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Kroniek van Schin op Geul, Oud-Valkenburg, Strucht, 
Schoonbron en Walem over het jaar 2008 
 
1 januari Tijdens de nieuwjaarsreceptie in ’t Geboew wensen veel 

dorpsgenoten elkaar en vertegenwoordigers van diverse 
besturen een Zalig Nieuwjaar. 

5 januari Voor een kleine vergoeding haalt club Jong weer de 
kerstbomen op. Voor het verwijderen, vragen ze een kleine 
bijdrage voor de clubkas. ’s Avonds warmen zich ouders, 
kinderen en andere belangstellenden zich aan het grote vuur 
en de warme chocomel. 

5 januari CV de ‘Waterratte roepen prins Wim I (Wouters) en zijn 
vrouw prinses Ans uit tot de heersers over het 
’Waterratterijk’. 

9 januari Prins Rik I ( Lebon) en prinses Pascalle (Willems) zijn de 
nieuwe heersers over het ‘Waterratjesrijk’. 

13 januari Ralf Coumans neemt namens het CDA zitting in de 
gemeenteraad. Hij neemt de plaats van Roger Huntjens in. 

 

 
 

20 januari CV de ‘Wateratte’ organiseren het Rattinee in het party- en 
bowlingcentrum op Walem. 

3 februari ’s Morgens de carnavalsmis en daarna trekt ’s middags 
vanuit Oud-Valkenburg een bonte carnavalsoptocht via 
Schoonbron en Schin op Geul naar ‘t ‘Geboew’. 

25 februari Tijdens de goed bezochte jaarvergadering van onze heem-
kundevereniging wordt John van Weersch bij acclamatie 
herkozen in het bestuur.  
Na de pauze verzorgt Levien Spits een boeiende lezing met 
als thema: Valkenburg: stad of dorp? De lezing brengt een 
levendige gedachtewisseling met de spreker op gang. 
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2 maart  Dit jaar organiseert CV ‘de Waterratte’ in plaats van de 
‘Sjraveltocht’ in het najaar in het voorjaar een ‘Sjinse  
Slinger Toch’. 

27 mrt  Jean Pierre de Warimont vertelt voor ongeveer 50 personen 
over zijn archeologische opgravingen in de buurt van 
Maastricht. Hij maakt ons duidelijk hoe opgravingen 
gebeuren en wat de betekenis van deze opgravingen is voor 
onze kennis van onze heel vroege voorouders, zoals  
 de Homo Heidelbergensis is.  

2 april  Wiel Hamers en Ietje Pleijers uit de Mauritiussingel vieren 
hun Gouden Bruiloft. 

13 april  De Moselsänger olv Leo van Weersch vieren hun tienjarig 
bestaan. Tijdens een ‘matinee-musical’ presenteren zij een 
jubileum cd. 

16 april  Henk Tabbers uit de Tolhuisstraat wordt weer de nieuwe 
koning van de Oude Nobele van Valkenburg. Henk haalt met 
het 106e schot de vogel naar beneden.  

19 april  Tijdens het schietconcours om de titel van Groot Valkenburg 
is het zestal van schutterij St Mauritius het beste. Dit 
betekent de eerste plaats en dus gaat de wisselbeker van de 
gemeente mee naar Schin op Geul. 
De beste individuele schutter is Harrie Jennekens uit Oud-
Valkenburg. De koning van de Oude Nobele, Henk Tabbers, 
wordt tweede. 

23 april  Met een pittige sponsorloop lopen de leerlingen van 
basisschool St Antonius een flink geldbedrag, liefst € 1830, 
bij elkaar voor de nieuwe speelplaats van de school. 

23 april  Jo en Gerda Funcken en Tonia Eijgelshoven hebben vele 
jaren alle veld- en wegkruisen van een krans voorzien. 
Sophie  van Weersch en Brigitte Bouwens nemen de taak 
over. 

30 april  Onze voorzitter Fon Weusten wordt onderscheiden met het 
lidmaatschap van de orde van Oranje Nassau. 
Hij krijgt deze onderscheiding voor zijn vele verdiensten voor 
het dorp, met name voor zijn inzet voor de heemkunde- 
vereniging, het gemeenschapshuis en het Groene Kruis. 

1 mei  20 kinderen van groep 4 doen in onze parochiekerk de 
Eerste Heilige Communie.  

 



27 

 

                    
 

communiegroep 2008 

 
3 mei:   Onder leiding van een gids van het Limburgs Landschap 

bezoeken een aantal leden van onze vereniging het 
natuurgebied Ingendael en de Dellen tussen  
 Houthem en Meerssen. Bij prachtig weer ontdekken de 
aanwezigen dit mooie natuurgebied. 

12 mei  De nieuwe koning van St Mauritius heet: Ton van de 
Wetering.    
Met het 440e schot haalt hij de laatste restjes van de vogel 
naar beneden. 
Bij het persoonlijke kampioenschap wordt bij de heren Dan 
Beckers eerste. Bij de dames wordt Anny Leunissen eerste. 

25 mei  Voor de elfde keer organiseert het damescomité van de 
fanfare het Bourgondische aspergefeest. 

7 juni  Met 36 deelnemers bezoekt onze vereniging de 
bisschopsstad  Roermond. ‘s Morgens bewonderen ze olv 
twee stadsgidsen de monumentale stadskerkhoven bij de 
Kapel in ’t Zand en de kapel zelf. 
Na de lunch volgt een rondleiding door de historische 
binnenstad. De deelnemers zijn vol lof over deze excursie. 

11 juni  50 jaar geleden, in 1958, wordt op initiatief van Dr. Ir. 
W.H.Diemont in het Gerendal een botanische tuin 
aangelegd. Deze tuin groeit uit tot de landelijk  
 bekende orchideeëntuin die jaarlijks 6000 tot 8000 
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bezoekers trekt. Het gouden jubileum vieren de vrijwilligers 
op een bescheiden manier. 

15 juni  Door de versierde lanen trekt de jaarlijkse processie door 
Oud-Valkenburg tot aan de Drie Beeldjes. 

20 juni  Verschillende muziekkorpsen en koren geven een 
Megaconcert op de binnenplaats van het Sibberhuuske. 
Fanfare St. Cornelius en mannenkoor Inter Nos maken deel 
uit van het 250 personen tellende orkest.  

22 juni  Prachtig weer begeleidt de jaarlijkse processie door de 
straten van Schin op Geul.  
Na jaren staan er op het Ljublijanaplein weer een aantal 
kermisattracties voor de jeugd. 

29 juni  Pastoor Mol van Schin op Geul draagt bij gelegenheid van 
de ‘Schaesbergergank’ bij de kluis de H. Mis op.  
Na de mis stelt minister Camiel Eurlings de zonnepanelen 
officieel in gebruik. Deze panelen zorgen voor de elektriciteit 
in de kluis. 

2 juli  Een heftig onweer trekt over ons dorp. De bliksem slaat op 
diverse plaatsen, oa de kerk in. De klok staat stil en het orgel 
is kapot.  

27 juli  De zomermarkt van de schutterij op Walem wordt weer druk 
bezocht. 

2 augustus Club Jong vertrekt voor een week op zomerkamp. 
31 augustus De Stichting gemeenschapsvoorzieningen uit ons dorp 

bestaat 40 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum is er een 
open dag waaraan bijna het hele verenigingsleven van Schin 
op Geul meewerkt. Ook onze vereniging is met een mooie 
stand aanwezig. 

13 september Vandaag begint er in de kerk weer het Corneliusoctaaf.  
St. Cornelius helpt bij stress, overspannenheid en zenuw-
aandoeningen. 

13 september Wiel Wouters en Mia Schoonbrood uit Schoonbron vieren 
hun Gouden Bruiloft. 

27 september Tijdens het patroonsfeest van schutterij St Mauritius mag de 
schutterij maar  liefst vijf jubilarissen huldigen.  
50 jaar lid: Jo Knubben; 40 jaar lid: Piet Bisschops; 25 jaar 
lid: Marcel van Loo en Michel Rikers, 12½ jaar lid: Paul Nas. 
Tijdens deze feestelijke zitting krijgt Piet Bisschops ook nog 
de Koninklijke onderscheiding Lid in de orde van Oranje 
Nassau opgespeld. Piet is al meer dan veertig jaar actief in 
het verenigingsleven van Schin op Geul. Voorzitter van de 
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schutterij, raadslid en fractievoorzitter van IBGV, president 
en bestuurslid van de Waterratte, enz, enz. Piet is al eerder 
onderscheiden met het erekruis in zilver van de Europese 
gemeenschap van schuttersgilden. 

30 september De historische geograaf Huub Stohr bereidt ons in een 
boeiende lezing voor  op ons bezoek aan Brussel. Hij 
verklaart hoe de huidige miljoenen stad Brussel  
 Brussel voor de opbouw van de stad had en heeft. Ook 
besteedt hij aandacht aan de wijken die we tijdens zaterdag 
de excursie bezoeken.  

4 oktober Tijdens een stadswandeling door Brussel laat Hub Stohr ons 
de grote variatie aan wijken, zowel naar uiterlijk als naar 
functie zien. We bezoeken een aantal wijken waar het 
bestuur overheerst maar ook een stukje van het authentieke 
 ‘volkse’ Brussel. De 45 deelnemers zijn zeer tevreden over 
de excursie. 

4 oktober Musique en route. Dit is het thema waarmee Inter Nos zijn 
jubileumjaar in de Polfermolen inluidt.  

14 oktober De schooljeugd van Schin op Geul kiest een nieuwe 
jeugdburgemeester. Jeroen Gerekens uit Engwegen wordt 
de nieuwe ambtsdrager. Elke Bekkers uit de Tolhuisstraat is 
de eerste vrouwelijke jeugdwethouder. 

 

                                      
                                           

                                      Jeroen Gerekens                          Elke Bekkers 

 
3 november Coen Mesterom uit Vlodrop geeft uitleg hoe Limburgse 

kunstenaars aan glaskunst vorm gaven. Enthousiast bereidt 
hij ons voor op ons bezoek aan de St. Josef Arbeiderkerk in  

 Meerssen en de St.-Gertrudiskerk in Wijlre. 
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8 november Onder leiding van Coen Mesterom bewonderen we de mooi 
gekleurde ramen van Charles Eijck in de St. Josef 
Arbeiderkerk in Meerssen. De zon doet de kleuren heel mooi 
uitkomen. Daarna bestuderen we de totaal anders 
uitgewerkte ramen van Jan Dibbets in de St.-Gertrudiskerk 
van Wijlre.  Voor menig deelnemer waren de ramen in deze 
kerken een openbaring. 

8 november In de St. Maartensoptocht van Club Jong trekken de 
kinderen met lampions en fakkels in een vrolijke optocht 
door het dorp. 

15 november Opening van het carnavalsseizoen bij de Geulbrug. 
16 november Het damescomité van de fanfare organiseert weer de 

hobbybeurs en  creativiteitsmarkt. Er is zoals altijd voor elk 
wat wils. 

29 november Sinds vele jaren is er weer een tienerdisco bij Club Jong. Er 
is een cocktailbar met de lekkerste drankjes. Heel actueel: 
alles zonder alcohol, maar bijzonder lekker. 

30 november Onder de vrolijke noten van de Fanfare St. Cornelius 
verwelkomen de schoolkinderen St. Nicolaas. 

17 december Door kortsluiting breekt er brand uit in de woning van de 
familie  van de Hove - Weerts. Het dak van het appartement 
brandt af en er is een flinke waterschade. 

24 december Ilse Olzheim uit Schoonbron loopt voor de 25e keer de 
bedevaart naar Banneux. 
Op kerstavond spelen leden van de fanfare op diverse 
plekken in ons dorp kerstliederen. 

25 december Vanaf Eerste Kerstdag tot en met nieuwjaarsdag komen 
velen: inwoners, toeristen, mensen uit naburige plaatsen de 
prachtige kerststal in onze kerk  bewonderen. 

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

 
 
 
 
Maria Huntjens-Rikers en Wim Baetsen 
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