
 
 
 
Vooraf 
 
In 2006 bestaat de Heemkundevereniging Schin op Geul - Oud Valkenburg 
vijftien jaar. Bij gelegenheid van dit lustrum hebben we ons verdiept in een 
onderdeel van de recente geschiedenis van ons dorp: de ontwikkeling van het 
toerisme. Het meinummer van dit jaar bevatte een globale algemene 
geschiedenis van het toerisme in het Geuldal, met het stadje Valkenburg als 
middelpunt.  
 
In dit herfstnummer van ons periodiek proberen we het algemene beeld verder 
voor Schin op Geul en Oud-Valkenburg in te kleuren en concreet te maken. 
Dat is niet zo gemakkelijk. Over de ontwikkeling van het toerisme in Schin op 
Geul, en met name over de bedrijven en bedrijfjes die van het toerisme een 
broodwinning zouden maken, is immers weinig schriftelijk materiaal 
voorhanden. De gang van zaken in een willekeurig familiepension is petite 
histoire, die niet te boek wordt gesteld. De mensen hadden er geen tijd of 
geen belangstelling voor om hun leven en werk te documenteren. De 
Heemkundevereniging heeft in dit jubileumjaar een poging ondernomen om 
beschrijvingen te verzamelen van de mensen die we toeristische ondernemers 
zouden kunnen noemen. Velen hebben de moeite genomen om ons van 
informatie te voorzien o.a. door het invullen van vragenlijsten of door ons 
illustratiemateriaal te laten zien, zoals folders, foto’s, rekeningen of brieven. 
We zijn hen daar dankbaar voor. Een aantal van hen was bereid om hun 
herinneringen met ons te delen in geanimeerde interviews. Opvallend daarbij 
is dat de geïnterviewden die aanvankelijk terughoudend waren in hun 
verhalen, in de loop van de gesprekken steeds meer gebeurtenissen naar 
voren brachten en met kennelijk genoegen op hun tijd als hotelier of 
campinghouder terugzagen. De Heemkundevereniging draagt zorg voor het 
behoud van de verzamelde informatie en heeft de interviews in digitale vorm 
opgeslagen. U vindt in deze aflevering van ons periodiek het verslag van onze 
zoektocht. We gaan in op de ontstaansgeschiedenis van de toeristisch 
bedrijvigheid in ons dorp, op de periode van opbouw en groei, op de 
veranderende omstandigheden vanaf de jaren tachtig, maar ook op de stand 
van zaken in deze sector in 2006. We proberen niet alleen feitenmateriaal 
weer te geven, maar vooral ook de persoonlijke verhalen van onze 
informanten: de toeristische ondernemers van het eerste uur. 
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Mocht u belangrijke feiten missen of ons deelgenoot willen maken van uw 
eigen ervaringen die in dit boekje niet aan de orde zijn gekomen, neem 
contact met ons op. In het volgende nummer van dit periodiek willen we een 
slotartikel plaatsen over het toerisme in Schin op Geul en Oud-Valkenburg,  
met daarin opgenomen een zo volledig mogelijke lijst van nu nog bestaande 
toeristische ondernemingen en van bedrijven in het verleden. 
 
Wij wensen u veel leesplezier 
 
De leden van de werkgroep Toerisme in Schin op Geul: 

• Wim Baetsen  
• Irene Berg-Bemelmans 
• Josef Berg 
• Pierre van Dijck 
• Theo Salden 
• Frans Vanmeulebrouk 
• Wim Vanmeulebrouk 
• Fon Weusten 
• Victor Willems 
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