
KRONIEK VAN SCHIN OP GEUL.

Het is onze bedoeling om in de toekomst in ons periodiek, startend met deze
uitgave, telkens een kroniek van ons dorp op te nemen. Wij streven ernaar
om de gegevens van deze kroniek zoveel mogelijk gelijktijdig met de
betreffende uitgave van ons periodiek te laten lopen, en we beginnen nu met
de periode:

VAN 1 SEPTEMBER 1991 TOT 1 SEPTEMBER 1992

7 september

14 - 22 september

15 september

28 september

12 oktober

22 oktober

26 oktober

8 november

9 november

10 november

15,16,17 november

23 november

1 december

22 december

1 januari

Sjeuf van Weersch en Tiny Moes vierden hun gouden
huwelijksfeest.

Cornelius octaaf.

De basisschool St. Antonius viert haar jaarlijks
schoolfeest.

De vereniging Natuurbehoud Schin op Geul begint met
haar actie elke maand het oud papier in Schin op Geul
op te halen. In 12 maanden zullen ze 86.400 kilo oud
papier ophalen.

In samenwerking met Inter Nos plaatst de vereniging het
Ljubljana-monument een nieuw veldkruis op het
Kerkplein. Het veldkruis is een oud grafkruis dat op
deze manier bewaard wordt.

17 leerlingen van de basisschool St. Antonius halen
samen met de vereniging Natuurbehoud Schin op Geul
27 zakken vol troep op.

Piet en Juul Caubo mogen zich de eigenaren van de
beste ram van het ras Texelaar van Nederland noemen.

De Sint Maartensoptocht trekt door het dorp.

De Waterratte openen het carnavalsseizoen. Ze plaatsen
een mooie plaquette in de Geulbrug. Dit tgv. hun 11
jarig bestaan.

Jo Straaten wordt vermist. Heel het dorp leeft en zoekt
mee. Na twee dagen wordt Jo in Schinnen aangetroffen.

Te toneelvereniging 'Schin op de Planken' voert de
thriller 'Veronica's kamer' ten tonele.

Het dameskoor Vivace viert haar vierde lustrum. 20
dames zijn al vanaf de oprichting lid. Zij worden tijdens
een drukke receptie gehuldigd.

Traditioneel komt Sinterklaas met de trein (nu het nog
kan) in Schin·· op Geul aan. Sinterklaas bedankt Huub
Schrouff voor de goede zorgen die hij al 25 jaar lang
aan Sinterklaas besteedt.

Inter Nos, Vivace, het kerkelijk zangkoor, fanfare St.
Cornelius en Club 77 organiseren de jaarlijkse Kerst-in.

Nieuwjaarsreceptie



11 januari

8 februari

Zijne dorstlustige hoogheid Ton I (Lemmens) gaat in
1992/1993 over het Waterratterijk regeren.

Houden de Waterratte hun jaarlijkse Galazitting met tal
van gerenommeerde artiesten.

26 februari

28 februari

1 maart

12 maart

30 maart

Meert de Blauwe Schuit af in Schin op Geul.

De Geulbrug in de Tolhuisstraat wordt door de slechte
staat waarin zij verkeert voor verkeer zwaarder dan 2500
kg gesloten verklaard. Definitieve herstelwerkzaamheden
zullen in het najaar plaats hebben.

Onder veel belangstelling trekt een mooie carnavals
optocht door ons dorp. Eerste prijzen in de optocht zijn
voor: de heer Somers, de wagen Veer laote dees daag
't geld rolle en voor de groep de Arabiere.

De Sjinäöster worden in Nederweert met 350 punten
winnaar van het open Zuidnederlandskampioenschap
voor blaaskapellen. Op 5 april worden zij tijdens een
drukke receptie gefeliciteerd.

De heemhundevereniging organiseert voor vele
belangstellenden een filmavond. De films over de
brood bereiding in vroeger tijd en het oude ambacht van
timmerman oogsten veel succes.

3 april

6 april

Piet Jacobs uit Walem wordt benoemd tot kerkmeester.

Tijdens de jaarvergadering van de vereniging
Natuurbehoud Schin op Geul houdt dr. J. de Munter
een lezing met als titel: De Geul en onze gezondheid.

traditionelehaarCorneliusGeeft fanfare St.
voorjaarsconcert.

De aardbeving treft Schin op Geul. Gelukkig zonder
noemenswaardige schade aan te richten.

12 april

13 april

30 april

11 mei

22 mei

25 mei

28 mei

Oranjefeesten voor jong en oud.

In Strucht wordt in café Weerts de buurtvereniging "d'r
Proemehook" opgericht.

De voetbalvereniging Struchter Boys recipieert tgv. een
dubbel kampioenschap. Zowel het eerste als het tweede
elftal werden in hun klasse kampioen.

Oud-onderwijzer aan de St. Antoniusschool, Emiel
Laeven, overlijdt op 86 jarige leeftijd.

14 communikantjes doen hun eerste H. Communie. Als
ze de kerk verlaten krijgen ze onder een schitterende
zon een serenade door de fanfare.

30 mei De laatste trein (van de verbinding Aken-Luik v.v.) maakt
gebruik van het 'miljoenenlijntje', nadat op 28 mei 1988
reeds de laatste reguliere N.S.-trein (op het traject
Kerkrade - Maastricht) hiervan gebruik maakte.



8 juni

13 juni

Fer Meessen schiet de vogel af en wordt zo de nieuwe
koning van schutterij St. Mauritius in Strucht. Wendy
Straaten is zijn koningin.

De Limburgse journalisten strijden bij de schutterij in
Strucht om de Jos Daniëls-wisseltrofee.

27 juni

21 juni Kermis. De jaarlijkse processie trekt door het dorp.
Helaas kan pastoor Benders niet meer meelopen.

Pierre Pasmans neemt tijdens een drukke receptie
afscheid als koster. Hij was 10 jaar koster.

28 juni De Schaelsbergergangk.

10-13 juli Zomerfeesten van de fanfare. Het bestuur huldigt vier
jubilarissen. Karel Smeets is 40 jaar lid en Wiel
Maessen, Wiel Ruypers en Jos Scheijen zijn 25 jaar lid.

11 juli 's Middags dendert de Tour de France door ons dorp.

31 juli - 2 augustus De schutterij organiseert haar jaarlijkse straatkermis op
Walem.

15 - 22 augustus Club 77 organiseert voor de 25-ste keer het jaarlijkse
zomerkamp. Dit keer in Hunsel.

24 augustus Pastoor Benders overlijdt op 68 jarige leeftijd. Onder
overweldigende belangstelling wordt hij op ons kerkhof
begraven.

Samengesteld door Wim Baetsen en Maurice Lemmens.
Met dank aan Roos Eijssen-Wiertz.


