
 
 

Kroniek 2003 van Schin op Geul, Walem, Schoonbron en 
Oud Valkenburg 

 
1 januari Nieuwjaarsreceptie in het gemeenschapshuis.  
11 januari De Waterratte roepen Willie I (Themister) en zijn vrouw 

Saskia uit tot heersers over het Waterratterijk 2003. 
11 janauri Tijdens de prinsenreceptie van ‘De Waterratte’ feliciteren 

velen behalve het prinselijk paar ook de jubilarissen: Johan 
Wouters 2 x 11 jaar en Ton Lemmens 1 x 11 jaar lid van de 
Waterratte. 

26 januari Prins Wesley I (Huntjens) en prinses Maud (van Loo)zijn de 
nieuwe heersers over het Waterratjesrijk. Zij zijn het paar 
van het jubileum 3x11 jaar Waterratjes.Bij gelegenheid van 
dit jubileum wordt het beeldje van de waterratjes feestelijk 
onthuld. De kunstenares Nellie Vincken- Van Hasselt uit 
Strucht heeft hier een mooi stukje vakwerk geleverd. 

1 februari  Tijdens de feestelijke galazitting van de ‘Waterratjes’ huldigt 
Club 77 de jubilaris Cor Weber. 

13 februari Troubadour Jos Meessen en verteller Jef Brauwers uit 
Wahlwiller onderhouden de aanwezigen leden van de 
heemkundevereniging met liedjes, verhalen en gedichten 
over het leven van alledag.  

2 maart Veel kijkers in Oud Valkenburg en Schin op Geul genieten 
van de levendige en bonte carnavalsoptocht.  

17 maart Jaarvergadering van onze vereniging. Fon Weusten en 
Marcel Neven worden bij acclamatie herkozen in het 
bestuur. Na het huishoudelijk gedeelte geeft Pastoor 
Crutzen uit Ransdaal een lezing over het omgaan met een 
oorlogsverleden. Hij maakt hierin duidelijk aan de hand van 
praktijkvoorbeelden in Ransdaal dat niet alles zo zwart-wit 
lag als de mensen soms denken.  

21 maart 36 kinderen uit groep 7 en 8 ontvangen van Mgr Schnackers 
het Vormsel. 

15 april De Pinot noir van Aad Dullaart komt op de jaarlijkse keuring 
van Nederlandse wijnen als beste rode wijn uit de bus. 
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29 april Sjeuf Kikken is 65 jaar lid van de Schutterij St Mauritius. De 
schuttersbroeders brengen hem een serenade aan huis. 

30 april  Annie Smeets – Reijnders krijgt voor haar vele verdiensten 
voor de gemeenschap van Schin op Geul een lintje van de 
koningin. Zij is nu lid in de Orde van Oranje Nassau. 

 

 
 
30 april Club 77 en de oranjevereniging organiseren ter gelegenheid 

van koninginnedag een stralende oranjeoptocht door het 
dorp. 

Mei  Het voorjaarsnummer van ons periodiek nummer 23 
verschijnt. Deze uitgave vindt een gunstig onthaal bij de 
leden. 

 Zoals elk jaar voorzien de heer en mevrouw Funcken en 
mevrouw Eijgelshoven alle veldkruisen binnen Schin op 
Geul en Oud-Valkenburg van een meikrans. Dit gebeurt 
zoals altijd vlak voor de eerste communie van de kinderen.  

17 mei  Onze vereniging bezoekt met velen het oudste zaalkerkje 
van Nederland met daarin muurschilderingen van de 
Klimmense schilder Hans Truyen.. De deelnemers worden 
verrast door het moderne expressionistische werk.  
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Na het bezoek aan dit kerkje in Oud-Lemiers gaan de 
deelnemers naar de Sint Cunibertuskerk in Wahlwiller. De 
aanvankelijk omstreden wandschilderingen van Aad de 
Haas gelden tegenwoordig als voorbeelden van moderne 
religieuze schilderkunst. Veel deelnemers verbazen zich 
erover dat ze beide kleinoden nog niet eerder hebben 
ontdekt. 

20 mei Na slechts 263 schoten is geweerdrager Piet Herben koning 
van de schutterij St. Mauritius in Strucht. Bij de burgers 
wordt ons bestuurslid Marcel Neven burgerkampioen en bij 
de dames verlengt Els Souren haar titel van 
burgerkampioen. 

23 mei Na veel eigen inspanningen op het gebied van plannen, 
fondsenwerving, hand- en spandiensten bij de bouw kan het 
bestuur van het gemeenschapshuis met veel terechte trots ’t 
Geboew’ openen.  

 

 
 
24 mei Ons lid Sjir Cuijpers en zijn vrouw Agnes Kevers vieren hun 

gouden bruiloft. 
29 mei 20 kinderen doen in de kerk hun Eerste Heilige Communie. 
8 juni Het is alweer de vijfde keer dat de fanfare haar 

Bourgondisch aspergefeest organiseert. 
15 juni De jaarlijkse processie trekt door Oud Valkenburg naar de 

drie Beeldjes en naar de kapel in het veld. 
21 juni  We bezoeken met de leden van heemkundevereniging de 

landcommanderij ‘Alden Biesen’ in België. Het weer is 
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bijzonder aangenaam. De deelnemers genieten van het 
mooie complex én van de Belgische bieren.  

22 juni Onder een stralende hemel trekt de processie door Schin op 
Geul. Tijdens deze processie zegent hij het kapelleke 
Schoonbron in. 

29 juni Schaesbergergank. Traditioneel vieren we dit met een 
openluchtmis en de Sint Leonarduskermis boven op de berg 
bij de kluis. Dit is een gezellige traditie, die in ere gehouden 
moet worden. 

6 juli Schutterij St. Mauritius neemt deel aan het OLS in 
Kessenich. 

12 juli De Fanfare organiseert op de Sousberg het Sousberg-open-
air-feest.  

27 juli De zomerkermis van de schutterij zorgt weer voor de nodige 
drukte en gezelligheid op Walem. 

augustus De fanfare, de schutterij en Inter Nos presenteren zich een 
paar keer op de campings in ons dorp. 

9-16 augustus Club 77 gaat weer een week op zomerkamp. Veel plezier en 
weinig slaap voor alle deelnemers. 

31 augustus Schutterij St Mauritius organiseert het 
verenigingsschiettoernooi. 

6 september Lei Eurlings en Gerda Vanmechelen uit Schoonbron zijn 40 
jaar getrouwd. 

7 september In een plechtige hoogmis met drie heren gedenkt onze 
pastoor Cuijpers het feit dat hij 50 jaar priester is. Velen 
komen hem na de plechtige mis feliciteren. Geheel in de 
geest van deze oud missionaris besteedt hij zijn cadeau aan 
het weeshuis Santa Rita in zijn vroegere missiegebied Rio 
de Janeiro. 

11 september  De stadsarchivaris van Maastricht, W. Dijkman, houdt een 
inleiding over ‘d’Artagnan: de vierde musketier’. Deze lezing 
trekt ondanks het feit dat 2003 het jaar van d’Artagnan is, 
minder bezoekers dan verwacht.  

13 september  Als vervolg op deze lezing bezoeken een aantal 
belangstellenden de tentoonstelling ‘d’Artagnan gevallen 
voor Maastricht’ in het Centre Céramique  in Maastricht. 
De activiteiten van 11 en 13 september heeft onze 
vereniging samen met de Historische Kring ‘Het Land van 
Valkenburg en Heuvelland’ georganiseerd. 

13 september Begin van de St. Corneliusviering. 
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21 september De fanfare viert haar patroonsfeest.Hub van den Hoven 
wordt gehuldigd omdat hij veertig jaar lid is. Ook zeven 
dames die 25 jaar geleden het damescomité hebben 
opgericht worden in de bloemetjes gezet. Dit zijn: José van 
den Hove, Annie Smeets, Annie Leunissen, Mia Smeets, 
Maria Dirks, Gertie Brock en Miet Frijns. 

27 september De schutterij viert haar patroonsfeest. 
4 oktober De drumband van de fanfare recipieert omdat ze op 28 

september op het bondsconcours in Roermond in de derde 
divisie een eerste prijs met promotie hebben gehaald. 

oktober Ons periodiek nummer 24 verschijnt. Weer een nummer met 
veel lezenswaardige artikelen.  

9 november Voor de zevende keer organiseert de carnavalsvereniging 
‘De Waterratte’ de Sjraveltocht. Zoals de zes voorafgaande 
keren een culinaire happening met veel gezelligheid. 
Deelnemers zijn vooral dorpsgenoten en oud dorpsgenoten. 

 

 
 
 
13 november  Herman Hecker uit Roermond houdt voor onze vereniging 

een lezing over zijn pelgrimage naar Santiago de 
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Compostela. Hij laat de vele toehoorders delen in zijn 
ervaringen opgedaan tijdens zijn tocht naar Santiago de 
Compostela. Uit de vele vragen blijkt dat een aantal 
aanwezigen zo’n reis naar Santiago de Compostela ook wel 
zien zitten. 

14 november Ter gelegenheid van Sint Maarten trekken ouders en 
kinderen met lampions en fakkels door het dorp. Club 77 
organiseert dit feest. 

22 november Als opening van het carnavalsseizoen vissen ‘De Wateratte’ 
op de Geulbrug de waterrat uit de Geul.  

30 november Fanfare, kinderen en ouders halen Sint Nicolaas feestelijk af 
aan het station. In optocht trekken ze naar ´t Geboew´. 

1 december De Stichting Gemeenschapsvoorzieningen biedt de kalender 
met foto’s uit vroegere jaren te koop aan.  

13 december Het dameskoor Vivace en het mannenkoor Inter Nos 
verzorgen een kerstconcert in ’t Geboew’ 

20 december Samen met het kinderkoor van de St Antoniusschool geeft 
de fanfare een geslaagde uitvoering in ´t Geboew´  

24 december Leden van de fanfare spelen op verschillende plekken in het 
dorp kerstliederen. Zo nodigen zij de mensen uit om de 
nachtmis bij te wonen. 

25 en 26 Inwoners, gasten en mensen uit de buurt hebben de 
gelegenheid om ‘s middags 

december de mooie kerststal in de kerk te bewonderen. Elk jaar wordt 
de kerststal mooier. 

26 december De traditie om op tweede kerstdag een Russisch koor in de 
kerk de H. Mis laten opluisteren, wordt gehandhaafd. Velen 
genieten van de zangkunst van de 12 zangers solisten van 
de filharmonie uit Sint Petersburg 

26 december Het ensemble van de fanfare luistert de H. Mis in Oud-
Valkenburg op. 

 
Maria Huntjens - Rikers  
mmv Wim Baetsen 
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