijn voor de seizoenopening.
Het is gelukt om hiervoor een mooie locatie te huren, waar we lekker volop kunnen kokkerellen, eten en drinken in
de sfeervolle ontmoetingsplek binnen en in de prachtige binnentuin.
Naar verwachting kunnen we rond zes uur bij Athos zijn; Athoslaan 12A, 6213 CD, Maastricht.
Aanmelden vóór 10 augustus a.s. door overmaking van de eigen bijdrage van € 7,50 p.p. op
bankrek. NL33 SNSB 0858 0104 45, t.n.v. E.Daemen, Maastricht, o.v.v. “SO A2 + BBQ”.
Wil je alleen deelnemen aan de barbecue dan geldt een eigen bijdrage van € 5,- p.p.
Vermeld dan bij overschrijving s.v.p.: “SO alleen BBQ”. We verwachten je dan graag om 6 u. bij “Athos”.
Ieder lid kan één introducé meebrengen; de eigen bijdrage voor een introducé bedraagt € 25,-.
Dranken bij Athos zijn voor eigen rekening.
Wacht niet met inschrijven en help ons de start van het nieuwe jaar weer tot een succes te maken.
Namens het bestuur,

Nico Ummels, voorzitter
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Ledenmutaties:
In juni namen wij afscheid van Nynke Breeuwsma en Diane van de Weerdt. Beide dames waren sinds 2013 lid van
onze lopersgroep. Jammer dat wij hen als lid moeten missen.
Nynke motiveerde haar vertrek als volgt:

Op dit moment heb ik meer hobbies dan vrije tijd, waardoor ik keuzes heb

moeten maken. Hoewel de leden van het ‘loopclubje’ erg gezellig zijn en mij lang hebben doen twijfelen, heb ik nu de keuze
gemaakt om toch mijn lidmaatschap te beëindigen.
Diane liet ons weten dat zij niet meer in de gelegenheid is op de vaste trainingstijden te trainen.

Wandelweekend Kalterherberg/Monschau:
Voor het weekend van 15/16 oktober is het wandelweekend gepland met
overnachting in
Hotel- Restaurant Hirsch
Familie Eichstädt
Monschauerstraße 7
52156 Monschau-Kalterherberg
Voor deze happening hebben zich 24 deelnemers aangemeld.
Info over verzameltijd volgt nog.

Varia-middagen:
September:
De eerste Varia-middag op 2 september bezoeken we het Bijenteeltmuseum, Bessemerstraat 432 in Lanaken voor een twee uren durende
rondleiding. Het is verbazingwekkend hoeveel interessant informatie
daar beschikbaar is rond de imkerij en haar producten.
De rondleiding start om 14.00 u. Fietsers verzamelen om 12.45 u. bij
Betty Heinen, parkeerplaats Jekerdal, Mergelweg, Maastricht. Wil je
rechtstreeks gaan dan tref je om 13.45 u. Kiky van de Ven aan bij het
museum aan de Bessemerstraat tegenover de school Sparrendal.
De eigen bijdrage van € 5,- kun je ter plaatse aan Kiky voldoen. Daarvoor wordt je tijdens de rondleiding verwend
met koffie en vlaai.
Aanmelden bij Kiky v.d. Ven, tel. 0032-89721419, e-mail: marcel.vandeven@euphonynet.be of bij
Betty Heinen, tel. 043 36 38 160, e-mail: heinenbetty@ziggo.nl
Oktober:
Op 7 oktober gaan we een kijkje nemen in de oude stokerij van Stroopfabriek Canisius
Henssen, Nagelbeek 8, 6365 EK Schinnen, waarin een klein museum gehuisvest is. (De
huidige fabriek ligt sinds 1958 aan de Borgerweg in Schinnen). Er zal weer heel wat te
leren zijn over de beroemde rinse appelstroop, maar ook over peren-, appel-peren- en
biologische stroop. De rondleiding start om 14.00 u. Nadere details over deze excursie
volgen per e-mail in september.
November:
Voor 4 november staat een bezoek aan het Teseum, Museumkwartier, Tongeren op het programma.
In juni jl. opende de volledig vernieuwde schatkamer van de OLV-basiliek haar deuren. De toegang tot het nieuwe
museum bevindt zich in het historische kader van de romaanse toren en de kapittelzaal. Naast een reconstructie
van de historische kerkschat komen ook andere thema’s aan bod zoals liturgie, heiligen, relieken en het kapittel.
Een must is de ‘muziekbox’: daar bekijk en beluister je eeuwenoude muziekboeken. Uniek is de aanpalende
romaanse kloostergang en prachtige kloostertuin - een verborgen parel in het stadscentrum.
Dit geheel wordt meteen de nieuwe publiekstrekker voor de regio.
Ook voor deze ongetwijfeld boeiende Varia-middag volgen binnenkort per e-mail details over aanmelding, kosten
voor rondleiding met gids, tijdsplan, etc.
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Vrije nieuwsgaring,

20 juli 2016

van Betty Heinen

Zo trainen wij wanneer er tropische temperaturen heersen! Dinsdag in het Cannerbos
en op woensdag een fietstoertje langs het kanaal met als traktatie een overheerlijk
ijsje bij “Pimpernelleke”! Groetjes, Betty
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