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Voor alle geplande activiteiten geldt: mits de Corona-maatregelen dit mogelijk maken.

5
vrijdag
20
zaterdag
2
vrijdag
11
zondag
15 donderdag

Varia-middag
Merci Moment
Varia-middag
wandelingen
bestuursvergadering

I.v.m. de thans geldende Corona-voorschriften zijn tot nadere datum
alle trainingen in clubverband geannuleerd.
>>

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

>>
>>

zondagmorgen van 09.30 – 11.00 u. wandelen, bijeenkomst Statieplein in Kanne.
ook op zondagochtend: hardlooptraining.
Informatie wordt graag verstrekt door Gerard Hermkens,
gerardhermkens@home.nl, 06 53 94 77 30.

MSC
na de overwinning
van Corona !

Deelname aan trainingen en
andere activiteiten van de
Maastrichtse Ski Club
is voor eigen risico.
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Voorwoord door Julia
Vol enthousiasme begonnen we aan het nieuwe en mooie jaar 2020!!
Maar onze nieuwe agenda’s en andere afspraken werden vrijwel direct met rood
doorkruist en er kwamen geen alternatieven voor in de plaats, het bleef stil.
De Corona/Covid–19 pandemie zullen wij ons de rest van ons leven blijven
herinneren als een grote gevaarlijke spelbreker in ons leven. Wat een ervaring
zullen we straks zeggen en het nooit meer vergeten.
Leuk bleek anders. Ondanks onze creativiteit werden veel van onze MSC-activiteiten geschrapt.
Een kleine opleving kwam er in de zomermaanden maar dat kon niet blijven voortduren, vond
het virus en rekende af met onze drang naar vrijheid.
Dus het strengere regiem na de zomer pakte ons opnieuw de trainings-, Varia-, wandel- en
sociale activiteiten af. En nu zijn wij alweer enkele maanden de “pantoffelhelden” van weleer.
(Wandelingetje, binnen blijven en pantoffeltjes aan!!)
Als bestuur vroegen wij ons steeds af wat kan /mag er nog wel zodat de fysieke conditie van onze leden op niveau kan
blijven. Daarnaast bleek informeren over wat wel en niet kon een belangrijk onderdeel van onze communicatie met
jullie.
Ik kan melden dat er ondanks de afwezigheid van clubactiviteiten de geplande
bestuursvergaderingen door zijn gegaan. Allereerst om de communicatie met jullie goed te
verzorgen maar ook om het onderling/persoonlijk welbevinden te activeren.
Daaruit vloeide voort dat we, met name Elle, aan het jubileumboek zijn begonnen en ineens
het idee ontstond het boek als pleister op de wonde van de afzegging van het jubileumfeest
alvast maar uit te delen. Anders was het een presentje bij het 50-jarig feest geweest.
Waar we gelukkig wel en ook in groten getale ruime aandacht aan
konden schenken was het afscheid van Betty Heinen als conditietrainer op 26 augustus.
Dat voelde weer even goed elkaar te zien en te spreken.
Maar naast het regelen van afzeggingen en eventueel bedenken van alternatieve acties
hebben we ons als bestuur bezig gehouden met de huur van de sportaccommodatie. Dat
moest, nog steeds, geformaliseerd worden en dat kostte wel even tijd. Gelukkig bevindt zich
dat nu in de eindfase: akkoord is vastgelegd en ondertekening is onderweg.

De ledenvergadering met haar altijd speciale aandacht voor jubilea moest
radicaal anders georganiseerd worden.
We hadden kunnen kiezen voor uitstel maar vonden het meer in de lijn liggen
om dat digitaal en schriftelijk af te handelen. Het verliep probleemloos door de
professionele ondersteuning van de secretaris!!
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We constateerden zelf dat de onderlinge samenwerking binnen het bestuur naar alle tevredenheid verloopt. Daarnaast
waren er vanuit de leden ook meermaals opmerkingen dat men tevreden is met het “achter de schermen gebeuren”!!

Merci-Moment

De trainers-, Varia-, fiets- en wandelleiders mochten ook nauwelijks hun ideeën en
activiteiten laten zien. We konden ze toch met wat “zoetigheid” bedanken voor hun altijd
weer trouwe en creatieve inzet.

Ondanks dit schamele activiteitenjaar mochten wij Karin Vermeulen 9 december als lid verwelkomen. Karin veel mooie
momenten bij MSC toegewenst, zowel in sportief als recreatief opzicht.

Vanuit de leden, maar ook vanuit het bestuur hebben we onze contacten onderhouden met hen die niet
mee kunnen doen vanwege persoonlijke omstandigheden. Ook blijkt er steeds weer aandacht voor elkaar
te zijn om de huidige tijd door te komen. Ik zou het MSC-mentaliteit willen noemen, fijn om van zo’n club
lid te zijn.

Na 49 jaar lidmaatschap namen we door opzegging afscheid van Brigitte en Peter de Bruin.
Van Lou de Sterke was het een definitief afscheid waar iedereen plotseling mee geconfronteerd werd en wat ons allen
enorm schokte. We zullen hem blijven missen, want hij was een markante persoonlijkheid. In zijn 39 jaar MSClidmaatschap heeft Lou zich op veel manieren ingezet voor de club en haar activiteiten.
En dan de nieuwjaarsborrel: altijd een prachtige start van het nieuwe jaar. Daar moesten
we ook iets voor vinden, vonden we!!
En jawel onze penningmeester, die doorgaans een goede nachtrust kent, werd nu gewekt
door een idee waar wij direct aan mee wilden doen. Het heeft jullie inmiddels bereikt en
goed gedaan volgens de reacties die we daarop kregen.
Een lid opperde zelfs dat dit met voorbedachten rade was uitgevoerd om zo de armspieren
van de leden op een subtiele manier te laten bewegen!!
Zo zie je maar dag en nacht staat MSC bij ons AAN!!
Hoe ons nieuwe MSC jaar er uit gaat zien is zeer onduidelijk. Wat ik iedereen toewens, is
gezondheid en creativiteit om de (MSC)-draad te blijven oppakken. Eens te meer is
duidelijk geworden dat we elkaar, al dan niet op afstand, daarvoor nodig hebben en ik
hoop dat we
daar nog heel lang gebruik van kunnen maken.
Julia Schmidt
Januari 2021

Op 8 januari schoot Julia een mooi plaatje
op het plateau van Margraten, dat voor een
dag in magnifieke wintertooi gestoken was.
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Mededelingen:
Activiteiten:
De agenda voor 2021 lijkt even ongewis als die van het afgelopen jaar.
Tot nu toe zijn de geplande activiteiten voor de maanden januari en februari geannuleerd.
Zodra de maatregelen van het Coronaregiem versoepelen, bekijken we of er weer wat hervat kan worden en doen daar
mededeling over.
De deelnemers aan de langlaufreis zijn 13 januari jl. door Paul Houx geïnformeerd dat hun reis is geannuleerd.
Jubilarissen:
Het plan was om de jubilarissen van 2020 tijdens de Nieuwjaarsbijeenkomst te huldigen. Ondanks alle voorbereidingen
moeten zij nog “even” wachten op hun versierselen.
Om hen niet te vergeten, geven we hen een plaatsje in dit convocaat. Het blijft een verrassing wanneer we aan hun
huldiging toekomen?!
Feest:
Het zou zo mooi zijn als het door kan gaan, dus speciale aandacht voor het 50-jarig jubileumfeest op vrijdag 21 mei
2021.
Neem het op in je nieuwe agenda dan kijken we er met z’n allen verlangend naar uit.
Copy:
Wij zijn benieuwd naar de vaccinatie-ervaringen die we ongetwijfeld allemaal in de komende tijd gaan meemaken. Laat
van je horen dan komt de copy voor de editie van 1 mei a.s. van het convocaat ook weer dik in orde. We zien ernaar
uit.
Julia, Annemie en Elle

Jubilarissen 2021:
In 2021 heeft MSC 8 jubilarissen:

50 jaar MSC-lid:
Gerrie Boersma
Wies Daemen
Tilly Vanderbroeck

25 jaar MSC-lid:
Hanny Prick

10 jaar MSC-lid:
Willy Fey
Harry Geelen
Peter Hofman
Marla van Schoubroeck
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Een pelgrimstocht in 2020?
Onze globetrotter Guus Queisen verrast ons weer met een verslag van een van zijn lange-afstand-tochten en dan echt
met de benenwagen als backpacker! In het Coronajaar 2020 heeft hij weliswaar geen pelgrimstocht kunnen lopen,
maar in september 2019 liep hij de zogenaamde “ CAMINO IGNACIO “, een pelgrimstocht van 675 km van de
geboorteplaats van Ignacius, Loyola naar Manresa bij Barcelona. waar Ignacius zich bekeert.
Guus maakte het verslag van de tocht, maar dat bleef liggen. Achteraf vond hij het jammer dat hij het niet naar MSC
had opgestuurd omdat het een leuk en waarheidsgetrouw verslag van de pelgrimstocht is. Gelukkig bewaren deze
indrukken en ervaringen lange tijd hun impact en zeggingskracht. Guus, dankjewel voor je nieuwe Spaanse story!

Camino Ignacio

675 km, eenzame pelgrim, van Loyola bij Bilbao naar Manresa bij Barcelona.

Een voettocht vanuit Baskenland, door La Rioja, Navarra en Aragon naar Catalonië
Mijn vriend Ferry maakt me erop attent: “ In de Volkskrant staat een artikel over een gloednieuwe pelgrimsroute in
Spanje. Misschien iets voor jou Guus? Je bent al naar Rome en Santiago de Compostella gelopen!”
Een half jaar later zit ik in het vliegtuig van Brussel naar Bilbao en reis dezelfde dag door naar Loyola, de geboorteplaats van Ignacius, de stichter van de Jezuïetenorde. Daar start ik mijn Camino Ignacio. Niet dat ik iets heb met
Ignatius of de Jezuïeten maar de pelgrimsroute zelf lijkt me interessant en een uitdaging: een pelgrimsroute te
bewandelen in etappes in 27 dagen.

De basiliek
en
de toren
vormen samen
het sanctuarium
van Loyola

1.
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Ik bereid me deze keer door het bestuderen van de routegids nog beter voor dan andere jaren en weet dat ik de eerste
zes dagen door de bergen van Baskenland loop. Desondanks het klimmen en dalen over steile, smalle en stenige
bergpaden is aanzienlijk zwaarder en gevaarlijker dan vooraf gedacht.
Aan het einde van de dag ben ik opgelucht als ik heelhuids in de pelgrimsherberg arriveer. De overtocht over de Alpen
en de Pyreneeën lijkt niks bij de gevaarlijke bergpaden in deze Baskische bergen!
Op dag 3 regent het pijpenstelen in het Baskenland. In mijn routegids lees ik dat het gevaarlijk is om deze routedag
naar het bergdorp Arantzazu in je eentje met regenweer te wandelen over de gladde, steile en stenige bergpaden,
maar ik ben alleen en zal dat ook bijna de gehele camino blijven. Wat ik dan wel moet doen om te arriveren in het
bergdorpje, want busverbindingen zijn er niet, staat niet in de reisgids.
Ik besluit om deze dag dan maar te liften: “Autostop“. Warempel in goed 3 liftbeurten zonder wachttijden - en ondanks
de waarschuwing van de Policia: dat lukt je nooit - is de bejaarde backpack-lifter al in de voormiddag in het prachtige
Baskische bergdorpje Arantzazu.
Ik beleef er een van mijn mooiste reisdagen.
's Avonds is er het dorpsfeest, het ''Fiesta de
Pueblo” van de plaatselijke patroonheilige “San
Ermino”. Het dorpsplein is prachtig met
vlaggetjes versierd. De jonge jongens kunnen er
hun overmoed aan de meisjes tonen met het
treiteren van jonge stieren, die gelukkig niet
gedood worden, maar aan het einde van de
middag worden teruggedreven in de veewagen.
Muziek schalt over het plein en het dorp danst in
zijn mooiste folklorekleding. 's Avonds vloeit de
wijn overdadig in het enige café, tevens
restaurant en tevens pelgrimsherberg, dat het
dorp rijk is en waar ik die nacht licht beneveld
en meer dan voldaan naar bed ga.
Guus op het dorpsfeest in het Baskische Arantzazu
Na 6 dagen hitte, regen en gevaar doorstaan te hebben in de Baskische bergen arriveer ik in de wijnstreek La Rioja in
de stad Laguardia. Deze schitterende stad heeft nog een volledig middeleeuws ogende ommuurde historische
binnenstad en ondanks de toeristische Valkenburgachtige sfeer en het voor een pelgrimsbeurs erg dure logies geniet ik
er volop.
= Het middeleeuwse stadje
Laguardia is de hoofdstad van de
wijnstreek La Rioja Álavesa.
Het ligt aan de voet van het
prachtige gebergte Sierra Cantabria.
Al eeuwenlang worden hier zeer
goede kwaliteitswijnen (Rioja)
gemaakt die wereldberoemd zijn!
Er zijn vele bodega's; sommige zijn
in avantgardistische gebouwen
gevestigd, gemaakt door
toonaangevende architecten,
waaronder Frank Gehry
(Guggenheim) voor het wijnhuis
Marqués de Riscal (Elciego) en de
Spaanse architect Calatrava (o.a.
bruggen Bilbao/Valencia)
voor de Bodegas Ysios.

Het stedelijk centrum wordt geheel omsloten door 13e eeuwse muren, torentjes en vijf
toegangspoorten. Het toeristische stadje wordt graag en druk bezocht en staat op de lijst
van de Mooiste dorpen van Spanje, Los Pueblos mas Bonitos de España!
Vanaf Laguardia volg ik de Camino del Ebro, die me grofweg langs de rivier de Ebro voert. Ik
loop er vaak dagenlang zonder ook maar één pelgrim te ontmoeten. De saaie, zandige pelgrimspaden door een in
september droog en verdord landschap lopen vaak evenwijdig en soms maar een paar honderd meter van de
Autostrada en de spoorlijn, de 'Ferro Carril”. De kleine dorpen waar ik doorheen loop, zijn vaak uren en vele kilometers
van elkaar verwijderd, een café of herberg is nergens te bekennen, geen vino of menu del dia. Ik logeer er meestal in
een hostal, een soort pension, waar ik op mijn kamer een kleine buikige televisie als enige metgezel heb.
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Wat een verschil met de beroemde pelgrimsroute naar Santiago de Compostella, de “ Camino Frances“, in vergelijking
een drukke Kalverstraat waar pelgrims uit zowat alle continenten je metgezel zijn en waar je je talenkennis wel kwijt
kunt.
Toch heeft ook de Camino Ignacio
gelukkig zijn interessante ontmoetingen.
Wanneer Pedro op het dorpsterras van
Alagon vraagt of ik wil aanschuiven met
een vino tinto, na het gezamenlijk
nuttigen van het menu del dia, doe ik dat
met veel genoegen. Eindelijk weer eens
een praatgezel.
Zes jaar Spaanse les in de Avondschool
van 's Gravenvoeren heeft zijn vruchten
afgeworpen. Ik kan al een klein gesprek
voeren op een Spaans dorpsterras.
Een toast met vino tinto met
hospitalieros (gastheren) van
de albergue in Alagon.

De vino tinto, de rode wijn, kost maar 90 eurocent per glas en Pedro vertelt. Ja, hij kent Holanda van zijn vader, die
jarenlang in Rotterdam in de haven werkte. Spanje was toen onder Franco in de 60-er jaren straatarm, “pobre”, en
vader kwam maar twee keer per jaar naar huis.
Met Kerstmis, met ''Navidad”, bracht hij kadootjes mee uit Nederland. Zo herinnert hij zich een elektrisch trein. Hij was
het enige kind in het dorp met een elektrisch trein. Ja en ieder jaar na Navidad was moeder weer in verwachting. Ja, ik
heb veel broers en zussen, “hermanos y hermanas” zegt Pedro en met een knipoog, misschien ook wel in Nederland.
Oh ja, papa en cielo, Papa heeft zijn geheimen naar de hemel meegenomen.
De pelgrims, de pellegrinos op de Camino Frances noemt Pedro turegrinos, Het zijn geen pelgrims, maar toeristen
onderweg. Ja, inderdaad. Ik zie hier geen pelgrim, maar ook geen toerist. De kleine boerendorpen en gehuchten zijn
meestal leeg en verlaten wanneer ik er doorheen loop.
= In Zaragoza is het belangrijkste pelgrimsmonument, de Kerk van O.L.Vrouw van de
pilaar, gelegen aan het grootste voetgangersplein van Spanje, dat omzoomd is met
fonteinen en cafés.
Als een kerk in een kerk staat in een kapel van
marmer, jaspis en verguld brons op een pilaar
in Romeinse stijl een madonna met kind uit de
15e eeuw. =

Na Zaragoza kom ik 4 dagen lang geen enkele pelgrim tegen. Dan eindelijk weer eens een pelgrim die me tegemoet
loopt. Hij blijkt vanuit Lerida vertrokken en ook al 4 dagen onderweg geen pelgrim ontmoet te hebben.
We maken een diepe buiging voor elkaar en wensen elkaar “Bon Camino“.
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In het dorp Verdu na Lerida ontmoet ik Enrico op een
caféterras.
Hij heeft nog steeds weemoed naar Amsterdam,
waar hij een paar jaar als een soort hippy geleefd
heeft. Hij is er eigenlijk alleen vertrokken omdat hij
die moeilijke taal niet machtig werd. Anders had ik
er nog steeds gewoond, vertelt hij, terwijl hij mij een
“joint” aanbiedt. Hij ziet in mij een jong bejaarde
vertegenwoordiger van dat land in het Noorden van
vrijheid, tolerantie en liberalisme. Voor hem is
Nederland “Amsterdam”.
Guus met Enrico op een dakterras in Verdu

= De berg van Montserrat is van religieuze betekenis
sinds de voorchristelijke tijd. De Romeinen bouwden
er een tempel voor Venus. Het is een trefpunt voor de
aanbidding van het 12e-eeuwse beeld van de Zwarte
Madonna, patroonheiige van Catalonië. =

Na 27 dagen ben ik - na een bezoek aan het klooster van de Zwarte Madonna van Montserrat - in Manresa, waar de
grot, de “cueva” van Manresa het einde van deze tocht markeert.
In de grot van Manresa bekeert de avontuurlijke en zondige ridder Ignatius zich tot een vrome christen en pelgrimeert
vandaar verder naar Jeruzalem, maar voor mij zit de pelgrimstocht erop.

De grot van Sint Ignatius en de basiliek in Manresa

Interieur van de grot van Sint Ignatius

Vier weken gepelgrimeerd in een soort eenzaamheid. In plaats van overvolle snurkende en ronkende slaapzalen in
pelgrimsherbergen de hostelkamer met alleen de TV als metgezel. Maar toch de spaarzame en interessante
ontmoetingen onderweg op het dorpsterras maken ook deze solitaire pelgrimstocht de moeite waard. En toch steeds is
daar weer het virus, het verlangen, naar een nieuwe pelgrimstocht.
Guus Queisen
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MSC ERE-GALERIJ - de jubilarissen van 2020
De huldiging van de jubilarissen is uitgesteld.
We willen ze hierbij toch alvast even in het zonnetje zetten!

José Smeets

Ton Martin

40

Henriëtte van der Linden

25

René Bisschops
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