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De traditionele rommelmarkt voor de St. Antoniusschool

vindt

weer plaats. Veertig standhouders zijn aanwezig.
Jan Coemans krijgt 46jaar nadat hij gewond werd in
Nederlands Indië, alsnog zijn draaginsigne "gewonden".
Inter Nos sluit de reeks zomerconcerten af met het
mannenkoor Glanerbrug.
Inter Nos organiseert al 20 jaar deze concerten
voor inwoners en gasten.
De dames Annie 8ouwens'en Ine Lambriks Chambille vieren
hun zilveren ambtsjubileum. Zij hebben al 25 jaar de kleuters
van Schin op Geul onder hun hoede.
De Fanfare St. Cornelius neemt deel aan het bondsconcours
in de Rodahal in Kerkrade. Uiteraard wordt zij en wel met 327,5
punten Limburgs kampioen.
Marianne Heijenrath wint in de fotowedstrijd, uitgeschreven
door het uitzendbureau "Start" de eerste prijs.
Jo Sijben is 40 jaar-onderwijsgevende. Hiervoor wordt hij
gehuldigd met het ridderschap in de orde van Oranje Nassau.
De St. Maartensoptocht, door Club 77 georganiseerd, trekt
door het dorp. 's Avonds openen de Waterratten en de
Waterratjes het carnavalsseizoen.
Het comité "Waar zouden we zijn zonder de trein" en de
stichting Natuurbehoud Schin op Geul organiseren met vele
andere verenigingen een massale protestbijeenkomst tegen
het sluiten van de stations in Zuid Limburg. V-eeldorpsgenoten
gaan uiteraard met de trein naar deze bijeenkomst in
Valkenburg. De conducteur controleert niet.
De uitvoering "Pesten is een pijn die je van binnen kapot vreet"
van dansschool Joke de Backer krijgt door gebeurtenissen op
de St. Antoniusschool wel een erg navrante actualiteit.
De drukbezochte reünie van de St. Antoniusschoollaat
zien
dat de leerlingen van de school goede herinneringen aan hun
school en aan hun medeleerlingen bewaren.
Op deze dag en op nog twee andere dagen speelt -de
toneelvereniging "Schin op planken" scènes uit het dagelijkse
leven. De bezoekers herkennen veel situaties uit hun eigen
omgeving.
De man die tot 1965 hoofd van de St. Antoniusschool was:
Meester Geuskens sterft op 95-jarige leeftijd. Hij heeft in zijn
loopbaan ontelbare inwoners van Schin op Geul, Walem,
Strucht en Oud Valkenburg gevormd.
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De kanarievereniging houdt haar jaarlijkse onderlinge
tentoonstelling.
In een bijeenkomst van de heemkundevereniging vertelt Frans
Pluymaekers over bidprentjes en de betekenis daarvan voor
de geschiedschrijving. Na de pauze vertonen Sjir en Huub Boon
een videofilm over de vier seizoenen in het Gerendal.
Sinterklaas bezoekt Schin op Geul. Als een liefhebber van
stoom arriveert hij met de stoomtrein op het station.
Op de inspraakavond van de gemeente over de nieuwe
bouwlokaties in Schin op Geul laaien de emoties hoog op.
Voor het eerst is de kerstviering, die verzorgd wordt door
Inter Nos, het kerkelijk zangkoor, dameskoor Vivace,
de fanfare St. Cornelius, de toneelvereniging Schin op
Planken en Club 77 in de kerk gevierd.
Nieuwjaarsreceptie niet in het gemeenschapshuis, maar
achter in de kerk na de mis van 11.00 uur!
Prins Ron 1 wordt de nieuwe prins van de Wateratte.
De fanfare gaat nu in Poeldijk voor de wimpel. De stukken
"Fantasia" van Rob Goorhuis en "Images" van Henk Badings
brengen haar ondanks het ontbreken van concurrentie de
tweede oranje wimpel met 321,5 punten .
. Prins Timo 1 en prinses Ellen zijn het nieuwe prinsenpaar van
. de Waterrat jes.
.
Het echtpaar Mia en Jo Lucassen-Eggen viert zijn veertigjarig huwelijksfeest.
Het echtpaar Maurice en Maria Damoiseaux-Eijssen viert zijn
veertigjarig huwelijksfeest.
Qe bonte carnavalsoptocht trekt weer door het dorp.
Dominee Lammers geeft op de St. Antoniusschool
evangelisatie les. Een mooi voorbeeld van samenwerking
tussen katholieken en protestanten.
Het echtpaar Frans en Mieke Bemelmans-Maessen viert zijn
veertigjarig huwelijksfeest.
Het echtpaar Piet en Tiny Vliegen-Schmets viert zijn veertigjarig huwelijksfeest.
Onze dorpsgenoot prof. J. Bosch herdenkt het feit dat hij op
6 april 1946 priester werd gewijd. Als voormalig docent aan de
UTP viert hij dit gouden feest op dit instituut.
Bij schutterij St Mauritius vinden er commando-overdrachten
plaats. Piet Jennekens draagt zijn commando over
aan Piet Bisschops en Piet Bisschops op zijn beurt draagt het
tamboermajoorschap over aan Sjef Bovens.
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Het Geulvallei-treffen georganiseerd door de fanfare
St. Cornelius. Elf muziekkorpsen en 9 drumbands bieden veel
muzikaal en visueel genot.
10 communicantjes doen hun eerste heilige communie.
Het echtpaar Jac en Roos Eijssen-Wiertz viert zijn veertigjarig huwelijksfeest.
Tijdens een vakantiereis naar Slovenië worden de
vriendschapsbanden tussen Schin op Geul en Ljubljana weer
sterker aangehaald. De goede contacten met dit stadje in
Slovenië bestaan al sinds het begin van de jaren zestig.
Tijdens het Koningsschieten in Strucht schiet Paul Nass de
vogel af. Hij volgt door deze daad Jac Jennekens op als
schutterskoning.
De heemkundevereniging organiseert onder een stralende zon
een zeer geslaagde excursie naar Luik. Voor veel deelnemers
was deze kennismaking met Luik een openbaring. Voor een
deelneemster was het een weerzien na 60 jaar.
De jaarlijkse bronkprocessie trekt weer door Schin op Geul.
Helaas is het, verkeerstechnisch gezien, niet mogelijk eens
door de buurtschappen Walem, Strucht of Opscheumer te
trekken.
Het traditionele schiettoernooi voor journalisten, het Jos
Daniëls-toernooi wordt weer verschoten in Strucht.
De redactie van het schutterstijdschrift verslaat de andere
zestallen.
Het echtpaar Giel en Jeannette Janssen-Huydts viert zijn
gouden bruiloft.
Traditiegetrouw vindt op de laatste zondag van juni weer de
Sjaasbergergank plaats. Pastoor Cuijpers draagt de dialectmis op en daarna is er kermis.
Ook alweer onder een stralende zon geeft de fanfare
St. Cornelius een erg mooi openluchtconcert op het Kerkplein.
Het jaarlijkse jeugdzomerkamp van club 77 in Weert is zoals
gebruikelijk weer een groot succes.
Onze missionaris Zef Smeets viert zijn gouden priesterfeest.
Hij doet dit in Indonesië. De bewoners van Schin op Geul doen
dit in Schin op Geul.
De fanfare St. Cornelius verzorgt een benefietconcert ten
behoeve van het opknappen van de kademuren en de brug
van kasteel Schaloen.
De heemkundevereniging organiseert een excursie door
Valkenburg. Veel deelnemers zien Valkenburg en de ruïne nu
met heel andere ogen.

Wim Baetsen met dank aan Roos Eijssen-Wiertz

