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Agenda:
mei
5
vrijdag
Varia-middag 14u.
Café du Commerce, Meerssen
mei
13
zaterdag
Geuldalloop
17 u. Berg & Terblijt
juni
15
donderdag
Varia-middag: Opera Luik
14.30 u. Place de l’Opera
juni
9
vrijdag
Maastrichts Mooiste City Centre Trail
18 u., 10 km, Maastricht
juni
11
zondag
Maastrichts Mooiste 10.- - 14.15 u.
5-10 km, 10 mijl
juni
11
zondag
Wandelingen met Corrie Mommen en Elly van den Essen
juni
13
dinsdag
Bestuursvergadering
20.00 u.
juni
18
zondag
Maasvalleiloop 14.45 u. 6,5 – 12,5 km Borgharen
juni
25
zondag
MSC-fietsdag
Organisatie: Jef Smeets
juli
1
zaterdag
Trainers-bestuurdag
juli
2
zondag
Bemels Beste 11:00 u. 7,5-15 km
Bemelen
juli
25
dinsdag
Bestuursvergadering
20.00 u.
>>

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.

Wandeling rond Bunde, 23 april

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

MSC

Convocatie -

1 mei 2017

Pagina 1

Inhoudsopgave:
Pag. 1
Pag. 2
Pag. 3-4
Pag. 4
Pag. 5-6
Pag. 7
Pag. 8-9
Pag.10-11
Pag. 11
Pag. 12
Pag. 13
Pag. 13
Pag. 14
Pag. 14
Pag. 15
Pag. 16

Agenda drie maanden en trainingsschema
Inhoudsopgave, Voorwoord van Nico Ummels
Varia-middag, 3 februari, Abdij Rolduc, verslag Julia Schmidt
Varia-middag, 5 mei, uitnodiging van lou de Sterke
Langlaufreis Dobbiaco, 12 – 19 februari, verslag Julia Schmidt
Varia-middag, 3 maart, Kasteel Wijnandsrade, verslag Geert-Jan Dinant
Voettocht Van Stroncone naar Assisi, 5 – 19 juli 2016, Julia Schmidt
Even aandacht voor…. Hanny Prick, 10e editie van serie interviews door José Smeets
Nordic Walking, dinsdagmiddag 28 maart, Paard van Stro-je
Marathon Rotterdam, 9 april, Mirjam Weemhoff
Uitnodiging fietsdag 25 juni, Nico Ummels
Renovatie atletiekbaan Jekerdal
Varia-middag, 15 juni, Opera Luik, Paul Houx
Benefiet-Galaconcert Clarinet Choir Schinveld, 2 april, Dionysiuskerk Schinnen
Promotie Mala George Otieno, 22 maart, Geert-Jan Dinant
Wandelingen rond Bunde, 23 april, met Martin Butink, Corrie Mommen en Elly van den Essen

Veurwoord
Genetend vaan t veurjaorszönneke vreugste diech aof watste geis sjrieve in alweer ’t veerde convocaat vaan MSC.
In de natuur zien weer hiel väöl sjoen dinger gaonde en zien de veugelkes hun eikes aon ’t oetbreuje.
Zelfs in de polletiek is ‘ne formateur veer eikes aon ’t oetbreuje; godwèt wat daor oet kump.
Mer ouch bei MSC geit get verandere want Gerrie geit 't bestuur verlaote en daordoor zalle veer ouch get mote
goon oetbreuje.
‘t Bestuur heet ‘ne kundige vervenger veur Gerrie gevoonde in de persoen vaan Julia Schmidt.
Tot zie de vrijkoumende bestuursplaots wèlt goon invölle, deit us däög.
Netuurlek kinne tegenkandidaote ziech mèt vief handteikeninge melle.
Hopelek kump daor e sjoen breujsel oet boe MSC nog väöl plezeer vaan maag höbbe.
Mer veurleupeg genete veer nog vaan 't sjoen weer en de koumende Varia-activiteite.
Mer vergeet veural neet um aon eur eige conditie te dinke door mèt us trainers aon de conditietraininge
deil te numme.
Väöl informatie en leesplezeer in dit convocaat.

Julia
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Varia-middag, 3 februari
Excursie naar Abdij Rolduc

Verslag van Julia Schmidt

Op pad met Dhr. Frantzen, vrijwilliger/gids in het Rolduc-complex te Kerkrade
Zesentwintig leden telde het gezelschap dat de Varia-middag van 3 februari bezocht.
Mooie opkomst Varia-team!
De lente leek een beetje in de lucht te zitten maar stilstaan op de parkeer plaats
werd toch als koud ervaren. In gepast tempo schreden wij door de grote poort de
binnenplaats op en werden op de afgesproken tijd door de heer Frantzen ontvangen.
Allereerst op naar de Abdijkerk. Het wordt dan altijd een beetje spannend donker in
die hoge grote gangen. De kerk voelde koud aan. Door haar uitbundige versieringen
en verrassingen kwam de kou op een andere plaats.
Bij het welkomst woord vertelde de gids dat er heel wat jaartallen de revue zouden
passeren die we direct weer mochten vergeten, hetgeen geschiedde.
Ailbertus van Antoing kreeg - zoals zovelen vóór en na hem – een droom dat hij op deze plek een klooster diende
te bouwen. Er was water, bronnen, mooie bossen, grotachtige landstructuren en hemels belletjes gezang. Hij
hoorde en zag het toen hij hier stond en heeft zijn “heilige” droomroeping uitgevoerd.
Na de bouw rond 1100 zijn er heel wat verschillende stromingen en cultuurdragers door dit erfstuk bezocht. Eind
1800 is er door bouwmeester Pierre Cuypers een rigoureuze restauratie uitgevoerd waarbij de kapel en
onderliggende crypte weer hun oorspronkelijk interieur hebben teruggekregen.
De gids wist ons te boeien met tal van anekdotes n.a.v. de bouw, de bewoners en de voorstellingen op de
muurschilderingen.
Zo zou er in de crypte, oudste deel van de kerk, een cel zijn gevonden waarin op enig moment in de geschiedenis
een non zich had laten inmetselen op 34-jarige leeftijd. Zij werd, door meegebrachte vriendinnen, voorzien van
eten en drinken en overleed op 90-jarige leeftijd! Die vrouwen in het klooster zorgden voor onrust en na de dood
van de celbewoonster werden vrouwen in de abdij verboden!
De overblijfselen van de stichter Ailbertus zouden met groot ceremonieel, lang na zijn dood, weer terug gebracht
zijn naar Rolduc. Toch maar eens nagevraagd of met de huidige techniek dit ook werkelijk de overblijfselen van de
stichter waren, bleek het om een kinderskelet, man en vrouw te gaan. De gerenommeerde universiteit van
Groningen kon hier niets anders van maken. Maar we blijven met dezelfde eerbied met de sarcofaag omgaan,
aldus onze gids.
Zo regen de smakelijke vertellingen zich aaneen zonder dat er afbreuk gedaan werd aan het religieuze aspect van
deze ruimte(s). Verder wees hij ons op bouwkundige onderdelen die we ook in andere kerken in onze omgeving
terugzien, b.v. de Onze-Lieve-Vrouwe-basiliek te Maastricht. Voor de Maastrichtenaren onder ons ging het hart
sneller kloppen: de ster - het wapen van Maastricht - was hoog boven in de koepel geplaatst als eerbetoon aan de
bouwmeester die ten tijde van, in Maastricht woonde. Ook het wapen van Amsterdam sierde de koepel, eveneens
lange tijd zijn bouwterrein.

Wat mij verder opviel was de plaquette van de grote
Griekse filosofen uitgevoerd in keramisch mozaïek op
de vloer van het altaargedeelte, uitdrukkend wijsheid
en wetenschap. Daar tegenover en dan hoog boven in
de koepel een geschilderde voorstelling van de basisuitgangspunten van het geloof. Een dergelijke
combinatie had ik nog niet eerder gezien in een
christelijke kerk.
Na de ervaring met het onderzoek naar de resten van
de stichter is men niet meer zo geneigd de andere
graven in deze kerk verder te laten onderzoeken,
aldus de gids.
Via lange gangen kwamen we in de voormalige
kloostertuingangen, goed zichtbaar via de zuilenvensters.
Op de eerste verdieping bezochten we de zogenaamde Rococo- bibliotheek. Hoewel deze horizontaal gehalveerd
was, nieuwe vloer, bleef er een indrukwekkende maar toch huiselijk ruimte over. Het was er ook warm.
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De muurstructuren doen mij altijd denken aan groots
slagroomspuitwerk. Robuuste taartachtige versieringen
rond ramen, deuren en plafonds, wit op een lichtgroene
ondergrond. Er stonden nog heel wat boekwerkjes uit
lang vervlogen tijden. Materiaal dat eerder dienst deed
voor de studenten van de middelbare scholen die Rolduc
ooit huisvestte.
Naast deze bib, bevond zich achter gesloten deuren, de
bisschopskamer; af en toe nog als zodanig in gebruik.
Een wat stijve stijlkamer, vond ik. Wat mij opviel was
dat er alleen een kast gevuld met glazen stond. Servies
voor andere dranken was/is blijkbaar niet in de smaak
van de gebruikers.
Schilderijen met afbeeldingen van prominente
bisschoppen sierden de muren. De enige mij bekende,
bleek er niet bij. Hangt misschien nog in het hoge
Noorden??
Via het mooie gangenstelsel en hotelgedeelte kwamen we uiteindelijk
in de voormalige abtwoning met een prachtig houten trappenhuis en
enkele mooie meubelstukken; een waardig sluitstuk van een zeer
interessante en amusante rondleiding.
Gerrie Boersma bedankte de heer Frantzen voor zijn informatieve en
creatieve rondleiding en ons jongste lid, Pieke, overhandigde hem
daarvoor het MSC-present!
Wat je bijblijft is: geloof in van alles en nog wat en zolang de
universiteit van Groningen maar niet gevraagd wordt dat te
onderzoeken, kunnen we dat nog heel lang zo blijven doen.
De koffie met vlaai smaakte best.
Varia-team Chapeau!

Sluitsteen van het graf van

Julia Schmidt
2017-02-03

Varia-middag, 5 mei

Hertog Walram III

Bevrijdingsdag

† 1226

Uitnodiging van Lou de Sterke

Op vrijdag 5 mei kunt u zich bevrijden van alle muizenissen als u met Lou de Sterke gaat wandelen in het kader
van de Varia-middag.
We starten om precies 14 uur, ook dit jaar vanuit Café Du Commerce, Kruisberg 2, 6231 RK Meerssen voor een
geheel nieuwe wandeling van 9,5 km.
Voor wie het niet meer weet: dit café ligt bij het viaduct van de A-2.
Na de wandeling kunnen we ter plaatse nog een passende consumptie (veur Hollenders oranjebitter) tot ons
nemen. Wie aansluitend van een eenvoudige doch smaakvolle maaltijd wil genieten, kan dat vóór de wandeling bij
Lou aangeven. Hij zal dan voldoende plaatsen reserveren.
Voor de wandeling aanmelden is niet nodig; zorg dat jullie er vóór 14 uur zijn.
Graag tot dan!

MSC
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Langlaufreis Dobbiaco 2017

12 - 19 februari 2017 Verslag: Julia Schmidt

Za-Zo
En toen was het alweer zover. Met twee auto’s ( 8 personen) naar onze overnachtingsplek in
Zuid-Duitsland; Altenstadt, hotel Bürgerstuben. De snelheidsduivels onder ons gingen een dag
later (één auto 3 personen en één per trein). Een voorspoedige reis voor allen met slechts één
file. Heen en terug!
Weer was perfect. Onderweg weinig tot geen “sneeuwzicht”. Maar ter plaatse bleek er meer dan voldoende om
onze sneeuwhonger te stillen. Hett hotel, Urthaler, was vertrouwd en het personeel nog grotendeels hetzelfde!
Maandag
Gezien onze gemiddelde leeftijd zouden we de eerste dag rustig aan doen. Het weer was opnieuw perfect,
zonneschijn, dus aantrekkelijk terrasverblijf, na een rondje om de Toblacher See. Troffen daar ook de wandelaars.
Voor de middag een tripje naar Innichen, leek een makkie, maar door hevige tegenwind toch effe doorbijten. We
zaten er na die eerste dag dus weer helemaal in.
Na een goed gevulde maaltijd nog wat afzakken in ons “clublokaal”, aldus de ober. Daar diende ook de vlag
geïnstalleerd te worden. Nou dat werd een avondvullend programma! Wat heeft die Harrie S. toch een prachtige
standaard ontworpen!. Maar na inbreng van een ieder en met vereende krachten bleek het toch te lukken om hem
rimpelloos/strak aan z´n standaard te laten hangen/ “wapperen”!!
Dinsdag
De volgende dag zouden de langlaufers naar de Dürrensee met de bus en vandaar verder richting Cortina
d´Ampezzo . De bus bleek ondanks de dienstregeling niet op het geplande moment te gaan. Dat werd een uur
wachten. Wat doet een MSC-er dan? Juist, die zoekt, gezien het tijdstip, een koffiehuis en vermaakt zich daar de
resterende tijd. Het was Valentijnsdag!!
Uiteindelijk bracht een latere bus ons naar vertrekpunt Dürrensee. Cortina werd niet gehaald wel de Schluderbach
hut, waarna werd besloten terug te gaan naar Toblach-stadion, een mooie afdalende tocht. Onderweg een
geweldig uitzicht op het Drei Zinnen/ Tre Cime massief.
De wandelaars naar Innichen voor het grootste deel over sneeuwloze asfaltwegen.

Woensdag
De loipe vanuit het dorp Sexten stond voor de volgende dag op het program. Bleek goed begaanbaar en we
beleefden opnieuw een prachtige dag. Ook de wandelaars planden deze tocht en genoten van het mooie
landschap.

MSC
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Donderdag
Een tocht naar Bolzano met de trein om Ötzi, onze oudste sneeuwman van 5300 jaar geleden, te bekijken, bleek
best aantrekkelijk (Paul en Lou). De rest heeft een historische rondwandeling in de stad gemaakt. Het was een
mooie goed gevulde dag.
Een viertal bleef achter in Dobbiaco, waarvan er één een mooie wandeling in de omgeving maakte. Resterenden
met de bus naar de Pragser Wildsee en terug via de loipe, waarbij een onbekend stuk loipe tot Dobbiaco werd
ontdekt.
Vrijdag
De Plätzwiese werd bewaard voor een hopelijk niet zo drukke dag. Dat klopte. Het weer zat echter wat tegen en
geheel volgens de verwachting van de app van Frans begon het om 16:00 u even te sneeuwen: 10 minuten!!
Vermeld dient te worden dat één onzer op haar Buff naar boven is gekomen hetgeen een persoonlijke overwinning
betreft. Chapeau!!!!
Zaterdag
De laatste dag opnieuw zonovergoten met z’n allen naar de Pragser Wildsee, wandelen of langlaufen. Opnieuw een
prachtige tocht.
Vermeldenswaardig is verder dat we iedere avond een ruime keuze kregen voorgeschoteld voor het nagerecht
maar er immer door het grootste aantal gekozen werd voor Heisse Liebe! (ijs met warme vruchten).
De bediening werd door Paul op zeer gepaste wijze in het zonnetje gezet. Lou bedankte namens alle deelnemers
de Langlaufvaders Paul en Frans voor hun altijd durende bijstand en organisatie van deze reis.
Hij voegde daar in ander verband het volgende bij, vrij vertaald door schrijver dezes ,
“Er zijn in het leven een aantal zaken die je moet doen, dat is groot groeien, je school afmaken, werken, een
partner zoeken en een huis, maar ook lid worden van MSC want dat is pas echte Heisse Liebe!!! “
Allemaal bedankt voor een heerlijke week in Dobbiaco!

MSC
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Varia-middag 3 maart

Verslag: Geert-Jan Dinant

Als je anders op vrijdag gewoon mag werken dan is een excursie die middag een gezonde afwisseling. Jammer dat
ik niet iedere vrijdag mee kan gaan want het beviel prima!
Onze zeer deskundige gids was geboren en getogen in
Wolder, maar hij wist meer dan alles over een beroemd
kasteel buiten de oudste stad van het land.
Gedurende twee uren werden we non-stop en zeer
enthousiast verrijkt met kennis over de lokale geschiedenis,
verdedigingstactieken, bouwkunde, bouwkunst (is volgens
mij niet hetzelfde), restaureren, sponsoren, mergel,
vakwerkbouw, losse huizen, etc.
Nu wordt het op “onze” leeftijd steeds meer een uitdaging
om de belangrijkste dingen van zo’n middag te onthouden.
Daarom pleit ik vanaf nu voor een korte quiz na iedere
vrijdagmiddagexcursie. De quiz is zowel een geheugentest
als een geheugenoefening.
Hieronder staan de acht vragen over onze excursie naar Kasteel Wijnandsrade. Antwoorden kun je insturen naar
het bestuur van MSC en misschien wordt er dan de volgende keer een bescheiden prijsje uitgedeeld? Mocht het
bestuur er niet uitkomen dan is het schaduwbestuur-in-ruste bereid om bij te staan.
Hier komen de vragen:
1.
2.
3.
4.

Wat is het verschil tussen een rade, rode en roede?
Hoe oud is de Lourdes grot horende bij het kasteel?
Hoeveel bewoonde appartementen telt het kasteel anno nu?
Wat is het verschil tussen restaureren, repareren en
reconstrueren?
5. Wat is het verschil tussen een los hoes en een vrijstaand hoes?
6. Met hoeveel mensen bezocht MSC het kasteel?
7. Hoeveel van de MSC-bezoekers waren jonger dan 18 jaar?
8. Hoeveel vlaaien stonden na afloop van de excursie op ons te
wachten?

Ik ben benieuwd wie de quiz gaat winnen!

Succes iedereen en tot de volgende excursie,

Geert-Jan
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Van Stroncone naar Assisi
“In het spoor van Franciscus”

voettocht van 5 - 19 juli 2016
door Julia Schmidt

Vanuit plaatselijke media was mijn interesse al eens gewekt om aan een dergelijke tocht mee te doen. In een toch
wel ver verleden, begin negentiger jaren, dacht ik al eens door dit gebied gewandeld te hebben. Toen liepen we
vaak op kaarten die niet klopten en waren ook wegen versperd of afgezet door plaatselijke jagers. Als de gelegenheid
zich voor zou doen, wilde ik dat gebied nog eens wandelend bezoeken en zo geschiedde, dacht ik.
Wegens familie omstandigheden kon ik mij pas laat aanmelden, maar er was nog plek. Ik kende niemand van het
gezelschap dat al enkele kennismakingsbijeenkomsten had gehad, maar dat kan ook een uitdaging zijn.
Vanuit Maastricht, kerk Wittevrouwenveld, startte voor mij - samen met de leider, Mattie Jeukens, pastoor van
genoemde kerk - en nog een deelnemer de tocht. Via Venlo waar ons een maaltijd wachtte, gingen we met twee
busjes (18 personen) op stap rond 14:00 uur; bagage en een hele keukenuitrusting incluis.
De reis was best vermoeiend (niet geslapen). Rond 9 u kwamen we in Stroncone aan: een piepklein burchtplaatsje
waar we op het burchtplein de koffers uitlaadden en de keukenuitrusting in de begeleidingsbus over pakten.
Het hotel lag binnen de muren en kon alleen via trapstraatjes bereikt worden; effen lekker sjouwen.
Het doel van de reis was om de verblijfplaatsen van Franciscus te bezoeken en zo een indruk te krijgen van de
belevenissen, bezinningsplekken en omzwervingen die hij door het Rietidal gemaakt heeft.
1181 - geboorte Franciscus in Assisi = 1226 ( 3 oktober) sterfdag van Franciscus in Protiuncula, vlakbij Assisi.
Het is een gebied dat hij doorkruiste en waar hij kloosters bezocht of gebouwd/gesticht heeft. Daarnaast was het
toen gebruikelijk om je als kloosterling terug te trekken in zogenaamde spello’s / specco’s, grotten ter bezinning.
De inloopwandeling op de dag van aankomst, van zo’n drie uur, startte bij een hooggelegen kloostertje met een
magnifiek uitzicht over het Rietidal: Specco di Narni. Het was even wennen aan de warmte en de inspanning, maar
het bleek een prachtige wandeling.
De eerste nacht hadden we een hotel met badkamer en we aten in het plaatselijke restaurant. Zo zouden we de
weken wel door kunnen komen, dacht ik.
De groep had bij de kennismakingsbijeenkomsten al taken verdeeld.
Zo was er ook een “levende wekker”. Om vijf uur was het opstaan geblazen en om zeven uur vertrek.
Die eerste nacht was luxe. De verdere tocht werd overnacht in kloosters, een oude camping, een museumzaal, waar
merendeels weinig of geen van de ons bekende luxe zoals toilet en douchegelegenheid voorhanden was. Drie keer
sliepen we onder de heldere hemel, steeds op ons eigen matje/luchtbed. Er was iedere dag een kookploeg die
boodschappen deed samen met de chauffeur en de bagage vervoerde.
Wij liepen met een dagrugzak. De kookploeg diende voor max. € 100 eten in te slaan en voor 18 mensen een
maaltijd op tafel te zetten, incl. het ontbijt en lunch voor de volgende dag. Niet in alle kloosters was een keuken
beschikbaar en daarvoor werd dan de eigen veldkeuken opgezet. Eén enkele keer hebben we onderweg nog eens in
een restaurant gegeten.
Op driekwart van de wandeldag konden we uitzien naar de volgbus, die ons dan
opwachtte met enige versnaperingen, met name water, fruit en koekjes. Had je het
dan wel gehad die dag, dan kon je besluiten in te stappen om het laatste deel van de
wandeling met de bus af te leggen.
Door de dag heen landden we, indien mogelijk, ook wel eens bij een koffiebarretje,
maar in de bergen was daar geen sprake van. Het was vaak warm en inspannend. Er
bleken heel wat hoogteverschillen te overbruggen, maar eenmaal boven werden we
met een prachtig uitzicht beloond.
De verrassingen die ons in het vooruitzicht werden gesteld, waren de waterbronnen
waar iedereen zich rap met blote benen in begaf om de warmte even af te leiden.
Bij de start (Venlo) van de tocht kreeg ieder een boekje, “blauwe boekje”, uitgereikt, met de aantekening dat je dat
altijd paraat moest hebben. Overpeinzingen, gedichten maar vooral de liederen uit dat boekje zijn meermaals ten
gehore gebracht. Of we ons nu in een kerk, het bos, de wei of de stad bevonden, bij de rustmomenten hoorde een
lied! Hoe dat klinkt met 18 mensen die niet allemaal de wijs kennen, het laat zich raden maar de intentie was niet
minder.
Iedere ochtend voor vertrek werd een kaars gebrand en een lied gezongen; daarnaast gaf een van de deelnemers
een overdenking voor de dag mee. Op de rustdag werd door onze voorman/pastoor een korte mis gehouden.
De dagen duurden soms best lang en waren zwaar, door warmte en inspanning. Toch hadden we iedere keer weer
energie om na een opknapbeurt, soms alleen een bakje koud water, weer gezellig aan te schuiven bij het avondeten
en met elkaar de dag door te nemen.
In de kloosters ontmoetten we soms wel de bewoners, maar vaak ook niet. Een enkele keer vierden we de vespers
mee.
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De groepssamenstelling was divers. De jongste was begin vijftig en de oudste begin zeventig. Man en vrouw waren
redelijk verdeeld. Er was één echtpaar bij. De meeste kenden elkaar wel van eens zien, een koor of waren al eens
eerder mee geweest. Sommigen hadden veel, anderen weinig wandelervaring. Een enkeling moest daarom bij
de inspannendste delen verstek laten gaan. Geen probleem. De groep bleek soepel en veerkrachtig, behulpzaam en
wist elkaar te waarderen en vooral veel plezier met elkaar te maken.
We kwamen op gedenkwaardige plaatsen:











In Grecchio waar de eerste (levende) kerststal werd gemaakt door Franciscus. Het dorp stond vol met
kerststallen en in het klooster bleek een enorme verzameling uit de hele wereld tentoongesteld.
Wij landden onderweg bij het klooster van Mundo X, waar ex-verslaafden in onderlinge steun en geloof soms
jaren verblijven om van hun verslaving af te komen. Men was er volledig zelfvoorzienend.
Of gewoon een nonnenklooster dat op onze weg lag, waar we dan op koel water, schaduw en een mooie
locatie getrakteerd werden. Onze voorganger doet deze tocht al jaren, dus wist zijn adresjes wel. Wij zongen
als dank een lied en gaven een Edammer kaasje af.
Het klooster van de Clarissen in Monte Falco (Valkenburg): een prachtig plaatsje met mooie oude fresco’s
in een kerk die als museum dienst deed. Vertrekkend uit Monte Falco plensde het van de regen. In een
volgende plaats was een wijnproeverij gepland. Ik had die dag de kookbeurt - hoe kon de
Voorzienigheid mij zo beschermen? - dus hoefde ik niet te wandelen. Het werd een “natte” maar heel
gezellige proeverij in een piepklein etablissement en het smaakte uitstekend.
De kloosters die tegen de rotswand aangebouwd waren; de museumzaal waar we overnachtten omdat de
plaatselijke sportclubaccommodatie vervallen bleek. We hadden één toilet. Wel geweldige (erotische)
muurschilderingen.
Kerken die honderden jaren oud waren.
En de laatste nacht onderweg in een buurthuis, twee toiletten en twee wastafels. De keuken onder een zeil
en allemaal in een en dezelfde ruimte de nacht doorgebracht.

De laatste touretappe naar Assisi was winderig en koud. Daar hadden we voor het eerst een vest en jack nodig. Het
was prachtig over de flanken van de berg met het einddoel Assisi in het vizier. Toen we daar aankwamen had de
zon weer de overhand en kon de extra kledinglaag weer uit. We overnachtten daar in een pension met meerderen
op een kamer midden in Assisi.
In Assisi waren we twee dagen. We verlieten Assisi ook weer te voet over een
pad dat samengesteld was met de namen van mensen die (financiële)
ondersteuning hebben geboden bij de wederopbouw na de aardbeving.
Aan de voet van Assisi ligt een grote basiliek die over een klein kerkje heen
gebouwd is. In dat kleine kerkje is Franciscus gestorven, Portiuncula.
Het laatste etappe punt was La Verna, een stukje noordelijker, waar we met
de bussen heen reden. Het is de plek waar Franciscus de stigmata heeft
ontvangen. De monniken daar houden al 400 jaar elke dag een processie naar
de plek waar hij die ontving. Apart om dat mee te maken.
Hoe vind je de route? De route is gemarkeerd hoewel je moet weten waarmee en er waren trajecten waarbij de
snoeischaar tevoorschijn moest komen om het struikgewas weer doorgankelijk te maken; heeft ook wel wat. Druk
belopen is de route dus niet. De route wordt aangegeven met het zogenaamde Tau teken.
Wat heeft het mij gebracht?
=
=
=
=
=

Een prachtige, inspannende, mooie wandelervaring.
Veel mooie landschappen, kerken, kloosters, steden en dorpen.
Het ontmoeten van nieuwe mensen.
Daarmee deze veertien dagen delen was eveneens een geweldige leuke en spannende ervaring.
Je zelf tegen komen als die heuvel/berg toch wat hoger, zwaarder blijkt dan je dacht, maar het uiteindelijk
toch weer halen.
= De zorgzaamheid die je ontmoet en die jezelf kunt geven.
= De bewondering die je krijgt voor het Franciscaanse leven in
de tijd van Franciscus zelf.
= De gesprekken die je onderweg hebt met je mede-tochtgenoten
over hun leven en drijfveren.
Was het ook het gebied dat ik al eerder bezocht, nee!
Behoudens het klooster La Verna herkende ik niets.
Maar ook dit was een onvergetelijke ervaring in het prachtige
Italië.
Julia Schmidt
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Even aandacht voor….

HANNY PRICK

Serie interviews door José Smeets
Editie 10 - april 2017
Kort geleden heb ik een gesprek gehad met een lid van Maastrichtse Ski Club:
Hanny Prick. Tijdens een gezellig onderonsje stelde ik haar de volgende vragen:
Hoe ben je lid geworden van MSC en wanneer?
Tijdens mijn werk op de Universiteit van Maastricht kwam ik in gesprek met Gerda van der Pol. Zij is al jaren lid
van MSC en vertelde mij dat ze elke week ging trainen. Ik kende de club niet. Gerda vertelde zo enthousiast over
de trainingen en de medesporters, dat ik ook interesse kreeg. Ik ben een keer gaan meesporten en dat beviel zo
goed, dat ik lid werd. Ik ben lid geworden op 25 oktober 1996.
Bij welke groep train je?
Dat was nog even puzzelen in het begin. Ik ben begonnen bij de groep van Ton Martin en later ben ik overgestapt
naar de groep van Betty Heinen.
Vind je gymnastiek belangrijk?
Heel belangrijk. Ik heb een zittend beroep, waarbij ik uren achter de computer zit. Dan is het heel belangrijk dat je
regelmatig sport en oefeningen doet voor o.a. nek en rug. De Uni propageert ook dat we meer lopen tijdens het
werk. Je hebt geen printer meer op je kamer, geen prullenbak en ook voor koffie moet je de gang op. Dat zijn
kleine beetjes die helpen, maar sportief bewegen vind ik toch het belangrijkste.
Wat me steeds is bijgebleven, is de training op de eerste woensdag van de maand. Dan moesten we de Coopertest
lopen. (12 minuten hard lopen op de atletiekbaan om zoveel mogelijk rondjes te halen). Agi Jenke, die helaas is
overleden, hield dan de tijd bij en ze gaf iedereen persoonlijk zijn of haar tijd door. Zo wist je dan of je op het
schema liep dat je wilde halen. Deze test is jaren geleden afgeschaft bij MSC.
Waar werk je?
Zoals ik al zei, werk ik sinds 1982 bij de Universiteit van Maastricht, Geneeskunde faculteit F.H.M.L. in een
administratieve functie.
Ga je ook op skivakantie?
Ja, ik ga elk jaar mee met de skireis van AZM. Nu MSC geen (alpine ski) clubreis meer organiseert, vind ik dit een
goed alternatief en er gaan steeds meer MSC-leden mee.
Wat is je mooiste ervaring bij MSC?
MSC is een vriendenclub. Als je een tijdje niet geweest bent en je
komt weer terug, dan is het of je in een warm bad komt. Het is
een club van hartelijke mensen die betrokken zijn bij het wel en
wee van de leden onderling.
Daarnaast was het krijgen van het speldje voor 10 jaar
lidmaatschap heel mooi. Een van de bestuursleden had zich
verdiept in mijn historie en de warme woorden die er gezegd
werden, deden goed.
Heb je nog andere hobby’s?

Vóór de training in Jekerdal

MSC

Ja. Ik ben 3 jaar geleden begonnen met golfen. De eerste
maanden vond ik het niet zo leuk. Ik dacht dat leer je nooit.
Dat tegen die bal aan slaan, is niets voor mij. Maar na een jaar
begon ik het leuk te vinden. Het is ook een gezellige sport.
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Het spelen van 18 holes duurt ongeveer 4 tot 4,5 uur. Daarna ga je gezellig naar het clubhuis om wat na te praten
onder het genot van een drankje.
Blijft MSC bestaan?
Wat betreft het voortbestaan van MSC heb ik wel twijfels. Er moeten jongere leden komen om de club levend te
houden. Ik heb wel eens gedacht dat de nieuwe hype “boot camp” heel veel lijkt op de training die Betty geeft in
de zomer. Is het misschien een idee om de naam van de club te veranderen in Maastrichtse Boot Camp Club? En
de trainingen daar nog wat meer op aan te passen? Het is wellicht de moeite waard om daar onderzoek naar te
doen en krijgen we meer jongere leden.
Zou je een bestuursfunctie ambiëren?
Zo lang ik werk heb ik daar geen tijd voor. Ik ga regelmatig op reis voor
mijn werk en ben dan langere tijd niet beschikbaar voor MSC. Ik wil wel
meewerken aan een bepaald evenement zoals b.v. het organiseren van
een jubileumfeest.
Welk advies zou je MSC willen geven?
Ik wens het bestuur alle goeds en
dank je wel voor het vele werk dat ze
verrichten.
Hanny, bedankt voor het leuke gesprek.
Maastricht, april 2017.

José Smeets

Dinsdagmiddag, 28 maart - Nordic Walking met Jacques Mulders
Nadat we in het Cannerbos genoten hadden van weelderige tapijten
witte bosanemonen in volle bloei en bosranden vol geel speenkruid
werden we bij het Milleniumbos verrast door een fraai gevlochten
paard met wapperende manen.

MSC
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9 april 2017

37e NN Marathon Rotterdam

Mirjam Weemhoff

finisht in 3:57 !

Verslag van Mirjam:
Mijn trainingsschema begon op zondag 15/1/2017. Vanaf die dag heb ik een
streng strak schema van 4 x per week trainen, afwisselend interval, tempo,
rustige duurloop, tempo duurloop, krachttraining en wat er nog meer te
bedenken is.
Het wordt mijn 4e marathon en tot nu toe neem ik me iedere keer voor om
me aan dit trainingsschema te houden, maar het is de eerste keer dat het
me daadwerkelijk lukt om 3 a 4 x per week te trainen.
We hebben een gezellige trainingsgroep met wel 15 deelnemers, wat
stimulerend werkt om deel te nemen aan alle trainingslopen.
Ik heb deze keer zelfs 4x een lange duurloop van 30-34 km in de benen.
Ik voel me dan ook best goed voorbereid voor de grote dag op zondag 9
april. Gek genoeg komen er dan toch in zo'n laatste week voor de marathon
allerlei twijfels en kleine pijntjes, die angst voor blessures en uitval voor de
marathon oproepen.
Het weerbericht en de buienradar stuiteren heen en weer in de 2 weken
voorafgaand aan de marathon, maar in de laatste week neemt de verwachte
temperatuur elke dag toe met enkele graden, tot uiteindelijk
een verwachte temperatuur van 21 graden.
Ik neem mijn pet mee met de grootste zonneklep en twijfel tot het laatst wat nu toch het beste shirt zal zijn.
Dan sta ik daar in het startvak, Lee Towers zingt ons toe. You never walk alone, en zo is het, de hele route loop je
achtereenvolgens in verschillende groepjes, totdat je moet lossen of zelf gelost wordt.
Het hele parcours is het een feest. Langs de kant staan overal
mensen met grappige aanmoedigende borden en
spandoeken. Wat een inzet van al die vrijwilligers die je
lachend drankjes geven en sterkte toewensen.
Vanaf 30 km wordt het heel erg zwaar. Er staan mensen
langs de kant met grote opgeblazen plastic hamers de man
met de hamer uit te beelden. Ze hebben kennelijk ervaring.
Vanaf 32 km voelt het mentaal beter, kan ik mijn tempo weer
wat vasthouden, dan begint het af tellen van de laatste 10
km. Bij het 40 km punt zie ik dat ik nog 14 minuten de tijd
heb om binnen de 4 uur te finishen, dat moet kunnen.

Vier stralende medaillewinnaars:
Dick Haan, Linschoten
El Hombre Folkerts, Amsterdam
Mirjam Weemhoff
André Postema
André Postema

MSC

4:17:13
4:27:22
3:57:17
3:22:27

Na 3.57 uur passeer ik de finish. Even is er niets anders
dan blijheid en een enorme vermoeidheid. Na 30 minuten
heb ik al mijn loopmaatjes gevonden en strompelen we naar
een terras voor een heerlijk drankje op het terras.
Behalve alle ervaringen tijdens de loop komen we al snel op
de vraag wat onze volgende marathon zal gaan worden.
Proost!
Mirjam
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Atletiekbaan Jekerdal

Van de Gemeentelijke afdeling Maastricht
Sport hebben wij bericht ontvangen dat de
atletiekbaan en daarbij behorende
voorzieningen van Sportpark Jekerdal dit jaar
worden gerenoveerd.
Hiermee zal gestart worden op maandag 17 juli
2017. Op dit moment is nog niet geheel
duidelijk hoeveel tijd de renovatie in beslag zal
nemen, maar de verwachting is tussen de 6
weken en 8 weken. Dat betekent dat er in die
periode geen gebruik mogelijk is van de
atletiekbaan en het middenterrein.

MSC
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Varia-middag

Théâtre Royal de Wallonie

op 15 juni 2017

Gaat het deze keer lukken? Het bezoek aan het operagebouw van Luik ?
Drie maal is scheepsrecht. Ook in Wallonië denken wij.
Op donderdag 15 juni 2017 brengen wij een bezoek aan het Operagebouw aan de Place de l’Opera. De rondleiding door het gebouw begint
om 14.30 u en duurt 1,5 uur. Wij verzamelen daartoe voor het gebouw
aan de rechterkant. Wees bijtijds aanwezig.
De kosten zijn € 5,00 p.p. en het vervoer er naar toe gaat op eigen
gelegenheid met aandacht voor carpoolen. Carpoolers komen bijeen op
de parkeerplaats van sportpark Jekerdal.
Introducees zijn welkom en betalen ook € 5,00 p.p. met dien verstande
dat MSC-ers voor gaan.
Het maximum aantal deelnemers is 25.
Aanmelden, liefst per e-mail bij Paul Houx (houxph@kpnmail.nl) of per telefoon/sms (0650528856) met de
vermelding of je gebruik wilt maken van carpoolen uiterlijk 1 juni a.s.
Tot in het begin van de 19e eeuw dromden de Luikse liefhebbers van theater en opera samen in de barakken
op de Batte. Rechtstaand en bij kaarslicht woonden zij de voorstellingen bij. Deze precaire en oncomfortabele
omstandigheden verbeterden aanzienlijk in 1820 met de inhuldiging van de koninklijke schouwburg van Luik
die nu de koninklijke opera van Wallonië huisvest.
Ontdek de schitterende theaterzaal en de recent gerenoveerde coulissen en bemerk hoe ze is geëvolueerd en
aangepast om in te spelen op de behoefte van de opvoeringen en de ensceneringen van vandaag.
Bij goed weer kunnen wij wellicht van een verbluffend mooi zicht op het stadscentrum genieten.

Paul

Gala-Benefietconcert Clarinet Choir Schinveld - 2 april 2017 - Sint Dionysiuskerk, Schinnen
Als beschermheer van het Clarinet Choir Schinveld ontvingen MSC-leden van Frans Beckers een uitnodiging voor
dit concert ten bate van de Stichting Papageno, opgericht door dirigent en violist Jaap van Zweden en echtgenote,
voor de opvang en begeleiding van autistische jongeren.
Lou de Sterke, Zjèr en ik wilden dit graag meebeleven. Een klarinetconcert is toch wel even anders als een
symfonisch concert. Het 17 muzikanten tellende klarinetorkest, omvat es-klarinet, besklarinet, altklarinet,
basklarinet en contrabasklarinet. Door deze diverse klarinetten heeft dit ensemble de mooie klank van een miniorkest. Maar eerlijk gezegd was het toch even wennen aan deze speciale klanken.
Maar snel waren we helemaal in de ban van de prestaties van het orkest o.l.v. Gerrit Hols en de Limburgse
solisten: sopraan Veronique Meuffels en tenor Martin Hurkens. Ze wisten alle aanwezigen aan hun kerkstoel
vast te kluisteren. Heerlijk was het.
Het concert bracht voor de Stichting Papageno € 2.345,- op dank zij de pro-deo optredens van orkest en gastsolisten. De symbolische cheque werd overhandigd door Mevr. Odile Wolfs, burgemeester van Onderbanken, aan
de heer Pascal Rijnders, directeur van de Stichting Papageno.
Het tv-programma Blaaskracht van L1 zal op 6 mei (18 u.) en 7 mei (11, 13 en 15 u.) aandacht geven aan dit
mooie concert.
Frans, hartelijk dank voor je uitnodiging!

MSC

Elle
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Promotie Mala George Otieno
Maastricht University

22 maart 2017

Supervisor: Prof. Dr. G.J. Dinant

Op 16 maart jl. kregen wij van Geert-Jan een uitnodiging voor
de verdediging en promotie van de heer Mala George Otieno.
Beste vrienden en bekenden,
Op woensdag 22 maart om 14:00 uur promoveert Mala Otieno George in
de Aula van de Universiteit Maastricht (Minderbroedersberg 4-6).
Een aantal jaar geleden gaven ondergetekende en zijn collega uit Maastricht een aantal workshops in Ethiopië, in
Mekelle om precies te zijn. Tijdens die workshops viel één persoon erg op: Mala. Mala legde met zijn vragen en
opmerkingen steevast de vinger op de juiste plek. Via een mooi betoog, want Mala komt uit Kenia, waar bijna
iedereen een prachtig verhaal kan vertellen. Na de workshop benaderde Mala ons met de vraag of wij hem wilde
bijstaan bij het krijgen van een Nuffic beurs, die hem in staat zou stellen bij ons te promoveren. Die beurs kreeg
hij en zodoende konden we aan de slag.
Nu mag hij binnenkort zijn proefschrift verdedigen in Maastricht. Zijn onderzoek gaat over de diagnostiek bij
tuberculose in Ethiopië. Tuberculose komt nog steeds heel veel voor in Ethiopië en dagelijks overlijden veel
mensen aan de gevolgen ervan. Dure diagnostische apparatuur kunnen de Ethiopische ziekenhuizen zich niet
veroorloven, dus wordt er gewerkt met redelijk basale diagnostiek. Die basale diagnostiek is verre van valide, dus
veel patiënten krijgen nooit een sluitende diagnose. Maar ze moeten wel behandeld worden, want ze zijn duidelijk
ernstig ziek, maar met welke medicatie dan? Ga je patiënten, die alle symptomen van TBC vertonen, maar bij wie
alle testen negatief zijn, toch intensief behandelen met TBC medicatie? Met deze vragen worstelen Ethiopische
artsen bijna elke dag. Mala’s onderzoek heeft dit diagnostische dilemma in kaart gebracht en hij komt met goede
suggesties voor mogelijke oplossingen.
Uiteraard is iedereen van harte welkom om de promotie bij te wonen. Mala heeft de meeste tijd van zijn
promotieonderzoek doorgebracht in Ethiopië, dus het grootste deel van zijn vrienden en familie kan zijn promotie
niet bijwonen. Hij zal het dus zeer waarderen als je aanwezig kunt zijn bij zijn verdediging.
Mvg. Geert-Jan
Dat aan de oproep door vijf MSC-ers gehoor werd gegeven,
werd bijzonder op prijs gesteld. Als je verdediging en promotie
na het vele veldwerk, studies en academische drempels ook wat
belangstellenden oogsten, is dat een waardevolle ervaring.
Met de hoop dat de suggesties en inzichten in de studie van
Mala George Otieno de tbc-patiënten in Ethiopië snel ten goede
komen, wensen wij hem veel geluk!
Dank aan Geert-Jan voor de foto’s van deze mooie middag bij
de Universiteit van Maastricht aan de Minderbroedersberg.

MSC
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Wandelingen 23 april rond Bunde

Lange wandeling met Martin Butink

Korte wandeling met Corrie Mommen en Elly van den Essen
Deze zondag bleek een buitengewone wandeldag: de wandelingen brachten ons door zeer gevarieerde loofbossen
met pittige hellingen, maar ook door velden en weilanden.
En de Limburgse natuur liet zich op zijn mooist zien.
De voorjaarsbloeiers waren in groten getale te
bewonderen. Voeg daarbij het feit dat het weer
meewerkte: geen regen en een aangename
wandeltemperatuur. Hooguit af en toe een
voorjaarsbries, die de neuzen wat opfriste.

De routes verschilden in flora: kon je tijdens de lange wandeling al volop tussen de bedden daslook kuieren, in de
korte wandeling waren deze planten nog groen.
In beide routes was er tijd om even op verhaal te komen in
een warm horecalokaal. Tegen vijven was ook de tweede
groep present in Restaurant Pastalia, voor een drankje en
een hapje.

Martin, Corrie en Elly

dank voor het grote genieten!
De volgende wandelingen zijn gepland voor 11 juni a.s.

MSC
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