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Over het jaar 1979
Fon Weusten
Januari
6 Op uitnodiging van het damescomité van Schutterij
St. Mauritius voert toneelvereniging De Vriendenkring uit Vilt de klucht “Inclusief Veurriekoste” op in
het gemeenschapshuis. Ondanks slechte weersomstandigheden kan het comité 200 liefhebbers van
het volkstoneel verwelkomen.
25 Twee mannen plegen in Schoonbron een overval op
antiquair Fer Huntjens. Door het luide geschreeuw
van het slachtoffer slaan de overvallers op de vlucht,
met achterlating van een luchtdrukpistool.

Februari
10 Jeff Hodiamont en José Frijns trouwen – onder begeleiding van leden van Club 77 – in de parochiekerk
van Schin op Geul.
18 Richard I (Nix) uit
O u d -Va l ke n b u r g
wordt uitgeroepen
tot jeugdprins van
Club 77, met aan
zijn zijde prinses
Francine (Eurlings)
en minister Rob
(Eurlings).

17 De Schin op Geulse hardrockformatie Ecstatic Gaga
wijzigt haar naam in Second Heat. Na de diefstal van
bijna de complete apparatuur verzorgen zij weer
voor het eerst een optreden in het gemeenschapshuis.
Fanfare St. Cornelius organiseert voor de eerste
keer een solistenconcours voor verenigingen die zijn
aangesloten bij de Geulvallei-federatie. De winnaar
is Jos Paffen uit Strucht, die uit handen van wethouder
Schurgers de beker – geschonken door de gemeente
Valkenburg-Houthem – ontvangt.

Maart
13 Op 65-jarige leeftijd overlijdt Joep Salden. Hij was
nauw betrokken bij het gemeenschapsleven in Schin
op Geul, onder andere als bestuurder van Struchter
Boys en medeorganisator van de jaarlijkse dodenherdenking.
16 Golfbiljartclub Rover wordt kampioen in de eerste
klasse van de Nederlandse Golfbiljartbond, afdeling
Maastricht, en recipieert bij gelegenheid hiervan in
clublokaal Coumans aan de Breeweg.

23 Onder schuttersbegeleiding trouwen Henk Tabbers
en Margriet Ackermans in de kerk van Schin op
Geul.
De NKV-afdeling Schin op Geul viert haar gouden bestaansfeest. Onder de naam R.K. Bouwvakkersbond
vond in 1929 de oprichting plaats op initiatief van
Fred Steins, Jos Limpens, Jos Smeets en Leo Groven.

Hardrockformatie Second Heat uit Sjin

April
16 Twee kerkmeesters, Harie Pluijmaekers en Vincent
Laval, ontvangen de pauselijke onderscheiding Pro
Ecclesia et Pontifice voor hun respectievelijk 35- en
25-jarig kerkmeesterschap.

8 Op initiatief van pastoor Willy Coenen vindt in het
gemeenschapshuis een “Grinzing-”avond plaats, waarbij inwoners onder het genot van een glas wijn,
muziek en zang elkaar ontmoeten.
22 Kort na middernacht wordt ook Schin op Geul getroffen door een hevig noodweer. Een enorme modderstroom baant zich via de Grachtstraat, hoeve
Maessen en de Mauritiussingel een weg richting
beemden. Talloze auto’s worden meegesleurd en de
laagstgelegen huizen stromen vol modder.
25- De basisschool viert een hele week feest. Er wordt
29 stilgestaan bij drie jubilea. Niet alleen is Jeu Lenssen
25 jaar werkzaam in het onderwijs, ook wordt herdacht dat 25 jaar geleden het kleuteronderwijs in
Schin op Geul van start ging én 75 jaar geleden
intrek werd genomen in een nieuw schoolgebouw
aan de Hoogbeek. Hoogtepunten van het feest zijn
een gezamenlijk ontbijt met 260 leerlingen en een
bezoek aan Ponypark Slagharen met een ‘eigen
trein’.

Mei
5 Joep van Weersch en Marianne Wouters trouwen in
de parochiekerk van Schin op Geul.

Juni
4 Loek Voncken schiet met het 185e schot de koningsvogel naar beneden en wordt daarmee de nieuwe
koning van de Struchtse schutterij.

Een modderlawine in de Grachtstraat zorgde in de nacht van 22 juni voor veel overlast
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Juli

November

14- Fanfare St. Cornelius bestaat 75 jaar en dat wordt
23 gevierd met optredens van onder andere tirolerorkest Rietzer Buam, de Hippy’s, The Spikes, Second
Heat en de Göhltahler Musikanten. Ook worden drie
jubilarissen gehuldigd: Zef Steins (50 jaar muzikant),
Frans Souren (25 jaar bestuurslid) en Sjeng Limpens
(25 jaar muzikant). Bij gelegenheid van het jubileum
wordt het hele korps in een nieuw uniform gestoken.

9 Mede op initiatief van Net Toussaint-Schmets gaat in
het gemeenschapshuis een danscursus voor ‘ouderen’
van start, waarvoor zestig deelnemers hebben ingeschreven. Onder leiding van dansmeester Eddy
Heijnens uit Meerssen zetten de danslustigen achttien vrijdagen hun beste beentje voor.
18 Tijdens een bijeenkomst in
het Groene Kruisgebouw reikt
regiovoorzitter Fen Hermans
van het Limburgse Groene
Kruis de zilveren legpenning
uit aan Sjeng Schmets. Ook
wordt afscheid genomen van
voorzitter Albert Laeven en
wordt Fon Weusten geïnstalleerd als nieuwe voorzitter.
19 Assurantiekantoor Eijssen verhuist vanuit de Tolhuisstraat naar een nieuw onderkomen aan de Warande.
23 In de vijf jaren na de opening van het gemeenschapshuis blijkt het ontbreken van een podium een steeds
groter gemis. Daarom is door de Stichting Gemeenschapsvoorzieningen een demontabel podium aangeschaft dat vanaf deze dag voor alle verenigingen
inzetbaar is. De kosten van dit podium bedragen
fl. 15.000,00.
30 Schutterij St. Mauritius huldigt vijf jubilarissen: Frans
Ackermans (35 jaar lid), René Weerts (35 jaar lid),
Piet Jennekens (25 jaar lid), Sjir Jennekens (25 jaar
lid) en Pierre Bemelmans (25 jaar lid).

Augustus
4 Schutterij St. Brigida uit
Noorbeek valt de eer te
beurt de straatkermis van
Schutterij St. Mauritius te
openen met met oeroud gebruik, het zogenaamde paol
hauwe, waarbij de wegversperring die de toegang tot
de kermis belet, door bielemanne wordt weggeslagen.
19 De Spaanse keramisch kunstenaar Pablo Rueda Lara
schenkt een borstbeeld van een wenende Madonna
aan de parochie Schin op Geul. Pastoor Coenen
biedt het de parochianen aan tijdens de dienst in de
kerk.
30 Het College van B&W van Valkenburg-Houthem
onderschrijft de noodzaak van een voetpad vanuit
Strucht naar het nieuwe bestemmingsplan aan de
Breeweg. Om dit te realiseren moeten nog enkele
gronden worden aangeworven.

December
Oktober
5- Mannenkoor Inter Nos maakt een succesvolle con23 certreis naar Slovenië. Onder leiding van dirigent
Wiel Pasmans worden in diverse steden – waaronder Ljubljana – concerten gegeven, waarbij drieentwintig koorwerken worden uitgevoerd. Ook
bezoeken aan de grotten van Postogna en de berg
Vogel staan op het programma.

1 Door enkele tennisliefhebbers wordt onderzocht of
het mogelijk is enkele tennisbanen in Schin op Geul
te realiseren. De gemeente heeft daarvoor een
werkgroep ingesteld die onderzoek doet naar de
haalbaarheid. Grootste struikelblok lijkt ook hierbij
te zijn het aanwerven van de benodigde gronden.
9 Club 77 houdt haar jaarlijkse gezinsspeurtocht, die
door de grote opkomst weer een succes blijkt te
zijn.

