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Kroniek van Schin op Geul, Oud‐Valkenburg, 
Strucht, Schoonbron en Walem over het jaar 

1978 
 
 
Fon Weusten 
 
 
Januari 
 

13  Café Vinkenhof  in Engwegen wordt officieel  geopend. Van  kantine 
voor campinggasten is de ruimte omgetoverd tot een modern café. 

29  Prins Jan II (Bartels) en prinses Anita (Bemelmans) worden geïnstal‐
leerd als nieuw prinsenpaar van de Waterretjes. 

 
Februari 
 

5  Een bonte carnavalsstoet trekt door het dorp, met thema’s als “Rien 
ne va plus, alweer verlaore nondeju”. 

19  Toneelvereniging De Vriendenkring uit Vilt voert op uitnodiging van 
het  damescomité  van  schutterij  St.  Mauritius  het  dialectstuk  “  ’t 
Geldkîste van Oma” op in het gemeenschapshuis. 

 
Maart 
 

17  Roos  Coemans  en  Henk  de  Esch  trouwen  in  de  parochiekerk  van 
Schin op Geul. 

24  Op  46‐jarige  leeftijd  overlijdt  plotseling  Frans  Fun‐
cken. Hij was onder andere voorzitter van het organi‐
satiecomité  van  het  eerste  Geultreffen  in  Schin  op 
Geul (1964). Ook was hij medeoprichter van de Stich‐
ting Gemeenschapsvoorzieningen. 
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April 
 

21  Mannenkoor Inter Nos vertrekt voor een driedaags bezoek aan We‐
nen.  In totaal stappen 180 personen  (zangers en supporters)  in het 
vliegtuig. Naast een  concertuitvoering brengt men ook een bezoek 
aan de Volksoper waar Marjon Lambriks triomfen viert. Bij terugkeer 
heerst er grote  teleurstelling over de accommodatie waar het con‐
cert werd gegeven. 

30  Gerrit Meerveld  wordt  onderscheiden  in  de 
Orde  van  Oranje‐Nassau  in  goud.  Directeur 
Janssen  van DSM  reikt  de  koninklijke onder‐
scheiding  uit.  Binnen  de  gemeenschap  Schin 
op Geul is hij penningmeester en kerkmeester 
van  de  parochie.  Ook  is  hij  secretaris/  pen‐
ningmeester  van  het  Groene  Kruis,  afdeling 
Schin op Geul. 

 
Mei 
 

15  Wim Weerts haalt bij het 195e schot de laatste 
resten  van  de  koningsvogel  naar  beneden  en 
mag zich een jaar lang koning van de schutterij 
van Strucht noemen. 
 
 
 
 
Wim Weerts met zus Philine 

 
Juni 
 

3  Rosalie Damoiseaux en  Jan Prevoo trouwen  in de parochiekerk van 
Schin op Geul. 

11  Eerste  Groot‐Valkenburgs  schutterstreffen waarbij  de  drie  Valken‐
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burgse schutterijen onder de schietboom uitmaken welke vereniging 
de beste schutters in huis heeft. Na een boeiende strijd wint uitein‐
delijk de schutterij van Strucht. 

17  Schutterij St. Mauritius wordt in het nieuw gestoken en toont zich in 
het galauniform van het Regiment Grenadiers uit 1829 aan de inwo‐
ners van Schin op Geul. De nieuwe kledij vergt een  investering van 
ruim 60.000 gulden. 

18  De  “Madonna met  de  tranen”  van  de  Spaanse  kunstenaar  Pablo 
Rueda‐Larca wordt op initiatief van pastoor Coenen meegedragen in 
de processie. 

21  Lies Ackermans‐Bemelmans overlijdt op 75‐jarige 
leeftijd in Huize Boslust. 

25  Tiende Sjaesbergergank rond de Kluis, waarbij pastoor Coenen de H. 
Mis opdraagt. 

27  Mannenkoor  Inter Nos  start met  een  serie  van  tien  concerten  op 
dinsdagavond,  speciaal  bedoeld  voor  de  gasten  die  verblijven  in 
Schin op Geul en omgeving. 

 
Juli 
 

21‐ 
24 

Hoevefeesten  op  de  boerderij  van  de  familie Maessen met  onder 
andere  de  “Mergellandkapel”,  de  “Göhltaler Musikanten”  en  “The 
Spikes”. 

28  In  het  leegstaande  hotel  “De  Waterval”  wordt  ingebroken.  Ont‐
vreemd  worden  diverse  huishoudelijke  apparaten,  drank  en  een 
verrekijker. 

 
Augustus 
 

5/6  Derde Straatkermis in Walem met veel oude attracties. 
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7  Club 77 gaat voor een week naar de jeugdherberg in Eupen. 
29  In de avonduren valt via Hilversum  I een concert te beluisteren van 

fanfare  St. Cornelius. Hiervoor  zijn  in Hilversum opnames gemaakt 
van composities van Herman Strategier. De fanfare concerteert on‐
der leiding van Hein Boermans. 

 
September 
 

10  Mathieu  van den Hove,  gehuwd met  Leonie Bertrand, overlijdt op 
77‐jarige leeftijd. 
Drieëndertig  jaar  na  het  beëindigen  van  de  Tweede Wereldoorlog 
wordt ter ere van de gevallen strijders van het I‐II‐37 regiment Infan‐
terie een  tegen de kerkmuur geplaatste gedenksteen onthuld door 
wethouder Alex Stassen. 

16  Start van het octaaf ter ere van de H. Cornelius. 
26  Sientje  Rooding  van  Parkhotel  Rooding wordt  door  voorzitter  Jac‐

ques Steinbusch geïnstalleerd als beschermvrouwe van mannenkoor 
Inter Nos. 
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Bloemen voor de nieuwe beschermvrouwe 
 
November 
 

4  Voor  de  tweede  keer  dit  jaar  voert  De  Vriendenkring  uit  Vilt  een 
klucht op  in het gemeenschapshuis. Deze keer  is het een  stuk van 
regisseur Sjeng Rouvroye: “D’r Pantoefelheld”. 

 
December 
 

6  Wereldomroep Nederland brengt een radiouitzending over Schin op 
Geul. De  opnames  – met  als  thema’s  de  historie  en  het  culturele 
leven in het dorp – vinden plaats in Hotel Salden. Het woord voeren 
onder  andere  wethouder  Stassen  en  de  heren  Steinbusch,  Blom, 
Roks, Swillens en Jennekens. 

12  Ten nadele van V.V. Struchter Boys worden een viertal schijnwerpers 
ontvreemd  die  als  terreinverlichting  fungeerden.  Ook  500  meter 
kabel verdwijnt. De schade bedraagt circa 1.500 gulden. 

26  In de parochiekerk van Schin op Geul heeft, op initiatief van pastoor 
Coenen,  een  “kerstinstuif” plaats waaraan de  schoolgaande  kinde‐
ren en hun ouders meewerken. 


	 Kroniek van Schin op Geul, Oud-Valkenburg, Strucht, Schoonbron en Walem over het jaar 1978



