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De nieuwjaarsreceptie van het kerkbestuur in het
gemeenschapshuis
De leden van club 77 halen tegen een kleine vergoeding de
kerstbomen op.
's Avonds genieten de leden van een groot vuur.
Harrie 111 wordt tot prins van de 'De Waterratte' uitgeroepen.
Harrie Roijen uit Strucht en zijn vrouw Fien zijn het prinsenpaar
voor dit seizoen.

In het gemeenschapshuis is de grote galazitting van de
Waterratte.

Prins Maikel (Kickken) en prinses Raissa (v.d. Hove) zijn de
nieuwe heersers over het rijk van de 'Waterratjes'.
De bewoners van Schoonbron bezoeken massaal de

startbijeenkomst voor de restauratie van het kapelletje
Schoonbron.

De negenjarige Maud van Loo wint met haar presentatie van het
liedje 'Carnaval op krukke' in het Kinjerkraom Leedjses Festival
2001 in de Rodahal de wisselbeker.

Een keurig verzorgde carnavalsoptocht trekt vanuit Oud
Valkenburg naar Schin op Geul. In deze optocht is voor iedereen
veel te genieten.
Jaarvergadering van onze vereniging. Wim Baetsen en Dré
Kickken worden bij acclamatie herkozen.
Ons Lid Dr. Jochems vertelt na de pauze over zijn onderzoek
naar de gebeurtenissen in kamp Vught. De titel van zijn lezing
was 'Het Philipscommando in het kamp Vught 1943-1944'.

43 kinderen van groep zeven en acht ontvangen het H. Vormsel.
De misdienaars van de parochiekerk St. Mauritius gaan
klepperend door het dorp. Deze rondgang levert hun behalve
paaseieren snoep en nog meer op.
Onder leiding van John van Weersch worden er weer broden
gebakken in ons bakhuis aan het Kerkewegje.
De heer Verheyen uit Hunsel vertelt in een lezing over de
werkwijze van het kadaster. Aan de hand van het voorbeeld Hotel
Vinkenberg laat hij ons zien wat er in het archief van het kadaster
allemaal te vinden is.



28 april

30 april

12 mei

15 mei

17 mei

20 mei

23 mei

24 mei

29 mei

4 juni

6 juni

9 juni

10 juni

15 juni

Het jongens D1-team van volleybalclub Elan wordt kampioen van
zijn klasse in Zuid-Limburg.
Club 77 organiseert de oranjeoptocht door het dorp. Een
feestelijke tocht trekt door het dorp.

Guus Ruijpers en Maria Ruijpers op Walem vieren hun gouden
bruiloft.

Het voorjaarsnummer van het periodiek van de
heemkundevereniging verschijnt.
In de stationsrestauratie houdt Michel Dreew van de

Heemkundevereniging uit Simpelveld een lezing over
geschiedenis van de spoorlijn Maastricht - Aken.
De fanfare St. Cornelius organiseert het jaarlijkse Bourgondische
aspergefestijn in het gemeenschapshuis.
Onze leden Jo en Gerda Funken zorgen er weer voor dat alle
wegkruisen en veldkapellen in Oud-Valkenburg en Schin op Geul
en omgeving zijn voorzien van een mooie meikrans.
Zestien kinderen van groep vier doen in de parochiekerk van St.
Mauritius de eerste heilige communie.
Wiel Pasmans en Sophie Pasmans-Maessen uit de Warande
vieren hun gouden bruiloft.

Harrie Jennekens uit Oud-Valkenburg mag zich na 214 schoten
koning van de schutterij St. Mauritius noemen. De burgerkoning
is Erik Smeets en de burgerkoningin is Philine van den Hove.
De heemkundevereniging plaatst op de hoek van de
Mauritiussingel en het voetpad naar de beemden een wegkruis.
Dit kruis werd geschonken door de familie Van Meulebrouk uit
Valkenburg.
De heemtuin 'Sjloens Heim' van het IVN bestaat 25 jaar. De
heemtuin heet tegenwoordig 'Kasteelpark Schaloen' . Veel
mannelijke en vrouwelijke vrijwilligers uit onze dorpen zorgden en
zorgen ervoor dat het park er perfect uitziet.
Traditiegetrouw trekt de processie door Oud-Valkenburg.
Frans Ackermans en Finie Ackermans-Driessens uit de

Grachtstraat vieren hun gouden bruiloft.
De middenstand in Schin op Geul wordt uitgebreid met twee
nieuwe zaken. Sjina mode op het Kerkplein en Impressions aan
de Breeweg.
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17 juni De processie trekt door het dorp. Traditiegetrouw vieren de
inwoners van Schin op Geul daarna kermis.

24 juni Op de laatste zondag van juni is er weer de
Schaesbergergank. Na de openluchtmis is er rond de Kluis
een traditionele kermis.

7 juli Na inspannende repetities is er het spannende concours in de
Rodahal. Fanfare St. Cornelius haalt een fraaie eerste prijs
op het WMC in Kerkrade.

14 juli Dorus van Gessel en Nellie van Gessel- Scheijen uit de
Graafstraat vieren hun gouden bruiloft.

29 juli Onder een stralende zon vindt de straatkermis op Walem
plaats.

6 augustus De restauratie van het kapelletje in Schoonbron gaat
daadwerkelijk van start. Na 55 jaar is een opknapbeurt wel
heel erg nodig geworden.
De buurt laat zich van haar beste kant zien. Iedereen helpt
mee.

11 augustus De Sousbergfeesten van de fanfare St. Cornelius op de
Sousberg worden weer druk bezocht.

18 augustus Harie Winthagen en Carolien Winthagen-Maessen van de
Ransdalerweg vieren hun robijnen bruiloft.

6 t1m 16 sept Het octaaf van St. Cornelius. Velen vereren zijn relikwieën om
toevallen, zenuwzwakten en andere plagen van de geest te
vermijden of te voorkomen.

16 september De fanfare St. Cornelius mag op de naamfeestdag van haar
beschermheilige drie jubilarissen huldigen. Zef Huntjens is 50
jaar lid; Lou van den Hove is 40 jaar lid en Ger Ploumen is 25
jaar lid.

18 september De medeoprichter van Inter Nos, de man die er voor zorgde
dat Schin op Geul en Ljubljana nauw met elkaar werden
verbonden, Theo Salden sr., overlijdt op de 87-jarige leeftijd.

29 september De schutterij St. Mauritius mag ook op de dag van haar
patroonsfeest vier jubilarissen huldigen. Sjef Swillens is
40 jaar lid van de schutterij, Wim Weerts en Jan Groven zijn
25 jaar lid en Jeu Jennekens is twaalf en een half jaar lid.
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8 oktober Piet Monsuwé en Lieske Monsuwé - van den Hove vierén hun

robijnen huwelijksfeest.
13 oktober De heemkundevereniging bestaat 10 jaar. Dit tweede lustrum

wordt gevierd met een bezoek aan Kornelimünster en aan
Monschau. Onder een stralende zon genieten zestig leden
van deze excursie.

November De renovatie van het gemeenschapshuis is een dure
aangelegenheid. Omdat alle beetjes helpen brengt de
Stichting Gemeenschapsvoorzieningen een fraaie kalender uit
met pentekeningen van Sjef Swillens.

1 november De werkzaamheden op het kerkhof gaan van start. Op een
groot bord naast de kerkdeur hangt een tekening van de
herinrichting. Hier kunnen we zien wat er allemaal gaat
gebeuren op zowel het oude als het nieuwe kerkhof.

9 november Club 77 trekt met een grote St. Maartensoptocht door het
dorp.

11 november De Waterratte bestaan twee keer elf jaar. Dit wordt groots
gevierd. Het eerste evenement is de vijfde Sjraveltocht. De
gelukkigen die na lang wachten een kaartje konden
bemachtigen genieten van deze lustrumtocht. Als eregasten
lopen mee onze gouverneur baron van Voorst tot Voorst,
burgemeester Nuytens en top-kok Cas Spijkers.

15 november Het najaarsperiodiek van de heemkunde verschijnt. Dit
jubileum-nummer is geheel gevuld met bruidsparen uit de
twintigste eeuw.

19 november Annie Schreuders houdt bij Jeanne Bosch in het kader van
het jubileumperiodiek een lezing met als titel: 'Trouwen in de
twintigste eeuw'. Zij vertelt over de rituelen die eraan te pas
kwamen eer men in deze eeuw als man en vrouw door het

leven kon gaan. 80 leden woonden de lezing bij.
25 november Het carnavalsseizoen gaat wat later dan normaal van start in

de kantine van camping Schoonbron.

1 december De kroniek van de parochie St. Mauritius uit Schin op Geul
verschijnt. Ons bestuurslid Dré Kickken heeft hierin veel
bekende en onbekende feiten van de parochiekerk
vastgelegd.

2 december Sinterklaas arriveert weer met de trein in Schin op Geul.
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8 december
8 december

23 december

25 december

Inter Nos verzorgt een adventsconcert in de kerk.
De renovatie van het kapelletje Schoonbron is afgerond. Een
knappe prestatie waar alle leden van de buurt terecht heel
trots op zijn. De inzegening en het daarbij behorende feest zal
plaatsvinden in mei van het jaar 2002.
Club 77 organiseert de eerste kerstroute wandeling. Alles en
iedereen werkt mee. Het weer bezorgt een flink pak sneeuw.
Zoals elk jaar maken een aantal vrijwilligers een prachtige
kerststal in de kerk.

Veel mensen komen tijdens deze kerstdagen deze stal
bezichtigen.

samenstelling: Maria Huntjens-Rikers
m.m.v. Wim Baetsen
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