Kroniek van Schin op Geul 1 sept. 93 tot 1 okt. 94
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Schutterij St. Mauritius organiseert weer het schieten om de
Jos Daniëlstrofee'. De zogenaamde prominenten weten de
trofee mee naar huis te nemen.
De parochie viert het octaaf van St. Mauritius. Velen bidden
om zijn hulp. Ze brengen daarom een offert je aan de
beschermer van onze parochie.
Tijdens de druk bezochte fancy-fair van de Antoniusschool
spekken de bezoekers de kas van de ouderraad.
De fanfare bezorgt haar jubilender in elk huis van
Schin op Geul en Oud Valkenburg. Het fraaie produkt van
Marco Nix toont Schin op Gèul vroeger en nu. Deze
jubilender is een aanloop naar de feesten t.g.v. het 75 jarig
bestaan van de fanfare.
Toneelclub 'Schin op de planken' voert de tragi-klucht
'der Stek'op.
Een bonte stoet kinderen met lampions trekt door het dorp.
Club 77 organiseert hiermee weer de jaarlijkse
St.Maartensoptocht.
De CV de Waterratten halen op de Geulbrug de waterrat uit
het water. Hiermee starten zij op hun eigen wijze het
carnavalsseizoen 1994.
De Struchter Boys openen met veel feestgedruis hun
vernieuwde clubgebouw. Hier kan niemand meer langs
kijken.
Schin op Geul is zijn eigen en enige politieke partij kwijt.
Waar men in Nederland zoveel fuseert, gebeurt dit ook in
Schin op Geul. Inwonersbelangen gaat samen met de partij
Groot Valkenburg. In het nieuwe ligt het oude. De partij
heet: IBGV Inwonersbelangen Groot Valkenburg. Tijdens de
verkiezingen in maart behaalt de nieuwe partij 4 zetels.
In zijn mooie rooie sportwagen rijdt Sint Nicolaas vanaf het
station naar het gemeenschapshuis. Oud maar vooral jong
verwelkomt de Sint en zijn knechten.
Na bijna anderhalf jaar krijgt de parochie St Mauritius een
nieuwe pastoor. De 67-jarige pater Jan Cuypers MSC. Hij
werkte tot juli 1993 als priester in Brazilië. Onder grote
belangstelling wordt hij geïnstalleerd: Tijdens een drukke
receptie verwelkomen de inwoners hem.
Louis Pasmans en Mia Schaeks zijn vijftig jaar getrouwd.
Beiden zijn nog zeer fit. Heel veel mensen feliciteren hen
met hun gouden feest.
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Prins Michèl I (Rikers) wordt uitgeroepen tot Prins van de
Waterratten 1994. Later komt er prinses Diana bij.
Prins Erwin I (de Esch) en prinses Joyce (Gerekens) zijn het
jeugdige prinsen paar van de Waterrat jes.
De fanfare mag de compositie 'De drie beeldjes' niet als
concoursstuk gebruiken. Gerard Sars schreef dit muziekstuk
speciaal ter gelegenheid van het jubileum. Het verbod van
de bond zet een flinke domper op de feestvreugde van het
jubileum.
Dorus van Gessel neemt afscheid als voorzitter van de
vereniging 'Natuurbehoud Schin op Geul'. In vijf jaar tijd
heeft hij deze vereniging gemaakt tot wat ze nu is: Een
groep die met veel succes de natuur in en rond
Schin op Geul beschermt.
st. Mauritius wint de wisseltrofee van de Groot
Val ken bu rgsesch utterijen.
13 communiekantjes vieren samen met ouders en
leerkrachten hun eerste H. Communie.
De orchideeëntuin in het Gerendal opent weer zijn poortje
voor de bezoekers. De bezoekers kunnen een kleurrijke
poster met orchideeën kopen als herinnering aan hun
bezoek.
Supermarkt Meertens wordt uitgeroepen tot de beste buurtsupermarkt van heel Nederland. Jack, Jolanda en alle
medewerkers hebben hier hard voor gewerkt. Eindelijk weet
de rest van Nederland, wat wij allang weten.
Jubileumconcert door de fanfare in Theater aan het Vrijthof
in Maastricht. Het hele dorp is aanwezig om van de
jubileumcompositie:
'De drie beeldjes' te genieten. Aan dit
concert nemen ook deel het mannenkoor Inter Nos, de
percussiegroep van de fanfare en de drumband met het
klaroenkorps van de schutterij.
Op tweede pinksterdag schiet Harrie Jennekens uit Oud
Valkenburg de vogel af. Hij is de nieuwe koning van de
schutterij.
De fanfare viert na een lange aanloop haar jubileumfeesten.
Het is een mooi feest met veel mooie en gevarieerde
activiteiten. In het kader van de feesten huldigt men ook
Guus Smeets. Hij is 50 jaar lid van St. Cornelius: Ter
gelegenheid van dit feit krijgt hij de zilveren medaille in de
orde van Oranje Nassau. Verder is Hub Maessen 50 jaar lid,
Zef Keydeners 40 jaar lid, zijn Jan Frijns en Jan Smeets
25 jaar lid en is Zef Smeets 25 jaar bestuurslid. Alleen al
voor zoveel jubilarissen zou men een groot feest kunnen
organiseren.
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De Jos Daniëlstrofee wordt weer verschoten op het terrein
van Sint Mauritius. Dit keer zijn de schutters van het
'Limburgs schutterstijdschrift' de gelukkige winnaars van de
trofee.
De Schaesbergergank. Deze traditie vindt voor de 25ste of
de 26ste keer plaats. De meningen hierover zijn niet
helemaal eensluidend.
Straatkermis op Walem.
Albert Laeven en Marie-Louise Bosch zijn 50 jaar getrouwd.
Beiden hebben ze nog een blakende gezondheid. Heel veel
mensen wensen het gouden paar geluk met hun bruiloft.
Frans Ackermans is 50 jaar lid van de schutterij.
Piet en Ger Jennekens zijn samen 80 jaar lid van de
schutterij. Tijdens de drukke receptie worden deze
jubilarissen gehuldigd.
De stoomtrein van de ZLSM rijdt voor de eerste keer over
het miljoenen lijntje.
De heemkundevereniging presenteert haar boek
'Oorlogsherinneri~gen, Schin op Geul 1939 - 1945'. Tijdens
een stijlvolle zitting wordt het eerste exemplaar aangeboden
aan de burgemeester van Valken burg aid Geul. Hub en Sjir
Boon vertonen een samenvatting van de interviews die
gemaakt zijn als voorbereiding van het boek. Binnen een
week zijn alle vierhonderd exemplaren van dit boek
verkocht. Een tweede druk is in voorbereiding.

Wim Baetsen met dank aan Roos Eyssen

29

