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Kroniek van Schin op Geul, Oud-Valkenburg, Strucht, 
Schoonbron en Walem over het jaar 1977 
 
 
3 februari Elly en Hub Packbier openen cafetaria ’t Heukske en volgen 

daarmee Harrie Janssen op die na 20 jaar stopt. 
 
5 februari Wiel van Loo viert zijn zilveren dienstjubileum bij 

Staatsbosbeheer. Honderden belangstellenden geven acte 
de presence tijdens een receptie in Hotel Janssen. 

 

 
 

Wiel van Loo 

 
11 februari Mieke van Weersch en Zef Schlenter geven elkaar het ja-

woord in de parochiekerk. 
 
13 februari Prins René I (René Frissen) uit de Schoonbronstraat wordt 

uitgeroepen tot nieuwe carnavalsprins van Club 77. Hij wordt 
bijgestaan door minister Carl (Smeets) en prinses Lizette 
(Franken). 

 
22 maart Bij gebrek aan leden wordt het kerkelijk zangkoor 

opgeheven. 
 
31 maart Sjeng Sieben verlaat na 46 jaar de provinciale dienst waar hij 

werkzaam was als hoofdkantonnier. 
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8 april Jeu Jennekens, boegbeeld van mannenkoor Inter Nos, 
overlijdt op 73-jarige leeftijd. Vanaf de oprichting in 1939 was 
hij lid van het koor. 

 

 
 

Jeu Jennekens 

 
17 april 23 inwoners van Schin op Geul vertrekken naar Tunesië 

voor een door Jac Eijssen georganiseerde vakantiereis. 
 
22 april Josephina Voncken,  weduwe van Giel Somers, overlijdt op 

74-jarige leeftijd in de Lückerheidekliniek in Kerkrade. 
 
25 april Funs Coemans, echtgenoot van Anna Maria Meijs, overlijdt 

in de leeftijd van 84 jaar. 
 
28 april Uit de parochiekerk van Oud-Valkenburg wordt een kostbaar 

schilderij gestolen, voorstellend  “Het gastmaal van 
Herodes”. 

 
30 april “Meester” Harry Vanmeulebrouk wordt onderscheiden met 

de zilveren medaille van Oranje Nassau. Hij was onder meer 
32 jaar dirigent van fanfare St. Cornelius. 

 
22 mei Sjeuf Damoiseaux, in tweede huwelijk met Mathilde Eijssen, 

overlijdt te Heerlen in de leeftijd van 86 jaar. 
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30 mei Frans Marcus haalt tijdens het koningsvogelschieten van 
schutterij St. Mauritius uit Strucht bij het 84e schot de 
koningsvogel naar beneden en mag zich een jaar lang 
schutterskoning noemen. Zijn charmante verloofde, Joke 
Coenen, zal hem als koningin ter zijde staan. 

 

 
 
1 juni Sjef Smeets overlijdt op 43-jarige leeftijd. Schutterij St. 

Mauritius verliest in hem een betrokken bestuurslid. 
 
9 juni Pater Sjef Smeets, werkzaam op het Indonesische eiland 

Flores, bezoekt zijn geboortedorp voor een welverdiende 
vakantie. 

 
26 juni Tijdens de 9e Sjaesbergergank kan de geheel 

gerestaureerde kluis worden bezichtigd. Pastoor Coenen 
draagt een hoogmis op. 

 
8 juli Op de boerderij van de fam. Maessen gaan de hoevefeesten 

van start. Tijdens een drukke receptie worden Hub Maessen 
en Karel Smeets gehuldigd b.g.v. hun 25-jarig lidmaatschap. 

 
31 juli Schutterij St. Mauritius organiseert het 124e 

bondschuttersfeest. In een bonte stoet trekken 16 
schutterijen door het dorp. Burgemeester Paul Gilissen opent 
het schutterstreffen. 

 
18 augustus Inter Nos verzorgt o.l.v. Wiel Pasmans als eerste vereniging 

in de gemeente Valkenburg-Houthem een Concardeconcert. 
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Solisten bij dit concert zijn Jan Rohs, Jac Meurs,  Alfons 
Ramakers, Jos Schrijvers en Marcel Neven. 

 
20 augustus Struchter Boys opent officieel de nieuwe sportaccommodatie 

aan de Mauritiussingel. “Het Geuloord” is de naam die men 
heeft gekozen voor het nieuwe complex. Wethouder 
Schurgers knipt het traditionele lint door. Groot is de 
teleurstellling als aansluitend bekend wordt gemaakt dat in 
verband met de slechte toestand het veld tot aan de start 
van de competitie niet mag worden gebruikt. 

 

                
 

31 augustus Het voormalige gemeentehuis en Groene Kruisgebouw aan 
de Hoogbeek gaat onder de slopershamer. De vrijkomende 
grond is verkocht aan Frans Funcken (bouw woonhuis) en 
aan de basisschool (uitbreiding). 
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19 september Op de dag van haar 90e verjaardag overlijdt in Schoonbron 
Lambertine Schrijvers-Kikken. 

 
 
24 september Bij gelegenheid van hun 40-jarig lidmaatschap van schutterij 

St. Mauritius ontvangen Albert Smeets en Sjeuf Kikken een 
koninklijke onderscheiding. Sjef Swillens, reeds in het bezit 
van een lintje, wordt gehuldigd voor zijn gouden 
lidmaatschap van de vereniging. 

 

           
 
2 oktober De negentienjarige Jos Winthagen uit Ransdaal komt met de 

schrik vrij als zijn tractor op de onbewaakte overweg bij hotel 
de Waterval gegrepen wordt door de trein. 

 
4 oktober In het kader van dierendag hebben de kleuters van ’t Forelke 

o.l.v. Annie Bouwens en Ine Lambriks een groot dierenbos 
opgebouwd in de speelzaal van de kleuterschool. Vele 
ouders tonen belangstelling voor de creativiteit van juffen en 
kleuters. 

 
18 oktober Het missiecomité houdt een geldinzameling voor de 

vertrekkende pater Smeets. Het dorp brengt 18.000 gulden 
bij elkaar. 

 
5 november Tijdens de feestelijkheden rond het 50-jarig bestaan van de 

afdeling Groene Kruis Schin op Geul worden 4 jubilarissen 
gehuldigd. Albert Laeven (voorzitter), Lies Ackermans-
Bemelmans, Tineke Engelen-Heiligers en Marieke Heiligers-
Scheijen vervullen al 25 jaar een functie binnen het bestuur. 
Regio-voorzitter F. Hermans reikt aan de feestelingen de 
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zilveren legpenning uit.Vele belangstellenden, waaronder 
ook zuster Eudoxia ( 23 jaar wijkzuster in Schin op Geul), zijn 
aanwezig op een druk bezochte receptie. 

 

                 
 

      Marieke Heiligers- Scheijen 

 
21 december In de parochiekerk van Schin op Geul verzorgt het koor 

Cantori Amati een kerstconcert met advents- en 
kerstliederen. Een kleine balletgroep danst op muziek van 
Vivaldi. 

 
23 december Pastoor Schutgens overlijdt op 75-jarige leeftijd in het 

bejaardenhuis van de paters Montfortanen te Houthem. Hij 
was pastoor in Schin op Geul van 1961 tot 1966. 

 
25 december Dameskoor Vivace, opgericht in februari 1972 en 32 leden 

tellend, presenteert zich tijdens de hoogmis in geheel nieuwe 
kledij: witte blouse en lange zwarte rok. 

 Pastoor Coenen zegent de uniformen en feliciteert het koor 
met de nieuwe outfit. 

 
 
 
Samenstelling:  Fon Weusten  
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