
Kroniek van schin op Geul en Oud Valken burg.

16 september 1996 tot 16 september 1997

15 Um 22 sept.
19 september

28 september

5 oktober

6 oktober

20 oktober

15 november
15 november

17 november

1 december
1 december

6,7,8 dec.

28 december
28 december

Het octaaf van St. Cornelius.

Het jaarlijkse schoolfeest met zijn gezellige rommelmarkt
en de nog gezelligere spellen middag heeft weer veel
belangstelling.
Inter Nos sluit de reeks zomerconcerten af met het
mannenkoor Wieker Eindrach uit Maastricht. Inter Nos

organiseert al ruim 20 jaar deze concerten voor inwoners
en gasten.
Het kerkkoor Sint Cecilea féteert tijdens een feestavond
drie jubilarissen.
Jo Paffen is 55 jaar zanger bij het koor. Maurice
Damoiseaux en Felix Laval zingen maar liefst reeds 60 jaar
in het zangkoor.
De fanfare mag acht jubilarissen huldigen. Jacques Blom,
Pierre Smeets zijn 40 jaar lid; Wim Bosten, Jacques
Maessen, Jo Maessen, Hubert Ruijpers en Jos Smeets zijn
25 jaar lid; Francis Bock is 12,5 jaar lid. Bij dit feest neemt
Jef Huntjens afscheid als voorzitter. Zijn opvolger is Gerrit
van Wissen.

Vivace viert haar zilveren jubileum. Voor dit feest hebben
zij het befaamde mannenkoor van de Sweschnikov
Akademie uit Moskou weten te engageren. Dit koor luistert
de plechtige kerkdienst op. Gezien het grote aantal
jubilarissen, 17 zilveren en 7 koperen zan@leressenis dit
ook terecht. 7' .

De St. Maartensoptocht van Club 77 trekt door het dorp.
De EHBO-vereniging huldigt in Café Weerts negen
jubilarissen.
De Waterratte vissen de waterrat uit de Geul. Dit is het

teken dat ook in Schin op Geul het carnavalsseizoen weer
is geopend.
Het loket van het station in Schin op Geul is definitief dicht.
Sinterklaas komt met de stoomtrein in Schin op Geul aan.
De goed heilig man hoeft dan ook geen kaartje te kopen.
SCHIN OP DE PLANKEN brengt twee eenakters van de
Nederlandse schrijver Herman Heyermans voor het
voetlicht. Gedeeltelijk zijn de stukken vertaald in het dialect.
Club 77 heeft weer een prachtige speurtocht uitgezet.
Jos Schrijvers is 50 jaar lid van Inter Nos.
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1 januari

11 januari

januari

26 januari

1 februari

9 februari

14 maart

17 maart

29 april

3 mei

7mei

8 mei
10 mei

19 mei

24 mei

28

Na een onderbreking van een jaar is de traditionele
nieuwjaarsreceptie in het gemeenschapshuis weer een feit.
Onze penningmeester John van Weersch wordt prins John I
van de Waterratte. Zijn vrouw Tiny is de nieuwe prinses.
De brandweer heeft een keurige ijsbaan aangelegd bij het
voetbalveld. Helaas wordt hiervan niet zoveel gebruik gemaakt.
Prins Björn en prinses Chantal is het nieuwe prinsenpaar van
de Waterrat jes.
We gaan met de heemkundevereniging naar het in aanbouw
zijnde chateau St Gerlach en naar de kerk van de H. Gerlach.
Helaas mogen we ondanks de eerder gedane toezegging niet
in het Chateau zelf. Toch mogen we terug kijken op een
geslaagde excursie.
Een prima verzorgde carnavalsoptocht trekt door Schin op
Geul en Oud Valkenburg
Onze vereniging houdt in Hotel Salden haar jaarvergadering.
Na het formele gedeelte vertelt Luc Wolters uit Simpelveld
over het schutterswezen. Een kleine tentoonstelling over
schuttersattributen van schutterij St Mauritius uit Strucht en
het oude koningszilver van de opgeheven schutterij van Schin op
Geul, welwillend ter beschikking gesteld door fam. Siepers, geeft
een kijk in het schutterswezen van ons dorp.
Juffrouw Els Lahey-Diederen leert de kinderen van de
Antoniusschool de waarde van het dialect. Voor haar 25 jarig
lidmaatschap van de Veldekekring wordt zij gehuldigd.
Jo Savelberg en Leon Smeets werden voor hun trouw
lidmaatschap van en de grote inzet voor de bouw- en houtbond
van de FNV beloond met het lidmaatschap van de orde van
Oranje Nassau.
Onder leiding van Piet van Luyn bezoekenwe eenaantalleden
van de heemkundevereniging Sittard en het kerkje van
Limbricht. Dit was een excursie die bij de aanwezigen zeer in
de smaak viel.

Jo en Gerda Funcken en mevrouw Eygelshoven voorzien de
veldkruisen en de kapellen van Oud Valkenburg en Schin op
Geul van een mooie krans in de meikleuren.

21 Communicantjes doen hun eerste heilige communie.
Mathieu Robroek en Ida Finger vieren het feit dat zij vijftig jaar
getrouwd zijn.
Tijdens het gezellige koningsvogelschieten wordt Paul Nass
opgevolgd door Eddy Caubo.
De Struchter Boys hebben een drukbezocht mini voetbal
toernooi.



18 juli

27 juli

28juni

mei/juni

15 juni
22 juni

29juni
5 juli

augustus

29 tlm 31

Samen met de VW organiseert het Staatsbosbeheer thema
wandelingen door het Gerendal. Dit is voor veel inwoners van

. Oud Valkenburg en Schin 'op geul een gelegenheid het dal .
eens uitgebreid te bekijken.
De grote bronk trekt door Oud Valkenburg
De grote bronk trekt door Schoonbron en Schin op Geul. De
daarop volgende kermis treft het helaas niet zo met het weer.
Het journalistentreffen vindt weer plaats in Strucht. De Jos
Daniëls trofee wordt door de journalisten van Radio
Mergeliand mee naar huis genomen.
De Sjaasbergergank wordt zoals altijd druk bezocht.
Een groot aantal leden gaan naar het wijngoed Genoels
Elderen in Riemst (B).
Laat in de middag komen zij met sterke verhalen terug in
Schin op Geul.
Het melodisch percussion ensemble (de drumband) van de
fanfare neemt olv dirigent Frans Muijrers deel aan het WMC.
Op 25 juli vieren ze het behalen van een eerste prijs met 83,7
punten.
Op Walem vindt weer de zomerkermis en de rommelmarkt
plaats.

9 en 10 aug Onder een weids panorama en goed weer vinden de
Sousbergfeesten plaats.
Theo Salden (sr) wordt in Ljubljana gehuldigd voor het feit dat
hij deze stad voor de honderdste keer bezoekt. Hij is een
ambassadeur van Schin op Geul in Ljubljana en een ambassadeur
van Ljubljana in Schin op Geul.

9 tlm 16 aug Club 77 gaat op zomerkamp
16 augustus Schutterij St Mauritius organiseert het schietkampioenschap

van Groot Valkenburg. Het Nachtwachtgilde uit Berg en Terblijt
wordt winnaar.

De struchter Boys vieren hun 65 jarig jubileum. Jo funcken augus
tus wordt er gehuldigd als 50 jaar actief spelend lid. Harry Frints,
Paul Bemelmans en joop Huntjens zijn zilveren jubilarissen.
Het tweede elftal wordt gefeliciteerd met het behaalde
kampioenschap.

Wim Baetsen

met dank aan Roos Eijssen-Wiertz en Maria Kuipers-van Loo
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