Oktober
7 De peuterspeelzaal krijgt drie jaar na de oprichting
een naam: “ ‘t Paddesjteulke”. De naamgeving wordt
door de peuters, leidsters en bestuur uitbundig gevierd, waarbij de speelruimte is omgetoverd in een
kabouterspeelplaats midden in een bos.
12 Fanfare St. Cornelius, onder leiding van Hein Boermans, behaalt tijdens het muziekconcours in Hegelsom 319½ punt in de superieure afdeling. Drie bussen
met aanhang en supporters begeleiden de muzikanten
bij hun optreden.

25 Ter afsluiting van het jubileumjaar van Mannenkoor
Inter Nos wordt in het gemeenschapshuis een concert verzorgd door “Academski Komorni Zbor”, een
studentenkoor uit Kranj.

25 Guus Janssen en Marjo Bastings trouwen in de parochiekerk van de H.H. Nicolaas en Barbara te Valkenburg.

November
15 De ‘herboren’ carnavalsvereniging De Waterratte
presenteert zich op ludieke wijze aan de inwoners
van Schin op Geul. Nabij de Geulbrug wordt een in
1966 begraven ‘Waterrat’ opgegraven, ten teken
van wederopstanding van de vereniging.

29 De echtelieden Hubert Thoma en Christina Paffen
uit Engwegen zijn 50 jaar getrouwd en zij vieren dat
op toepasselijke wijze met hun 10 kinderen, 24 kleinkinderen en 4 achterkleinkinderen.

Nieuwe aanmeldingen

Aankomende activiteiten

Ron Creugers, Arthur Frissen, Iet Hamers-Pleyers, Pierre
Heuts, Kitty Heijenrath, Jo Laven, Frans Lussenburg, Vianny
Olde Hanhof, Hub Pasmans, Martijn Roosendaal, Miel
Schreurs, Paul Smeets, Frans Souren, Wies VanmechelenRasing, Jo Wachelder, Harie Winthagen (allen Schin op
Geul) en Ger Straaten (Hulsberg).

Donderdag 22 augustus:
Lezing over Luik door Hub Stohr.

Een werkgroep voor het in kaart brengen van de huidige
en voormalige verenigingen gaat binnenkort van start.
Deze werkgroep zal onder aansturing staan van ons
nieuwe bestuurslid Jan Hendrikx.
Aanmeldingen hiervoor zijn uiteraard van harte welkom.
Dit kan per mail via contact@heemkundesjin.nl

Maandag 28 oktober:
Een door de werkgroep Digitalisering verzorgde avond
waarin diverse oude films en foto’s getoond worden.

Zaterdag 24 augustus:
Excursie naar Luik onder leiding van Hub Stohr (samen met
het LGOG).

Maandag 4 november:
Lezing door Karin Jeneson over de Via Belgica.
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