Kroniek 2004 van Schin op Geul, Oud-Valkenburg, Strucht,
Schoonbron en Walem.
1 januari

10 januari

11 janauri
18 januari

Nieuwjaarsreceptie van het kerkbestuur voor alle dorpsbewoners in
het gemeenschapshuis.
Ook de schutterij en Inter Nos luiden het nieuwe jaar in tijdens
hun nieuwjaarsreceptie.
De Waterratte roepen prins Marco I (Leunissen) en zijn echtgenote
prinses Silvia uit tot heersers over het Waterrattenrijk 2004.
Club 77 zorgt door het jaarlijkse kerstboom verbranden ervoor
dat iedereen op een aangename wijze van zijn kerstboom afkomt.
Tijdens de prinsenreceptie van ‘De Waterratte’ feliciteren velen het
nieuwe prinsenpaar.
Prins Niels II (Bemelmans) en prinses Evelien (Bock) zijn de nieuwe
heersers over het Waterratjesrijk.

20 januari

Raoul Vanderdonck van Keutenberg wordt vermist in de buurt van
Baraque Michel. Ondanks intensieve zoektochten vindt men geen
spoor van hem. Een drama voor zijn familie.

23 januari

Prins Niels II en prinses Evelien recipiëren in ’t geboew.

5 februari

Wiel Pasmans overlijdt op de gezegende leeftijd van 86 jaar.
Wiel was 45 jaren dirigent van het mannenkoor Inter Nos. Tot
voor kort was hij nog actief als koster en organist in onze kerk.
Veel koren in het Mergelland hebben van zijn muzikale gaven
geprofiteerd. Voor zijn verdiensten is Wiel bij leven onderscheiden
met wereldse en kerkelijke onderscheidingen.
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22 februari

Een bonte carnavalsstoet trekt door Oud-Valkenburg en Schin
op Geul. De stoet wordt elk jaar mooier en langer.

14 maart

De werkgroep KiS (Kunst in Schin op Geul) organiseert samen
met de basisschool een geweldige kunstmanifestatie in ’t Geboew’.
De prachtige kunstproducten van de kinderen trekken heel veel
publiek. De werkgroep presenteert hier zijn plannen voor het
realiseren van een kunstwerk op de Geulbrug. Ook maakt KiS
de drie genomineerde kunstenaars voor het beeld bekend:
Hans Reijnders, Hans Barthelet en Jo Peters.
Onze vereniging heeft haar jaarvergadering in Hotel Salden.
Wim Baetsen wordt als bestuurslid herkozen. Wiebe Appelboom
is bereid om de plaats van Dré Kickken in te nemen. Voor zijn
vele verdiensten voor de vereniging wordt Dré benoemd tot
erelid van de vereniging.
Na de pauze onderhoudt Ruud Verhoeven ons met liedjes en
sketches in het dialect.

17 maart

9 april
13 april

Op goede vrijdag trekken de misdienaars volgens een goed
Limburgs gebruik klepperend door het dorp. Hiermee vestigen
zij de aandacht op hun inzet in de kerk gedurende het jaar.
Op de hoge leeftijd van 85 jaar overlijdt Vincent Laval. De heer Laval
was bijna 40 jaar kerkmeester. In deze functie heeft hij veel
voor de parochie van de H. Mauritius betekend.

Voor zijn inzet werd hij in 1994 geëerd met de hoge kerkelijk
onderscheiding: Ridder in de orde van de H. Sylvester.
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30 april

1 mei

15 mei

15 mei
20 mei
31 mei

Voor zijn vele verdiensten voor diverse verenigingen in het dorp
en voor het gemeenschapshuis in het bijzonder, onderscheidt
de koningin Jean Sleijpen met het lidmaatschap van de orde
van Oranje Nassau.
De drumband van de fanfare is 50 jaar geleden opgericht.
De fanfare viert dit met een reünie voor leden en oud leden en
instructeurs. ’s Avonds is er een drum- en percussieavond van
diverse collega drumbands in ’t geboew’.
Ons voorjaarsperiodiek verschijnt.
Onze vereniging bezoekt met ongeveer 25 leden de
mergelgroeve ’t Rooth. Het weer was mooi en voor velen was
de eerste kennismaking met deze groeve zeer interessant.
Helaas was de begeleiding door de gids voor verbetering
vatbaar.
Jo en Gerda Funcken sieren samen met mevrouw Eygelshoven
alle veldkruisen en kapellen in Oud Valkenburg en Schin op Geul
met een mooie meikrans.
15 kinderen doen de eerste H. Communie in onze parochiekerk.
Na 321 schoten kan de schutterij St. Mauritius vaandrig Arno
Smeets het koningszilver omhangen. Arno Smeets was in 1990
ook al eens schutterskoning.

Bij het kampioenschap voor burgers wordt Ben Wiertz bij
de heren en Anita Nass bij de dames kampioen.

20

Juni

6 juni
7 juni

13 juni
20 juni

25 juni

27 juni

4 juli
10 juli
11 juli

23 juli

Eindelijk hebben we weer een heel mooi eigen verenigingslokaal.
De familie Swillens in de Grachtstraat verleent ons gastvrijheid.
We kunnen hier ook het gedeelte van de nalatenschap de heer
Lemmerling mooi archiveren en bewaren.
Alweer voor de zevende keer organiseert de fanfare haar
Bourgondische aspergefeest.
Op de picknickplaats op de Goudsberg, vlak bij de oorspronkelijke
plaats van de Romeinse wachttoren wordt een platform met een
interactief tijdvenster geopend. Het project is een samenwerking
van de Vereniging voor Natuurmonumenten en Nuon op het gebied
van duurzame energie. Helaas is het digitale scherm al na
korte tijd door een onbekend iemand meegenomen.
Plechtig trekt de bronk in Oud Valkenburg naar de Drie Beeldjes
en naar het kapelletje in het veld. Veel gelovigen en verenigingen
trekken mee.
Plechtig trekt de jaarlijkse bronk weer door ons dorp.Veel
gelovigen, verenigingen en de eerste communicantjes vormen de
stoet. Na afloop bedankt de pastoor mevrouw Roos Eijssen voor
haar vele verdiensten voor de processie.
Tonie Lassauw vertrekt vanuit het kapelletje Schoonbron om met
zijn vriend Paul Elshout te voet naar Santiago di Compostella te
gaan. Tijdens deze voettocht vragen ze aandacht voor het Toon
Hermans huis.
De Schaesbergergank vieren we weer met een mis in de openlucht.
Na afloop van de mis is er de jaarlijkse kermis onder de
monumentale bomen.
Schutterij St Mauritius neemt met wisselend succes deel aan het
OLS in het Belgische Opglabbeek.
Het Sousbergfeest van de fanfare vindt door het slechte weer
plaats in ’t geboew’
Met 50 leden bezoekt onze vereniging het Limburgse
openluchtmuseum de Einder Hoof in Nederweert Eind.
Het was een gezellige en geanimeerde excursie waar ook een
aantal jonge leden meegingen.
Onze voorzitter Fon Weusten neemt als directeur officieel
afscheid van zijn basisschool St. Antonius om met FPU te
gaan. Hij heeft hier vanaf 1965 gewerkt. Eerst als onderwijzer
en vanaf 1987 als directeur.
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25 juli

De gezellige straatkermis op Walem trekt traditioneel veel bezoekers.
De schutterij kan terugkijken op een geslaagd feest.

2 augustus

Albert Laeven en Louise Bosch vieren hun diamantenbruiloft.
60 jaar getrouwd is een felicitatie waard. Velen komen hen
dan ook bij muziek van André Rieu feliciteren.

14 - 21 aug
1 september

Club 77 gaat weer in Maria Hoop op kamp.
Mevrouw Annie Weerts-Reneerkens staat al 50 jaar achter de
tap van café Weerts in Strucht. Café Weerts is het schutterslokaal
van St. Mauritus. De schutters en vele anderen zetten haar in
het zonnetje.
In onze parochiekerk wordt weer het octaaf van St Cornelius gevierd.
Tijdens het Corneliusfeest huldigt de fanfare drie leden. Hub
Maessen is 60 jaar lid, Ger van Weersch is 40 jaar lid en
Frans Muyers is 25 jaar instructeur van de drumband.
Tijdens hun patroonsfeest huldigen de schutters hun jubilarissen.
Frans Ackermans is 60 jaar lid. Piet en Sjir Jennekens zijn
50 jaar lid, Hub Caubo is 40 jaar lid en Peter Rosenboom is
12½ jaar lid.
In hotel Salden presenteert de werkgroep KiS de kunstenaar
Hans Reijnders. Hij toont hier zijn ontwerp voor het beeld
‘ontmoeting aan het water’ op de geulbrug.

11-19 sept
19 september
25 september

28 september

oktober
12 oktober
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Ons herfstperiodiek verschijnt.
Onze leden Jan Chrissing en Marcelle Chrissing vieren in
besloten kring hun gouden huwelijksfeest.

24 oktober

Onze vereniging brengt met 45 leden een bezoek aan de
kelders ‘I genne Pley’ van Jean-Marie Ernon in ’s Gravenvoeren.
Sommige leden gaan bijzonder vrolijk naar huis.

4 november

De heer Janssen en mevrouw Janssen-Huntjens uit de Grachtstraat
vieren in besloten kring het feit dat zij 60 jaar geleden zijn
getrouwd.
Na een periode van 5 jaar vinden er nieuwe verkiezingen voor
de dorpsraad plaats. De opkomst van 50% mag een voorbeeld
zijn voor alle ander kernen van Valkenburg aan de Geul.
De carnavalsvereniging organiseert voor de achtste keer de
sjraveltocht. Het is weer een groot plezier voor alle deelnemers.
Dit zijn voornamelijk bewoners en oud bewoners van Schin op Geul.
Veel kinderen en ouders nemen deel aan de St Maartensoptocht
van club 77. Zij trekken met lampions en fakkels door het dorp.
Het damescomité van de fanfare organiseert de jaarlijkse
hobbybeurs en creativiteitsmarkt.
De twee wijnboeren uit ons dorp vallen in de prijzen tijdens het
eerste wijnconcours van de Confrèrie des chevaliers du vin
Limbourgeois in Hoensbroek. 17 wijnboeren uit Belgisch en
Nederlands Limburg stuurden hun wijnen in. Marcel Neven van
het wijndomein St. Mauritius wint de prijs van de beste wijn
van 2001 met zijn Chardonnay. Aad Dullaart wint met zijn
Mûller Thûrgau de prijs voor de beste wijn van 2002.

6 november
7 november
12 november
14 november
15 november
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20 november

28 november
29 november

1 december

3 december
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De werkgroep KiS en de basisschool St. Antonius krijgen voor
hun activiteiten de eerste kunstprijs van de gemeente
Valkenburg. De jury noemt de activiteiten professioneel en
een voorbeeld voor andere gemeenschappen in en buiten Limburg.
Fanfare, kinderen en ouders begeleiden Sinterklaas vanaf het
station naar ’t geboew’. Hier krijgen de kinderen een presentje
van de goedheilig man.
Hary van Aken uit Klimmen houdt voor onze vereniging een
lezing over de Romeinse heirbanen in Limburg. Hij besteedt
speciale aandacht aan de passage via de Goudsberg en de
aftakking naar Aken. Hij ontvouwt een interessante theorie
over deze Romeinse heirbanen.
De burgemeester installeert de nieuwe dorpsraad. Paul van
Weersch is voorzitter, Ron Heuts plaatsvervangend voorzitter,
Edward van Kempen secretaris en Frits Prinsen is
penningmeester. Leden zijn: Ans van Oorschot, Hub Lassauw,
Maurice Lemmens, Jo Simons, Dominique Steins en Kay Vonken.
Toegevoegde leden zijn Huub Lassouw, Evelien Heuts en Theo
Wassenburg.
Van de oude raadsleden: Hub Bock, Jo Bosch, Frans Coumans,
Zef Huntjens, Martin van Kempen en Jeu Lenssen neemt men
op een passende wijze afscheid.
De stichting Gemeenschapshuis verrast de beheerster van het
gemeenschapshuis Jeanny Neven met een receptie. Jeannie
is al 25 jaar met hart en ziel beheerster van ’t geboew’. Veel
vertegenwoordigers van verenigingen, vrienden en bekenden
komen haar feliciteren.

5 december

24 december
25 en 26 dec
26 december
26 december

Het mannenkoor Inter Nos huldigt zes jubilarissen. Harrie
Willems is 50 jaar lid; Harrie Ackermans, Jo Kohl en Leo van
Weersch zijn 40 jaar lid; Harrie Houben en Leo Snijders zijn
25 jaar lid.
Op verschillende plekken in ons dorp spelen leden van de
fanfare kerstliederen.
Veel ouders en grootouders komen met hun kinderen en
kleinkinderen de mooie kerststal in de kerk bewonderen.
12 zangers van het koor van solisten van de Philharmonie uit
St. Petersburg luisteren de mis van half elf op.
Het ensemble van de fanfare luistert de H. Mis in Oud
Valkenburg op.

Maria Huntjens- Rikers en Wim Baetsen
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