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Limburger Coerier 20 september 1929

l- -\,(J \~,;~ \(\\'\ONGEZONDE TOESTAND.'

Te Schin op Geul.

De rust va'l' het vredige dorp Schin op
Geul is den laatsten tijd wel schromelijk
verstoord, door de exploitatie van een
zweminrichting aan de GeuL

Het was daar in die warme dagen
blijkbaar. een bijzondere attractie. Want
niet slechts kwamen er de Valkenburg
sche zomergasten, doch ook autornobilis··
ten uit den verderen omtrek.

Zooals we de situatie ter plaatse heb
ben gezien, zijn er weliswaar kleedka
mertjes voor dames, heeren en jO,'1gen::;
afzonderlijk, terwijl twee zwembasins
voor elke sexe zijn ingericht, ,gescheiden
door een planken schutting.

Bij behoorlijk toezicht waI;e dus wei
r.ig· te zeggen ove'r de inrichting va, dit
bedrijf.

Maar zoowel van afdoend toezicht als
van veilige afschutting is weinig of geen
sprake.

De zweminrichting heet te staa·'l onder
leiding van een bestuur, doch op onze in
formatie wist men niet beter te antwoor
den, dan dat de veldwachter er het be
stuur uitmaakt.

E'l wat de afschutting betreft: aan alle
kanten kan men door de spleten der plan
ken in de kleedkamertjes zien, zoowel
als in de basins.

Daarbij komt,. dat een v,erbinding tus
~chen beide basins gemakkelijk is tot
sta'ld te ,brengen, en dat de dames en
heeren aldus zeer eenvoudig een ge
meenschappelijk bad vinden in de langs
stroomende rivier.

't Gevolg was dan ook, dat meerrr.31tn
gemengd werd gebaad, dat personen vim
beiderlei geslacht na hun bad met elkan
der gingen stoeien en zich te drogen leg
den in het weiland.

Dit alles was zichtbaar vanaf den pu
blieken weg, en geschiedde oildtf he ~oog
van den veldwachter-eigenaar' \n, welk
officieel persoon toch feitelijk er op
moest toezien, dat geen stoofë!1ue dingen
voorkwamen in een katholieke gemeen :e.

Is het wonder, dat ().'lder dae omstarJ
dighcden, de zweminrichting \ an Schin
op Geul veel gezocht werd LbH het mon
daine vacantie-publiek? \Vaar kan n;en
bet~r ;;prófiteèn:in:;,~:va.:~'.eengemengL1 bad

da'n{~~at?.r~;~jrij,~~ti1'~~'~Ät';~t:>~:_.,.::
. We ,~o).l~en' meeneri;:"dilf ]Hei' door den

btlrgemeesfer'\.der r'pläat5"'m0~st' worden
ir>gegrepen. En zoo dit nit;t gaat -- hoe
dan ook -,' dat dan de rijkspoli tie. als
staande buitetÎ de gemeentelIjke autori
teit, krachtig optrede, 0''1 Jae publitke
ergernis weg te nemen:

Wc meenden goed te doen, dit aJles
éens te beschrijven, omdat we - toeval
lig la'1gs gaande - den toestand troffen,
als vóorgesteld.

In minder la:J.delijke streken is men ten
aanzien van gemengd :tJaden waarlijk nog
strenger dan hier.

Wie zal hier den bezem hanteeren?
't Is, ons i''lzicns, meer dan tijd.
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