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Kroniek 2006 van Schin op Geul, Oud Valkenburg, Strucht,           
Schoonbron en Walem 
 
 
1 januari Veel dorpsgenoten maken van de nieuwjaarsreceptie van het 

kerkbestuur in ’t Geboew gebruik om het bestuur en elkaar 
een zalig Nieuwjaar te wensen. 

7 januari Club 77 zorgt er weer voor dat met een laaiend vuur de 
kerstbomen uit het dorp worden opgeruimd. 

 CV de Waterratte roepen Prins Roger I en prinses Diana Hen-
driks uit tot heersers over het Waterrattenrijk. 

14 januari Onze leden Sjef en Ina Swillens uit de Grachtstraat vieren dat 
zij 40 jaar getrouwd zijn. 

15 januari Behalve de prins en de prinses zetten de Waterratte Pierre 
Boesten, Harrie Frijns en Frans Stassen in het zonnetje. De 
laatste drie zijn 2 x 11 jaar lid van de Waterratte. 

22 januari Prins Koen (Stevens) en prinses Danielle (Wouters) zijn de 
nieuwe heersers over het Waterratjesrijk. 

 

               
 
23 januari Mevrouw Kitty Janssen-Rompen vertelt in haar fraaie dialect 

van Ubach over Worms voor onze leden en een aantal leden 
van Zij-actief over het kleedgedrag in Limburg van 1850 tot 
heden. Zij doet dit op een geanimeerde manier. Dit blijkt 
ook uit de reacties van de aanwezigen. 
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19 februari Maurice Damoiseaux en Maria Eijssen vieren hun gouden brui-
loft. 

26 februari Een bonte carnavalsoptocht trekt weer onder veel belang-
stelling van Oud Valkenburg via Schoonbron naar ’t Geboew. 
Hier wordt de optocht nog lang ontbonden. 

 

                     
 
7 maart Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen kiezen we 3 dorpsge-

noten direct als volks-vertegenwoordiger in de gemeente-
raad: Wim Weerts (219 stemmen) en Piet Bisschops  
(188 stemmen) namens het IBGV; en Fabienne Habets (997 
stemmen) namens  Transperant. Doordat Fabiënne Habets 
eerst wethouder en later mevrouw Leenders wordt, komen 
Jacques Blom en broer Marc (Habets) namens Transperant in 
de raad. 

20 maart Onze vereniging houdt haar jaarvergadering in Hotel Salden. 
De periodiek aftredende bestuursleden Fon Weusten en Mar-
cel Neven worden bij acclamatie herbenoemd voor een nieu-
we termijn van drie jaar. In het kader van de aankomst van 
Tour de France in Valkenburg vertelt Levien Spits na de pau-
ze op een aanstekelijke manier over het wielergebeuren in 
Valkenburg in het verleden. De enthousiaste toehoorders on-
derbreken hem herhaaldelijk met vragen. 
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8 april Frans Bemelmans en Maria Maessen vieren hun gouden brui-
loft. 

13 april “De bibliotheek dichterbij” wordt officieel in ’t Geboew geo-
pend. We hoeven nu niet meer naar Valkenburg om de gere-
serveerde boeken af te halen. 

14 april Op Goede Vrijdag overlijdt op 64 jarige leeftijd ons lid Piet 
Jacobs uit Walem. Piet was een gelovig en gedreven man die 
zich op veel gebieden voor onze gemeenschap heeft ingezet. 

16 april Professor Jan Bosch herdenkt met een plechtige hoogmis in 
onze parochiekerk het feit dat hij 60 jaar geleden tot pries-
ter werd gewijd. Velen komen hem feliciteren. 

22 april Zef Smeets en  Mia Bosch van het Luitenvoetpad vieren hun 
gouden bruiloft. 

29 april Onze vereniging brengt met 35 leden een bezoek aan fort 
Eben Emael.                       

 
                         
 We ervaren hoe de soldaten hier hebben geleefd en nauwe-

lijks hebben gevochten. Met het mooie weer genieten we ook 
nog van het prachtige uitzicht over de Maasvallei boven op 
het fort. 

29 april      Piet Vliegen en Tiny Schmets uit Strucht vieren hun gouden 
                       bruiloft. 
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1 – 6 mei In verband met de bestrijding van de boktor en de bonte 
knaagkever is het kerkgebouw niet toegankelijk. In verband 
hiermee zijn er in de kerk geen diensten. 

20 mei Gerda en Jo Funcken en Tonia Eygelshoven tooien alle veld-
kruisen en kapellen in Oud Valkenburg en Schin op Geul met 
een mooie meikrans. 

21 mei Samen met de bekende koks organiseert het damescomité 
van de fanfare St Cornelius voor de negende keer het Bour-
gondische aspergefeest. 

25 mei 25 kinderen van groep 4 van de basisschool St Antonius doen 
de eerste communie in onze parochiekerk. 

1 juni In kapsalon ‘Maison la belle’ knipt Sylvia Langenslag - Wou-
ters al 25 jaar. 

2 juni Jac Eyssen en Roos Wiertz vieren hun gouden huwelijksfeest. 
5 juni Na 352 schoten mag schietmeester en klaroenblazer Rob 

Bovens uit de Grachtstraat het koningszilver van schutterij St 
Mauritius omhangen. 

 

 
               
                           schutterij St. Mauritius met het nieuwe koningspaar 
 

 Bij de burgers worden Roger Hendriks en Mia Toussaint – Van 
Weersch kampioen. 

11 juni De jaarlijkse Bronk trekt weer door Oud Valkenburg.  
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16 juni Onze penningmeester Frits Prinsen wordt voor zijn verdien-
sten in de hockeyclub Sjinborn lid in de orde van Oranje Nas-
sau. Op Tolhuisstraat 8 wonen nu twee leden van deze orde. 

18 juni De jaarlijkse Bronk trekt door ons dorp. Na afloop is er een 
kleine kermis. 

24 juni In het kader van ons derde lustrum bezoeken we met 55 le-
den de stad Leuven. De twee gidsen tonen ons op enthousias-
te wijze wat de stad te bieden heeft. Het mooie weer laat 
ons ook nog genieten van de vele terrasjes die Leuven heeft. 

25 juni Onder de monumentale bomen op de Schaesberg draagt pas-
toor Cuijpers de H. Mis op bij gelegenheid van de jaarlijkse 
Schaesbergergank. Na de mis is er kermis met koffie, vlaai en 
natuurlijk bier 

7 juli Giel Janssen en Janette Huijdts uit Strucht vieren hun 60 
jarige diamanten bruiloft. 

22-30 juli De jeugdleden van club 77 gaan in Altweerterheide bij Weert 
op zomerkamp. 

6 augustus De jaarlijkse zomermarkt op Walem geniet weer een grote 
belangstelling van heinde en verre. 

18 augustus Pater Zef Smeets onze eigen missionaris werd 60 jaar gele-
den tot priester gewijd. Dit memorabele feit vieren we met 
zijn familie met een plechtige mis in onze kerk. 

1 september De website van ’t Geboew is actief. We kunnen ons nu op 
www.geboew.nl van alle activiteiten in ons dorp online op de 
hoogte stellen. 

10 september Activiteitendag bgv ons derde lustrum. De deelnemers kiezen 
uit drie wandelingen. Hierbij kunnen zij de heemtuin in Oud 
Valkenburg, de Kluis op de Schaesberg, het bakhuis in bedrijf 
aan het Kerkewegje en het wijndomein St. Mauritius bezoe-
ken.  
In het gemeenschapshuis hebben we een tentoonstelling in-
gericht met allerlei foto’s van ons dorp in het verleden en in 
het heden, tijdschriften en draaien we oude films van ge-
beurtenissen in het verleden.  
Dankzij het stralende weer is het een heel geslaagde dag. 

10/18 sept Het St Corneliusoctaaf wordt in de kerk gevierd. 
16 september Tijdens het Corneliusfeest huldigt de fanfare vier jubilaris-

sen. Ons bestuurslid John van Weersch is 40 jaar muzikant 
van de fanfare. Vera Baadjou, Lilian van Kempen en Roel van 
Weersch zijn 12 ½ jaar muzikant van de fanfare. 
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16 september Tijdens het verenigingsschieten van de schutterij wint het 
zestal van  CV de Waterratte de titel. 

25 september Ruim een maand nadat hij zijn diamanten priesterjubileum 
heeft gevierd, sterft pater Zef Smeets SVD op 85 jarige leef-
tijd.  

 
 

herdenking in de parochiekerk 
                                           (foto tv.valkenburg) 

 Zef werd op 9 november 1920 in Strucht geboren. In 1947 
vertrok hij naar Flores. Hier ging hij na 54 jaar werken in 
2001 met emeritaat. 

26 september Hub Stohr bereidt ons in zijn lezing voor op het bezoek aan 
Aken. Hij vertelt ons op zijn boeiende manier hoe Aken is 
geworden tot wat het nu is.  

30 september Als vervolg op de lezing van 26 september beginnen we met 
45 deelnemers in de Drehturm ons bezoek aan Aken met een 
kopje koffie. Daarna wandelen we onder de leiding van Hub 
Stohr via het Ponttor, de Markt, Katschhof, en het Marschier-
tor naar Burtscheid. We herkennen veel van wat hij op 26 
september ons vertelde.  

22 oktober Onze leden Jeu Lenssen en Riet Lenssen-Cleuskens van de 
Hoogbeek vieren hun gouden bruiloft. 

29 oktober Na veel geruchten in het dorp maken Theo en Martha Salden 
bekend dat Hotel Salden in 2007 zijn deuren gaat sluiten. 
Over wat er met het gebouw en de plek gaat gebeuren gaan 
de geruchten en de plannen door. 
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5 november Voor de tiende en laatste keer organiseert de CV Waterratte 
de populaire ‘Sjraveltocht’. Er gaan geruchten dat er een 
soort vervolg komt op dit grootse evenement. 

9 november Op een druk bezochte bijeenkomst in het Geboew wordt Stan 
Ackermans door de leerlingen van groep 6, 7 en 8 van de  

 basisschool gekozen tot kinderkernburgemeester van Schin op 
Geul. Hij wordt een jaar lang geassisteerd door Danny 
Smeets, wethouder van Verkeer, Mika Bekkers, wethouder 
van Milieu en Nemo Beckers, wethouder van Kinderzaken. 

10 november De kinderen van het dorp trekken in de St. Maartensoptocht 
van Club 77 met lampions en fakkels door het dorp. 

12 november Het damescomité van de fanfare organiseert de jaarlijkse 
hobby- en creativiteitsmarkt in het gemeenschapshuis. 

14 november Bert van Laer vertelt ons over de geschiedenis van de brou-
wers en de brouwerijen in Limburg. Ook geeft hij een beeld 
van het belang en de macht van deze brouwers. 

 20 november Ons lid de plaatselijke  wijnboer Marcel Neven wordt tot 
beste wijnboer van de beide Limburgen 2006 uitgeroepen. 
Zijn Chardonnay 2005 is de beste Limburgse wijn van 2005 

26 november Sint Nicolaas komt nu eens niet met de stoomtrein, maar met 
de boot naar Schin op Geul. Wel moeten de kinderen zelf on-
der de vrolijke tonen van de fanfare de boot naar ’t Geboew’ 
trekken. 

2 december Inter Nos kan acht jubilarissen huldigen: Zef Schrijvers 60 
jaar lid en zanger; Hub van Weersch, Peter van Weersch, 
Paul van Weersch en Piet Jennekens zijn 40 jaar zanger en 
lid; Jac Blom en Mathieu Kockelkoren zingen al 12 ½ jaar in 
vereniging. En tenslotte staat Leo van Weersch al 25 als diri-
gent voor het koor. Voorwaar een vereniging met trouwe le-
den. 

24 december Aan de vooravond van kerstmis speelt de fanfare op diverse 
plaatsen in het dorp kerstlieden. 

25 – 31 dec.  Iedereen uit het dorp, de gasten en de bewoners van de om-
liggende dorpen krijgen de kans om de mooie kerststal in de 
kerk te bewonderen. 

26 december 12 zangers en zangeressen van de het koor van de filharmo-
nie uit St Petersburg  luisteren de mis van half elf op.  

 Een ensemble van de fanfare luistert de H. Mis in Oud Val-
kenburg op. 
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31 december Wij nemen na twaalf jaar en een maand afscheid van pastoor 
Cuijpers. Hij was van 1 december 1993 t/m 31 december 
2006 pastoor van onze parochie. 

  

                                  
                                                        (foto tv.valkenburg) 

 
 Pastoor Cuijpers was een betrokken herder van onze paro-

chie. De waardering van de parochie voor de scheidende pas-
toor bleek uit de medewerking van alle grote verenigingen 
aan de dienst, de volle kerk en de drukbezochte receptie na 
de mis.  

 
   
 
  
 
 
 
 
 Samenstelling: Maria Huntjens-Rikers en Wim Baetsen 
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