Kroniek Schin op Geul, Oud Valkenburg, Strucht,
Schoonbron en Walem
1976
januari
5
10
16
25
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In het Groene Kruisgebouw gaat een cursus “Samen
afslanken” van start.
Mathilde (Tiel) Damoiseaux-Eijssen, woonachtig aan het
Kerkewegje, overlijdt op 76-jarige leeftijd.
Joop Brouns en Marijke Salden geven elkaar het jawoord in
de parochiekerk.
In de Rodahal in Kerkrade wordt fanfare St.Cornelius, o.l.v.
Hein Boermans, landskampioen in de Ereafdeling en
verovert daarmee de witte wimpel. Het korps scoort 324 pnt
met lof der jury.
Het landskampioenschap wordt uitbundig gevierd tijdens een
receptie in het gemeenschapshuis. Marianne Wouters, het
enige vrouwelijke lid, wordt door voorzitter Hub Maessen
extra in de bloemen gezet. Directeur Hais Chambille van
brouwerij De Leeuw zorgt voor nieuwe “amme-sjuur” door
het schenken van enkele vaten bier.

februari
6
20
22

Veel inwoners zijn aanwezig op de receptie van Paul Gilissen
b.g.v. zijn installatie tot burgemeester van ValkenburgHouthem.
Aan het traditionele Auw-Wieverbal in café Weerts wordt
extra stemming gegeven door het orkest The Kenwoods.
Prins Hans I (Hans Bemelmans) en prinses Anita (Anita
Limpens) regeren over de Waterratjes van Schin op Geul.

24

28

29

Onder de naam Ecstatic Gaga presenteert zich in het
gemeenschapshuis een nieuw opgerichte Schin op Geulse
hardrock groep aan het grotendeels jeugdige publiek. De
groep bestaat uit: Tom Legiers (basgitaar), Jack Janssen
(drums), Hub Bock (sologitaar) en Jack Scheien
(slaggitaar). Opgevoerd worden o.a. “Fenfire” en “Troubles
with F.”
Tijdens de carnavalsoptocht raakt een 24-jarige vrouw uit
Nieuwenhagen bekneld onder een omvallende
elektriciteitsmast. In bewusteloze toestand wordt ze naar het
ziekenhuis in Heerlen vervoerd.

maart
1
15

Bij een verkeersongeval komt de 25-jarige Hub Jahach uit
Engwegen om het leven op de Valkenburgerweg in Wijlre.
Manschappen van de genietroepen uit Vught beginnen met
de sloop van de oude oorlogsbunker op het dorpsplein
naast de Rabobank. Omdat opblazen niet mogelijk is door
de dichte bebouwing rondom, gaat de genie de betonnen
kolos te lijf met pneumatische boren.
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28

Pastoor Coenen viert zijn robijnen priesterjubileum met een
H.Mis in een overvolle parochiekerk. De dienst wordt
opgeluisterd door de fanfare en alle koren van het dorp.
Aansluitend is een receptie in het gemeenschapshuis die
bezocht wordt door honderden parochianen.

april
2
9
25
29

Fanfare St. Cornelius krijgt een nieuwe voorzitter. Huub
Maessen overhandigt tijdens de jaarvergadering de
voorzittershamer aan Jacques Blom.
Elly Naus-Laeven neemt afscheid van de basisschool. Ze
was 12½ jaar de juf van de eerste klas. De leerlingen van de
onderbouw voeren een musical voor haar op.
Gouverneur Ch. van Rooy opent de gerestaureerde kluis op
de Schaesberg.
Club 77 houdt een filmavond in het gemeenschapshuis.
Vertoond worden beelden van de zomerkampen in
voorgaande jaren.

mei
5

Inbrekers doen een poging de brandkast in de sacristie van
de parochiekerk te kraken. Alhoewel het hen lukt met behulp
van snijbranders het slot uit de kluisdeur te branden, slagen
ze er niet in de zware deur te openen.
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e

21

Het 2 elftal van Struchter Boys recipieert bij gelegenheid van
e
het behalen van het kampioenschap in de 3 klasse G van
de afd. Limburg.
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Tijdens de sportwedstrijden die gehouden worden in het
kader van Koninginnedag weet Jan Bartels de hoogste eer
voor zich op te eisen en komt in het bezit van een grote
beker.

juni
5
6

In het gemeenschapshuis verzorgt de Nederlandse folksong
groep Fungus een optreden.
De voorzitter van de Nederlandse bond van
Muziekgezelschappen, dhr. A.Habets, reikt in het
gemeenschapshuis de witte kampioenschapswimpel uit aan
Hein Boermans, dirigent van fanfare St. Cornelius
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Johan Braeken wordt de nieuwe koning van schutterij St.
e
Mauritius uit Strucht. Met het 182 schot haalt hij de laatste
resten van de koningsvogel naar beneden. Burgerkoning
wordt Sjir Eijssen. Marion Weijenberg wint het schieten bij de
dames.
Mia Scheien en Wiel Becker trouwen in de parochiekerk.
De Sjaesbergergank rond de gerestaureerde kluis trekt
behalve veel mensen uit de regio ook heel wat toeristen.
Pastoor W.Coenen gaat voor in de dialectmis en voor de
opluistering zorgt mannenkoor Geulklank o.l.v. Wiel
Odekerken.

juli
9-12

21
24-25

De hoevefeesten die fanfare St.Cornelius jaarlijks
organiseert, worden voor het eerst gehouden op de
Struchterhof. Optredens zijn er van “De Sevilla’s”, de
“Göhlthaler Musikanten” en het orkest “Highlight”. Als
jubilarissen worden gehuldigd Harie Vanmeulebrouk (50 jaar
lid), Jan Heiligers (50 jaar lid) en Zef Huntjens (25 jaar lid).
Een grote groep leden van Jeugdvereniging Club 77 vertrekt
naar Eupen voor het jaarlijkse zomerkamp.
e
De 21 straatkermis in Walem, georganiseerd door de
schutterij, is wederom een groot succes. Bezoek is er o.a.
van schutterij St. Brigida uit Noorbeek.

augustus
7
25

De bliksemactie door het parochieel Missiecomité, bestemd
voor de missie van zuster Agatha (Phil Weerts) in Malawi,
levert het mooie bedrag van f 5500,= op.
De aanleg van riolering in Walem wordt een feit. Na meer
dan 25 jaar touwtrekken krijgen de raadsleden eindelijk hun
zin. Dankzij extra werkgelegenheidsgelden kan binnenkort
worden gestart.

september
18

Piet Schmets en Miena Coumans uit Strucht vieren hun
gouden huwelijksfeest.
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19
25

Inter Nos krijgt bezoek van het koninklijk Mannenkoor
Orpheus uit Schiedam. Het 60 man sterke koor concerteert
in het gemeenschapshuis olv Chris Verhoog.
Jos Voncken en Lucy Lemmerling trouwen in de kerk van
Oud-Valkenburg.

oktober
9
14

17
22
24

26

Club 77 brengt een bezoek aan de bierfeesten in Wieze (B).
Na afloop van een schuttersmis in de parochiekerk huldigt
Wiel Thoma namens het feestcomité een aantal schutters
voor hun lange staat van dienst. Het zijn de heren
P.Ackermans, M.Cuijpers en J.Swillens (allen 45j lid);
J.Kikken en A.Smeets (beiden 35j lid) en Fr.Ackermans en
R.Weerts (beiden 25j lid).
In de schouwburg van Sittard worden opnames gemaakt
voor een eerste langspeelplaat van mannenkoor Inter Nos.
De brandkast van het postagentschap wordt leeggeroofd.
Meerdere duizenden guldens worden vermist.
In Haarlem concerteert mannenkoor Inter Nos in de grote
zaal van het gemeentelijk dienstencentrum. Uitgevoerd
worden 23 werken waaronder (in originele kostumering) het
Slavenkoor uit Nabucco.
Lex Stassen volgt Harrij Frijns op als wethouder van de
gemeente Valkenburg-Houthem. Hij vervulde deze functie al
eerder in de periode 1966-1970.

november
1
6
20

Frans Stassen start een transportbedrijf.
Anny Bock en Zef Winthagen trouwen in de parochiekerk
van Schin op Geul en Bert Pasmans en Agnes Quaedvlieg
in de kerk van Oud-Valkenburg.
Victor Eijssen en Fransje Wolters trouwen in de
parochiekerk.

december
3

Voorzitter Jacq Steinbusch overhandigt het eerste exemplaar
van de langspeelplaat “Zingend Geuldal” aan burgemeester
29

Paul Gilissen. Deze LP van mannenkoor Inter Nos olv.
Wiel Pasmans is geperst in een oplage van 1500
exemplaren.
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Fransje Eijssen-Wolters neemt afscheid als wijkverpleegster
van het Groene Kruis. Ze was bijna 10 jaar werkzaam in
Schin op Geul, Oud-Valkenburg en Sibbe. Ze wordt
opgevolgd door zuster Vollers.

Samenstelling: Fon Weusten
Met dank aan Roos Eijssen-Wiertz.
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