KRONIEK van Schin op Geul, Walem en Oud Valkenburg
1999
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31 januari
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25 februari
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18 maart

Nieuwjaarsreceptie in het gemeenschapshuis. Veel
vertegenwoordigers van verenigingen en privépersonen
wensen elkaar een zalig en voorspoedig 1999.
In de volgende dagen houden de diverse verenigingen voor
hun leden ook nog een nieuwjaarsreceptie.
De eindejaarsspeurtocht van Club 77 is door het slechte weer
omgetoverd in een nieuwjaarsspeurtocht.
De nieuwe prins van de Waterratten is prins Elwin I(Straaten).
Zijn prinses heet Angelique. De prinsenproclamatie wordt door
de televisie L1 uitgezonden.
De nieuwe prins van de Waterratjes is prins Phill(Van Oers).
Zijn prinses heet Joyce. In een gezellige zitting worden zij
geïnstalleerd.
Een lange en mooie carnavalsoptocht trekt door Oud
Valkenburg en Schin op Geul.
Marga Baetsen-Vanmeulebrouk, Ans van de Hove, Sef
Huntjens, Martin van Kempen, Jeu Lensen en Jo Simons
nemen het initiatief om in Schin op Geul en Oud Valkenburg
tot een dorpsraad te komen.
In Hotel Salden vindt de eerste voorlichtingsbijeenkomst over
een eventuele dorpsraad plaats. In de daarop volgende
maanden organiseert het voorbereidingscomité elke buurt een
voorlichtingsbijeenkomst om iedere inwoner ervan te
overtuigen dat ook Schin op Geul en Oud Valkenburg een
dorpsraad moeten hebben.
36 kinderen van groep zeven en acht van de basisschool
ontvangen het vormsel.
Inter Nos geeft in de parochiekerk van Schin op Geul bij
gelegenheid van hun zestig jarig bestaan een schitterend
concert.
Jaarvergadering van de heemkundeverenging. John van
Weersch wordt als bestuurslid herkozen. Hub en Sjir Boon
vertonen met veel succes hun filmimpressie van de
werkzaamheden·aan de Geul. Hun toegift 'Ut Durp wo ich
gebore bin' valt zeer in de smaak.
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Netteke Hodiamont viert haar vijftigjarig professiefeest. Haar
kloosternaam is zuster Marie-Josienne. Zij heeft in de
Grachtstraat gewoond.
'
Frederieke Jochems en Andras Hamelberg presenteren in het
streekmuseum van Valkenburg hun film over de Kluis op de
Schaesberg. Het centrale thema in de film zijn de veertien
kruiswegstaties. Teksten uit het kluizenaarsboek van
kluizenaar Henricus Weerts begeleiden de beelden.
Fanfare St. Cornelius geeft met 4 korpsen uit Nederlands en
Belgisch Limburg een concert in het gemeenschapshuis.
De heer en mevrouw Eichhorst-Kickken uit Opscheumer zijn
40 jaar getrouwd.
Hub Smeets wordt benoemd tot ridder in de orde van Oranje
Nassau.Hij is veertig jaar in dienst van Smeets bouwen 50
jaar lid van fanfare St. Cornelius.
Het mannenkoor Inter Nos viert zijn zestig jarig bestaan met
een groots tentfeest. Op 2 mei worden de vier jubilarissen:
Wiel Pasmans, Frans Muyrers, Theo Salden en Jeu Stassen
gefêteerd.
Guus Bosch en Mia Smeets vieren hun gouden bruiloft. Velen
feliciteren hen met deze mijlpaal.
Guus Bosch moet na vele jaren zijn taak als beschermheer
van de fanfare helaas beëindigen.
Jo Funcken, zijn vrouw Gerda en mevrouw Eygelshoven
zorgen ervoor dat de veldkruisen en kapellen in Schin op Geul
en Oud valkenburg weer met een mooie, kleurige krans
worden versierd.
Eenentwintig leerlingen 'doen' de eerste communie.
Pastoor Van den Hoven van de parochie Johannes de Doper
in Oud Valkenburg is veertig jaar priester. Dit wordt gevierd
met de parochianen en de vele internationale vrienden van de
pastoor.
Na 249 schoten is de nieuwe koning van de schutterij St.
Mauritius bekend. Sef Swillens uit de Gracht is zijn naam.
Ons lid Piet Keuiers van de Keutenberg overlijdt. Hij werd
slechts 57 jaar.
St. Mauritius organiseert het 92ste bondsschuttersfeest.
Gelukkig blijft het tijdens het defilé droog. Ondanks de forse
onweersbuien na het defilé is het een geslaagd feest.
Excursie van de heemkundevereniging naar Maaseik. Onze
leden zien Maaseik met zijn vele bezienswaardigheden.

8juni

Pastoor Willie Coenen overlijdt op 89 jarige leeftijd. Hij was
gedurende 22 jaar een kleurrijke pastoor in Schin op Geul.
Processie in Oud Valkenburg. De parochianen zorgen voor
13 juni
een mooi versierde processieweg.
Processie in Schin op Geul. Ook hier verzorgen de
20 juni
parochianen een mooi versierde processieweg.
Op het tiende journalistenschieten in Strucht weet het
26juni
gastteam van B en W uit de gemeente Valkenburg de Jos
Daniëls wisseltrofee te bemachtigen.
27 juni
Op de Sjaesbergergank kunnen de bezoekers de
gerestaureerde kruisweg bij de kluis bewonderen. Pastoor
Cuypers viert samen met de aanwezigen de dialectmis.
Daarna gaat de traditionele kermis van start.
De jeugd van club 77 heeft haar jaarlijkse kampweek in Maria
31 juli-7 aug
Hoop.
7+8 augustus
De Sousbergfeesten vormen de opmaat voor het grote feest
van de fanfare en de Sjinäöster in oktober
Volleybalclub Elan organiseert een buitenvolleybaltoernooi.
21 augustus
De jaarlijkse bakhuisfeesten van onze vereniging. Velen
10+11 sept.
komen proeven van ons brood en onze vlaai die we op de
traditionele manier in de oven van het bakhuis hebben bereid.
11 tlm 19 sept. Het octaaf van St. Cornelius. Onze parochieheilige beschermt
de gelovigen tegen ziekten van de zenuwen.
In het kader van het 60-jarig jubileum mag Inter Nos het
25 september
jaarlijkse korentreffen organiseren. Negen koren uit de regio
Valkenburg laten hun kunnen horen.
8 tlm 10 okt.
De stichting gemeenschapsvoorzieningen viert het 25-jarig
bestaan van het gemeenschapshuis. Jean Sleijpen en Fon
Weusten zijn 25 jaar lid van het bestuur. Jeanny Neven en
Maurice Muyrers zijn al 20 jaar actief in het gemeenschaps huis.
8 oktober
Jan Houppermans en Anny Zenden in Schoon bron zijn 50 jaar
getrouwd.
15 tm 21 okt.
Het mannenkoor Inter Nos maakt een zevendaagse
concertreis naar Tsjechië.
22 tlm 24 okt
Fanfare St Cornelius en de Sjinäöster vieren feest. De fanfare
bestaat tachtig jaar.De Sjinäöster bestaan 20 jaar. Bij deze
gelegenheid worden vijf jubilarissen gehuldigd. Wiel Wouters
is 50 jaar lid, Hub van Weersch is 40 jaar lid, Harie Winthagen
is 25 jaar lid en Laura van Weersch is 12,5 jaar lid van de
fanfare.
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7 november
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13 november
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28 november
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De lang voorbereide verkiezingen voor de dorps raad vinden
plaats. De inspanningen van het voorbereidend comité worden
beloond. De opkomst is geweldig. 69 % van de inwoners komt
stemmen. Gekozen worden: Esther Goossens, Margriet
Pluymaekers, Huub Bock, Jo Bosch, Frans Coumans,
Zef Huntjens, Martin van Kempen, Jeu Lenssen, en Jo
Simons.
De derde Sjraveltocht van de Wateratte is weer een culinair en
sportief succes.
De St. Maartensoptocht van Club 77 trekt door het dorp.
Het carnavalsseizoen begint weer met de traditionele
bijeenkomst op de Geulbrug. Prins Elwin plaatst de
vernieuwde plaquette in de nieuwe Tolhuisbrug.
De oprichter van Inter Nos en tevens oud dirigent van het
kerkkoor, Wiel Pas mans, neemt als dirigent afscheid van het
kerkkoor.
.
Sinterklaas komt weer per trein naar Schin op Geul. De
kinderen en de fanfare begeleiden hem naar het
gemeenschapshuis.
Basisschool St. Antonius organiseert de jaarlijkse kerstmarkt.
De kinderen verkopen hun zelfgemaakte kerstspullen aan de
bezoekers.
De dorpsraad wordt officieel door burgemeester Nuytens
geïnstalleerd.
In de kerk is weer het traditionele kerstconcert. De muzikale
verenigingen van ons dorp verzorgen een gevarieerde
uitvoering voor de aanwezigen.
Wim Baetsen en Maria Huntjens-Rikers
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