Kroniek van Schin op Geul en Oud Valkenburg
16 september 1997 tot 1 januari 1999
13 tlm 21 sept.
13 september

20 september
21 september

27 september

4 oktober

8 oktober
18 oktober
9 november
11 november

14 november
16 november

30 november

Het octaaf van St. Cornelius
Inter Nos sluit de reeks zomerconcerten af in
Euregionale samenwerking. Samen met de
Männergesangsverein Liederkranz uit Würselen en de
Heivinken uit Genk verzorgen zij een geslaagd
concert.
Juf Marie Bemelmans viert haar 40 jarig
onderwijsjubileum. De receptie wordt druk bezocht.
Het jaarlijks schoolfeest met zijn gezellige
rommelmarkt en de nog gezelligere spellenmiddag
heeft weer veel belangstelling. En nog belangrijker
ook eens goed weer.
Schutterij St. Mauritius huldigt het erebestuurslid Sjeuf
Kikken, 60 jaar lid van de schutterij en de eerste
luitenant Sjo Knubben 40 jaar lid.
Jo en Kety Paffen-Steinbusch uit Strucht zijn 40 jaar
getrouwd. De bruidegom is een bekend figuur in ons
dorp. Hij was vroeger srnid en fietsenrnaker. Kety
beheerde hun winkel in huishoudelijke artikelen
Anny en Martin Weerts uit Strucht zijn 40 jaar
getrouwd.
Simon Visser en Emmy Ruyter ook uit Strucht vieren
het feit dat zij 50 jaar geleden trouwden.
De Waterratte organiseren voor de eerste keer een
culinaire Sjraveltocht. Een zeer gewaardeerd initiatief.
De vereniging natuurbehoud Schin op Geul maakt
rond Schin op Geul weer een aantal poelen schoon.
De kleurrijke St. Maartensoptocht van "Club 77" trekt
door het dorp.
Zef Bosch is 50 jaar lid van Inter Nos en Harie
- Defauwes is 40 jaar lid. Zij worden door hun collega
zangers gefêteerd.
Sinterklaas komt met de stoomtrein in Schin op Geul
aan. In het gemeenschapshuis trakteert hij de
kinderen van het dorp.
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7 december
1 januari
2 januari

10 januari
2 februari

7 februari
22 februari
15 maart

27 maart

28 maart
20 mei

21 mei
mei en juni

1 juni

6 juni

28

De fanfare geeft in samenwerking met de brassband
Limburg en solist Renato Melr het najaarsconcert.
Nieuwsjaarsreceptie in het gemeenschapshuis.
De werkzaamheden aan de Geul beginnen. De
oevers worden versterkt met grote rotsblokken uit
België. Verder wordt de Geul verbreed en verdiept
zodat het water sneller door het dorp stroomt.
Prins Hans de eerste is de nieuwe prins van de
Waterratte.
De werkzaamheden aan de geulbrug in de
Tolhuisstraat nemen een aanvang met het afsluiten
van de brug.
Prins Paull en prinses Felice worden als het nieuwe
prinsenpaar van de Waterratjes gehuldigd.
Een prima verzorgde carnavalsoptocht trekt door
Oud Valkenburg en Schin op Geul.
Lex Stassen verlaat na 32 jaar de gemeentepolitiek
van Valkenburg en Schin op Geul. Van deze 32 jaar
was hij 22 jaar wethouder. Zijn opvolger Wim Weerts
uit Schoonbron.
Onze vereniging houdt in Hotel Bosch jaarvergadering
Na het formele gedeelte vertelt Pierre Bakkes uit
Roermond op een aanstekelijke manier over onze
Limburgse dialekten.
De toneelvereniging Schin op de Planken viert haar
koperen jubileum met het blijspel: "Moeders wil is wet"
Jo en Gerda Funcken en mevrouw Eygelshoven
voorzien de veld kruisen en de kapellen van Schin op
Geul en Oud Valkenburg weer van een mooie krans
in de meikleuren.
22 communicantjes doen hun eerste heilige
communie.
De bewoners van Walem en het Kerkplein maken zich
grote zorgen over de verkeersveiligheid in deze
kernen.
Koningsschieten door schutterij St. Mauritius. De
nieuwe koning heet Roger Lemmens en hij woont in
de Schoonbronstraat.
De regen valt zo overvloedig dat een opvangbekken in
de Kleine Gracht het bijna begeeft. Ook in de
Graafstraat bij de tunnel van Walem ligt veel troep.

14 juni
14 juni

22juni

27 juni

28juni
26juli
23 augustus

1 september
6 september
12 september

13 tlm 20 sept
1 oktober
oktober
11 oktober

oktober/november

De grote bronk trekt door Oud Valkenburg.
Tijdens prachtig weer tussen de buien door genieten
28 leden van onze vereniging van het vele moois dat
de Heemtuin van de Sjloens Meule te bieden heeft.
De processie trekt door Schoonbron en Schin op Geul
Omdat de brug in de Tolhuisstraat afgeslotenis,
vertrekt men vanuit het gemeenschapshuis naar de
kerk.
Het journalistentreffen vindt weer plaats in Strucht. Het
tear~ van het Limburgs Dagblad neemt de Jos Daniëls
trofee mee naar huis.
De Sjaasbergergank heeft zoals zoveel feesten in ons
dorp van de regen te lijden.
Op Walem vindt weer de zomerkermis en de
rommelmarkt plaats.
Het stationsgebouw van Schin op Geul wordt
heropend. De heer en mevrouw Rameckers hebben
er een restauratie in gevestigd. Ook kunnen de
reizigers er kaartjes voor de ZLSM kopen.
De oud international Frits de Graaf overlijdt op
71 jarige leeftijd.
De Proemehook wint het verenigingsschiettournooi
van de schutterij.
De heemkundevereniging opent met terechte trots het
door de werkgroep onderhoud prachtig gerenoveerde
bakhuis in de huiswei van Jacq Mikx en Marlike
Kocken. Uiteraard openen we dit gebouwtje met het
bakken van brood en vlaai.
Het oktaaf van St. Cornelius
Juffrouw Annie Bemelmans viert haar 40 jarig
onderwijs jubileum.
Marcel Neven oogst de eerste druiven van zijn
prachtig gelegen wijngaard.
Onze vereniging gaat met 27 deelnemers op excursie
naar Rolduc. Zij genieten van de sfeer en van het
moois dat er in Rolduc te zien is.
Gedurende 4 avonden worden 22 leden van onze
vereniging door Dr. Pierre Bakkes ingewijd in de
geheimen van het dialekt. Pierre maakt hen duidelijk
dat het niet alleen een emotionele, maar ook een
literaire en culturele waarde heeft.
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8 november
14 november

29 november

15 december

20 december

De Waterratte organiseert voor de tweede keer de
Sjinse Sjraveltoch.
De prinsen Hans en Paul openen samen met prinses
Felice op de noodbrug over de Geul het
carnavalseizoen .
Sinterklaas komt weer per stoomtrein in Schin op
Geul. De fanfare begeleidt de Sint en de kinderen
naar het gemeenschaphuis.
Hoewel nog steeds niet helemaal klaar, wordt de
nieuwe geulbrug in de Tolhuisstraat voor het verkeer
opengesteld.
In de St. Mauritiuskerk wordt een sfeervolle kerst-in
gehouden.

Wim Baetsen
met dank aan Roos Eijssen-Wierts en Maria Huntjens-Rikers
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