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Een nieuwe jas
banden, doordat zij hier gewoond hebben of wellicht andersAangezien u voorheen gewend was reeds in mei het voorjaarszins. De eerste aflevering bericht over Mathilde d’Udekem
nummer in de bus te krijgen, heeft u zich wellicht afgevraagd of
d’Acoz, de Belgische kroonprinses, wier voorouders de heerlijkwij als Heemkundevereniging u niet vergeten waren… Uw vrees
heden Strucht en Oost bezaten.
is ongegrond, we waren er zéér druk mee bezig en het allereerste
De rubriek Dorpsgenoten plaatst markante dorpsgenoten voor
exemplaar van dit geheel vernieuwde ledenmagazine – periodiek
het voetlicht, waarbij het niet alleen gaat om de ‘droge’ geneadekt de lading niet meer, dus dan staat het beter om het maar
logische informatie, maar vooral om die bemeteen magazine te noemen – heeft u dan
1
treffende persoon zelf in beeld te brengen.
ook momenteel in handen.
We beginnen met pater Zef Smeets: Huub
Na twintig jaar was het stilaan tijd geworden
Ledenmagazine van Heemkundevereniging Schin op Geul
Hamers en zijn dochter Pascalle zijn in diens
onze oude jas te verruilen voor een nieuwe.
voetsporen getreden en hebben bericht over
Die vernieuwing is overigens geheelomvathet leven en werk van de pater op Flores; het
tend geweest: niet alleen in een nieuw forgeheel is aangevuld met enkele passages uit
maat, maar tevens zijn opmaak, uitstraling
Smeets’ dagboek van zijn reis daarnaartoe.
én zelfs de naam vernieuwd, met als streven
een verbetering van de algehele kwaliteit
Zoals boven al is aangehaald, en dat heeft u
te bewerkstelligen. Zo’n totaalmetamorfoongetwijfeld al gezien, is ook de naam verse kost uiteraard behoorlijk wat werk en
anderd. Na rijp beraad is er gekozen voor
tijd alvorens dit gereed te krijgen, zeker als
“Ad Golam”. Golam is een oude benaming
je daarnaast de kennis van het ervoor bevoor de Geul, die een verbindend element
nodigde opmaakprogramma onvoldoende
• De Sjinse verbondenheid met het Belgische hof
tussen al onze kernen vormt en tevens de
beheerst. Gelukkig was er op gezette tijden
• In de voetsporen van pater Smeets
• Wegkruis Oud-Valkenburg opgeknapt
levensader is die ervoor heeft gezorgd dat
goede hulp aanwezig.
er bewoning mogelijk is geworden. Ons inNaast deze (eenmalige) vernieuwingsslag
ziens dus een meer dan toepasselijke keuze!
blijft het natuurlijk uitermate belangrijk voor
een goede en gevarieerde vulling te zorgen; zonder bijdragen
Als redactieteam – bestaande uit Fon Weusten en ondergetevan onderzoekers, auteurs en enthousiastelingen zullen de
kende – staan wij uiteraard open voor suggesties en opmerkinpagina’s nooit gevuld raken. Mede doordat het aanbod aan bijgen over deze nieuw ingeslagen weg, zodat wij waar mogelijk
dragen (van anderen buiten de reguliere auteurs) niet overwelnog betere kwaliteit kunnen leveren. En natuurlijk hebben wij
digend is – een probleem waar we overigens bij het oude
ook uw inbreng nodig voor wat betreft de vulling ervan, om te
periodiek ook regelmatig mee te kampen kregen – is besloten
zorgen dat de inhoud gevarieerd en boeiend blijft.
dit ledenmagazine slechts één keer per jaar uit te brengen. Het
Afsluitend wil ik tevens Marco Nix bedanken voor zijn bijdrage
voornemen is om dit jaarlijks rond juni te laten gebeuren.
hieraan; naast het verschaffen van uitleg over en het helpen bij
de opzet van de digitale basis van dit magazine, heeft hij eveneens
Behalve de uiterlijke verschijning zijn er – naast de oude verde grafische elementen – rubriekenheaders en cover – vormtrouwde – ook diverse nieuwe rubrieken voorzien. In dit numgegeven, die bijdragen aan de uniforme uitstraling van het geheel.
mer zullen wij met twee van hen kennis maken.
Rest mij alleen nog u veel leesplezier toe te wensen!
In Sjinse Connectie komen bekende personen of families aan
bod die op de een of andere manier gelieerd zijn aan onze dorRalf Coumans
pen; dit kan zijn omdat zij hier zelf vandaan komen, door familieJaargang 21 | Nummer
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Mededelingen

In dit nummer o.a.:

Gelieve bij veranderingen van e-mailadres dit nieuwe adres ook aan ons door te geven. Helaas blijkt te vaak dat oude adressen
niet meer functioneren, waardoor wij genoodzaakt zijn extra kosten te maken vanwege verzending per reguliere post!
Binnenkort starten wij met digitaliseren van het beschikbare film-, dia- en fotomateriaal. Er zijn al enkele geïnteresseerden
hiervoor gevonden, maar extra handen kunnen wij goed gebruiken. Heeft u interesse hierbij te willen helpen, neem dan contact
op met John van Weersch (043 - 459 1354) of stuur een mail aan contact@heemkundesjin.nl.
Ons voornemen is om tevens een werkgroep op te starten die de geschiedenis van alle Schin op Geulse verenigingen in kaart
brengt. Ook hiervoor zoeken wij enthousiastelingen die dit samen met ons willen oppakken. Neem voor aanmelding of meer
informatie contact op met Fon Weusten (043 - 459 1630) of via contact@heemkundesjin.nl
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