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Agenda:
november
2 vrijdag
november
4 zondag
december
9 zondag
december 16 zondag
januari
9 woensdag
januari
24 donderdag
februari
1 vrijdag
februari
2-9 za-za

Varia-middag - Museum Sjoen Limburg, Maastricht
72e ENCI-Bergloop 11 u. korte cross, 12 u. lange cross
Eindejaarswandelingen
Mescherbergloop
Nieuwjaarsborrel, 21.15 u. Sportcafé Jekerdal
diner Athos
Varia-middag
langlaufreis Dobbiaco, Pustertal

>>

woensdagavond van 20.15 – 21.15 u. conditietrainingen
in en rond Sportpark Jekerdal aan de Mergelweg, Maastricht
ski- en langlauftraining o.l.v. Betty Heinen
hardlooptraining
Nordic Walking-training o.l.v. Jacques Mulders en Marcel van de Ven

>>

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. De eerste zondag van de maand start deze
training vanaf het Statieplein in Kanne; overige zondagen vertrek telkens vanaf een
wisselend startpunt. Verdere informatie wordt graag verstrekt door Gerard Hermkens,
gerardhermkens@home.nl, 06 53 94 77 30.

Seizoenopening Vaals 19 augustus

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

MSC CONVOCATIE -

1 NOVEMBER 2018

1

Inhoud:
Pag. 1
2
3
4
5
6
7

Agenda drie maanden en trainingsschema
Inhoudsopgave, voorwoord Julia Schmidt
Taakverdeling MSC 2018-2019
MSC-clubagenda 2018-2019
Wandelen rond Berg. 5 augustus; verslag Julia Schmidt
Algemene ledenvergadering, 10 augustus; jubilaris Gertien van Hilvoorde, huldiging door Julia Schmidt
Jubilaris Mieke Stax, huldiging van Leo Schmitz (door Paul Houx);
jubilaris Mirjam, huldiging door Nico Ummels
8 Seizoenopening Vaals, 19 augustus, verslag Julia Schmidt
9 Varia-middag 7 september, Minigolf Monte Nova, verslag José Smeets
10 Preview Ironman, 4 augustus, verslag Julia Schmidt
11 Vrije nieuwsgaring: Heuvelland vierdaagse en aanbieding wandelschoenen van Marlou van den Berg
12 Uitnodiging Varia-middag 2 november: museum Sjoen Limburg door Betty Heinen
Diner bij “Athos” 24 januari 2019
13 Wandelweekend Ruhrtal, 21 – 23 september, verslag Jeu Lambrichts
14 Varia-middag 5 oktober, Kunradersteengroeve in Voerendaal, verslag Sonja Vissers

Voorwoord van Julia Schmidt
Heet, heter, heetst.
Dat was het en het lijkt nog steeds niet op. Iedere dag spoort het ons weer aan om op stap te gaan en ons buiten
te vermaken. Dat lukte afgelopen tijd dus met bijna alle activiteiten van MSC. Slechts één Varia-middag (minigolf)
in juni niet en aan het einde van het wandelweekend werden we getrakteerd op een verfrissende en forse
regenbui.
En nog steeds duurt het voort alsof het niet op kan. Hoop dat het aanzet is voor een mooi winterseizoen want daar
zijn we ons zo langzamerhand al weer voor aan het opmaken.
De trainingen richten zich weer op het winterse gebeuren en de langlauftocht is alweer gepland en hoopt op een
groot deelnemers veld.
Ondertussen bracht ons de ledenvergadering aan het einde van seizoen 2017/2018 veel enthousiasme van de
leden bij het wel en wee van MSC. Het is inspirerend te zien hoe iedereen betrokken is en deelneemt aan alles wat
MSC te bieden heeft.
Om nog maar eens een extra uitdaging aan te gaan ging ik eind augustus nogmaals mee op pelgrimstocht met
Mattie Jeukens (pastoor OLV Lourdes, Wittevrouwenveld). Een tocht van 10 dagen door het Italiaanse landschap
van Bologna naar Florence. Ik zal er nog wel een pagina aan wijden in een van de komende convocaten.
En daar slaat dus de titel van dit stukje, heet, heter, heetst op. Want buiten forse afstanden, gemiddeld 25 km per
dag en het tempo was het heeeeeeeeeeeeeeeeeel heet. En waarom gaat een “normaal’ mens dat dan doen.
Uitdaging noem ik het maar.
Kan ik dat nog? Nou het lukte, maar het was afzien. Maar niet alleen de lichamelijke inspanning is de uitdaging om
hieraan te beginnen. Het geeft namelijk ook heel veel gezelligheid, plezier, saamhorigheid en er voor elkaar zijn.
Ook dat levert zo’n tocht je op.
Hoewel MSC een club is waarin mensen elkaar al jaren kennen en meemaken, is het ook hier de verbondenheid die
de club geeft. Er voor en met elkaar zijn op momenten dat we plezier maken maar ook als we (even) niet mee
kunnen (doen). Ik hoop dat we ook het komende seizoen weer op deze manier met elkaar op weg gaan en
genieten van alles wat we met elkaar beleven.
Julia.
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Taakverdeling 2018-2019
Bestuur:
Julia Schmidt

Leden:

voorzitter

langlaufen

contact Gemeente

Paul Houx
Frans Beckers

contact SF Jekerdal
contact lopersgroep/

trainers

Nico Ummels

Betty Heinen
Jacques Mulders
Marcel van de Ven

Annemie Bruls

Elle Daemen

penningmeester
contact fietsdag

contact
lopersgroep

Nico Ummels

secretaris

Varia-team

Gerrie Boersma

convocatie

Betty Heinen

website

Paul Houx
Lou de Sterke

Marcel van de Ven

contact trainers

Kiky van de Ven

contact wandelleiders
contact Varia-team/

wandelleiders

Gerrie Boersma

Elly van den Essen
Gertien van Hilvoorde
Harrie Hutschemakers
Corrie Mommen

Gerrie Boersma

Varia-team
contact Sportcafé
Nieuwjaarsborrel
hieringe biete

fietsdag

alle bestuursleden
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Agenda 2019
januari

februari

woensdag

nieuwjaarsborrel

17

9

donderdag

bestuursvergadering

24

donderdag

dineren bij Athos

vrijdag

Varia-middag

za-za

langlaufreis Dobbiaco, Pustertal

1

vrijdag

Varia-middag

5

dinsdag

carnavalsdinsdag - training vervalt

6

woensdag

hieringe biete

5

vrijdag

Varia-middag

14

zondag

wandelingen

18

donderdag

bestuursvergadering

1
2-9

maart

april

mei

3

vrijdag

Varia-middag

juni

6

donderdag

bestuursvergadering

7

vrijdag

Varia-middag

9

zondag

1e Pinksterdag, trainen Kanne

16

zondag

wandelingen

23

zondag

fietsdag

29

zaterdag

merci-moment

25

donderdag

bestuursvergadering

4

zondag

wandelingen

9

vrijdag

Algemene Ledenvergadering

18

zondag

seizoenopening

6

vrijdag

Varia-middag

donderdag

bestuursvergadering

vrijdag

Varia-middag

donderdag

bestuursvergadering

za-zo

wandelweekend Manderfeld

juli

augustus

september

12
oktober

4
24
26-27

november

1

vrijdag

Varia-middag

december

8

zondag

eindejaarswandelingen

De clubagenda tot eind 2019 kan ook altijd geraadpleegd worden op onze website.
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Zondag 5 augustus

Wandelen Berg—Bemelen—Berg

Zonovergoten, maar dan ook zodanig dat de wandeling moest worden aangepast
om te voorkomen dat zelfs “doorgewinterde” MSC-ers zouden stranden als
uitgedroogde pakketjes!! De wandelleiders hadden dit geweldig aangevoeld en
organiseerden een uitgekiende wandeling die voorkwam dat zulks geschiedde.
Start om 9:30 u. bij Café ‘t Vóske in Berg en Terblijt. De rand van het plateau
werd opgezocht en daarmee ook veel schaduwzijden en bosschages. Zelfs een
mooi meer bleek nog lang niet opgedroogd.
Een lange stalen trap was een goed neembaar obstakel waarna we een prachtig uitzicht op de Curfsgroeve
hadden. Veel bomen, struiken en bloemen bleken al in herfstsfeer te zijn vanwege hitte en daardoor ontstane
droogte. Filosoferen over hoe het nu verder moet met de aarde(!?) bleek een dankbaar gespreksonderwerp. De
oplossing?
Mooie uitzichten op Maastricht, Pietersberg. Af en toe een drinkpauze om het gestel op temperatuur te houden,
waarvoor meestal mooie uitzichtpunten of schaduwrijke bomen werden uitgekozen, perfect. Een mooie plek vlak
voor de caféstop net boven de Bemeler grotten.
De Bascule, die nu niet Roemers eetcafé heet, was
een prachtige rustplek met drank en nog net een
stukje vlaai!!
Vandaar via het bospad richting Mariagrot, die we
niet aandeden, om dan uit te komen boven op het
plateau.
Ondertussen werden wij vermaakt door de IRONMAN
triathlon, wat een “uitslovers”!! Maar wel respect
hoor!!

Het laatste stuk van de wandeling voerde ons eveneens
door lommerrijke laantjes en langs rotspartijen totdat de
toren van Berg weer in zicht kwam.
Voor de liefhebbers was er de mogelijkheid om zich tegoed
te gaan doen aan een maaltijd bij het restaurant “de Potkachel”.
Wat ze daar voor elkaar kregen, verbaasde ons allen: het smaakte,
was meer dan voldoende en de kosten waren ongelooflijk.......... .. laag!!
Wandelleiders en met name Gertien, namens alle deelnemers bedankt:
het was midden in de roos!!
Julia
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Algemene Ledenvergadering

10 augustus 2018

Het was een geanimeerde ledenvergadering met een grote opkomst. Goede suggesties, nieuwe ideeën, vragen en
opmerkingen. In de conceptnotulen, die als bijlage bij deze convocatie worden gevoegd, is de vergadering aan het
papier toevertrouwd. Aan- en opmerkingen zijn welkom bij het bestuur: stuur een mailtje hierover naar het
clubsecretariaat – info@maastrichtseskiclub.nl. Alvast dank.

Huldiging jubilarissen: Gertien, Mieke en Mirjam

Gertien,
Veertig jaar lid van een en dezelfde club daar moet een
band mee zijn. Die bleek er te zijn. Je startte met een
kennismaking bij de trainingsgroep, weliswaar had je geen
schoenen bij je, maar daar had je Mieke voor, die je
terplekke een paar kon lenen. Het beviel en je bent dus
niet meer weggegaan.
In die 40 jaar zijn je kinderen groot geworden en werd je
zelfs oma.
Naast je werk in de gezondheidszorg was je een tijd
secretaris van MSC. Je deed mee aan skivakanties en
bergtoeren.
Een keer wilde je ook wel eens gaan langlaufen. Tsjechië
stond op het programma van de club. Het was een heel
gezellige week en we hadden veel plezier maar de sneeuw
liet het afweten. Dus echt goed langlaufen blijft mogelijk
nog een wens die je bijvoorbeeld volgend jaar nog wel zou
kunnen verwezenlijken!!
Verder ben je een bezige bij: je wandelt, fietst en bent altijd in de weer.
Je hebt vele jaren vakanties voor ouderen begeleid door heel Europa.
Nadat je weer alleen kwam te staan, deed je veel activiteiten met de club van alleenstaanden. Het was daar dat je
Jeu ontmoette en met hem nu het leven deelt. Hij laat zich ook wel eens bij de MSC-activiteiten zien en doet dan
enthousiast mee.
Met mij heb je in 1990 de Tour du Mont Blanc gelopen, een apart avontuur en heel spannend. Het was een
prachtige bergtocht met ook wel wat hindernissen maar met een rum cola kwamen we er goed doorheen!!
Die tocht overdenkende en ook de informatie over je start bij MSC begrijp ik dat jij een speciale relatie met
schoenen hebt. Toen we namelijk op weg gingen naar de Mont Blanc en jij bij mij voor de deur werd afgezet,
bleek dat je je schoenen was vergeten.
Voor MSC ben je een trouw en actief lid en dat bleek maar weer toen je je onlangs als wandelleider aangemeld
hebt; heel fijn.
We gaan nog graag en veel met je op stap met of zonder schoenen!!
Gertien, dank voor je inzet, gezelligheid en vriendschap binnen de MSC-club.
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Beste Mieke, Hier sta je dan voor de huldiging van je 40 jaren
lidmaatschap bij MSC. Time flies. In 1978 heb je het besluit
genomen om toe te treden tot de Maastrichtse Ski Club en gezien
je nog steeds lid bent, heb je daar geen spijt van gekregen.
Ik leerde je kennen toen ik toetrad tot MSC in 1992 en zag in de
kantine, die door veel leden werd bezocht, een mevrouw staan
met een sigaar en glas wijn, ja dat was Mieke.
Je was best wel actief in de club en bij veel activiteiten aanwezig.
Van 1992 tot 1998 zat je in het bestuur, waar ik in 1994 ook bij
kwam. Samen zaten we ook in de feestcommissie voor het 25e
jubileumjaar van MSC in 1995 waar jij onder andere voor de
speldjes hebt gezorgd, al kwamen ze wat te laat.
In die tijd werden vergaderingen altijd bij een van de
bestuursleden gehouden, zo ook een keer bij Mieke die nog altijd in de verhuismodus stond aan de dozen te zien
maar dat was geen obstakel.
Als het nodig is kan de club altijd een beroep op je doen voor het helpen bij evenementen of organiseren.
Berg-toeren deed je ook met de club en wel in 1993 en 1994. Je was wel eens wat kwijt tijdens zo een Tour maar
dan waren de leden wel bereid om te helpen en je rugzak te doorzoeken. Daar kwamen dan ook spullen
tevoorschijn die anderen kwijt waren, lachen.
Als professor (is mij verteld) in de Franse taal gaf je les aan de middelbare school, maar dat is alweer enige tijd
geleden. Je bent zeer sociaal en dat heb je zeker bewezen toen je Agi, ons erelid, hebt verzorgd tijdens haar
laatste levensfase.
Nu ben je alweer een hele tijd samen met Guus, die door jouw toedoen ook lid is geworden en verblijven jullie
vaak in Zwitserland waar al veel leden zijn uitgenodigd voor een bezoekje. Wat worden die gasten dan door jullie
verwend.
Maar als jullie in Maastricht zijn dan wordt het glaasje wijn op de woensdagavond na de training niet overgeslagen.
Volgens mij heb je wel de sigaar afgezworen.
We hopen dat je nog lang lid mag blijven.
Proficiat, Leo
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Beste jubilaris Mirjam,
Tien jaar geleden, in het najaar van 2007, zagen we je voor het eerst
op de training van MSC samen met je partner André. Jullie wilden wel
eens zien hoe de trainingen in de lopersgroep er aan toe gingen. André
vond het na enkele weken wel genoeg, want het ging hem niet hard en
fanatiek genoeg.
Maar jij vond het wel een gezellige groep waar je onder het lopen ook
nog op een ontspannen manier een praatje kon maken. En die
keuvelende gesprekken zijn er voldoende geweest, zeker nadat er door
jouw toedoen nog enkele dameslopers bij de groep Lammer en later
Lonkhuijzen bij kwamen.
Maar bij keuvelen is het niet gebleven, want al doende werd jij telkens
fanatieker want je ging niet alleen 10 Engelse mijlen maar ook halve
marathons lopen. Maar de ultieme uitdaging was toch om de hele marathon te lopen en toen dat ook nog redelijk
goed ging, wilde je hem ook nog onder de vier uur lopen. Dat is je het vorig jaar met je vierde marathon gelukt in
een tijd van 3.57 uur.
Mirjam we zijn vereerd dat we jou met je vier marathons in ons midden hebben, want zover ik weet heeft nog
geen enkele MSC- vrouw er meer dan twee gelopen. Wel evenaar je het record van onze oud-trainer Gert die er in
een grijs verleden ook vier heeft gelopen. Indien we een vlaggendrager voor MSC nodig hebben dan ben jij
gegarandeerd onze eerste keus.
Maar niet alleen om je loopprestaties waarderen we je, want door je enthousiasme en warme uitstraling naar je
clubgenoten word je door ons allen geapprecieerd.
Mirjam we vinden het dan ook een heugelijk feit dat we je met je 10-jarig jubileum mogen huldigen en dat je nog
veel jaren bij MSC de vlaggendrager mag zijn.
Mirjam gefeliciteerd!
Nico Ummels
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Seizoenopening 19 augustus
Verslag: Julia Schmidt
Vanuit Berlijn met de trein naar Aken en via Vaals weer retour naar huis.
Een kleine nazit in een café in Vaals en daar werd het idee geboren voor
de seizoenopening. Dat was toen nog ver weg (maart /april jl.)
Een overweldigende opkomst in een omgeving die een soortgelijk effect
had, Bloemendal. Een vroeger klooster waar rijke jongedames werden
opgeleid, was ons verzamelpunt.
Onze gids bleek direct de juiste toon te zetten
en het overwicht te hebben om al die
enthousiaste MSC-ers gedisciplineerd door
Vaals te leiden. Want wat is daar veel te zien. De geschiedenis van deze plek werd ons
ruimschoots
uit de doeken gedaan waarbij we gewezen werden op kleinere en grote elementen in bouw en
dorpsontwikkeling.
Zoals de hele zomer al, werkte het weer mee en trokken we gedurende ruim 2,5 uur door
Vaals. Gebouwen, de industrie, de relaties met de buitenlanden, Duitsland, België en in
vroeger tijden Moresnet, het
werd ons allemaal op een
aangename en vaak ludieke
wijze uit de doeken gedaan.
De opmerking, “ik wist niet dat Vaals zoveel te bieden had”
werd meermaals uitgesproken. Het “ kuuroord” Vaals is
daardoor een heel ander begrip geworden.
Na afloop werd het enthousiasme van groep nog eens
benadrukt en met een fles MSC-wijn voor de gids,
mw. Riet Vermeeren, kenbaar gemaakt. Inmiddels was
het zo laat dat een drankje op het dorpsplein er niet meer
in zat en toog iedereen direct naar de eetgelegenheid,
de zwarte Madonna, even buiten het centrum. De gezellige
en smakelijke maaltijd, inclusief de MSC-borrel maakte de
middag compleet.

Het was fijn te ervaren dat er zoveel animo was voor deze seizoenopening.
Het enthousiasme van iedereen maakte het tot een mooie start van het komende seizoen!!
Namens het bestuur dank daarvoor.
MSC CONVOCATIE -
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Varia-middag

7 september

Minigolf Monte Nova

Verslag: José Smeets

Het is vrijdag 7 september 2018. ’s Morgens is de hemel grijs en volgens
“Buienradar” kan het elk moment gaan regenen. Het zal toch niet waar
zijn dat de variamiddag voor de tweede keer moet worden afgeblazen?
Maar nee, de weergoden zijn MSC vandaag beter gezind en de zon breekt
door.
Rond 14.00 uur komt een select groepje MSC’ers bij elkaar op de Sint
Pietersberg bij minigolfclub ‘Monte Nova’. Ontvangst met koffie en vlaai,
zoals te doen gebruikelijk bij MSC!
Nadat iedereen genoten heeft van de traktatie, gaan de MSC’ers ‘aon de
gèng’. Er worden groepjes gevormd en de captain krijgt een plankje, een
potlood en lijstjes waarop de gescoorde punten worden bijgehouden.
De bal moet in zo WEINIG mogelijk beurten in het doel geslagen worden.
Je krijgt een punt per slag. Is het doel in 6 slagen niet gehaald, dan krijg
je zeven punten erbij en moet je verder gaan op de volgende baan.
Zo gezegd, zo gedaan en de teams verdelen zich over de golfbaan.
Al snel hoor je uitroepen als: “oh, wat lèstig” of “hole in one, perficia!”.
De heren zijn behoorlijk competitief en proberen het balletje met zo weinig mogelijk
slagen in het doel te krijgen. Ook de dames doen flink hun best om zelfs de heren te
verslaan.
Er is een grote variatie in de moeilijkheidsgraad van
de banen.
Somt lukt het in 2 slagen het balletje in het doel te
krijgen. Het komt ook voor dat je zeven punten
krijgt, omdat de bal er maar niet in wil gaan.
Bijvoorbeeld bij de doolhof, waar het balletje precies
in de goede gang moet komen om in het midden in
het gat te verdwijnen. Of de baan waarbij de bal door
een cirkel moet die ongeveer een meter van de grond
staat.
Op het eind van de middag, als iedereen 18 holes
heeft gelopen, worden de punten opgeteld. De heren
hebben inderdaad het beste gescoord met 53 punten
voor 18 holes. De beste dame scoort 67 punten.
Eerste prijs een rondje voor eigen rekening!

Na afloop wordt er nog gezellig nagepraat onder het genot van een drankje.
En dan zit de Variamiddag er weer op. Variateam bedankt voor de organisatie,
het is weer een leuke middag geweest.
José Smeets
MSC CONVOCATIE -
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Van Maastricht Sport ontving het bestuur een uitnodiging om max. 2 bestuursleden te laten deelnemen aan een
informatiemiddag genaamd:
IRONMAN preview
15.30
16.00
17.00
18.00

uur:
uur:
uur:
uur:

Zaterdag 4 augustus

ontvangst in de Raadszaal van de Gemeente Maastricht
preview en rondleiding over parcours
borrel
afsluiting programma

Annemie en ondergetekende (Julia) togen daarheen. De raadszaal bleek heerlijk koel, op zich al een plezierige
gewaarwording! We werden door allerlei Bobo’s van de organisatie geïnformeerd over de organisatie en wat daar
zoal bij kwam kijken.
Het bleek dat de voormalig wethouder Willems (recent overleden), ooit op werkbezoek in Zurich, daar dit
evenement meemaakte en besloot dat naar Maastricht te halen. Nu voor het vierde jaar alweer.
Wij raakten steeds meer onder de indruk van de organisatie die achter dit evenement schuilgaat. Op het Parcours
werden we uitvoerig geïnformeerd over de start 06:00 u.(zwemmen, 3,8 kilometer vanaf de Griend), de wissel
naar het fietstraject (179 km) en het laatste onderdeel de marathon (42,2 km) hardlopen. Met finish op de markt
voor het stadhuis. De eersten werden daar rond 15:00 u. verwacht!!!!
Deelname door 1500 sporters van 76 verschillende nationaliteiten.
Langs het parcours verzorgingskramen, eten, drinken en een heel digitaal circuit om iedereen goed te kunnen
informeren. Bemenst door voornamelijk vrijwilligers.
Wij waren onder de indruk van alles en iedereen die daarbij betrokken waren. Niet alleen het zondagprogramma,
maar ook het kidsparcours bleek een enthousiast deelnemersveld te hebben. Dit jaar was het mogelijk ook deel te
nemen aan een avondloop op de vrijdag. Overvallen door zoveel enthousiasme hebben wij dat niet gedaan.
Het was trouwens al zaterdag!! Maar wie weet is dat iets om komend jaar voor te trainen en dan massaal als MSC
aan de 5 km door de binnenstad van Maastricht mee te doen!!??

Julia
Augustus 2018

Julia
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VRIJE NIEUWSGARING
Van 9 – 12 augustus vond vanuit Berg en Terblijt weer de Heuvelland Vierdaagse plaats. Gert Lammer was
vanzelfsprekend present om fotografisch verslag te doen. Hij spotte de MSC-deelnemers Elly van den Essen,
Ine Hofman en Guus Queisen en stuurde ons onderstaande foto’s. Hartelijk dank hiervoor aan Gert.

Wie de schoen past ……
Ik heb deze schoenen vorig jaar een maat te groot
gekocht, waardoor ik er niet goed op kan lopen.
Het zijn nauwelijks gedragen AB wandelschoenen,
merk Hanwag Tingri ( yakleer), maat 41,5.
Als je er belangstelling voor hebt, neem even contact met
me op. Zou fijn zijn als iemand ze kan overnemen.
Marlou van den Berg
013 57 16 562
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Uitnodiging van Betty Heinen namens Varia-comité

Beste M.S.C.- leden,
Net een prachtige Varia -middag: het bezoek aan de Kunradersteen-groeve, achter de rug of de volgende staat al
weer voor de deur. Dit maal blijven we in de stad.
Hierbij worden jullie uitgenodigd om:
op vrijdag, 2 november 2018 om 14.00 uur a.s.
het museum :”SJOEN LIMBURG “ te gaan bezoeken.
Het ligt aan de Grote Gracht 74, 6211 SZ te Maastricht
In het voormalige klooster /schoolgebouw van de zusters Ursulinen krijgt u een rondleiding door een zeer
enthousiaste gids: Dhr. W. Soudant, die voor zijn verdiensten en activiteiten bij “Vrienden van de Merici”
recentelijk een koninklijke onderscheiding heeft gekregen .
We beginnen met koffie en vlaai bij “Talentino”.
Daarna start de rondleiding.
Om een en ander goed te laten verlopen: graag prompt aanmelden
daar ik het aantal deelnemers moet doorgeven (dit i.v.m. de vlaai).
“Talentino” wordt gerund door een aantal bijzondere bewoners, die meer zorg en begeleiding nodig hebben.
Het is voor hen werk en een fijne dagbesteding .
We hopen natuurlijk weer op een grote opkomst.
MSC-leden krijgen deze excursie aangeboden voor een eigen bijdrage van € 5,-.
Ieder MSC-lid kan een introducé meenemen; voor hen geldt een bijdrage van de kostprijs voor
rondleiding + koffie met vlaai van € 7,50.
Aanmelden kan bij Betty : heinenbetty@ziggo.nl of telefonisch: 043-36 38 160
mobiel: 06-15 54 82 97
of bij een van de andere leden (Gerrie, Kiky, Paul, Lou ) van het Varia-comité.
Met hartelijke groeten, Betty

Uitnodiging Januari-diner:
Voor het tiende achtereenvolgende jaar gaan we in januari samen eten, zo maar voor een gezellige avond
samen.
Na de start in 2009 in “de Bonnefooi” is nu voor de derde keer een dinertje bij “Athos” gepland.
Begin januari 2019 volgt een e-mail met details over menu, tijd, kosten en aanmelding.
Noteer donderdagavond, 24 januari 2019, alvast in je agenda en wees er (weer) bij!
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Wandelweekend Ruhrtal 21 - 23 september 2018

Verslag: Jeu Lambrichts

Zaterdagochtend rond 10 uur verzamelden we ons in een lekker zonnetje bij hotel Seemöwe in Einruhr. Het
merendeel van de leden was vroeg uit de veren gekomen. Kampioen ‘vroege vogel’ was Marlou, die ’s ochtends
per auto uit Tilburg kwam. Een paar deelnemers waren zo slim geweest om vrijdag reeds naar Einruhr te komen.
Harrie en Lea hadden zich helaas wegens fysiek ongemak moeten afmelden.
Na de gezamenlijke koffie splitsten de 19 deelnemers zich in 3 groepjes: 7 wandelaars gingen met Elly en Corrie
mee in de lange route, een 9-tal deed met Gertien de kortere route en een 3-tal deelnemers maakte in eigen
tempo een wandeling wat dichter bij huis.
Het waren alle 3 prachtige wandelingen, door mooie hellingbossen en langs de oever van de Rurhsee, met vele
schitterende uitzichten.
Natuurlijk werd er ook voldoende aandacht en tijd besteed aan
een lokaal cafeetje met koffie, gebak e.d.
’s Avonds genoten we in het hotel van een gezellig en prima
verzorgd diner. De avond werd nog gezelliger toen bleek dat
ook de “Görgelpiepen” - een mannenkoor uit de Achterhoek - in
hetzelfde hotel logeerde.
Toen we onze borden leeg hadden ging Gertien belangstellend
een praatje maken bij onze muzikale disgenoten. Even later
kregen we een prachtig concert aangeboden van een stuk of 12
koorzangers. Een serenade van bekende zangstukken,
meezingers en eigen composities. Deels met originele
songteksten en deels in Achterhoeks dialect-uitvoering.

Op zondag waren de weergoden ons minder gunstig
gestemd. De dag begon een beetje miezerig, maar toch
nog goed wandelweer. Na een prima verzorgd ontbijt en
inpakken van onze koffertjes, werd besloten om één
gezamenlijke route te gaan wandelen, door een ander eveneens schitterend - deel van het Ruhrtal.
Een mooie en gezellige wandeling, helaas echter zonder
horeca stopplaats.

Rond de middag begon het echter flink te regenen, zodat we
een beetje als ‘verzopen katjes’ terug kwamen in Einruhr. In
een gezellige kroeg konden we - onder genot van koffie,
gebak en drankje - weer wat opdrogen, en hebben we het
zeer geslaagde wandelweekend gezamenlijk afgesloten.
Jeu Lambrichts
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Varia-middag 5 oktober 2018

Kunradersteengroeve in Voerendaal
Verslag: Sonja Vissers
Om 15 u. werden we hartelijk ontvangen door de
eigenaar Marc Vervuurt en zijn vrouw. De zon
scheen en de koffie en Limburgse vlaai werd buiten
geserveerd. Een goed begin.
Marc Vervuurt vertelde dat de groeve van 1902 tot
1968 in bedrijf was geweest. Daarna was
Kundersteen alleen nog maar uit sloop beschikbaar.
Om te kunnen blijven bouwen met Kundersteen zou
dus opnieuw gedolven moeten worden. Ik schat zo
in dat Vervuurt helemaal lyrisch was van zijn steen,
hij vroeg nl. vergunning aan om de groeve opnieuw
te openen. Dit werd gerealiseerd in 2013.
We zagen een korte film over het delven en bewerken van de steen en daarna bezochten we de groeve. Prachtig
om te zien. De groeve van 17m diep. Een brok natuur uiteraard. Je ziet in de wand hoe deze is opgebouwd door
de eeuwen heen in verschillende lagen.
Kundersteen lijkt op mergel maar is er niet mee te
vergelijken. Kundersteen is compacter en harder. Het kan als
maatwerk gezaagd worden en dan naar wens gekapt of
geknipt. Met veel enthousiasme zagen we hoe handmatig
geknipt en gekapt werd. Deze methode geeft minder breuk
dan machinaal kappen. Alle restproducten worden ook weer
verkocht, zoals b.v. kalkzand en de kalksplit.

In Zuid-Limburg kunnen we veel monumenten, boerderijen, huizen en kerken
zien die van Kunder-steen gebouwd zijn. In Maastricht is de Lambertuskerk
grotendeels opgetrokken uit Kundersteen, zoals ook de Koepelkerk en de
OLVrouw van Lourdeskerk.

Na deze leerzame informatie over dit
puur Limburgs product hebben we,
helemaal in stijl, in de nabijgelegen
weiland-brasserie nog even
nagepraat onder het genot van
koffie, pils en een lekker ijsje.
Het was een heerlijke middag.
Sonja Vissers
MSC CONVOCATIE -

1 NOVEMBER 2018

14

