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Schin op Geul, 26 november 1991

Op 23 januari 1991 werd op initiatief van Fon Weusten de Heemkundevereniging
Schin op Geul opgericht.
De vereniging stelt zich tot doel het heem van Schin op Geul in zijn meest
brede betekenis te leren kennen en te bewaren. Onderwerpen hier zijn o.a.:

- bewaren van gebruiksvoorwerpen;
- vastleggen van gebeurtenissen in het dorp;
- gebruiken en gewoonten;
- geologische kenmerken van het dorp etc.

Deze doelstellingen komen tot mede tot uiting in de werkgroepen.

Ondanks het feit dat de vereniging pas kort bestaat en nog erg klein is,. we
tellen 38 leden, waarvan ongeveer 10 zeer actieve leden, is er al veel gebeurd.

Naar de vereniging toe. We hebben een eigen onderkomen. Een
bijzonder compliment wil ik hierbij maken aan Dré Kickken en Guus
Bosch voor de mooie trap die ze gemaakt hebben. Maar natuurlijk ook
aan Marlike Kocken en Jacques Mikx die de ruimte voor een
vriendenprijs ter beschikking stellen.
Naar buiten toe. In april een druk bezochte lezing over de Bokkerijders.
Een foto happening tijdens het feest van de carnavalsvereniging.
Contacten met andere verenigingen in en buiten het dorp.
De groep Geschiedenis van het dorp heeft de eerste stap gezet naar
hun grote doel nl. een gedenkboek over Schin op Geul in 1997 als onze
plaats 1150 jaar bestaat. Ze hebben een bijeenkomst gehad met prof.
Dr. W. Munier. Deze heeft zich bereid verklaard de samenstelling van het
gedenkboek te begeleiden en tevens een of twee bijdragen aan dit
gedenkboek te leveren.
Er is een eerste inventarisatie van de kleine monumenten en veld kruisen

binnen het werkgebied.
Er is en eerste inventarisatie van voetpaden binnen het werkgebied.
Er is een verzameling oude gebruiksvoorwerpen en oude foto's van het
dorp.
Er is een verzameling bidprentjes van de laatste 50 jaar.

Tijdens de vijf vergaderingen hebben we veel plannen en ideeën besproken, die
echter door gebrek aan mankracht nog niet alle in uitvoering genomen konden
worden en kunnen worden. Ik ben er echter van overtuigd dat deze plannen en
ideeën in de toekomst op kortere of langere termijn zullen worden gerealiseerd.
Per slot van rekening zijn Keulen en Aken ook niet in een dag gebouwd.

Wim Baetsen, secr.



Heemkundevereniging Schin op Geul

FINANCIEEL JAAROVERZICHT 1991 (1 jan. 1991 - 1 nov. 1991)

Ontvangsten Uitgaven

Kontributie
Knipoog L.v.V.
Foto's bierfeest
Rente bank

595,00
25,00

880,00
0,43

1500,43

Lezing dhr Augustus
Foto's bierfeest
Saldo

54,50
430,00

1015,93

1500,43

BEGROTING 1992 (1 nov. 1991 - 1 nov. 1992)

Ontvangsten Uitgaven

Kontributie
Subsidie gemeente
Rente
Nadelig saldo

600,00
500,00

2,50
812,50

1915,00

Huur clublokaal
Inrichting cluklok.
Boeken
Aktiviteiten
Representatiekosten
Verzekeringen
Notariskosten
Drukwerk
Uitstapje

450,00
300,00
100,00
300,00
25,00

100,00
450,00
40,00

150,00

1915,00

John van Weersch, penningm.
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