Verslag voorjaarsreis Standplaats Zuid-Limburg
Aankomst camping Oriëntal te Berg (van Berg
& ter Blijt, Limburg). Bij de receptie wist men
al te vertellen dat wij de laatsten waren en dat
ze mevrouw Siemelink voor zich hadden.

Dinsdag 5 juni
Maastricht. Met z'n allen met buslijn 4 naar
Maastricht. Uitgestapt op Vrijthof waar een
ieder zijn eigen weg kan gaan. Later op de
middag ingestapt op dezelfde plek en via een
‘toegift’, (het was een lusroute) weer terug bij
opstartpunt en door naar camping.

Camping is perfect op orde, goed
georganiseerd, schoon en strak onderhouden.
TCC staat op comfortplaatsen aan de
linkerkant van een laantje. Water,
waterafvoer, stroom en CAI zijn aanwezig.
Digitenne geeft goed signaal mits antenne
door dakraam bovenop het dak wordt gezet.

Woensdag 6 juni
Reisbegeleiding belegt om 10.45 uur
reisoverleg. Wie heeft welke plannen, ideeën
en wanneer.
Het staat eigenlijk onafgesproken al vast dat
we zondag naar Luik naar de markt gaan en
ook dat we een boottocht over de Maas zullen
maken. Gecombineerd levert dit het voorstel
op om met de bus via Maastricht naar Luik te
gaan en met de boot terug. De zondagmarkt
in Luik is maar liefst 2,5 km lang!!!
Tweede voorstel is om de grotten in
Valkenburg te bezoeken. Rondleiding per
trein en daarna de keuze tussen een MTVlightshow en een classical lightshow. De
keuze voor de laatste is gezien onze rijpheid
qua leeftijd geen moeilijke keuze.

Nadat iedereen
zich min of meer
gesetteld heeft
belegt Ton met
mentale steun
van Roel een
koffiebespreking’
met daarbij iets
lekkers waarbij iedereen van harte welkom
geheten werd en de highlights van de regio
worden doorgenomen .
Maandag 4 juni.
Relaxed opstarten van de dag met verdere
installatie caravan en inrichting campingplek.
Het voorstel van Clara en Ron een eindje te
gaan fietsen wordt met algemene instemming
aangenomen wat resulteert in een fietstocht
langs het Geuldal.
Langs de
noordkant
fietsend
komen we
eigenlijk al
heel snel in
Valkenburg
terecht waar
iedereen een
ruim uurtje ‘vrij’ heeft. De terugweg gaat voor
een belangrijk deel over zand- en voetpaden.
De enkele wandelaars die we passeren kijken
bewonderend naar de krasse knarren die
voorbij zoeven op hun e-bikes Onderweg
enkele monumentale punten en grotingangen
gepasseerd.
De laatste kilometer gaat bergopwaarts met
een hellingspercentage van 10 % waarbij
sommigen tot hun vreugde hebben ontdekt
dat met hulp van wat opgeslagen elektrische
energie ze samen met hun fiets toch tot meer
in staat zijn dan gedacht.
Grensverleggende middag dus.
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Afgesproken is om een keer via
fietsknooppunten een kijkje te nemen bij
Maastricht airport, daar terrasje met uitzicht te
pakken en dan weer terug. Het zelfvertrouwen
om de steile helling bergopwaarts naar Berg
te maken is er wel.
In de avond een wandeling gemaakt door het
bos en aan de rand van dit bos zien wij het
verlichte Maastricht liggen.
Donderdag 7 juni
Bij opstaan worden vanwege een naderende
donderbui alle haringen nog eens extra
vastgezet en de lijnen gespannen.
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Een groep heeft met de auto de Mergellandroute gereden.
Tweede groep springt op de fiets om een
bezoekje aan vliegveld Maastricht te brengen.
De heen- en terugweg is prachtig; het
vliegveld is niet ingesteld op belangstellende
bezoekers. Vanuit restaurant geen zicht op
het vlieggebeuren. Niet voor herhaling
vatbaar.
Bij terugkomst op de camping doorgegaan
naar restaurant ‘de Potkachel’ in Berg. Wel
voor herhaling vatbaar!

Eerst met de boot een klein stukje over de
Maas, daarna in de sluis 15 meter omhoog
geschut om dan via het Albertkanaal verder te
gaan.
Ron heeft als kind vroeger deze markt met
zijn ouders bezocht en dat heeft een
onuitwisbare indruk gemaakt, zodat hij het
steevaste voornemen kreeg om hier ooit nog
een keer naar toe te gaan. Echter tijden
veranderen, dus ook de wilde marktjaren in
de wederopbouwfase na de oorlog. Het is
een gewone markt geworden, met
voornamelijk kraampjes van handelaren die
hun goedkope kleding aan de man proberen
te brengen. Af en toe een groente- en
fruitkraampje

Voor zondag de terugtocht met de boot van
Luik naar Maastricht vastgelegd. ’s Avonds
lichte spetters.
Vrijdag 8 juni
Groepje naar kasteel en tuinen geweest,
echtpaar gewandeld nabij Geuldal tussen
Epen en Mechelen. Leek wel een stiltegebied,
alleen geluid van vogels. Beetje mystiek zelfs
want aan de horizon werd alles steeds vager
door aanwezige waterdamp in de lucht.

De opstapplaats voor de bus naar de camping
is zoeken. Vanwege een evenement is de
gehele binnenstad afgesloten en onduidelijk
waar de tijdelijke halte is.
Gerrit en Rita zijn die dag vanwege
familiebezoek thuis gebleven. Bij terugkomst
uit Luik hebben ze voor elke mannelijke
deelnemer een verkoelend blikje Belgisch
bier! Hun kinderen hebben dat voor alle
mannen meegenomen vanwege Belgisch
vaderdag.

‘s Avonds het
traditionele jeu de
boules gespeeld waarbij
het soms best wel
professioneel toegaat.
Puntentelling wordt
uiterst serieus gedaan.
Het weer is beter dan voorspeld, slechts een
enkel druppeltje dat ook nog niet eens koud
aanvoelt.
Gerrit heeft, door nieuwsgierigheid gedreven,
een draaideur naar de langslopende weg
genomen en kan
niet meer terug
anders dan door een
heel eind omlopen.
Hij hangt op een
gegeven moment aan
het hekwerk van de
draaideur en kijkt
hierbij heel zielig. Op
dat moment valt de
term
‘draaideurcrimineel’.
(niet als zodanig bedoeld maar lachend
opgemerkt.)

‘s Avonds rond tienen hebben we in het
donker de hemel afgespeurd naar door zon
beschenen 85 km hoge bewolking. De kans
dit zeldzame natuurverschijnsel te zien te
krijgen is groot; helaas was dit fenomeen
vanwege net iets teveel restbewolking niet
zichtbaar. Hopelijk heeft één van de komende
avonden wel een heldere lucht.
Maandag 11 juni
Van Roel mochten we uitslapen om bij te
komen van de zondag. De temperatuur is 's
morgens heel Nederlands en dat is wel even
wennen.
In de middag de halve en hele jeu de boulesfinale, weer onder de bezielende leiding van
Kuny en Joop met als winnend team Kuny en
Roel. Verrassend talent is Rita.

Zaterdag 9 juni
Gefietst in de omgeving en onder ideale
vakantieomstandigheden genoten van het
overweldigend mooie, glooiende Limburgse
Landschap.
Zondag 10 juni
Gehele groep vroeg uit de veren om met bus
naar Maastricht en met boot naar Luik te gaan
voor de 2,5 km lange markt langs de Maas.
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Na afloop spontane après jeu de boules
onder beschuttend afdakje van Gerrit en Rita.
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Dinsdag 12 juni
Opstaan zonder buitenontbijt. Wel even
wennen. Miezerige dag.
Een deel van de groep is naar de grotten in
Valkenburg gegaan voor een ondergrondse
rondleiding per trein met aansluitend een
ondergrondse lichtshow. Een ander equipe
heeft de
vakwerkhuizen in
Monschau met
een bezoek
vereerd.
Tegen borreltijd
is de verjaardag
van Klaas op
passende wijze
gevierd.

afmaken geen optie is, is het clublid
'ondergebracht' bij een kersen- en ijsstalletje
en later met zijn eigen auto opgehaald.
Tijdens de verlate terugkomst op de camping
wordt de groep door de achterblijvers met
teleurgestelde gezichten ontvangen omdat er
afgesproken was om 16:00 uur terug te zijn
voor de pannenkoeken en BBQ. Later is er
wel begrip voor de late binnenkomst, immers
binnen TCC blijft niemand alleen achter en
help je elkaar
Vrijdag 15 juni
Uitslapen, wat inkopen doen en onder
prachtige cumulusbewolking voor de caravan
bijpraten. Het sociale aspect dus.

Woensdag 13 juni
Lummeldagje. Wat opruimen, voorraden
aanvullen etc. Ton en Riekie hebben een
bezoek gebracht aan Château St. Gerlach.
De grandeur van het kasteel, authentieke
bijgebouwen, vele geheime hoekjes,
uitgestrekte parken, baroktuinen, rozentuin,
groente- en kruidentuin, fruitarboretum en
wijngaard overweldigen. Ton heeft er
herinneringen aan en kan de gids na afloop
nog wat extra info geven.

Ron gaat hardlopen in de omgeving en komt
helemaal onder de indruk van al het schoons
dat de omgeving te bieden heeft, na ruim
anderhalf uur terug. Hij zegt hardop dat hij
hier nog een keer naar toe wil.
Het traditionele afsluitende etentje wordt om
16.00 uur in een nabijgelegen uitspanning
gehouden.
De reisbegeleiding wordt toegesproken en
krijgt een presentje; ook Ron krijgt voor zijn
inzet een fles met inhoud.

Donderdag 14 juni
Fietstocht door het vijfsterrenlandschap van
de Geul en de Gulp, door ongerepte
boslandschappen, langs echte
vakwerkhuizen, over holle weggetjes en langs
bijzondere weilandjes.
Spectaculaire landschappen wisselen elkaar
af, en dat allemaal in ons eigen Nederland.

De indruk is ontstaan dat diverse equipes
besloten hebben dat dit hun laatste jaar van
deelname is. Binnen de veilige wanden van
de caravan zullen er vast wel emotionele
momenten zijn geweest.

De stijging naar Drielandenpunt Vaals zit er
ook in en slurpt aardig wat capaciteit van de
accu's op.

Zaterdag 16 juni
Klaarmaken voor vertrek. Om 16.00 uur
zingen voor jarige Roel, restjes opmaken en
zo. Er is even een schrikmoment wanneer
Ron na zijn eerste kleine glaasje onderkoeld
raakt en heftig gaat shaken. Gelukkig kan hij
verzekeren echt wel gezond te zijn en dat de
rillingen vanzelf wel overgaan. En wanneer hij
strategisch naast een dame in het zonnetje
gaat zitten is het snel over.
Zondag 17 juni vertrekdag
Pootjes opkrikken, mover ten volle benutten,
auto ervoor en karren maar. Einde van een
mooie sta-vakantie.

Het gevolg is dat een van de deelnemers, met
een slechte accu, een eind verderop letterlijk
omvalt. Accu leeg, mannetje overeind en net
niet in een diepe sloot.
Omdat op eigen kracht de verdere tocht
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Ron Siemelink
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