CONVOCATIE MSC

jaargang 50

nr.2

1 november 2019

Voorzitter:

Julia Schmidt

De Haymestraat 30

Secretaris:

Elle Daemen

Zepperenbank 37

Penningmeester:

Annemie Bruls

Hellebeukerweg 25 b63 6343 RK Klimmen
045 40 54 157
Bankrek. NL58 INGB 0002 5226 25 t.n.v. Maastrichtse Ski Club

Website:

www.maastrichtseskiclub.nl

6269 CS Margraten

043 45 82 616

6213 KG Maastricht

043 85 05 001

E-mail: maastrichtseskiclub@outlook.com

Agenda:
november
november
november
december
december
januari
januari
januari
januari
januari
februari
>>

1
vrijdag
2-3
za-zo
3
zondag
8
zondag
15
zondag
9 donderdag
10
vrijdag
12
zondag
20 maandag
23 donderdag
2-9
zo - zo

Varia-middag
Berenloop, Terschelling
ENCI Bergloop, Maastricht, 4,45 – 8,75 km
Eindejaarswandelingen
Mescherbergloop, Eijsden, 15 – 10,4 km, 14 u
Nieuwjaarsborrel 19.00 – 21.00 u.
Varia-middag
Poort naar het Heuvelland-trail, Beek, 8-16-30 km
bestuursvergadering
12e editie “Januari-etentje”
Langlaufreis Mauterndorf, Lungau

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

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. Informatie wordt graag verstrekt door Gerard Hermkens,
gerardhermkens@home.nl, 06 53 94 77 30.

Wandelweekend Manderfeld

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 Julia Schmidt
Clubagenda 2020
Taakverdeling 2019-2020
Wandelingen rond Vaals, 4 augustus
Algemene Ledenvergadering 9 augustus
Jubilaris Annemie Bruls
Jubilaris John Jennekens
Jubilaris Elly van den Essen
Jubilaris Pieter Walters
Jubilaris Annette
Seizoenopening – De Paradijsvogels
Langlaufreis Mauterndorf Lungau Oostenrijk, – Ledenmutaties
Varia-middag 6 september: excursie Hoge en Lage Fronten
Even Aandacht Voor: Frans Beckers, column van José Smeets
Varia-middag 4 oktober, excursie Thermenmuseum Heerlen
Wandelweekend 26-27 oktober, Manderfeld
Uitnodiging eindejaarswandelingen 8 december
Concept Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 9 augustus 2019 en ledenlijst per 1 november 2019

Belofte?

Voorwoord van Julia Schmidt

Verleden jaar mocht ik ook het voorwoord schrijven voor ons zo rijke clubblad. Het eerste nummer van het “nieuwe
sportjaar”!
Terugkijkend in mijn vorige bijdrage bleek dat ik daar een belofte had gedaan die ik niet ben nagekomen.
Namelijk dat ik een stukje zou schrijven over de deelname aan de pelgrimstocht van Bologna/Florence van 2018
o.l.v. Mattie Jeukens (pastoor OLV Lourdeskerk, Wittevrouwenveld Maastricht).
Door een gebeurtenis op 8 september jl. kreeg ik een ander idee. Dus misschien houden jullie de reportage van
Bologna/ Florence nog tegoed!!??
Wat gebeurde er namelijk die 8 september jl. Ik kreeg een uitnodiging om de feestelijke opening van de stilteruimte
op het kerkhof Oostermaas bij te wonen. Dit deed me direct denken aan de tocht waarover ik het hierboven had.
Hoe zit dat in elkaar. Tijdens die Pelgrimstocht leer je je mede “pelgrims” kennen en hoor je van alles over hun leven
en waar ze mee bezig zijn. Onder de deelnemers was ook iemand die zich bezighield met het bouwen van een
stilteruimte op genoemd kerkhof. Apart dacht ik.
Wat was de aanleiding en de bedoeling van dit project ? Al sinds de negentiger jaren was er vanuit de parochianen van
genoemde kerk een wens om een overdekte ruimte op het kerkhof te hebben waar mensen bij bezoek aan het kerkhof
even konden rusten, een kaarsje konden opsteken of te herdenken, in een beschutte omgeving. Het kon ook een
rustplek zijn in de buurt van het strooiveld . Jaren was men er mee bezig maar kwam er niets van de grond.
Uiteindelijk is de stilteruimte er in 2018 gekomen en in 2019 in gebruik genomen. Het ontwerp is een ruimte in een
zeven hoek, uniek. In vier wanden zijn kleurrijke glas-in-lood ramen geplaatst. Zeker zo uniek zijn de
bouwmaterialen. Behalve de dakbeschoeiing is alles hergebruikte oude bouwmaterialen. Balken van slooppanden uit
o.a. de Tillystraat (Wittevrouwenveld). Daarnaast hebben er enkele jongeren uit die wijk hier een leerwerkplek
aangeboden gekregen, vanuit Voortgezet Speciaal Onderwijs Don Bosco.
Weer terug thuis, na een overigens prachtige tocht (heter dan heet), ben ik maar eens op onderzoek naar die
Stilteruimte gegaan. Wat ik aantrof was een bouwplaats midden op een stuk grond van het kerkhof Oostermaas,
waar merendeels met vrouwenkracht een bouwwerk tot stand werd gebracht.
De architectuur en speelsheid hiervan spraken mij aan, hoewel er bij mijn eerste bezoek nog bijna niets op de grond
stond. Gezien het weer, de overige deelnemers/ bouwers en de aanleiding leek het mij een uitdaging ook een handje
te helpen. En toen was ik wel een beetje verkocht. Het bleek een gezellig samenzijn waarbij voornamelijk schuur- en
beits activiteiten werden verricht aan het oude bouwmateriaal.
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Letterlijk iedere centimeter van de oude balken kreeg een opfrisbeurt om weer klaar te zijn voor een mooi bestaan in
de stilteruimte. De mooie herfst heeft ons zeker geholpen om voor de winter al een heel eind te bouwen.
De belangstelling en betrokkenheid van omwonenden lopend, op fiets, scooter of scootmobiel was iedere keer weer
verassend.
Het was een aparte ervaring die me dus door de tocht van Bologna/ Florence in de schoot werd geworpen.
Het is een mooie ruimte geworden op een mooie plek van het kerkhof Oostermaas te midden van reeds (lang)
bestaande graven en prachtige oude (rode) beukenbomen.
De opening (8/9) werd vanuit de kerk gestart en begeleid door de Gele Rijders. Zo gingen we met feestelijk
fanfaregeschal door de wijk naar het kerkhof. De scouting was gevraagd om de koffie met vlaai ter plekke aan te
bieden. Allerlei bouwdeelnemers, pelgrimmers, maar vooral ook veel buurtbewoners deelden in de vreugde van deze
unieke opening.
Waarom dan dit verhaal/ervaring in ons clubblad?
Allereerst mijn nog niet uitgevoerde belofte, hoewel ik daar dus van afgeweken ben.
Daarnaast is het uniek dat mensen deel uitmakend van een groep of deze wijk samen een dergelijk bouwwerk voor
elkaar hebben gekregen. Verder is het een ervaring om dat samen doen en ieders betrokkenheid te voelen.
Een dergelijk gevoel heb ik ook bij MSC. De gedeelde verantwoordelijkheid en een beroep kunnen doen op ieders
inzet, laat iedere keer weer de onderlinge verbondenheid zien. Dat zijn de ervaringen waardoor we een hechte club
vormen en ieder een steentje bijdraagt aan het plezierige voortbestaan.
Mocht iemand nieuwsgierig zijn geworden naar het bouwwerk, het kerkhof is dagelijks geopend: van Pasen tot
Allerheiligen van 8 – 19.30 u en van Allerheiligen tot Pasen van 9 – 16 u.
Documentatie is ook beschikbaar: “Stilteruimte Oostermaas: Een droom wordt werkelijkheid”. Deze is te verkrijgen bij
de OLV van Lourdeskerk - vragen naar Mattie Jeukens of per e-mail: jmpp.jeukens@planet.nl

Voorpagina documentatie

Glas-in-lood raam van Dieter Lievens

Als driekoppig bestuur van ons dierbaar MSC voelen wij de betrokkenheid van een ieder om een handje bij te dragen
aan de veranderende voortgang van de club. In 2019/ 2020 zullen wij dus niet schromen een beroep te doen op leden
om mee te helpen ook dit seizoen weer tot een succes te maken.
Mede namens Elle en Annemie bedank ik jullie daarvoor.
Julia
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Agenda 2020
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9
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25
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Hieringe biete

vrijdag

Varia-middag

zaterdag

Merci-Moment

3

vrijdag

Varia-middag

5

zondag

wandelingen

donderdag

bestuursvergadering

1

vrijdag

Varia-middag

29

vrijdag

jubileumfeest

31

zondag

1e Pinksterdag, trainen Kanne

4

donderdag

bestuursvergadering

5

vrijdag

Varia-middag

7

zondag

wandelingen

21

zondag

fietsdag

23

donderdag

bestuursvergadering

26

zondag

wandelingen
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21
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september

7

vrijdag

Algemene Ledenvergadering

22

zondag

seizoenopening

4
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Varia-middag

donderdag

bestuursvergadering

vrijdag

Varia-middag
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wandelweekend

donderdag

bestuursvergadering

10
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22
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6

vrijdag

Varia-middag
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13
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Eindejaarswandeling
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Taakverdeling 2019-2020
Bestuur:
Julia Schmidt

Leden:

voorzitter

langlaufen

contact Gemeente

Paul Houx
Frans Beckers

contact SF Jekerdal
contact lopersgroep/

trainers

Nico Ummels

Betty Heinen
Jacques Mulders

contact trainers

Marcel van de Ven

contact wandelleiders
contact lopersgroep Nico Ummels
Annemie Bruls

penningmeester
contact Varia-team

Varia-team

contact fietsdag

Gerrie Boersma
Betty Heinen
Paul Houx

Elle Daemen

secretaris

Kiky van de Ven

convocatie
website

wandelleiders

Elly van den Essen
Gertien van Hilvoorde
Harrie Hutschemakers
Corrie Mommen

Gerrie Boersma

contact Sportcafé
Nieuwjaarsborrel
hiering biete

alle
bestuursleden

overige activiteiten

MSC CONVOCATIE - 1 NOVEMBER 2019

columniste
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Zondag, 4 augustus - Wandelen rond Vaals met Corrie, Elly en Gertien

Verslag: Julia

Hoeve de Linde in Vaals was het verzamelpunt voor ons laatste wandeltreffen van dit seizoen. Met muziek werden we
binnengehaald op een prachtig gelegen plek even buiten Vaals. Een 20-tal liefhebbers stond te popelen om op stap te
gaan en het Vaalser land te ontdekken. Want het bleek een ware ontdekkingstocht door zeer afwisselend landbouw-,
natuur- en bosgebied.
Na ongeveer een kilometer splitste het gezelschap zich. Het voorste
gedeelte iets sneller. Door ongerepte weilanden met geheel eigen flora,
holle wegen en mooie bospaden “ beklommen” we de Vaalser berg, die
uiteindelijk naar het Drielandenpunt leidde.
Onderweg mooie uitzichten richting Duitsland en dan weer naar het
Belgische grondgebied. Weilanden met mooie koeien en een gezellige
biggen/varkens wei. Letterlijk in de modder, hoewel, maar zeer beperkt.
Ondanks dat dit het stukje Nederland is waar de meeste regen valt.
Wijsheid die wij tijdens de wandeling van onze landschapsgids Harrie
hoorden!

Het drielandenpunt werd bevolkt door talloze nieuwsgierigen.
Het bleek in veler herinnering ook niet meer de plek die zij
zich van hun schoolreisje, minimaal een vijftigtal jaren
geleden, wisten te herinneren. De vlaggen van de beide
buitenlanden, Duitsland en België, hadden opvallend veel
overeenkomsten: alleen de richting was anders! Zo duidelijk
hadden we dat nog nooit bekeken, kunnen zien!! Wat je al
niet leert van wandelen rondom Vaals.
Het rustpunt bij de Wilhelminatoren bracht ons drank en
zondagse vlaai.Inmiddels ingehaald door de “achtervolgers”
vertrokken we weer door een heerlijk koel bos. Natuurlijke
airco!! De gerestaureerde Wilhelminatoren met glazen
panorama dak/ balkon lieten we liggen.
Opnieuw langs mooie holle wegen en bospaden hadden we een ontmoeting
met Bernadette bij de voor haar opgerichte grot. Een prachtige rustplek onder
rustieke eiken/linden. Het verhaal van Bernadette inspireerde de aanwezigen
om vrolijk te associëren op deze geschiedenis en nog veel meer.
Bijna terug bij het beginpunt werd er nog een toegift aangeboden die de
meesten zich niet wilden onthouden.
Dus op naar een leuke laatste slinger. Opnieuw mooi uitzicht, ook wel lekker
warm. Een minder belopen pad eindigend in een hek. Na enig democratisch
overleg werd vakkundig het prikkeldraad tot de grond gebracht en
kropen/stonden wij in de bieten!!
Ons einddoel voor ogen en gehoor, de muziek was nog lang niet op,
sjouwden wij voorzichtig door het koeienvoer, of werd het kristal
suiker?!
Nog een fikse prikkeldraadversperring en wat bleek, iets langer
doorlopen bovenaan zou mogelijk het pad zijn waar wij nu op stonden.
Ongeduld of avontuur, that’s the question!!
Als laatste sloten wij aan bij een gezellig muzikaal terras op Hoeve de
Linde. Voldaan na een verrassende en mooie wandeling in een voor de
meesten onbekend stukje Limburg.
Afsluitend ging een beperkt gezelschap nog op zoek naar een hapje;
het uitzicht was daar eveneens prachtig.
Complimenten voor het wandelteam van MSC. Het was weer perfect
georganiseerd en de omstandigheden uitstekend.
We kijken uit naar mooie wandelingen in ons “nieuwe jaar “!!
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Algemene Ledenvergadering en huldiging jubilarissen - 9 augustus.
De ALV was een geslaagde MSC-bijeenkomst met een optimale opkomst van 49 MSC-leden en mooie huldigingen van
de vijf jubilarissen. Dankzij foto’s van Betty, Leo en Julia kunnen we erop terug kijken.
De conceptnotulen van de ALV zijn als bijlage bij deze convocatie gevoegd. Eventuele opmerkingen worden graag
ingewacht bij het clubsecretariaat: maastrichtseskiclub@outlook.com. Tijdens de ALV van vrijdag, 7 augustus 2020
zullen de conceptnotulen ter goedkeuring worden voorgelegd.
Martin dechargeert het
bestuur namens de
kascommissie:
Paul Houx, René Bisschops
en Martin Butink.

Een dankwoord voor tien
jaar toewijding voor Marcel
van de Ven bij zijn uittreden
uit het bestuur.
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Huldiging van Annemie Bruls voor 40 jaar lidmaatschap door Betty Heinen en Gerrie Boersma.
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Huldiging van John Jennekens voor 25 jaar lidmaatschap door Nico Ummels
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Huldiging van Elly van den Essen voor 25 jaar lidmaatschap door Julia
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Huldiging van Pieter Walters voor 25 jaar lidmaatschap door José Smeets
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Huldiging van Annette voor 10 jaar lidmaatschap door Gerard Hermkens, mede namens Mirjam.
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Seizoenopening 18 augustus

De Paradijsvogels

Verslag: Wiel Birkhölzer

Zondagochtend 18 augustus. Ik kijk naar buiten en denk “wat een waardeloze dag”. De hemel is egaal grijs en het
regent continu. Vanmiddag is in Cottessen (Vijlen) de seizoens-opening van MSC. Ik ben blij dat ik voor een van de
binnen-activiteiten heb gekozen en niet voor het wandelen.
Omstreeks 13.30 uur zie ik in de bocht na restaurant Buitenlust een pijl staan met er boven de tekst MSC. Ik zit dus
goed en draai een verrassend smal, 1 auto-breed, weggetje op met, ondanks de grijze lucht en de regen, een
fantastisch uitzicht richting België. Toch goed opletten op eventuele tegenliggers, want er is echt geen ruimte om uit te
wijken.
Voor de volgende bocht weer een pijl met MSC erbij en weer een
verrassend uitzicht. Nu op een aantal oude gebouwen in
vakwerkstijl met ervoor een royale parkeerplaats. “De
Paradijsvogels”. Hier is het dus te doen vanmiddag. Een pijl wijst
me weer de goede weg en opnieuw naar een verrassing.
Vol verbazing kijk ik om me heen als ik de zaal binnen loop.
Niet direct iets dat ik bij MSC zou verwachten. Zware houten
balken, zand (of is het mergel) op de vloer, een open-haard in het
midden, enz. Zeer apart.
Volgens oud-Limburgs gebruik worden we natuurlijk ontvangen met
koffie met vlaai. En nadat nieuwe binnenkomers elkaar hebben
begroet en “geknoterd” hebben over het weer, grijpen
de meesten naar hun GSM om de duur van de regenbuien te
voorspellen. Niet veel goeds, of toch …..?
Tegen half 3 zien we zowaar even de zon en even later is
het droog en ziet het er naar uit dat het ook droog zal blijven.
Na een kort welkomswoord van de voorzit(s)ter verdelen we
ons in 4 groepen:
- wandelgroep (16 deelnemers)
- mergelkerven (4 deelnemers)
- klompen schilderen (5 deelnemers)
- ijs maken (7 deelnemers)
Even later vertrekken de wandelaars, onder leiding van Julia, voor een
rondje Geul. Met dit keer weer een verrassend extraatje. Het is vandaag
“Gulpen-Wittem- - Open Monumentendag” en Hoeve Vernelsberg, die
normaliter gesloten is, is vandaag geopend en dus wordt de hoeve met
een bezoekje
vereerd.
Een leuke
onderbreking van
de tocht, die door het heuvelachtig karakter door sommigen toch
wordt ingedeeld in de categorie Heftig. Na ongeveer 7 km en 2,5
uur later wordt de mooie tocht afgesloten bij de bar van de
Paradijsvogels en beginnen de verhalen.
Na het vertrek van de wandelaars
krijgen de 3 andere groepen een korte
inleiding van Paul de eigenaar over het
hoe en wat van de workshop waar men
voor heeft gekozen.
Klompen schilderen (5p.). Hier moest je kiezen voor subtiel en mocht je je fantasie uitleven 2
kleine klompen of moest je het groots aanpakken en één grote klomp versieren. De diverse
kleurige eindresultaten konden, als finishing-touch, voorzien worden van een transparante
lak en zo kon de genialiteit voor de eeuwigheid bewaard worden.
Mergel kerven (4p.). Ook hier was creativiteit gevraagd. Doch sommige deelnemers hadden
meer oog voor de kleine details en probeerden de minuscule fossielen in de mergelblokken
bloot te leggen. Veel gepiel en één verkeerde beweging en er kwam een einde aan het
bestaan van het fossiel.
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Ook hier kon de creativiteit voor het nageslacht bewaard worden.
Tot onze verbazing niet met blanke lak, doch met verdunde houtlijm.
Schijnt perfect middel te zijn tegen het z.g verzanden (in het
Limburgs: rüezele).
De ijsmakers (7p). Zij hebben het het gemakkelijkst. Geen
vermoeiende hellingen op, geen creativiteit nodig, weinig werk en
snel klaar. klaar en hoeven slechts bij elkaar gegooid te worden. In
de ijsmachine doen, starten en een uurtje aan de bar zitten wachten
tot het ijsje gereed is. Dan daarna wachten op de complimenten van
de overige aanwezigen, want een ijsje gaat er altijd wel in.
Uiteindelijk hebben alle groepen hun activiteiten beëindigd en zich
weer verzameld in de centrale zaal en, aan de maag te voelen, wordt
het tijd voor het gezamenlijke diner.
Maar zo eenvoudig is het leven vandaag niet. Ook nu is zelfwerkzaamheid gevraagd. Het is de bedoeling dat iedereen
zijn eigen pizza maakt, oftewel beter gezegd 3 kleine pizza’s. De deeg is al klaar en 1 tafel staat tjokvol met allerlei
attributen zoals champignons, uien, tonijn enz. enz. Het is de bedoeling dat de deeg in partjes wordt gesneden, in
voor-gevette vormpjes wordt gedaan, royaal van beleg voorzien en aansluitend een minuut of 8 in de hete pizza-oven
afgebakken. Een aantal leden laten hun sociale aard zien en vullen de vormpjes met deeg en bakken de pizza’s af,
zodat de zelfwerkzaamheid zich beperkt tot het beleggen van de pizza’s.
Maar dan begint de chaos als gevolg van de hongerige
magen. De knorrende maag maakt ongeduldig en de
eerste beste pizza die uit de oven komt is de mijne. Het
is een godswonder dat er hier en daar iemand nog zijn
eigen pizza kan bemachtigen, tenzij gemarkeerd met
stokjes.
Aangezien het weer wonderbaarlijk is opgeknapt, kan er
buiten aan een lange tafel gezellig met z’n allen worden
gegeten. En natuurlijk zelf-gedraaid ijs na, keuze uit 4
(of toch maar alle smaken proberen??)
Kortom, het was een verrassende seizoensopening,
op een bijzondere locatie en zeer geslaagd.
Hulde aan de organisatoren. Was gegroet Anonymus.

Langlaufreis 2020 -

2 -9 februari
Voor de langlaufreis hebben Paul Houx en Frans Beckers
de deelnemers uitgenodigd voor een verblijf in hotel
Haus Lungau in Mauterndorf in het mooie Salzburgerland.
Er zijn veel langlauf- en wandelmogelijkheden omdat het
gebied hoog genoeg ligt.
Mocht je interesse hebben om je aan te sluiten bij deze
langlaufreis neem dan even contact op met Paul of Frans.
Alle deelnemers:

Ledenmutaties:

Ski Heil !

Op 20 oktober is Marij Paulussen-Ter Horst lid geworden van MSC. Hartelijk welkom Marij en
veel mooie sportieve en recreatieve momenten bij MSC gewenst!
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Varia-middag 6 september

Excursie Hoge en Lage Fronten o.l.v. Paul Houx
Verslag: Henriëtte van der Linden

Rondleiding Hoge en Lage Fronten door onze supergids Paul Houx, aangevuld door
twee Maastrichtse dames, Wies Daemen en Elle van Duurling, die Maastricht door
en door kennen.
De Hoge en Lage fronten verbergen
een lange geschiedenis van de stad
Maastricht.
Zeker verborgen: na de renovatie
en veranderingen aan de
Noorderbrug kwam het “park te
voorschijn”.
Niet een chique park zoals ons stadspark aan de andere kant
van het centrum van Maastricht, maar meer op natuur en
geschiedenis gericht.
Met die geschiedenis van eeuwenlang hebben we
vrijdagmiddag door deze groene long van het noordelijk deel
van Maastricht hernieuwd kennis gemaakt.
We hebben het allemaal ontdekt: het bijenhotel, het dépotoir,
het havenmeesterhuisje, de voormalige zijhaven en de
slaapplaats van de zwerver.
Helaas geen muurhagedis, misschien toch al in hun winterslaap.

Na gedane zaken was het goed toeven op het dakterras Bold boven op de oude Sphinx-fabriek met een schitterend
uitzicht op “us Mestreech”.
Paul Houx hartelijk bedankt voor deze gezellige en interessante middag.
Henriëtte, Nico, Jacques, Irma, Wiel, Annemie, Ellis, Elfriede, Wies, Elle, Julia, Marla, Elly, Beppie en Ton.
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Even Aandacht Voor…. Frans Beckers

Rubriek door José Smeets

De rubriek “Even Aandacht Voor” bestaat al een tiental jaren. Met tussenpozen van
een half tot een heel jaar heb ik een gesprekje met een van onze MSC-leden.
Deze keer heb ik Frans Beckers geïnterviewd en ik stelde hem de volgende vragen.
Wanneer ben je lid geworden van MSC?
Ik ben lid geworden in 1986.
Wat was de belangrijkste reden om lid te worden?
Dat is een lang verhaal! Toen ik pas getrouwd was met Manon gingen we een weekendje
naar het Sauerland in Duitsland. Wij waren van plan daar wandeltochten te gaan maken.
Er lag een flink pak sneeuw. Tijdens de wandelingen kwamen we in de bossen verschillende Langlaufers tegen. Dat leek
ons wel wat en we gingen het proberen. Met vallen en opstaan kregen we er lol in en we dachten dat we een blauwe
loipe van 2 km makkelijk konden lopen. Zo gedacht, zo gedaan. We startten in het Langlauf stadion van Winterberg en
volgden de blauwe bordjes. Dat dachten we! Maar op een bepaald moment zagen we alleen maar rode bordjes en geen
hond om iets te vragen. Uiteindelijk na vele uren lopen, kwamen we weer in het stadion nadat we zo’n 16 km gelopen
hadden. Stik kapot en we beseften, dat onze conditie niet super was.
Paul Houx mijn zwager heeft ons geattendeerd op de MSC, die toen al langlauftochten organiseerde. We waren nog
geen lid, maar mochten toch meegaan. Tijdens een van die tochten “La grande Traversé du Jura” kwamen we bij een
gîte die helemaal vol geboekt was. Maar we hadden gereserveerd en dank zij de met carbonpapier gemaakte kopieën
(internet en e-mail bestond nog niet) moest de groep Canadezen vertrekken naar een andere plek en MSC kreeg de
“goede” slaapzaal. Zo raakten we verslingerd aan het langlaufen.
De eerste clubreis beviel zo goed dat we lid zijn geworden. Jammer genoeg moest Manon na enkele jaren stoppen met
langlaufen vanwege rugproblemen.
Vind je trainen belangrijk?
Heel belangrijk. Door het blijven sporten heb ik minder last van de luchtwegen. Ik ben begonnen met de
woensdagavond training in de winter. Nadat ik gepensioneerd was ben ik overgestapt naar de dinsdagmiddag. In de
zomer heb ik een zomerstop. Verder ga ik ook nog een keer per week fitnessen.
Wat vind je aantrekkelijk aan MSC?
De goede sfeer en de vele mogelijkheden om aan diverse activiteiten mee te doen.
Je organiseert samen met Paul al vele jaren de langlaufreizen van MSC. Waarom ga je in groepsverband op vakantie?
Ik heb geen voorkeur voor busreizen, maar de eerste ervaring die ik heb opgedaan met de langlaufreis van MSC was zo
goed, dat ik samen met Paul Houx de langlaufclubreis ben gaan mede-organiseren. Samen sporten is samen afzien. Je
motiveert elkaar en zie je het soms even niet meer zitten, dan trekt een ander je er wel doorheen.
Door de woonafstand tot Maastricht is het vaak lastig meer voor de club te betekenen en deel te nemen aan
activiteiten.
Waaraan heb je de mooiste herinneringen bij MSC?
Dat is zonder meer de reis naar Noorwegen, waar we de “Troll-loipe” hebben gelopen. Het is daar zeer uitgestrekt en je
komt er dagenlang geen mens tegen. De hutten waar je kunt overnachten zijn “selfsupporting” wat betekent zonder
elektriciteit en water. Wil je thee maken, dan moet je eerst sneeuw smelten met zuiveringstabletten. In een kast vind
je fastfood. Die spullen mag je gebruiken. Je zet de gebruikte producten op een lijst, doet het geld in een envelopje en
een keer per week wordt het geld opgehaald en de voorraad aangevuld.
Heb je nog andere hobby’s?
Fietsen en kamperen eerst met caravan en over een tijdje zal dat wel het huren van een stacaravan worden.
Wat zou je anders willen in MSC?
MSC is een heel positieve vereniging. Het verdient misschien aanbeveling nog meer proberen de jeugd erbij te
betrekken. Maar dat is een moeilijk verhaal, jongeren zijn vaak minder gecharmeerd van binding aan een vereniging
door vrijwilligerswerk voor de club.
Heb je nog een advies voor bestuur en leden van MSC?
Bestuur doet het prima en ik zou zeggen: laten we dat zo houden.
Maastricht, oktober 2019.
José Smeets
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Varia-middag 4 oktober

Thermenmuseum Heerlen

Het Varia-team trakteerde op een uitje naar het Thermenmuseum in Heerlen. Een uitnodiging waar 17 MSC-ers graag
gehoor aan gaven.
Dit Romeins archeologisch museum vertelt het verhaal van Romeins Heerlen en Romeins Zuid-Limburg. Het topstuk is
het Romeins badhuis: het best bewaarde Romeinse (publieke) badgebouw in Nederland. Dit badhuis met 500 meter
Romeins muurwerk en 2500 m2 vloeroppervlakte is zeer goed bewaard gebleven.
In de museumhal werden we verwelkomd door een zeer ervaren gids en door meer dan levensgrote Romeinse soldaten
in een vitrine. Als eerste kennismaking kregen we een 3D-presentatie over de kracht van het water. Daarna volgde een
korte inleiding over het ontstaan van het museum en de vindplaats van het grote badhuis. Aansluiten konden we via
een loopbrug het gehele badcomplex overzien en een indruk krijgen van de Romeinse gebruiken, bouwkunde en
centrale verwarmingssystemen.
Het badhuis dat van 40 tot 400 nC in gebruik was, bleek een groot sociaal trefcentrum te zijn geweest voor mensen in
de omgeving, maar zeker ook voor doortrekkende handelslieden en soldaten. Het bestond uit een ommuurd terrein met
daarbinnen een badgebouw van 50 bij 50 meter. Via een overdekte zuilengalerij kwam men achtereenvolgens in een
kleedruimte, een zweetruimte, twee dompelbaden, een verwarmde massageruimte en een warmwaterbad.
In moderne termen was een Romeins openbaar
badhuis een combinatie van wellness, een sportschool
en een gezondheidscentrum. Een bezoek aan het
badhuis was een sociaal gebeuren waarvoor je de tijd
nam. Hier trof je andere mensen, sportte je, liet je je
masseren, kon je terecht voor een beautybehandeling
of een bezoek aan een arts. Rijke Romeinen hadden de
luxe van een eigen badvertrek thuis. De gewone man
ging dagelijks naar een badhuis of een badcomplex.
Het Thermenmuseum was een openbaar badhuis.

Aansluitend aan het badhuis, de thermen, bezochten we een
museumhal met een imponerende collectie Romeinse vondsten uit
Zuid-Limburg. De tentoonstelling was zeer divers: van munten,
vazen, kookrecepten, sieraden, amuletten, mijlpalen tot aan
sarcofagen toe.
Tot slot namen we een kijkje bij de
expositie “Open Bloot”, waarin de Romeinse
badgebruiken vergeleken werden met de hedendaagse tegenhangers.
Een ludiek en verhelderend beeld van wat
anders lijkt, maar in wezen onveranderd
blijkt.
Na al deze kennisoverdracht werd gezellig
nagepraat in het restaurant in de bovenste
verdieping van het Schunck Glaspaleis,
waar we tevens uitzicht hadden op het doel van de volgende
Varia-happening: het Maankwartier.
Het MSC-Variateam had weer een parel weten te rijgen aan de
lange ketting van instructieve, sportieve, onderhoudende,
maar vooral waardevolle momenten van MSC-leden.
Un grand merci !
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per aqua” was voor de Romeinen een levensstijl.

Wandelweekend oktober 2019

Verslag: Julia Schmidt

Wat hebben die wandelleiders weer een mooi oord en verblijfplaats voor
ons gevonden om het jaarlijkse wandelweekend door te brengen.
Manderfeld een dorp in de Ostkantons van België, een hoog gelegen
dorp, vlak bij de Duitse grens.
Men spreekt daar dus Duits, Frans en Nederlands, maar ook een dialect
met een mengsel van al deze talen. Kortom daar voelen wij ons goed bij
thuis. Hotel Eifeler Hof is een gastvrij oord en heeft sinds wij daar al
eerder waren het interieur groots aangepast aan de wensen van de
tegenwoordige gast. Wij sliepen er heerlijk, sommigen op een waterbed!!
En het eten was voortreffelijk.
Op vrijdag waren er al een negental kwartiermakers die voorgenoten van het
goede weer. Op zaterdagochtend kwamen er nog een zestal bij, waarop er in
twee groepen van een langere en iets kortere wandeling genoten werd. Het
weer werd uitzonderlijk. Het prachtige landschap dat al gedeeltelijk in
herfstkleur was gehuld deed de rest. Er werd zelfs een horizontale rustpauze
genoten onder een stralend blauwe hemel. De paddenstoelen trokken eveneens
veel aandacht met veel soorten waarvan de namen onbekend bleven, maar dat
maakt ze niet minder interessant.
Na twee prachtige wandelingen
ontvingen we opnieuw vier
MSC-ers die al even
enthousiast over de accommodatie en omgeving oordeelden.
De zaterdagavond dis bleek een genoeglijk treffen waarbij opnieuw de
inwendige mens zeer tevreden werd gesteld. De weers-voorspelling
voor de zondag leek zeer teleurstellend. Helaas kwam die uit. Bakken
met regen werden in de nacht al gehoord en die waren ‘s morgens
nog niet leeg. Het dilemma waarvoor de wandelleiders zich geplaatst
wisten, viel niet mee.

De doorslag om wel of niet te gaan wandelen, kwam van een van
onze oudste leden (in jaren). Niet wandelen zou een degradatie van
de club betekenen en dat was nog nooit gebeurd, dus zou ook nu niet
mogen gebeuren.
Helaas waren er een onfortuinlijke wandelleider plus een trouwe
deelnemer die het vanwege een blessure moesten laten afweten.
Maar de rest ging om 10:00 u mensmoedig op pad om de wandeling
te starten.

De regen bleek mee te vallen. We liepen weliswaar steeds in de regen en
hadden geen horecastop want die kennen ze daar niet, maar ook dit was
weer een prachtige wandeling.
Tevreden en voldaan over zoveel Belgische vitamientjes trokken een ieder
weer huiswaarts. Met een” afsluitertje” voor een zestal deelnemers besloten
we een heerlijk MSC-weekend.
Wandelleiders ga zo door en jullie zullen je nog jarenlang verzekerd weten
van een grote groep enthousiaste volgers/aanhangers.
Namens alle deelnemers een hartelijk dank je wel!
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UITNODIGING

Eindejaarswandelingen

op 8 december 2019

Beste wandelaars,
Het jaar is al weer bijna om, maar jullie hebben nog de eindejaarswandelingen van ons tegoed.
We hebben de routes al voorgelopen en hebben alvast genoten van de prachtige omgeving waarin we wonen.
We beloven jullie schitterende vergezichten.
De lange wandeling van ca. 14 km., onder leiding van Harrie, start om 11.30 uur bij het Gemeenschapshuis Patronaat,
Patronaatsplein 1, Epen. Er is horecagelegenheid onderweg.
De korte wandeling van ca. 9 km., onder leiding van Corrie, Gertien en Elly, start om 13.00 uur bij Herberg 't Voshoes,
Schweibergerweg 49, Mechelen. Deze wandeling heeft geen horeca onderweg.
Beide groepen zullen aan het eind van de wandeling bij 't Voshoes bij elkaar komen en indien gewenst kan hier,
natuurlijk na een drankje, ook gegeten worden.
Het menu is soep en een hoofdgerecht. Ter plekke kan gekozen worden tussen zalm of varkenshaas. Voor deelname
aan het diner graag € 10,- overmaken naar het MSC-secretariaat, Elle Daemen, NL33 SNSB 0858 0104 45, uiterlijk 3
december. De betaling geldt dan als aanmelding en er is geen verdere inschrijving nodig. Vermeld bij de betaling ook
eventuele dieet- of allergiewensen.
Leden die niet willen/kunnen wandelen, maar wel graag willen mee dineren, zijn natuurlijk welkom; dan ook graag
€ 10,- overmaken.
Eventueel nagerecht en drankjes zijn voor eigen rekening.
Ieder MSC-lid kan ook nu weer een introducé meenemen. De kosten voor het menu bedragen dan € 20,-.
Aanmelden voor alleen mee wandelen is niet nodig.
Denk aan stevige wandelschoenen want hier en daar kan het nat en vettig zijn. En denk aan de stokken.
Parkeergelegenheid is aanwezig.
Wij wensen jullie een mooie, gezellige wandeling,

de wandelleiders.
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