Kroniek van. Schin op Geul
1 september

1992 tot 1 september

4, 5, 6 september

10-20 september
27 september
10 oktober
18 oktober

21 oktober

23 oktober

1 november

3 november
6 november
7 november
8 november
13/15 november
23 november
29 november

1993

De Struchter bOYSvieren hun zestig jarig bestaan.
Martin weerts krijgt voor de vele verdiensten voor
de voetbalclub en voor het verenigingsleven van
schin op Geul in zijn totaliteit de eremedaille in
zilver van de orde van Oranje Nassau.
Het St. Corneliusoctaaf.
Onder een stralende zon organiseert het oudercomitée van de st. Antoniusschool het schoolfeest.
Meneer en mevrouw Salden - HOOfs vieren hun
gouden huwelijksfeest.
De stichting
IKL organiseert
een
landschaps-doe-dag in en rond Schin op Geul. veel
mensen uit heel Limburg bezoeken de activiteiten
van het IKL.
In een druk bezochte vergadering van Natuurbehoud Schin op Geul zet burgemeeste~ Nuytens zijn
visie op het natuurbeleid van de gemeente valken burg uiteen.
De NS maken bekend dat ze van plan zijn 9 stations in zuid Limburg te willen sluiten. Hieronder
ook het station in ons dorp. Een storm van protest steekt op. Marlies vleugels en Marlike Kockken
protesteren zelfs op de televisie tegen de sluiting.
paul van oers krijgt van staatsecretaris mevrouw
van ROOY de titel 'meester gastheer'. Dit is de
hoogste titel die men in de horeca op servicsgebied kan behalen.
De leerlingen van de balletschool Joke de Backer
nemen deel aan de opnames voor de show van
peter Jan Rens "Geef nooit op".
Eigenlijk vijf dagen te vroeg trekt de mooie st.
Maartensoptocht van club 77 door het dorp.
De waterratte
openen het carnavalsseizoen vier
dagen te vroeg.
JO Meurders zingt al 25 jaar als tweede tenor bij
Geulklank in valkenburg. samen met zijn broer
wordt hij tgv. dit jubileum gehuldigd.
Schin op de Planke speelt met veel enthousiasme
het blijspel in het dialect: Hubbe is hubbe en kriege is de kunst.
Martin Huls uit Margraten verzorgt voor onze
vereniging een dia-presentatie
over veldkruisen
en veldkapellen in Limburg.
Sinterklaas arriveert per trein in Schin op Geul.
vanzelfsprekend is ook hij voor het openhouden
van het station.

9 december

en 27
december

20,26

1 januari
9 januari
9 januari
12 januari
30 januari
31 januari
21 februari

28 februari

20 maart
29 maart

5 april

15 april

24 april
30 april
1 mei
2 mei

75 weken voor het 75 jarig jubileum deelt de Fanfare St. Cornelius cactussen uit aan alle inwoners
van Schin op Geul. Dit is een prikkel voor iedereen
om straks hun feest mee te vieren.
Schilderclub de kwasten exposeert in het
gemeenschapshuis
hun eigen werk. werk van
hoog niveau.
Nieuwjaarsreceptie in het gemeenschapshuis.
JO Funcken stopt met zijn onderneming. Na 45
jaar is het mooi geweest.
Raymond I (van weersch) wordt tot prins van de
waterratte uitgeroepen.
Het hoog water in de Geul is prachtig om te zien.
De bewoners langs de Geul houden droge voeten.
De galazitting van de waterratte
is helemaal uitverkocht.
prins René IIRamakers) en zijn prinses Melanie
(HerbenJ gaan regeren over de waterrat jes.
carnavalszondag. Een goed verzorgde optocht
trekt vanuit Oud valkenburg door ons dorp. Eerste
prijzen zijn voor: d'r neue pastoor (P. Jennekens);
cactussen (J. de KleinJ en de waterratterevue
(damescomite van de fanfare) en een ereprijs voor
de cactussen (groep T. van weersch)
Componist Gerard Sars uit st. Odiliënberg krijgt
van de fanfare st. cornelius de opdracht een muziekstuk te schrijven voor fanfare en mannenkoor.
De titel val i de compositie luidt: "Symfonie nr. 3:
De 3 beeldjes".
Inter NOSgeeft een lente concert m.m.v. Harmonie st. Agatha uit EyS.
De Sjinäöster behalen voor de derde keer in successie het hoogste aantal punten bij de zuid nederlandse kampioenschappen voor blaaskapellen.
ze mogen de wisselbeker nu houden.
De werkgroep 'Onderhoud' van onze heemkundevereniging
zet de historische wegwijzer hoek
Kerkplein-vinkenberg
na een grondige opknapbeurt weer op zijn plaats.
De heer wekx uit Landgraaf toont voor de leden
van onze vereniging zijn film over de Geul. ook de
film van onze leden Huub en Sjir Boon over Schin
op Geul krijgt veel waardering.
De Sjinäöster worden voor hun kampioenschap
gehuldigd. Op de drukke receptie spelen ze de
concoursnummers.
Oranjefeesten. Een mooie optocht onder een, hOe
kan het anders, stralende oranjezon.~
31 kinderen worden door deken Haffmans gevormd.
Door hevige regenval stromen 's nachts grote
hoeveelheden puin en modder de walemer berg
af. Nog lang is het gat in het trottoir bij pension
Straaten in de Graafstraat als gevolg van het noodweer te zien.

15 mei
20 mei
31 mei
31 mei

18 juni
20 juni
24 en 25 juni
27 juni
31 juli t/m
7 augustus
7 en 8 augustus

Het juniorenteam van de volleybalclub Elan wordt
kampioen in de competitie jeugd-B
14 communiekantjes doen hun eerste heilige communie.
Eugène palmen en Maria palmen-Huntjens op walem vieren hun gouden bruiloft.
Marc Lenoir van de Keuteberg schiet de vogel af.
Hij is daarmee de nieuwe koning van schutterij st.
Mauritius, strucht.
wiel Caenen en Piet Bisschops zijn 25 jaar lid van
de schutterij in Strucht.
onder een stralende zon trekt de bronk weer
door ons dorp. De schutters van de schutterij
dragen voor het eerst hun nieuwe uniformen.
De fanfare viert sameA met het dorp feest op de
sousberg.
Schaelsbergergank
Club 77 gaat weer met de jeugd op kamp. Dit maal

in
weert.
In strucht viert men het 1750 bondsschuttersfeest.
Het mooie défilee van dit feest zorgt voor twee
flinke files.

wim Baetsen met dank aan
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Eyssen

