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Varia-middag
Abdij Rolduc
Langlaufreis
Dobbiaco
Carnavalsdinsdag
trainingen vervallen
Varia-middag
Kasteel Wijnandsrade
Venloop 5-10-21,1 km
10.45, 12.00, 14.00 u.
Cauberg Trail Run 9-18-30 km
11.00-11.15 u.
Parelloop Brunssum 5 – 10 km
11.00. 12.00 u.
Varia-middag
bestuursvergadering
20.00 u.
Dagwandelingen. lang: Martin Butink
kort: Corrie Mommen en Elly van den Essen
Treechloop, 11,5 km
11.00 u.
Varia-middag

>>

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 rond 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. Verdere informatie bij John Jennekens.

Teseum Tongeren,

4 november

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 Elle Daemen, Ledenmutaties
Varia-middag, 4 november, Teseum, Tongeren
ENCI-Bergloop, 6 november
Camino del Norte, pelgrimstocht van Guus Queisen, aug.-sept.
Verrassingswandeling met Harrie Hutschemakers, 11 december
Verrassingswandeling met Corrie mommen en Elly van den Essen, 11 december
Varia-middag, 16 december, kerststukjes maken
Mescherbergloop, 18 december
Nieuwjaarsborrel, 4 januari
Regio-hardloopkalender
Varia-middag, 3 februari: Abdij Rolduc; Varia-middag, 3 maart: Kasteel Wijnandsrade
In memoriam Harry Peukens, Etentje bij Athos, 19 januari

Beste leden,
De loper voor een sportief 2017 is uitgerold. Alle MSC-ers kunnen ervan genieten: hij is bezaaid met toewijding
en enthousiasme van onze trainers, Varia-teamleden, wandelleiders en de organisatoren van de langlaufreizen.
Hoe meer deelnemers, hoe meer vreugde bij de organisatoren!
Het bestuur is in blijde verwachting! Sinds de publicatie van de Convocatie van november 2016:
van een aanmelding van een van onze leden die het bestuur wil komen versterken nu Gerrie Boersma
na 12 welbestede jaren haar bestuursportefeuille ter beschikking stelt. Gerrie heeft nog geen aanmelding
ontvangen maar we blijven met z’n vieren hopen dat er iemand is die er de schouders onder wil zetten.
We weten dat er heel wat leden zijn die al een of meerdere bestuursperiodes hebben vol gemaakt als bestuurslid.
Daar zijn we dankbaar voor, maar het neemt niet weg dat wij graag de bestuurstaken in (minimaal) een
viermanschap willen blijven uitvoeren. Wie komt ons verrassen?
Zoals het een secretaris betaamt, heb ik de statuten geraadpleegd voor de voorwaarden voor het benoemen van
een bestuurslid: in aanmerking komen leden die minstens één jaar lid zijn en die de leeftijd van 18 jaar bereikt
hebben. Dus al onze leden zijn gerechtigd! En volgens diezelfde statuten dient het bestuur voor elke vacature
een voorstel te doen bij de volgende ALV. Hup MSC hup, laat het bestuur niet in zijn hemdje staan…….
De deelnemers aan onze langlaufreis naar Dobbiaco wensen wij met veel verse sneeuw gespoorde loipes,
stralende zon en veel onderling plezier. Het is een geweldige traditie binnen ons MSC-gebeuren, een historie
waar we als vereniging trots op mogen zijn. En al 35 jaar trekken Paul Houx en Frans Beckers als organisatoren
vrolijk de kar! Inmiddels zijn zij toe aan de 37e langlaufreis. Daarvoor verdienen zij méér dan een vetleren medaille.
MSC, onze sportieve - vrolijke – actieve – betrokken – creatieve – club. Je bent nog lang niet toe aan je pensioen.
Ook dit jaar pakken we de handschoen op om samen te blijven sporten/bewegen en mee te leven met elkaars
mooie en droeve momenten.
Elle

Ledenmutaties:
Op 4 december jl. liet Rob Heynderickx weten: “Het komende MSC seizoen zal ik aan mij voorbij laten gaan.
Als mijn eigen activiteiten weer een beetje parallel lopen met die van jullie, meld ik me weer aan.”
Het is jammer dat Rob zijn lidmaatschap voor onbepaalde tijd opschort. Hopelijk kan hij weer eens bij MSC
aansluiten.
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Varia-middag, 4 november –
Excursie naar Teseum in Tongeren
Lang voordat je Tongeren nadert, zie je de stoere toren van de Onze-Lieve-Vrouwe-basiliek
boven het stadsilhouet uitsteken. We verzamelden ons op het uitgestrekte plein rond de
gotische kathedraal, waar ook het stadhuis (in 18e-eeuwse Maaslandstijl) en het standbeeld
voor Ambiorix (de koning van de Eburonen die in 54.v.C. de Romeinse legers een grote
nederlaag toebracht), een mooie plaats hebben.
Onze gids, Lieve Molenaers, wist ons urenlang te boeien met haar kennis van de
kerkgeschiedenis en de religieuze schatten die het Teseum herbergt.
Het Teseum (samenvoeging van Te-ongeren en Mu-SEUM), dat de oude schatkamer
vervangt en pas in juni 2016 na een grondige renovatie van de kapittelzalen en een
Romeinse toren geopend werd, maakte veel indruk. Niet alleen door de rijkdom en grote variatie van de
kerkschatten, maar ook door het prachtig gerenoveerde interieur dat via een museaal parcours doorlopen kon
worden, was een lust voor het oog.
Lieve Molenaers startte haar inleiding over de geschiedenis van de basiliek buiten,
waarna we via een maquette van de kerk in haar huidige vorm naar het Romeinse
restant van het gebouw geleid werden. Binnen was er tijd voor uitleg over de twee
afgelopen eeuwen Tongerse geschiedenis en het ontstaan van de pelgrimage naar
“Maria Oorzaak onzer blijdschap”.
Na het kerkbezoek kwamen we in het Teseum, waar
we met behulp van een “oortje” de uitleg van Lieve in
alle uithoeken goed konden volgen. Naast veel
informatie over de honderden kerkschatten, kwamen
nog diverse andere thema’s aan bod, zoals het
functioneren van het kapittel, liturgie, katholieke
klerikale kleding, de wonderen van Tongeren,
kerkmuziek. Kroningsfeesten etc. etc.

Madonna met kind van
bisschoppen,
Jan van Steffensweert –
hout - 1525

Helemaal verzadigd van de boeiende informatiestroom
bereikten we na 2,5 uur de kloostertuin, waar
vroeger kapittelheren hun laatste rustplaats vonden,
en de romaanse kloostergang met graven en
grafstenen van hoogwaardigheidsbekleders, zoals
burgemeesters van Tongeren, e.d.
Genadebeeld Maria Oorzaak onzer Blijdschap

Het was letterlijk en figuurlijk “mooi geweest” en samen met Lieve verwerkten wij alle indrukken bij een drankje in
“Café Gerechtshof” aan het Vrijthof.

doorlopen kon worden, was het een lust voor het
oog.

Deel van Romaans kruisbeeld
dat als miraculeus Christusbeeld
werd vereerd.
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Zondag, 6 november 2016 = ENCI BERGLOOP

Verslag:

Gerard Hermkens

Koud en winderig was het op deze vroege zondagochtend. Heel wat anders dan dinsdag ervoor toen je nog lekker
in het zonnetje kon lopen. Maar ja het regende in ieder geval niet. Dus in de lange broek, shirt, trui en windjas
richting de ENCI getogen.
Bij de ENCI werd ik al meteen naar het fabrieksparkeerterrein geleid. Van daar was het
nog een behoorlijke dribbel naar het startpunt. Van dribbelen had ik al warm moeten
worden, maar ik was toch blij dat ik in het chalet was om mijn startnummer af te halen:
110. Aan een tafeltje in het chalet het nummer netjes op het MSC shirt proberen te
spelden. Altijd een gedoe en het shirt wordt er ook niet mooier van, maar oké het zat
redelijk.
Daarna weer de kou in en in de legertent het MSC- shirt
met daaroverheen trui en windjas aangetrokken. Klaar
om warm te lopen. Dat was wel nodig aangezien ik mijn
rug nog voelde van het werken in de tuin de voorbije
dagen. Aangezien ik nog geen MSC-er had ontdekt, rustig
een kleine ronde gelopen en wat oefeningen gedaan.
En jawel, daar kwam Jo aangesneld. Al helemaal in de
MSC-outfit. Hij was stom genoeg een trainingsjasje
vergeten. Gelukkig was zijn redding nabij want Mirjam
kwam ook net aan en had twee vestjes aan, waarvan Jo
er even een mocht lenen.
Maar goed de speaker kondigde aan dat de start aanstaande was. Dus vestjes, jas, trui uit; opbergen in de
tent en naar de start. Daar waren we elkaar al meteen
kwijt: Jo start altijd voorin, en Mirjam en ik hadden
blijkbaar andere routes vanuit de kleedtenten. Maar niet
getreurd, het startschot viel en weg was de meute.
Het verraderlijke aan de ENCI-bergloop vind ik altijd de eerste beklimming: die
komt meteen en daar ga je gemakkelijk te hard omhoog. Andersom is het geluk,
dat het nog zo druk is, dat je feitelijk file loopt en
geremd wordt door de lopers voor je.
Eenmaal boven (rechtsaf) kwamen we in de volle
wind. Echt niet lekker. Op het punt waar de kleine
lus start kwamen de koplopers ons al tegemoet.
Laat maar gaan, die lopen voor de zege, ik voor mijn plezier.
Bij de trap (kleine lus) rent iedereen die trap op, maar ik kies er toch voor om die
gewoon op te lopen. Dat is vermoeiend genoeg en boven heb ik dan de adem om
lekker door te lopen. Ik zie bovenaan de trap nog net dat Mirjam me op de trap
is gepasseerd. In het vervolg van de loop blijft ze gek genoeg steeds in zicht.
Niet normaal.
De bewakers van het parcours moedigen allemaal aan. Een is zo enthousiast dat
hij al anderhalve ronde voor het einde (er zijn maar 2 rondes) roept: jullie zijn er
bijna! Echt niet!
Maar goed, in de afdaling naar het keerpunt zie ik Jo beneden in het felgroene
shirtje lopen. Die gaat dus goed. Ikzelf heb toch moeite met de tweede keer die
haarspeld-helling op te rennen. Het laatste stuk ook maar gewoon gelopen.
Uiteindelijk de laatste afdaling en als een scheet naar de finish.
Voor de grap nog in een sprintje mijn voorganger net geklopt. Normaal is dat
omgekeerd. Moe maar voldaan daarmee de ENCI-bergloop voltooid. Tot mijn
verbazing was ook Mirjam net klaar met het inleveren van haar chip.
Maar eerst snel een droog shirtje aan, daarbij ook even teruglopend om te kijken
wat de tijdmeting aangaf want daar had ik bij de finish niet opgelet: 49,… Oei,
dan heb ik blijkbaar snel gelopen, want in mijn herinnering was dat altijd boven
de 50 minuten.
Met een soepje nog even nagekaart met Mirjam en Jo en daarna naar huis.
Douchen en eten. ’s Middags toch even de uitslagen opgezocht. Ik viel van mijn
stoel: meer dan 5 minuten sneller gelopen dan de jaren daarvoor. Ongelooflijk!
Gerard

MSC

Tijden 2016:

Jo:
Mirjam:
Gerard:
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Pelgrimstocht “Camino del Norte” van Guus Queisen
Voettocht van Biarritz naar Santiago de Compostella
24 augustus t/m 24 september 2016

Laat ik het maar toegeven de camino’s, de pelgrimstochten zijn een beetje een verslaving voor mij geworden. De
ontmoeting met een internationaal gezelschap van pelgrims uit alle windstreken en alle continenten, van Brazilië
en Mexico tot Nieuw Zeeland, van Letland tot Hongarije, als één familie met elkaar onderweg naar een zelfde doel
Santiago de Compostella, elkaar ’s avonds ontmoetend in de pelgrimsherberg, ervaringen uitwisselend als kenden
zij elkaar al jaren. Het is en blijft een fantastische ervaring, die mij niet meer los laat.
Wanneer ik vorig jaar op weg naar Rome van een medepelgrim verneem dat de Camino del Norte, de pelgrimsroute als kustweg van Irun aan de Frans-Spaanse grens naar Santiago de Compostella al begint naast het
vliegveld van Biarritz is het besluit snel gevallen. Ik loop in de zomer van 2016 de Camino del Norte, de weg langs
de Noord Spaanse kust naar Santiago de Compostella.
Eind augustus 2016 is het zo ver. Ik vlieg met Ryan Air van Brussel-Charleroi naar Biarritz en start met mijn
rugzak van alweer minstens 10 kg aan de 850 km lange pelgrimsweg naar Santiago. Het is nog vol op zomer,
meer dan 30 graden, de stranden vol badgasten. Biarritz blijkt een schitterende badplaats, overigens één van de
zeer velen, die ik op deze pelgrimsroute zal tegenkomen. De stad kent schitterende chique fin de siècle hotels,
herinnerend aan zijn tijd als badplaats voor vermogende Engelsen. Tussen de badende, surfende en zonnende
badgasten voel ik me met mijn zware rugzak van meer dan 10 kg als een vreemde eend in de bijt.
De route gaat dit jaar zoals vermeld langs de kust, voert dan weer beneden over het strand, dan weer omhoog
klimmend over een plateau met uitzicht op de zee met golven die met luid geweld komen aanrollen.
De hoogteverschillen, die ik moet overbruggen zijn soms honderden meters. Het is voor mijn gevoel door de
hoogteverschillen die ik telkens moet overbruggen de zwaarste pelgrimsroute die ik tot nog toe heb gelopen. Deze
route zal me in ruim een maand van Biarritz naar Santiago voeren, zo’n 25 tot 30 km per dag lopend.
Onderweg loop ik de eerste weken langs prachtige baaien met zandstranden. Bijna iedere kustplaats langs deze
kustweg heeft een baai en een zogenaamde concha, een schelpvormig strand, waar de vooral Spaanse badgasten
zonnen, zwemmen en surfen op de golven van de Atlantic. De kust heet hier niet voor niets Costa Verde, de
groene kust, het regent er met regelmaat. Niet voor niets mijden de Noord Europese toeristen, die zich naar de
Costa’s van de Middellandse Zee begeven deze kust, waar zon en regen elkaar afwisselen.
Eigenlijk is elke dag op zo’n camino een verhaal op zich door de telkens
weer nieuwe ontmoetingen en gebeurtenissen. Mijn notitieboekje is snel
gevuld met de nodige avonturen en anekdotes onderweg. Een paar
anekdotes zijn de moeite waard om hier te vermelden.
Al de tweede dag, tussen Irun en San Sebastian val ik vol op mijn gezicht.
Één van mijn wandelstokken is vorig jaar beschadigd op weg naar Rome.
Het onderstuk dreig ik telkens te verliezen. Wanneer ik struikel op een soort
veldweg op een steil stuk naar beneden, verlies ik het onderstuk, kan me
niet meer opvangen en val recht op mijn gezicht.
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Pffff gaat door mijn hoofd, 5000 km pelgrimsweg achter de rug en voor het eerst een ernstig ongeluk. Heb ik mijn
neus en mijn tanden gebroken ???? Ik bloed als een rund uit mijn neus. Een heel pak papieren tissues gebruik ik
om het bloed te stelpen en blijft achter op de veldweg als stille getuigenis van mijn valpartij. Gelukkig valt het
achteraf allemaal mee en kom ik er vanaf
met een paar fikse schaafwonden op mijn
neus.
In San Sebastian, een dag later kan ik
onderweg in een sportzaak in een grote
shopping mall een nieuwe wandelstok
kopen voor het softe prijsje van € 10,-;
wel moet ik nog even een klantenkaart
invullen. Het invullen van de klantenkaart
levert
€ 2,- korting op. Mijn e-mail adres laat ik
maar achterwege. De kans dat ik voor die
extra korting op hun aanbiedingen op
sportartikelen een reis onderneem van
Maastricht naar San Sebastian acht ik
uiterst klein!!
Onderweg ontmoet ik medepelgrims van
allerhand pluimage. Niet iedereen op de
pelgrimsweg blijkt onderweg te zijn naar Santiago de Compostella en niet iedere pelgrim neemt de moeite om al
lopend in de zonnehitte en de regen te puffen onder een zware rugzak. Een paar jonge Duitse meiden is er vol lof
over dat ik als alter Bursche “jeden Tag“ 25 tot 30 km loop. Ze vertrouwen me toe dat ze zelf iedere dag liften of
de bus nemen. De credencial of pelgrimspas die ze in de albergue in Irun hebben gekregen geeft toegang tot
albergues die donativo zijn, d.w.z. een vrije gave, een gift, zelfs al geef je niets... is voldoende voor overnachten
in de herberg, een ontbijt en een cena, een gezamenlijk avondeten. De pelgrimspas gebruiken ze voor een zo
goedkoop mogelijke strandvakantie.
Zo hebben zij hun eigen invulling van het motto van de pelgrimsweg, “niet de bestemming is het belangrijkst“
Santiago de Compostella, maar de “weg ernaar“. Wat Jacobus van deze pelgrims vindt weet ik niet, maar meestal
knijpt hij een oogje dicht en trouwens wie zwijgt stemt toe!
Bij mijn plotse valpartij op weg van Irun naar San Sebastian word ik na mijn val liefdevol opgevangen door mijn
leeftijdgenoten en medepelgrims Dieter en Barbara uit Keulen. Nog een tikkeltje verdoofd en neus beschadigd als
ik ben na mijn valpartij besluiten we in gezamenlijkheid om voorlopig samen verder te lopen en neem ik me voor
om voortaan heel wat voorzichtiger de steile bergpaden naar beneden te bewandelen.
In Santander is de sympathieke hospitaliera
zo vriendelijk om ons een gloednieuwe
albergue aan te bevelen in de volgende
etappeplaats. Barbara en Dieter en ik zijn vol
lof als we er arriveren. Alles ziet er prima uit,
keurige bedden, mooie keuken, wasmachine
en zelfs een wasdroger. ‘s Nachts krijg ik plots
een enorme jeuk over heel mijn lijf. Bijna
geen plek waar ik me niet wil krabben. De
jeuk is bijna ondraaglijk. Ook Barbara en
Dieter slapen niet lekker van de jeuk.
In San Vicente de la Barquera laat ik mijn rug
zien aan de hospitaliera die geschrokken mijn
rug aanschouwt. Overal grote rode plekken en
krassen als gevolg van de tergende jeuk.
Achteraf blijk ik in de vorige “piekfijne“ albergue in een vlooienbed te hebben gelegen. De nieuwe hospitataliera
heeft angst dat ik de vlooien meeneem en verspreid in haar herberg. Al mijn kleren gaan in de wasmachine en
worden gewassen op 90 graden inclusief mijn slaapzak. De rugzak wordt met anti-insecticiden bespoten en ik word
onmiddellijk en met urgentie naar het Centro de Salud verwezen. Aldaar 2 stevige prikken in mijn achterste: één
tegen de jeuk en één voor de beschadigde huid. Met een recept voor de Pharmacia, pillen voor de jeuk en een zalf
voor de huid verlaat ik het Centro de Salud. In de albergue is het plots heel rustig geworden in de bedden in mijn
omgeving. Vannacht geen last van snurkers. In ieder geval geen snurkers om mij heen. Iedereen is weggevlucht
uit de bedden rondom mij sinds de mare rond is gegaan dat mijn kleren vol met vlooien en ik zelf vol met
vlooienbeten zit!!!
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Barbara belt de volgende dag de hospitaliera van de piekfijne albergue met de mededeling dat wij bij haar
albergue in vlooienbedden hebben geslapen. “Gracias “ zegt zij ”Dank je wel“, waar “Lo siento“, “het spijt me”
beter op zijn plaats zou zijn geweest!
Terwijl heel Europa zucht onder de zoveelste hittegolf regent het midden
september dagenlang pijpenstelen in Asturië en Galicië. Dagenlang hebben
we in de albergues geen kleding meer kunnen wassen en drogen en
iedereen is de vuile kleding een beetje meer dan moe. Wanneer de
vriendelijke hospitaliera van Alesandro’s pelgrimsherberg in Bodenaya
ruimhartig aanbiedt onze kleding te wassen en ook te drogen, de albergue
heeft én een wasmachine én een droger!, grijpen allen de kans op schone
en gewassen kleren met beide handen aan. De volgende morgen zal de
hospiataliera de kleding in keurige stapeltjes gereed leggen, belooft ze ons.
Ik twijfel nog even of ik mijn mooie dikke zwarte polo met lange mouwen,
merk Quecha, speciaal bij Decathlon in Kerkrade gekocht voor deze
pelgrimstocht, mee geef voor de gezamenlijke was. Uit vroegere
ervaringen in albergues weet ik dat spullen snel verwisseld worden, maar
uiteindelijk gaat ook de polo mee in de wastrommel.
Ik besluit ’s morgens als eerste bij het wasgoed te zijn, vóór dat mijn
spullen verwisseld kunnen worden met die van de andere pelgrims. Tot
mijn teleurstelling ben ik de volgende ochtend toch te laat bij het wasgoed
en is mijn polo verdwenen. Wel ligt er nog een vod van een oude dunne
polo, die enigszins lijkt op mijn polo. Ik kijk naarstig rond naar de pelgrims
die nog in de albergue aan het ontbijt zijn, maar niemand heeft een zwarte
dikke polo met lange mouwen aan.
Ik vertrek met gemengd humeur. Dit jaar eens niets kwijt geraakt in de albergues en nu toch mijn speciaal voor
deze tocht gekochte nieuwe polo kwijt!
Na een paar kilometers wandelen zie ik 3 pelgrims voor mij, waarvan ik mij herinner dat ook zij in de albergue van
Alesandro hebben gelogeerd. De middelste heeft ongeveer mijn postuur. Op goed geluk spreek ik hem aan. Is dit
soms zijn polo? ik wijs op de dunne zwarte polo die ik maar als vervangend kledingstuk heb aangetrokken.
Aarzelend en waarschijnlijk overbluft en overrompeld door mijn plotse vraag komt er een ja uit. Ik vraag hem of
hij zich herinnert een zwarte polo van het merk Quecha te hebben meegenomen. Ja dus, ja Quecha , Quecha, die
herinnert hij zich te hebben meegenomen. Zijn excuus is dat er geen kledingstukken meer lagen en dat hij daarom
maar een kledingstuk heeft meegenomen dat leek op zijn dunne polo???????
Hij duikt diep in zijn rugzak en na enige tijd komt mijn polo te voorschijn, stinkend en kwalmend naar de
dagenlange vuile was van een Italiaan uit Turijn, maar mijn polo is terug Aanzienlijk beter gehumeurd vervolg ik
mijn weg.

Ook de regendagen
maken plaats voor
aanzienlijk beter weer en
nu lopend over mooie
beschaduwde bospaden
met schitterende
vergezichten in het
Galicisch landschap en
deze keer nu eens met al
mijn spullen bereik ik na
ruim een maand lopen
Santiago de
Compostella.
Traditiegetrouw en
conform eeuwenoud
ritueel omhels ik voor de
vijfde keer Jacobus in de kathedraal. Hoor ik hem zeggen dat hij mij de eerstkomende tijd
niet meer wil zien?
Guus Queisen
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Zondag, 11 december 2016

Verrassingswandelingen o.l.v.:

Harrie Hutschemakers, Corrie Mommen en Elly van den Essen
Wandeling met Harrie Hutschemakers.

Verslag: Kiky van de Ven

11 December was het weer tijd voor onze jaarlijkse verrassingswandeling. Aangekomen op de parkeerplaats in
Rijckholt was deze bomvol. Er was een of andere festiviteit in Rijckholt met de harmonie, vandaar deze drukte. We
waren erg vroeg en na een tijdje kwam er volop plaats op de parkeerplaats.
Harrie mocht zich verheugen op 15 wandelaars, wat voor een grote wandeling een mooie opkomst was. Precies om
11.00 uur vertrokken we. Het weer was wat bewolkt, maar droog.
Onze tocht ging via veldwegen richting Savelsbos - dit is een hellingbos -naar Eckelrade. Daar aangekomen was
het tijd om de maag te verwennen met een lekker boterhammetje of broodje. Lou had goede appetijt: hij
verslond er drie met smaak.
Had je zin in lezen dan kon je bij de kerk van Eckelrade
een boek uit het kastje nemen en natuurlijk naderhand
terugbrengen. Zie je dit al in een grote stad? Na deze
stop ging onze wanddeling verder via mooie wegen
naar Camping de Bosrand in St. Geertruid.

Harrie had voor ons gereserveerd zodat we plaats
hadden. We werden daar verwend met een heerlijke kop
koffie en natuurlijk de bekende Limburgse vlaai. Van al
die hellingen op en af krijg je dorst en zoals gebruikelijk
lieten we ons verwennen met een lekker glas gerstenat.

Na deze pauze ging onze wandeling verder door het Savelsbos, waar we aankwamen bij de vuursteenmijn. Daar
vertelde Harrie ons op deskundige wijze over het ontstaan van de mijn. We waren bijna op het einde van onze
mooie wandeling.
Daarna kwam natuurlijk de
verrassing: ” het eten“. Dit was in
Café Riékelt. We werden er zeer
goed bediend en het eten was
heerlijk. Er was ook meer dan
voldoende keus.
Aan de wandelleiders veel dank voor
de mooie wandeling en de keuze van
het restaurant.

Kiky
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Wandeling met Corrie Mommen en Elly v d Essen: “Wie sjoeën os Limburg is!”
Vijftien discipelen volgden Corrie en Elly gedwee vanaf de startplaats bij de kerk van Rijckholt richting Savelsbos.
Het was droog en aangenaam wandelweer, niet koud en alleen een licht briesje. De tocht was met zorg en overleg
voorbereid en voorgelopen. Te steile grubben werden vermeden, evenals holle wegen met verraderlijk diepe
groeven.
En het was een mooie route. In het begin was de bosrand favoriet. Beschutte paden met mooie uitzichten op de
omgeving. In nog groene weiden stonden uitheemse wintervaste koeien te genieten van het laatste verse gras.
We zagen een ezel, die luidkeels begon te balken als welkomstgroet. Glooiende bospaden bezaaid met goudgele
bladeren deden sommige wandelaars denken aan middeleeuwse ridders die te paard naar beneden zouden komen
stormen met wapperende banieren in de hand.

Elly trakteerde op eigen gebakken wafelhartjes en “krissiekes”; pure verwennerij. Bij de wafelstops werd de
omgeving afgespeurd naar materiaal voor de kerststukken-Varia-middag van vrijdag a.s. met Marla van
Schoubroeck. Gerrie Boersma had daarvoor een flinke schaar en grote zak meegenomen, die weldra goed gevuld
was met rode bessen, dennentakken, eikeltjes e.d. De verzamelaars waren zo actief dat Elly tegen het eind van de
wandeling verzuchtte: loop nu eens even door, zo komen we nooit thuis!
De tocht bood veel afwisseling. Knusse paadjes die noopten tot één voor één achter elkaar wandelen, maar ook
brede weilanden die soms helemaal omgewoeld waren door everzwijnen. We werden getrakteerd op weidse
vergezichten richting Margraten en Keer. Tegen het einde volgde de route de Dorpsstraat van Eckelrade, een
mooie dorpskern met oude (carré)-boerderijen, de (gesloten?) H. Hart Basisschool, de zuivelfabriek Sint Barbara
uit 1916 en tot vakantiehuizen verbouwde boerenhoeven.

Terug in het Savelsbos zorgde de ondergaande zon voor een mooi wolkenspel. En zo bereikten we net voor het
donker inviel, de startplaats. Daar kwam tegelijkertijd de wandelgroep van Harrie Hutschemakers aanstappen.
Gezamenlijk konden we daarna aanschuiven in Eetcafé Riékelt voor een gezellig diner met rijkelijke porties op
onze borden en een goed glas wijn of verzorgd biertje als beloning voor de inspanningen.
Corrie en Elly : chapeau en dank voor de mooie ervaring!

MSC
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Kerststukjes maken

met Marla van Schoubroeck

Vrijdag, 16 december 2016

-

in Huize Boersma

Verslag:

Betty Heinen

Aan de Varia-middagactiviteiten-boom is een nieuw “loot” ontstaan. Zomaar opeens kwam het idee naar boven om
kerststukjes te maken. Wij zijn met onze “benen en armen” qua skiën heel goed maar met onze handen zijn wij
minder creatief: een kerststukje maken??
Gelukkig hebben wij onder onze MSC-leden mensen die hier meer verstand van hebben. Onze Marla is een
vakkundig bloemist en zij wilde ons de kneepjes van het vak wel bijbrengen.
Gerrie stelde haar huiskamer ter beschikking en wij kregen de opdracht allerlei groen, kerstspulletjes, bling/bling
en dergelijke mee te brengen.
Prompt om 14.00 u. werd er gestart en geduldig legde Marla uit hoe we
moesten beginnen: de takjes in de oasis en naar beneden zodat het
bakje en de oasis niet meer te zien zijn. Een waxinelichtje in een houder
was het middelpunt en hieromheen werd met verschillend gekleurde
bladeren dit groene werkstukje opgebouwd.
Daarna met rode besjes, skimmia enz. het geheel afgewerkt.
Intensief stortten we ons op dit werkje en al spoedig ontstonden onder
de deskundige leiding van Marla diverse pronkstukjes.

Na afloop werd de tafel opgeruimd en met onze
creaties opgesmukt.
En toen was er koffie met zelf gebakken
appeltaart van Gerrie.
Met een kleine attentie voor Marla en Gerrie
(een flesje wijn) als dank namen we afscheid.
Betty

MSC
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18 december
Verslag: Nico Ummels
We kunnen terugkijken op een geslaagde 32e Mescherbergloop. Het was redelijk weer, hier en daar toch een
beetje modder en heel mooie vergezichten op het parcours. Met 952 deelnemers is dit weer een geslaagd
evenement geworden.
MSC was aanwezig met 4 deelnemers, allen in hun MSC-outfit.
Jammer genoeg moest Jo Hos het strijdperk met een lichte beenblessure verlaten.

Annette Voskuilen

1:46:31

Gerard Hermkens

1:29:55

Mirjam Weemhoff

1:29:40

Route:
Het parcours gaat grotendeels over landwegen en bospaden, maar ook over verharde wegen. Na de start lopen de
deelnemers richting Withuis en doorkruisen als eerste hindernis een omhooglopend weiland. Daarna gaat de loop
van 15,6 km richting Savelsbos met als ultieme uitdaging het 184 treden tellend trappenpad.
De Mescherbergloop wordt
ieder jaar door de Maasrunners georganiseerd.

Deze wedstrijd wordt gezien
als een van de zwaarste
wedstrijden die in Nederland
gelopen kunnen worden en is
dus een mooie uitdaging voor
de echte hardloper.

En dus zijn de hardlopers van
MSC ook elk jaar in Eijsden
van de partij.
Met dank aan de Maasrunners voor de organisatie!

MSC
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Woensdag, 4 januari 2017

-

Sportcafé Jekerdal

Onze nieuwjaarsborrel is een feestelijke traditie geworden. Het is jaarlijks een uniek
moment waarop MSC-leden van verschillende sportdisciplines gezellig mixen en
waar-bij veel leden die het sporten zwaar valt, deze gelegenheid te baat nemen om
de band met andere clubleden aan te halen. Dat maakt dit rendez-vous tot een
warme reünie.
Ons “verwenteam” bestond dit jaar uit Nico en Fia Ummels, Gerrie Boersma, Elly van
den Essen en Ine Hofman. Er werden niet alleen kant en klare lekkernijen
geserveerd, maar er werd ook gezorgd voor verrassingen “van het huis”: wafels van
Gerrie en tongstrelende hapjes van Fia. Tot volle tevredenheid van de samenstellers
van het arsenaal aan hapjes vonden hun creaties een gezonde aftrek.
Waardering is ook op zijn plaats voor de beheerder van Sportcafé
Jekerdal, de heer Huub Pustjens, die opnieuw belangeloos zijn hele
keuken en grote koelruimte ter beschikking stelde. Voor onze Nieuwjaarsborrel had hij zelfs een lieftallige assistente ingehuurd, die de barklanten
met een stralende glimlach bediende. En dat de voorgeschreven sluitingstijd ruimschoots overschreden werd, bleek geen enkel probleem.
Heerlijk, zo’n mooie thuishaven te hebben voor onze club.
Er waren jammer genoeg zeven berichten van verhindering binnengekomen. Maar desondanks was het merendeel present: 37 leden (van
71). De bestuursleden wisten weer waarvoor ze zoveel energie in MSC
steken: de club levendig houden! Dank jullie wel voor de grote opkomst
en de sfeervolle ambiance die jullie creëerden.
Natuurlijk was er ook dit jaar weer een toepasselijk woord van voorzitter
Nico Ummels ter inleiding van onze toost met een feestelijke bubbeldrank.
Die werd met instemming opgedragen aan een goede toekomst voor onze
MSC.
Beste MSC-ers,
Naomes ’t MSC-bestuur heit iech uuch allemaol hartelek welkom op eus
47° Nuijaorsbijeinkoms in de Jekerdal-kantien, beheerd door Huub
Pustjens. Leuk tot geer weer in zoe’n groete getale aonwezeg zeet.
’t MSC-bestuur wins uuch allemaol e gezoond en gelökkeg nuijaor en dat aongevöld met de gooj dinger die geer
tekort kaomp in 't aajd jaor.
Es veer zoe trök kieke nao verleie jaor, daan kinne veer gerös zègke tot de MSC-ers neet stèl höbbe gezete in
2016: mèt hun Varia- aktiviteite, hardlouptraininge en -wedstrijde, hunne MSC- fietsdaag en de door MSC
georganiseerde weekelekse en daagwandelinge.
Allein al de MSC-wandeleers höbbe in clubverband zoe’n 12.000 km
gewandeld en daan höbbe veer 't nog neet euver die bekans 900 km
vaan Guus Queisen vaan Biarritz nao Santiago de Compostella.
Die aktiviteite vaan 2016 wèlle veer in 2017 zeker evenare en zoe
meugelek euvertreffe.
't Jaor is noe veer daog aajd en veer zien noe al aon us derde aktiviteit
bezeg en euver vieftien daog goon veer nao 'n nui lokatie veur eus
jaorleks etensje en daan beginne de Varia-aktiviteite en de MSClanglaufreis nao Dobbiaco weer.
Dus väöl tied um stèl te zitte, gief ’t neet. Mèr 't bestuur wèlt uuch wel
weer e sjoen jaor offrere. Netuurlek rekene veer weer op de
rögkestraank vaan us vereineging, want zoonder eus vrijwèllegers is
dat neet meugelek en daorveur euzen harteleken daank.
’t MSC-bestuur wins uuch 't allerbèste veur 't nui jaor, gelök in groete
en klein dinger, mèr bovenal gelökkeg mèt elkaar.
Daor drinke veer op, dus laote veer 't glaas heffe en tooste op e sportief 2017.
Mèt e dreiwerf:

MSC
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2017 Regio loopwedstrijden
8 januari

10:45-11:45

± 16 – 31,1 km

Beek

26 maart

10:45-12:00-14:00

Venloop

5 – 10 - 21,1 km

Venlo

1 april

10:45-11:00-11:15

Cauberg Trail Run

9 – 18 - 30 km

Valkenburg

2 april

11:00

Parelloop

5 - 10 km

Brunssum

30 april

14:00

Treechloop

11,5 km

Maastricht

13 mei

17:00

Geuldalloop

10, 7 km

Berg en Terblijt

14 mei

9:05- 11.00

Maasmarathon

9 juni

18:00-19:30

Maastrichts Mooiste
City Centre Trail (Nieuw!)

11 juni

10:00-12:30-14:15

2 juli

11:00

Bemels Beste

18 juli

14:45

Maasvalleiloop (Nieuw)

6,5 – 12,5 km

Borgharen

3 september

10:00-10:15-10:30

Den Driesch Loop

5 -10 - 21 km

Valkenburg

17 september

10:00-10:30-11:30

Sint Pietersbear-trail

21,1 - 42,2 km

Maastricht

24 september

9:00

Berlin Marathon

21,1 – 42,2 km

Berlijn (D)

8 oktober

11:15

Marathon Meerssen
(webpagina in onderhoud tot ??)

5 november

11:00

ENCI-bergloop

4,45 - 8,75 km

Maastricht

5 november

12:00

Berenloopterschelling

21,1 - 42,2 km

Terschelling

12 november

11:00

Les quatre cimes de Herve

19 november

13:00--14:00

17 december

14:00

Poort Heuvelland Trailrun

Maastrichts Mooiste

21,1 - 42,2 km
10 km
5 - 10 km -10 mijl
7,5 - 15 km

5-10-21,1-31,5-42,2 km

Zeven Heuvelen Loop
Mescherbergloop
Startgeld wordt door MSC betaald

Visé (B)
Maastricht
Maastricht
Bemelen

Meerssen

16 - 33 km

Battice (B)

15 km

Nijmegen

15 - 10,4 km

Eijsden (NL)

Nico Ummels

NB: De namen van de wedstrijden zijn een link naar de website van de organisatie met details over de wedstrijden.
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Abdij Rolduc
indrukwekkend doel
van de Varia-middag
van 3 februari 2017
UITNODIGING voor alle MSC-leden.
Rolduc behoort tot de belangrijkste religieuze monumenten in Limburg en staat op de UNESCO-lijst van 100
belangrijkste monumenten in Nederland. In de jaren zeventig is het complex grondig gerestaureerd. Sindsdien
wordt Abdij Rolduc multifunctioneel gebruikt en herbergt het 900 jaar oude complex: een hotel, restaurant &
conferentieoord, particuliere woningen, kantoor- en praktijkruimtes en diverse onderwijsinstellingen.
Het Varia-team heeft een rondleiding georganiseerd; start om 14.00 uur; duur 1,5 uur. De gids neemt ons aan de
hand door het imposante verleden en we komen op plekken waar normaal geen toegang tot is. We krijgen uitleg in
de abdijkerk, nemen een kijkje in de overdadige Moretti-bibliotheek (lijkt totaal niet op die andere prachtige
bibliotheek in Wittem) en bezoeken de bisschopszaal.
De eigen bijdrage is € 5,- p.p., te voldoen bij Kiky bij aankomst op de parkeerplaats bij de abdij (gratis parkeren).
Ieder MSC-lid kan één introducé meenemen. Aanmelden kon tot 30 januari a.s. bij Kiky van de Ven, tel. 00 32 89
72 14 19, e-mail marcel51vandeven@outlook.com. Een uitzondering geldt voor de leden die deze uitnodiging niet
via pc ontvangen hebben: zij kunnen zich nog snel (t/m 1 februari 2017) bij Kiky melden.
Na afloop kunnen we samen ter plaatse genieten van koffie met vlaai (of een authentiek Rolduc-abdijbier?).
Liefhebbers van koffie met vlaai (à € 5,75) kunnen dat aangeven bij aanmelding. Kiky moet het aantal gegadigden
hiervoor tijdig vooraf melden bij de gastheren van Rolduc. Betalen kan ter plaatse na de rondleiding.
Deelnemers die rechtstreeks gaan, worden om 13.45 u. verwacht op de parkeerplaats van de abdij. Wil je
carpoolen dan is het raadzaam om uiterlijk 12.30 u. te vertrekken vanaf de parkeerplaats Jekerdal. Deelnemers
kunnen dit ter plaatse samen regelen (i.v.m. afwezigheid van Betty en Gerrie en het feit dat Kiky vanuit Heerlen
naar Kerkrade komt).
Het adres is Abdij Rolduc, Heyendallaan 82, 6464 EP Kerkrade. Niet alle navigatiesystemen geven de route naar de
Heyendallaan goed weer. Omdat de Heyendallaan een zijweg is van de Roderlandbaan, is het het veiligst om als
eindbestemming Roderlandbaan in plaats van Heyendallaan in te programmeren. Volg in geen geval de route via
de Kloosterlindenweg, want dit is een onbegaanbaar bosweggetje!
Het Varia-team kijkt uit naar de aanmeldingen voor dit unieke stukje regionaal erfgoed. We zullen weer ogen en
oren te kort komen!
Hartelijke groet,

Kiky

Varia-middag, 3 maart 2017
In de kom van Wijnandsrade, gemeente Nuth, staat een monument met
grote historische betekenis: het omgrachte Kasteel Wijnandsrade,
waarvan de geschiedenis terug gaat tot de 12e eeuw. Het complex
omvat het bescheiden kasteel met ridderzaal uit de 16e eeuw (tevens
trouwlocatie), een slotkelder en grote vleugelgebouwen.
Het Varia-team heeft een rondleiding georganiseerd.
Details volgen tijdig via e-mail.
Houdt de datum van 3 maart vrij!

MSC
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Lief en Leed:
Op 18 januari 2017 is ons oud-lid Harry Peukens overleden. Harry werd lid van
MSC in 2010, maar moest door gezondheidsproblemen in november 2012 een punt
zetten achter zijn sportieve activiteiten.
De laatste keer dat wij Harry bij MSC konden begroeten, was tijdens de excursie
naar de A2-tunnel op 1 mei 2013. Harry was een goede vriend van Alice
Hutschemakers en zij bracht Harry toen in zijn rolstoel mee naar “de
Geusselt”. Gelukkig hebben we daarvan nevenstaande foto als herinnering.
MSC wenst alle familieleden veel sterkte met dit verlies.

Etentje bij

19 januari 2017

Het diner bij “Athos” was een proef-evenement. Er waren 34 aanmeldingen om dit experiment een kans van
slagen te geven als opvolger van het jaarlijkse rendez-vous bij “de Bonnefooi”. Dat was een mooie blijk van
vertrouwen!
We wisten dat de ambiance beslist zou afwijken van het onthaal door de vierdeklassers van de horeca-opleiding
van het Sint Maartenscollege, maar waren er ook van overtuigd dat de medewerkers van “Athos” hun beste
beentje zouden voorzetten om er voor ons een mooie MSC-avond van te maken.
Onze gastvrouw, Paula Pfeifer, heeft de dagelijkse leiding van Athos-Eet. Zij had een hele crew samengesteld:
> hulp voor het inrichten van het restaurant met de gevraagde 34 zitplaatsen
> dames die vlak voor onze komst de tafels en stoelen een laatste keer afboenden
> 3 hulpen voor de kok (Athos-vrijwilliger)
> een “ober”, gerecruteerd uit de Athos-discipelen
Het menu was vooraf door Paula doorgesproken met Gerrie en Elle. Dieetwensen hadden de deelnemers al kunnen
melden bij aanmelding. Door ons gezelschap waren geen bijzondere wensen naar voren gebracht. Slechts één
vegetariër, die overigens wel vis kan eten. Volgens Paula is dat dan een “pescetariër”.
Rond half zes kwamen vanuit alle hoeken van Maastricht de
deelnemers binnen druppelen. In no time was het een kakafonie
van verhalen alsof de meeste MSC-ers elkaar niet iedere week
treffen.
De “ober” werd meteen op de proef gesteld. Natuurlijk was hij geen
professional, maar hij heeft zich goed geweerd. Daarom is het goed
te bedenken waarom zulke mensen deze uitdagingen krijgen bij
Athos:
Athos Eet-Maakt-Doet is toegankelijk voor zowel cliënten van Radar
als mensen die vanuit het UWV werkervaring willen opdoen.

Het menu verliep in een mooi tempo. Niet te lang
wachten tussen de verschillende gangen door, maar
wel tijd voor een praatje aan je eigen tafel of naar
keuze bij de buren. Met alle tafels en stoelen mocht
geschoven worden, behalve de grote tafel voor de
bar. Nou ja, als we dat gewild zouden hebben,
moesten we wel een Goliath ter beschikking gehad
hebben. Prachtig vakwerk uit de eigen werkplaats
van Athos-Maakt, maar die tafel kon door zijn
grootte wel bijna een ton wegen.
Onze indruk is dat we het experiment bij Athos
geslaagd kunnen noemen. Mochten er deelnemers
zijn die aanbevelingen hebben voor een volgende
editie in 2018 laat het dan weten. Athos-Eet is een
flexibele partner, die niet in is voor problemen maar
wel voor oplossingen.
Gerrie en Elle

MSC

Convocatie -

1 februari 2017

Pagina 15

