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De Heemkundevereniging Schin op
Geul laat steeds vaker van zich zien en
horen. Niet alleen in gedrukte vorm
zoals dit magazine, de dorpskalender
en de reeks kwartierstatenboeken –
waarvan het derde deel al in de maak
is – maar tevens middels diverse werkgroepen en op andersoortige manieren. Het meest recente voorbeeld daarvan is natuurlijk de realisatie van het
kunstwerk van Frater Venantius, dat door beeldhouwster
Nelly Vincken-van Hasselt is gecreëerd en onder grote
publieke belangstelling is onthuld. In dit nummer vindt u
een uitgebreid verslag over dat gehele traject. Daarnaast
wordt ook nog ingegaan op Wim Sonneveld, de geestelijk
vader van deze frater, en zijn connectie met dit dorp.

Het is voor ons moderne mensen soms
moeilijk te bevatten dat deze huidige
moderne en wetenschappelijke tijd
niet altijd een verbetering is ten opzichte van vroeger tijden. Middels de
diverse acties die door iedereen binnen de werkgroepen van de heemkundevereniging worden uitgevoerd, wordt telkenmale
opnieuw aangetoond dat geschiedenis in al haar facetten
levendig is en blijft, en dus niet gezien wordt als een onderkoeld of doods verslag van het verleden. Een geruststellende gedachte en een goede voedingsbodem om met
een gerust hart op weg te gaan naar ons 25-jarig jubileum
in 2016.

Mededelingen

Waar we sinds enkele jaren middels dit vernieuwde magazine zijn overgestapt op een verschijningsfrequentie van
Dat ook de werkgroepen niet stilzitten is voor de buitenéén keer per jaar, zal er dit jaar nog een tweewereld niet altijd direct zichtbaar. Zo verricht
de magazine verschijnen. Dat heeft alles te
de werkgroep Beeldarchief veel werk met
maken met het feit dat we momenteel over
het digitaliseren van verschillende informaeen overaanbod aan kopij beschikken, teveel
tiedragers, in de vorm van foto’s, films, docuvoor één nummer. En dat is natuurlijk een
menten, etc. Getuige de vorig jaar gehouden
zeer goede zaak!
filmavond – die overigens dit jaar een vervolg
Als het aan ons ligt zal het zeker vaker voor
krijgt – ziet men hier trouwens wel het belang
gaan komen dat er twee nummers per jaar
van in. In een volgend nummer wordt op deze
uitkomen, maar dat is uiteraard niet alleen
werkgroep nader ingegaan.
aan ons. Nieuwe bijdragen zijn niet alleen
De acties van de werkgroep Versiering worden door menigeen wellicht niet eens meer Scan bovenstaande QR-code van harte welkom – ook nog voor de komende uitgave, die overigens ergens vóór het
opgemerkt; men vindt het bijna vanzelfsprevoor meer informatie
einde van dit jaar zal verschijnen – maar zelfs
kend dat de diverse weg- en veldkruizen er
onontbeerlijk. Dus mocht u een onderwerp weten of u
getooid bijstaan. Dat geldt overigens ook voor de staat
heeft wellicht nog iets ‘op de plank’ liggen, wij horen het
waarin meerdere heemkundige objecten erbij staan, waar
uiteraard heel graag.
dan weer de werkgroep Onderhoud verantwoordelijk voor
is. Binnenkort zal men nog zorgdragen voor de plaatsing
En voor nu: veel leesplezier!
van een hekje rondom het ook door henzelf gerenoveerde
Ralf Coumans
wegkruis bij de kerk van Oud-Valkenburg.

Van mevrouw Maria Damoiseaux-Eijssen hebben wij een collectie bidprentjes van ruim 1.000 stuks geschonken gekregen,
waarvoor onze hartelijke dank.
Nieuwe aanmeldingen:
Jacques Blom (Hanewei), Frank Claessens (Breeweg), Hans Franssen (Klimmen/Koulen), Karel Keulen (Mauritiussingel), Peter
de Klein (Strucht) , Zef Ramaekers (Maastricht), Paul Rikers (Oud-Valkenburg), Mathilde Sahr (USA), Miel Schreurs (Mauritiussingel) en Wim Weerts (Schoonbron).
Afscheid hebben we moeten nemen van Roos Eijssen-Wiertz (Tolhuisstraat) en Léon Willems (Sittard).

