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Voor alle geplande activiteiten geldt: mits de Corona-maatregelen dit mogelijk maken.
13
zondag
7 donderdag
15
vrijdag
21 donderdag
28 donderdag
17
woensdag
20-27
za-za

Eindejaarswandeling - Wijlre
Nieuwjaarsborrel en huldiging Jubilarissen – vanaf 19.00 u
Varia-middag
Bestuursvergadering
Midwinter-etentje
Hieringe biete
Langlaufreis Ramsau

woensdagavond van 20.15 – 21.15 u. :
conditietraining
hardlooptraining
Nordic Walking
in en rond Sportpark Jekerdal aan de Mergelweg, Maastricht
>>

dinsdagmiddag van 14.00 – 15.00 u. vanaf Statieplein in Kanne
conditietraining
Nordic Walking
I.v.m. de thans geldende Corona-voorschriften wordt voorlopig op dinsdagmiddag (en zondagmorgen)
gestart vanaf de parkeerplaats aan de Von Dopfflaan 4, 6213 NC Maastricht: bij de ingang van de
Jezuïetengrot aan de oprijlaan van Château Neercanne.

>>
>>

zondagmorgen van 09.30 – 11.00 u. wandelen rond Kanne, bijeenkomst Statieplein. bij Jezuïetengrot.
ook op zondagochtend: hardlooptraining.
Informatie wordt graag verstrekt door Gerard Hermkens,
gerardhermkens@home.nl, 06 53 94 77 30.
2 oktober 2020
Met Arie Boersma
op pelgrimage in Rijckholt.
Bij dit kapelletje worden
gebeden verhoord.
Minstens een MSC-er weet dit
sinds 1974 zeker!!

Deelname aan trainingen en
andere activiteiten van de
Maastrichtse Ski Club
is voor eigen risico.
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Belofte – Julia Schmidt
Mr. Andrew Oringer - DMFF Dutch Mountain Film Festival
In Memoriam Lou de Sterke
MSC-agenda 2021
MSC taakverdeling 2021
Feestelijk trainersafscheid van Betty Heinen
Langlaufreis 2021 naar Ramsau am Dachstein
Verslag Varia-middag 4 september: excursie Wijngoed Sint Martinus, Rott-Vijlen
Verslag Varia-middag 2 oktober: wandelen met Arie Boersma rond Rijckholt
Wandelen rond Vijlen op zondag 11 oktober
met Corrie Mommen, Elly van den Essen en Gertien van Hilvoorde

Voorwoord door Elle Daemen
Dit keer gewoon wat MSC-overpeinzingen:


MSC-ers behoren tot de eerste Maastrichtse PIN HAW-wers.. Sinds 50 jaar gaat alles door, weer of geen weer.
Nu nog het jubileumfeest. Zie de agenda: gaat door op 21 mei 2021!



De wijze woorden van onze eminente oud-voorzitter Hans van Poeteren zijn we niet vergeten:
“Er zijn altijd twee wegen”- voor de trainingen: starten vanaf links of vanaf rechts van Château Neercanne.



Onze onvergetelijke Lou mogen we citeren: d’r zien twie kanse!!
Nadat Lou deze slogan zo’n paar honderd keer in een andere originele versie aan ons gepresenteerd heeft,
kunnen we niet anders denken als: Corona-maatregel zus of zo – er zijn altijd twie kanse.
Wij willen van zijn originele invulling van dit credo geleerd hebben



Onze nieuwe conditietrainers hebben voor de woensdagavond hun maandschema’s aangepast zodat het trainen
in groepjes van vier door kan gaan met bij elke groepje een trainer. Chapeau!



Annemie en Julia zijn naarstig op zoek naar mogelijke vervangende locaties voor o.a. Nieuwjaarsborrel voor het
geval er geen versoepeling van de Corona-maatregelen komt. Deze zoek-activiteiten zijn zelfs bij een lockdown gepermitteerd.



Na acht maanden Corona-maatregelen weten we het zeker: WE ZULLEN DOORGAAN! Fijn dat we nog kunnen
sporten op onze gebruikelijke trainingstijden.



Uit deze convocatie blijkt de vitaliteit van onze MSC-familie:
74 leden met een gemiddelde leeftijd van 74 jaar! INDRUKWEKKEND!



Eigenlijk overbodig:
= alle plannen zijn afhankelijk van de Corona-maatregelen
= het bestuur is constant op zoek naar alternatieven die binnen de Corona-regelgeving passen
opdat geplande activiteiten kunnen doorgaan.
= het bestuur informeert de leden prompt over de laatste stand van zaken.



Blijf gezond, maak je geen zorgen, wel plezier en wees gelukkig!!

Elle
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Belofte
In het afgelopen jaarverslag werd melding gemaakt van het gestaakte overleg met de verhuurder van de atletiekbaan
vanwege Corona- maatregelen. Inmiddels is het overleg hervat en afgerond. Omdat verschillende leden daarom
vroegen en ik beloofd had daarop terug te komen, kan ik het volgende bekendmaken.
In 2018 werd door de gemeente de Tarievennota Sport vastgesteld: een wettelijk kader voor gebruik van sportaccommodaties in Maastricht. De tarieven daarin liggen voor de komende jaren vast ondanks felle tegenstand van
met name kleine sportclubs.
Voor kleedkamers en verdere service op het sportpark Jekerdal onderhandelen we met de beheerder aldaar.
Het seizoen 2019/2020 leverde ons na onderhandeling over het kleedkamertarief een bedrag van rond de € 700 op
jaarbasis op.
Voor seizoen 2020/2021 werd een kleedkamertarief voorgesteld verhoogd met 53%. Na onderhandeling werd
uiteindelijk tot een verhoging van 1,5% besloten.
Wij zijn verheugd over het behaalde resultaat en willen op deze manier onze belofte over de uitkomst hiervan met jullie
delen.
Mede namens Annemie, Julia

Andrew Oringer
Sinds verleden najaar heeft MSC er een supporter bij: Andrew Oringer, Amerikaan van geboorte, werkzaam bij het
University College Maastricht, opgegroeid in het Mekka van de skisport Aspen in Colorado, in het hart van de Rocky
Mountains, idolaat van skiën en alles wat met bergen en sneeuw te maken heeft.
MSC en Andrew willen graag nader kennis met elkaar maken, want Andrew heeft jaren lang zijn sporen verdiend met
trainen en opleiden in zijn thuisbasis – waar het hele jaar door enkel poedersneeuw bergen en dalen vult. Andere
sneeuwervaringen deed hij op in Zuid-Amerika, Italië, Oostenrijk etc. Hij wil graag zijn kennis delen en onze
conditietrainers zullen nadenken hoe dat het beste vorm gegeven kan worden. In februari van dit jaar hebben de leden
van de woensdagavondtraining kennis gemaakt met Andrew. Maar prompt gooide Corona roet in het eten. Een
vervolgcontact staat momenteel op een laag pitje door de Corona-pandemie.
Door Andrew werden we getipt dat er dit jaar weer een editie is van het Dutch Mountain Film Festival (DMFF) een
internationaal bergfilmfestival dat, na een try-out in Maastricht in 2007, sinds 2011 jaarlijks in Heerlen (en Aken)
plaatsvindt. Dit jaar zijn de data: 3 – 8 november a.s.
Dit jaar kan er geen festival plaats vinden, maar er zijn wel voorstellingen. Veel presentaties zullen waarschijnlijk
hoofdzakelijk online gepresenteerd kunnen worden, maar een kijkje op de website https://www.dmff.eu/ is al de
moeite waard. Als je scrolt op de pagina’s programma’s, films, events en info krijg je een impressie van al het moois
dat er geboden wordt door deze organisatie. Misschien krijg je dan toch bergkriebels en wil je een van de films zelf
bekijken.
Algemeen: Tijdens het jaarlijkse programma van dit filmfestival worden bergfilms vertoond in diverse
voorstellingen. Het thema "bergen" staat centraal en wordt tijdens het festival tot uiting gebracht in
bergfotografie, beeldende kunst, lezingen, documentaires, filmverslagen, film, thriller, kortfilm en lezingen en
workshops door fotografen, filmmakers of bergbeklimmers. Het festival vertoont zowel bergfilms van
historische waarde als moderne bergfilms. Tijdens het festival worden door een vakjury drie filmprijzen
uitgereikt. In Noordwest-Europa is het DMFF het enige bergfilmfestival. Het festival trekt bezoekers uit
Nederland, België, Duitsland en Frankrijk.
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In herinnering aan Lou de Sterke.
Op het moment dat een mens overlijdt, rest ons de herinnering aan degene die
hij was. Twee clubleden die hem goed kenden, hebben hun herinneringen aan
hem voor ons op geschreven.
In 1973 begon ik als opbouwwerkster in de buurt Heugemerveld, nu Akerpoort
genoemd. Mijn functie was o.a. het ondersteunen van bewonersinitiatieven.
Lou had in die tijd een drogisterij op het Kardinaal van Rossumplein.
Op dit plein was het plan ontstaan om speelvoorzieningen in te richten;
Heugemerveld was destijds een kinderrijke buurt.

25.08.1942 – 24.08.2020

Ik richtte een bewonerswerkgroep op en Lou was een van de eerste bewoners
die zich opgaf om mee te denken over een plan. Ook later was hij betrokken bij
het leefbaar maken van de buurt waar hij werkte en woonde.

Lou deed altijd veel vrijwilligerswerk, zoals later ook voor de Zonnebloem en zijn VVE van de flat op het
Koningsplein waar hij later woonde.
Na afloop van de werkgroep-vergadering gingen we altijd iets drinken in de Poshoorn. Tijdens zo’n borrel
vertelde ik Lou over de Maastrichtse ski club en het resultaat was dat hij ook lid werd van MSC (01-091981). Ik denk nog met veel plezier terug aan die periode.
Later, toen ik in andere buurten werkte, kwam ik Lou tegen bij trainingen en de vele wandel-weekenden
van de ski club.
Iedereen kan zich wel de humoristische, eindeloze moppen van Lou destijds herinneren. Maar je kon ook
tijdens het wandelen goede gesprekken met Lou voeren. Toen ik het bericht kreeg van zijn plotseling
overlijden, kwamen al die goede herinneringen aan Lou weer naar voren.
Voor mij was Lou was een warm, sociaal, maar ook humoristisch MSC-lid.
We zullen zijn deelname aan de MSC activiteiten missen.

Marlou van den Berg

Lou kan ik mij herinneren als medebestuurslid, een taak die hij zeer serieus op zich nam. Tussen de
vergaderpunten door rolde er natuurlijk een mop uit zijn mond maar dat kwam wel vaker en ook elders
voor. Eigenlijk kenden wij Lou niet zonder een paar moppen. Zijn moppen leidden altijd tot lachen,
gieren en brullen en soms ook nog een traan erbij. Waar het gezellig was, was Lou: de
nieuwjaarsborrels, de seizoenopeningen en -sluitingen, de skireizen, de jubileumfeesten, ga maar door.
Ook in het Varia-team was vergaderen een serieuze zaak. Lou nam, vooral de laatste jaren, jaarlijks een
interessante middagwandeling voor zijn rekening.
Na het overlijden van Marie-José miste Lou de skireizen waardoor hij in 2017 mee op langlauf-vakantie
in Ramsau ging; niet om te langlaufen maar voor de gezelligheid en om er te wandelen. Maar die reizen
konden voor hem toch echt niet tippen aan de onvergetelijke skireizen in de Dolomieten.
Dat wandelen liep als een rode draad door de activiteiten van Lou in de club want hij liep samen met
Marie-José ook heel wat wandelweekenden mee.
Hij was een trouwe bezoeker van de ALV's en voerde ook daar het woord.
Wilde je iets weten over een bepaald automodel dan kon je ook bij Lou terecht. Hij was de laatste jaren
alom bekend met zijn twoseater een omgebouwde 2 Chevaux
Lou was een gezelligheidsmens, actief lid bij de Mastreechter Staar en later het Mannenkoor van
Borgharen.
Paul Houx
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Agenda 2021

januari

februari

donderdag

Nieuwjaarsborrel vanaf 19.00 u.

15

7

vrijdag

Varia-middag

21

donderdag

bestuursvergadering

28

donderdag

midwinter-etentje

16

dinsdag

“carnavalsdinsdag” - training vervalt niet

17

woensdag

hieringe biete

za-za

langlaufreis Ramsau

vrijdag

Varia-middag

zaterdag

Merci-Moment

20 t/m 27
maart

5
20

april

mei

juni

juli

augustus

september

oktober

2

vrijdag

Varia-middag (Goede vrijdag)

11

zondag

wandelingen

15

donderdag

bestuursvergadering

7

vrijdag

Varia-middag

21

vrijdag

jubileumfeest

23

zondag

1e Pinksterdag, trainen Kanne

3

donderdag

bestuursvergadering

4

vrijdag

Varia-middag

6

zondag

wandelingen

20

zondag

fietsdag

22

donderdag

bestuursvergadering

25

zondag

wandelingen

13

vrijdag

Algemene Ledenvergadering

22

zondag

seizoenopening

3

vrijdag

Varia-middag

9

donderdag

bestuursvergadering

1

vrijdag

Varia-middag

za-zo

wandelweekend

donderdag

bestuursvergadering

8-10
21
november

5

vrijdag

Varia-middag

december

12

zondag

eindejaarswandeling
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Taakverdeling 2020-2021
Bestuur:
Julia Schmidt

voorzitter

Leden:
langlaufen

contact Gemeente

Paul Houx
Frans Beckers

contact SF Jekerdal
contact lopersgroep/

trainers

Gerard Hermkens

Jacques Mulders
Marcel van de Ven

contact trainers

René Bisschops

contact wandelleiders

Hanny Prick
Paul Gillhaus

Annemie Bruls

penningmeester
contact Varia-team

contact lopersgroep Gerard Hermkens

contact fietsdag
Varia-team
Elle Daemen

Gerrie Boersma

secretaris

Betty Heinen

convocatie

Paul Houx

website

Kiky van de Ven

wandelleiders

Elly van den Essen
Gertien van Hilvoorde
Harrie Hutschemakers
Corrie Mommen

Gerrie Boersma

contact Sportcafé
Nieuwjaarsborrel
hiering biete

alle
bestuursleden

overige activiteiten
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Feestelijk slot van de trainerscarrière van Betty Heinen.
Eind augustus was het zover. Betty stopte haar trainersloopbaan om voortaan als sportend
lid op de woensdagavonden en dinsdagmiddagen van de partij te blijven.
Dat bleek heel wat voeten in de aarde te hebben.
Al op dinsdagmiddag 25 augustus werd zij door “haar Boys” verrast toen deze op het terras
van Limburgia voor een feestelijk dankjewel zorgden.

Op woensdagavond vulden zich tegen het
einde van het trainingsuur het terras van
Sportcafé Jekerdal en ook de kantine met
een groot aantal MSC-leden die door hun
aanwezigheid de dank van de hele
vereniging onderstreepten.

Voor Betty was het als een surpriseparty
en ze genoot ervan. Julia Schmidt zorgde
voor de aftrap met een welgemeend
dankwoord dat door de aanwezigen
aandachtig gevolgd werd.

“ Ongeveer een jaar geleden liet je weten te stoppen met de trainersactiviteit bij MSC. Dat was even
slikken voor bestuur en leden. Maar na zoveel jaren trouwe dienst door weer en wind ook heel begrijpelijk.
Het bestuur zag zich voor de taak gesteld uit te kijken naar een waardig vervolg op jouw trainingen. Gelukkig
bleek er na goed overleg met alle betrokkenen spontaan een plan ontwikkeld te worden waarbij nog jaren in de
trainers voorzien kan worden. Ook jouw verdienste om een groep te creëren die hiermee aan de slag gaat.
Maar wat moet je doen voor het afscheid van iemand die zoveel en zo betrokken haar inzet voor de club heeft
getoond? Nou dat bleek wel snel bedacht, maar niet gemaakt.
Een grabbelton aan indrukken, activiteiten, foto’s, Varia’s, lopen, slapen, eten, bergtoeren, skiën in alle soorten
en maten en in allerlei gebieden, gymmen, hardlopen, fietsen en niet te vergeten feesten, want dat hoort bij
ons leven.
Een oproep aan allen om de ervaringen met jou op papier te zetten, bleek goed gehoor te vinden. Voor een
laatste keer heeft men zich dus nu letterlijk voor jou in het zweet gewerkt!! (Valt wel mee hoor!).
Op het verzameladres, wie anders dan bij onze secretaris Elle, werd alles dankbaar in ontvangst genomen.
Daarna is er gewikt en gewogen, geschrapt en gekoppeld, geplakt en geknipt tot er ligt wat er ligt.
En wat ligt er: een overzicht van al jouw kwaliteiten die je ten behoeve van onze MSC in al die jaren hebt
ingezet. Het is een bonte verzameling van allerlei. Het geeft een beeld van hoe de jaren verliepen en we nu bij
het 50-jarig jubileum van MSC zijn beland (op dat feest zul je nog even moeten wachten, maar het kom er wel)
en welke rol jij daarin gespeeld hebt.
Daarnaast willen we je natuurlijk ook wat adviezen geven om de straks ontstane “vrije tijd” waardig op te
vullen. En vooral niet in het zwarte gat te vallen! (Maar dat zal wel meevallen!)

MSC CONVOCATIE - 1 NOVEMBER 2020

8

Kortom we hebben er een Tijdschrift van gemaakt, ook wel glossy genaamd.
Buiten alle leuke, mooie, lieve, gezellige, actieve, kleurrijke en dichterlijke
plaatjes en beschrijvingen staan er ook nieuwe onderwerpen in. Aan jouw de
taak die eruit te halen.
Eén aspect dat is toegevoegd, zal eeuwigheidswaarde hebben en ik
hoop dat je daar nog lang van zal blijven genieten.
Tot slot hoop ik dat je nieuwsgierig bent geworden naar wat er allemaal
in “DE BETTY” te ontdekken is.
Hopelijk pak je “DE BETTY” steeds weer op om de avonturen die we samen
beleefd hebben opnieuw in herinnering te brengen.
Als laatste wil ik je namens alle leden heel, heel hartelijk bedanken voor alles
wat jij in de afgelopen jaren voor de leden van MSC hebt gedaan.
Ik hoop dat je nog heel lang een actief MSC lid kan zijn. “

Julia

NB: de complete “DE BETTY” is te
vinden op de MSC-website.
Dank zij Leo Schmitz konden op de website
filmpjes geplaatst worden van de spreekbeurten
van Julia, Paul en Betty, alsmede een serie
foto’s van het gezellige samenzijn in het
Sportcafé.

Namens de Varia-commissie sprak Paul Houx een warm dankwoord uit:
“ Maar er is nog een andere groep in de club waar jij je ook voor
ingezet hebt en nog steeds inzet, want ik heb niet gehoord dat
je daarvan afscheid neemt. Dat is de Varia-commissie.
Namens de Varia-commissie wil ik je heel hartelijk danken voor
alle inzet die je daar ook gedaan hebt en dat waren heel wat
jaren.
Ik ben er wel eens ingekomen, uitgegaan en weer teruggekomen,
maar wie bleef er zitten: Betty!
Je hebt er heel veel dingen weten te ontwikkelen en we hebben
heel veel leuke dingen met jou beleefd, waarvoor namens de
Varia-commissie een kleine blijk van dank. “
Paul
Spontaan dankte Betty allen voor hun aanwezigheid, het in haar gestelde vertrouwen en alle lovende woorden van Julia
en Paul. Zij besloot met de uitreiking van drie vervolgdiploma’s aan de door haar opgeleide opvolgers: Hanny Prick,
René Bisschops en Paul Gillhaus. Nadat zij eerder al bij Betty hun bachelor-diploma behaald hadden, werd hen deze
avond een master-diploma overhandigd.
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Naast het credo: bij MSC gaat alles altijd door (pre-corona-slogan?) zijn ook bekende MSC-verschijnselen: last minute
boekingen en “sluitingsdatum vergeten”. Niets menselijks is een MSC-er vreemd.
Zo overkwam het Paul Gillhaus dat zijn bijdrage voor “DE BETTY” te laat was voor opname in het tijdschrift. Maar we
publiceren het in deze convocatie en zo kan Betty pagina 29 aan haar tijdschrift toevoegen.
En Paul: alsnog dankjewel voor je originele bijdrage!

Langlaufreis 2021
Op 6 september 2020 ontvingen de leden langlaufers en andere wintersporters van de Maastrichtse Ski Club van Paul
Houx en Frans Beckers de uitnodiging voor de langlaufreis in 2021 van zaterdag 20 februari tot en met zaterdag 27
februari naar Ramsau am Dachstein in Oostenrijk.

Onder het motto “goede wijn behoeft
geen krans!” was op veler verzoek
een optie genomen in hotel
Tischlbergerhof in Ramsau, centraal
gelegen op het zonnige plateau.
Loipen en wandelwegen lopen zijn
daar volop. De skimogelijkheden zijn
er zeer beperkt, maar door het gebied
loopt een skibus die o.a. naar
Schladming e.o. gaat waar meer
skimogelijkheden zijn.

De aanmeldingen zijn inmiddels binnen bij de organisatoren.
Alle deelnemers een fantastische wintersportvakantie gewenst.
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Varia-middag naar wijndomein Sint Martinus te Rott in Vijlen,
4 september 2020
Verslag: Julia Schmidt
Met z’n zeventienen gingen we het wijnavontuur in Vijlen aan.
Een uitgelezen plek en voor de meesten onbekend. Het regende wat bij aankomst,
fijn voor de gaard minder voor het bezoek.
Eerst weten wat ze allemaal met die druiven doen voordat we daar aan kunnen proeven,
dus de kelders in. De kelders bleken drie verdiepingen, ingebouwd in de heuvel zodat
aan de buitenzijde niet zichtbaar bleek wat voor “godendrank” daar binnen bereid werd.
Het leidmotief voor het bereiden van deze
wijn was: “op natuurlijke wijze laten
bloeien en groeien en duurzaam bereiden.”
Het proces vanaf de oogst werd ons goed
uitgelegd door een vakkundige gids.
Waarbij ook de machinerie en de
opvangvaten als onderdeel van de
bereiding tot het eindproduct, wijn,
werden gedemonstreerd.
Een indrukwekkend proces waar veelal
handwerk gebruikt werd om tot een mooi
en goed resultaat te komen.
Het voetenwerk is jammer genoeg niet
meer toegestaan!!

Ook in de wijngaard zelf kregen we toelichting op de groeiwijze, onderhoud en het oogsten.
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Via de website een kleine toelichting hoe het zo gekomen is dat net daar een Nederlandse wijnbouwer zich nestelt.

Wijngaard St. Martinus:

Stan en Nienke Beurskens zijn de trotse eigenaren van Wijngaard St. Martinus.
In 1988 werd er een kleine wijngaard aangeplant door Hans Beurskens in Vaals waar in het begin vooral appel- en
andere fruitwijnen werden geproduceerd. De volgende stap was een proeftuin van 40 rode druivenrassen aan te leggen
in Rott in Vijlen. Doel was om te ondervinden welke rassen geschikt waren om een kwalitatieve rode wijn te maken.
Vanaf de begin jaren ’90 van de vorige eeuw werden er inderdaad kwalitatieve rode wijnen geproduceerd.
In 1995 neemt Stan (tijdelijk was zijn verwachting) de wijngaard over van zijn vader die ziek werd en niet meer de
wijngaard kan onderhouden en wijn maken, Stan was toen net 18 en maakte in dat jaar zijn eerste wijnen. Volgens
Stan prima wijnen. Stan besluit zich 100% te gaan richten op het vakmanschap als wijnmaker/deskundige en besluit
hiervoor diverse studies in binnen- en buitenland bij geroemde wijn-universiteiten te volbrengen.
Vandaag de dag is Wijngaard St. Martinus een hypermodern, technologisch innovatieve wijngaard waar duurzaamheid
en respect voor de totale natuur hoog in het vaandel staan.
De persoon Stan Beurskens is niet meer weg te denken in de Europese
wijnbouw. Hij zet zich in voor het unieke Nederlandse product en
ondersteunt diverse Nederlandse wijn- producenten om te komen tot
een uniek streekproduct.
Verdere info zie site.
En toen mochten we proeven. Niet alleen van de wijn maar ook van het
landschap dat zich voor onze ogen uitstrekte en waar we ondanks het wat
miezerige weer heerlijk van konden genieten.
De namen van de wijnen bleken soms poëtisch dan weer herkenbaar naar
de omgeving: Bergdorpje, 7 Zonden, Josefien, Olivier, Gris de Villare.
De wijn smaakte uitstekend en werd op deskundige wijze toegelicht.
Om niet al te zweverig te worden werd er toch ook maar een hapje bij dit
alles besteld.
Het was een mooie, informatieve Varia-middag waarvan we na zoveel tijd
“onthouding” allemaal erg genoten hebben.
Dank Varia- team voor weer een fijne/leerzame middag.
Julia
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Varia-middag 2 oktober 2020
Wandelen met Arie Boersma rond Rijckholt
Verslag van Julia Schmidt
Onder leiding van onze veldbioloog starten wij de wandeling bij café Riekelt in
Rijckholt. Ter inleiding hoorden we dat onze voor - voor en nog meer voorouders
(6000 jr) zich daar ooit vestigden om als een van de eerste industriëlen van
Nederland er hun “boterham” te gaan verdienen.
De vuursteenindustrie, getuige de vuursteenmijnen.
Langs de Voerenweg, oude verbindingsweg tussen Maastricht en
Voeren, liepen wij richting wegkapel.
Die bleek niet zo oud,1924 of 1925
dat weet ik niet meer precies, maar
wel een uniek punt.
Dit bleek uit een ontboezeming van een der deelnemers die daar in 1974
een kaarsje ging opsteken om voorspraak voor zijn benoeming als
stadsprins van Maastricht te vragen. En??? Dat lukte!!
Of dit tegenwoordig ook nog lukt weet ik niet.
De verharde weg af via volhangende boomgaarden naar de bosrand. Bij
een terugblik uitzicht op de industrie van de twintigste eeuw. De mens
blijft maar in de grond peuren.

Tijdens een opgang links van de weg een open mergelgrot waarin
duidelijk de zg. orgelpijpen en vuurstenen te zien zijn. Even verderop een
grindafgraving waarna de gelaagdheid van de Limburgse bodem weer
eens mooi zichtbaar werd.

Verder onderweg toelichting op met name de flora.
Het weer hield zich goed, droog dus.
Op een viersprong een instinker van onze leider:
hoe heet deze kruising?
Na veel raden en gissen, bleek het om de hoekstenen
te gaan; enigszins ontluisterend dat wij daar niet op kwamen.
Beter, breder kijken dus.
Ook in die buurt: op afstand zichtbare grafheuvels,
niet in bedrijf, nog “bewoond”.
Dus meer als educatief voorbeeld.
Na een “hoogte” -wandeling met af en toe mooie uitzichten en
stukken weiland kwamen we uit op de diepste kloof van
Nederland. Gelukkig was daar een brug, dus ongestoorde
overgang naar de overzijde bleek gegarandeerd.
Rustig afdalend naar het straat/weiland- niveau werd de
wandeling voortgezet.
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Het bos voelde al min of meer herfstig hoewel het blad - veelal groen - nog strak aan de takken zat.
Een mooie zwam op een appelboom en een overstekende rups — waarvan de naam tijdens dit schrijven nog niet
bekend is - waren de laatste bezienswaardigheden van deze mooie en informatieve wandeling.

Na zo’n uitstap door en langs de hellingen van het Savelsbos dient de keel gesmeerd te worden. Daarvoor had men in
café Riekelt de ingrediënten. Corona-proof genoten wij van verschillende keelstrelingen en elkaar.
Betty bedankte Arie voor zijn interessante veldtocht en overhandigde hem namens het VARIA- team de daarbij
behorende MSC–huiswijn.
Varia-team namens alle deelnemers bedankt voor weer een verrassende ervaring.
Julia
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Wandelen rond Vijlen met Corrie Mommen, Elly van den Essen en Gertien van Hilvoorde
op zondag, 11 oktober 2020 =

Verslag: Beppie Oosterhof en Louise Vrancken

Wandeling zoals afgesproken,
zondagmorgen 11 u, parkeerplaats Vijlen.
Het beloofde een mooie herfstdag te worden.
Zonnig en fris.
Afstand 13 km.
Opkomst was goed: 14 personen.
De wandeling startte in Vijlen;
via zandpaadjes, akkerland en weilanden
richting Holset.

Na een uur werd er gepauzeerd bij Herberg Oud Holset.
Gezien de grootte van de groep moesten we buiten zitten,
ook Corona speelde hier een rol in.
We zaten tussen de heiligenbeelden, die opvallend veel
verzameld worden in deze streek.
Koffie en vlaai smaakten prima.
We vervolgden onze weg; het heuvelland is geweldig.
Wij doen niet onder voor Toscane.
Hier zaten flink wat afwisselende klimmetjes in.

Aangekomen bij Boscafé Het Hijgend Hert
werd er weer een stop ingelast op een leuke wijze.
Op boomstammen gezeten, werd de lunch gebruikt.
Ook hier weer op 1,5 m afstand van elkaar.
Vervolgens werd de wandeling voortgezet door het bos;
schoenen bleven dan ook niet droog en schoon.
We zagen op afstand de kerk van Vijlen.
Het Limburgs landschap blijft indrukwekkend.
Eindbestemming was het wandelcafé A gen Kirk.
Op het terras werd er gezellig nagepraat en wat gedronken.
Het was een geslaagde wandeldag, iedereen heeft genoten.
Met dank aan de wandelleiders.
Louise en Beppie
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