KRONIEK VAN SCHIN OP GEUL, WALEM,
OUD-VALKENBURG
2000
1 januari
8 januari

13 januari
1 februari
13 februari
15 februari
20 februari
21 februari
26 februari
5 maart
24 maart

29 april

2 mei

Nieuwjaarsreceptie van het kerkbestuur in het
gemeenschapshuis.
Club 77 haalt weer de kerstbomen op. 's Avonds brandt er
een groot vuur bij het voetbalveld.
Prins Huub II volgt Elwin I op als prins over het
'Waterratterijk'. Huub Bock en zijn vrouw Wilma vormen het
prinsenpaar van het jaar 2000.
De dorpsraad vergadert voor het eerst. Alle vergaderingen
zijn openbaar.
De klok op de kerktoren van Johannes de Doper in Oud
Valkenburg wordt feestelijk ingewijd.
De eerste dameszitting van de 'Waterratte' is een feit.
Wim Stassen en Annie Stassen-Hengelbroek aan de
Breeweg vieren hun gouden bruiloft.
Prins Tim II (van Loon) gaat samen met zijn prinses Denise
(Arts) over de Waterratjes regeren.
Harrie Defauwes, een van de steunpilaren van Inter Nos,
overlijdt op 72 jarige leeftijd.
35 leden nemen deel aan de excursie van de
Heemkundevereniging
naar Vaals.
Een bonte carnavalsoptocht trekt weer door ons dorp. De
'Waterratte' kunnen trots zijn op deze optocht.
Jaarvergadering van Heemkundevereniging. Fon Weusten
en Marcel Neven worden bij acclamatie herkozen. Jacco
Silverentant vertelt over de historie van de mergelwinning in
Valkenburg.
In aansluiting op de lezing van Jacco Silverentant tijdens de
jaarvergadering bezoeken 17 leden de Gemeentegrot in
Valkenburg.
Sjaloensheim opent weer zijn poorten. Iedereen kan weer
kennismaken met allerlei inheemse planten en oude
gebruiken uit onze streek.
Paul van Weersch neemt afscheid als voorzitter van Inter
Nos. Hij heeft deze functie 20 jaar bekleed. Op een drukke
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6 en 7mei

28 mei
30 mei

1 juni
3 juni

4 juni
12 juni

18 juni
25 juni

2juli

22 tlm 29 juli
30 juli
12 augustus
7 september

7 tlm 17 sep.
17 september

receptie wordt Paul gehuldigd. Zijn opvolger is Ger Pachen
uit Walem.
De drumband van schutterij St. Mauritius bestaat 40 jaar.
Een reüniekorps trekt op 6 mei door het dorp. Zondag 7 mei
trekt een daverend drumbandfestival door het dorp.
De fanfare organiseert weer het jaarlijks aspergefeest.
Helaas moesten velen teleurgesteld worden.
Onze leden Gerda en Jo Funcken tooien samen met
mevrouw Eygelshoven zoals elk jaar weer alle veldkruisen
en kapellen met een mooie meikrans.
Zestien kinderen doen de eerste H. Communie in onze
parochiekerk.
De excursie van de heemkundevereniging naar het
middeleeuwse Tongeren trekt veel belangstelling. 33 leden
nemen aan deze excursie deel.
De jaarlijkse processie trekt door Oud Valkenburg
Na 336 schoten mag Sjef Bovens uit de Grachtstraat zich
koning van schutterij St. Mauritius noemen. Het burgerlijk
kampioenschap bij de heren gaat naar Ad Caubo. Bij de
dames is Petra Marcus de beste schutter.
De jaarlijkse processie trekt door Schin op Geul. Aansluitend
begint de kermis.
Op de laatste zondag van juni is rond de Kluis weer de
feestelijke jaarlijkse Schaesbergergank. Aansluitend is de
kermis rond de kluis.
Fanfare St. Cornelius biedt in de tuin van hotel Salden de
mensen van Schin op Geul een concert aan.
Club 77 gaat met de leden op zomerkamp in Baarlo.
Op Walem trekt de jaarlijkse straatmarkt van de Schutterij
veel bezoekers.
Ook de Sousbergfeesten van de fanfare worden door velen
bezocht.
Het oude grafkruis van kluizenaar Hendrikus Weerts wordt
opnieuw ingezegend. De Stg. Schaesbergergank heeft het
kruis opgeknapt en van het kerkhof in Schin op Geul
verplaatst naar de kluis.
Het octaaf van St.Cornelius met verering van zijn relikwieën
in de kerk
De fanfare St. Cornelius huldigt 4 jubilarissen. Zef Smeets is
60 jaar lid.
Andre Bosten, Richard Nix en Jos Paffen zijn 25 jaar lid.
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10 oktober

14 oktober

5 november
9 november

11 november

23 november

26 november
13 december

15 december
16 december
17 december

Dr. Pierre Bakkes uit Roermond verzorgt voor de
heemkundevereniging
een lezing over de invloed van het
Limburgse dialect op onze achternamen.
Inter Nos besluit haar reeks zomerconcerten mmv het
mannenkoor Vox Humana uit Leiden. Inter Nos verzorgt al
vijf en twintig jaar deze zomerconcerten.
CV de Wateratte organiseren voor de vierde keer hun
culinaire sjraveltocht.
Pater Zef Smeets viert op Flores (Indonesië) zijn tachtigste
verjaardag. Missionaris Smeets werkt al meer dan vijftig jaar
op dit eiland.
Club 77 trekt met een grote St. Maartensoptocht door het
dorp.
CV de Waterratte haalt de waterrat uit de Geul. Hiermee is
het nieuwe carnavalsseizoen geopend.
Felix Laval en Annie Laval-Huids vieren hun gouden bruiloft.
Serve Roebroek uit Termaar verzorgt voor de
heemkundevereniging
een zeer interessante dialezing over
de heemtuin.
Per stoomtrein arriveert Sinterklaas in ons dorp.
Jo Sijben uit de Grachtstraat is 25 jaar dirigent van diverse
kerkkoren in de omgeving. Voor deze verdiensten krijgt hij
de zilveren Gregoriusmedaille.
Na 17 jaar voorzitterschap van de schutterij draagt Piet
Bisschops deze functie over aan Zef Swillens.
De bewonérs van de Grachtstraat hebben zelf een kerststal
gemaakt. De kerststal staat aan de voet van de Sousberg.
Het gemengd kamerkoor van de filharmonie van St.
Petersburg luistert in de kerk een H.Mis op.

Maria Huntjens-Rikers.
mmw. van Wim Baetsen
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