Kroniek van schin op Geul en Oud-Valkenburg.
15 september

1994 tot 15 september

18 september

De ouderraad van de st. Antoniusschool organiseert
voor de vierde keer het schoolfeest. Ondanks de
regen is het een geslaagd feest.
De fanfare geeft een herhaling van het concert van
19 mei. Nu in het Wijngracht-theater
in Kerkrade.
Samen met onze dorpstroubadour
Wim Steinbusch,
de schutterij en Inter Nos wordt 't dörp' bezongen.
Vincent Laval en Zef Smeets nemen afscheid als

2 oktober

2 oktober

kerkmeester van de parochie St. Mauritius. Zij worden
door velen bedankt voor hun werk. Beiden krijgen ze
ook 3en pauselijke onderscheiding.
De stichting IKL heeft de oude kalkovens achter het
station gerestaureerd. Een belangrijk industrieelarcheologisch bouwwerk blijft hierdoor voor het
nageslacht bewaard. Door een paar bouwkundige
aanpassingen is dit gebouw niet alleen geschikt als
overwinteringsverblijf
voor vleermuizen, maar ook
voor andere gasten als: vlinders, amfibieën en
insecten.
Theo Salden sr. laat het derde deel van de reeks

13 oktober

28 oktober
11 november

13 november
18-19-20

1995

november

26 november

27 november

'Schin op Geul in oude ansichten' verschijnen.
De leden van 'Club 77' trekken in een kleurrijke
St Maartensoptocht
door het dorp.
De Waterratte starten op de Geulbrug, weer eens wat
anders, om 15.11 uur het carnavalsseizoen.
'Schin op de planken' speelt in de diverse cafés in ons
dorp werk van de Oostenrijker Fitzgerald Ku(?,. Zij
hebben de sketches zelf bewerkt en vertaald. De titel
luidt: 'Wo zulle veer 't noe ins euver höbbe?'
De Limburgse vrouwenbeweging
afdeling Schin op
Geul bestaat 60 jaar. 4 dames zijn al 50 jaar lid;
9 dames zijn 40 jaar lid en 15 dames zijn 25 jaar lid.
Dit alles wordt gevierd met een H.. Mis en een drukke
receptie.
Sinterklaas komt weer in Schin op Geul. Hij trekt weer
met zijn mooie rooie sportwagen van het station naar
het gemeenschapshuis.
Piet Vliegen is al 25 jaar een
trouwe helper van Sinterklaas.
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10 december

De fanfare houdt op met vieren. Zij besluit het
feest jaar officieel in het gemeenschapshuis
met een
feestavond voor de medewerkers.

12 december

Eduard Tielmans houdt voor de heemkundevereniging
een lezing over volksgeneeskunde.
De kwasten exposeren in het gemeenschapshuis.
De Tolhuisstraat wordt afgesloten voor het verkeer.De
Geul staat hoog. De brandweer waarschuwt de
bewoners.

17-18 december
28 december

1 januari

11 januari

14 januari

26 januari

5 februari
26 februari
21 februari

1 februari
2 maart

17 maart

Nieuwjaarsreceptie
van het kerkbestuur in het
gemeenschapshuis.
Op Walem krijgt iedere
voorbijganger een nieuwjaarswens op het bord.
Op 11 januari 1970 werd Club 77 opgericht door
pastoor Coenen. 11 januari 1995 start het feest jaar
voor de club.
De 'Waterratte' halen prins Guus I binnen als heerser
over hun rijk. Prinses Marjo staat hem bij deze taak
aan zijn zij.
Schin op Geul haalt de landelijke pers en zelfs het
NOS-journaal. De Geul staat hoog. Frits en Mabel
Prinsen sieren de voorpagina van de Telegraaf.
Jeugdprins Vincent I en prinses Cindy vormen het
prinselijk paar van de Waterrat jes.
De carnavalsoptocht
trekt door het dorp. Een goed
verzorgde stoet
De stichting 'Schaesbergergank'
herstelt de
Drie Beeldjes bij Schaloen. De zusters
Dominicanessen
in Horn hebben het corpus op het
kruis geschonken.
De Keutenberg is autovrij geworden. Het stiltegebied
is nu definitief.
Iedereen moppert over de plannen van de NS. De
kranten staan vol met de protesten tegen de uurdienst
van de trein. De vereniging 'Natuurbehoud Schin
op Geul' en het actiecomité 'Waar zouden we zijn
zonder de trein?' beleggen met de andere gedupeerde
gemeenschappen
een discussieavond
in het
gemeenschapshuis.
Jaarvergadering
van onze vereniging. Dit keer in de
oude school op de Vinkenberg. Spreker is Pastoor
Crutzen van Wylre. Hij houdt voor onze leden een
boeidend betoog over het onderwijs in onze streek in
vroeger tijden.
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16 april
17 april
29 april
4 mei

9 mei

13 mei
18 mei

23 mei

25 mei

27 en 28 mei

5 juni

9 juni

De stoomtrein rijdt voor de eerste keer over het
miljoenenlijntje.
Traditioneel kunnen de kinderen weer paaseieren
rapen bij de Struchter Boys.
Twee weken eerder dan normaal gaat de
orchideeëntuin in het Gerendal open.
Als eerbewijs aan de oorlogsslachtoffers
van Schin op
Geul onthult onze vereniging aan de kerkmuur een
plaquette met daarop de namen van Jean Caubo,
Frans Huntjens en Hubert Knoren.
Schutterij St Mauritius organiseert voor de zesde keer
de schietwedstrijd om de Jos Daniëls Trofee. Dit keer
kan het team van radio Mergelland
de eer voor zich
opeisen.
Onze excursiecommissie
verzorgt een uiterst
interessante excursie naar de Voerstreek.
De vereniging Natuurbehoud Schin op Geul legt in
haar jaarvergadering
uit wat de gevolgen van de
aanleg van de Oost-Westbaan
voor Schin op Geul
zullen zijn.
Onze vereniging organiseert de ontmoetingendag
voor heemkundeverenigingen
in het MergeIland. Veel
interessante en originele thema's komen aan de orde.
28 leerlingen van groep 4 doen de eerste heilige
Communie in de parochiekerk van St Mauritius. Het
weer werkt mee en maakt er een prachtige dag van.
'Club 77' viert het 25 jarig jubileum met een
drukbezochte receptie. Op zondag is naar goed
voorbeeld van de fanfare een jubelbrunch. De zon is
de organisatoren goed gezind. De scheidende
voorzitter Hub Franken krijgt voor zijn vele
verdiensten voor de club een zilveren onderscheiding
van de koningin.
De schutterij mag Jacques Jennekens als nieuwe
koning huldigen. De nieuwe koning woont net als de
vorige koning zoon Harrie Jennekens in
Oud Valkenburg.
De commitee 'Waar zouden we zijn zonder de trein'
start een handtekeningenactie
tegen de slechte
dienstregeling van de NS.

28

7 juni

163 inwoners van Schin op Geul dringen er bij B en W
op aan een nieuw bestemmingsplan
te ontwikkelen.
De behoefte aan woningen in ons dorp kan niet
vervuld worden.

11 juni
18 juni
25 juni

De jaarlijkse processie trekt door Oud Valkenburg.
De jaarlijkse processie trekt door Schin op Geul.
De 27ste na-oorlogse Schaesbergergank
wordt
gevierd.
Feestweekend van de schutterij op Walem.
Openluchtfeest van de fanfare op de Sousberg.
De ondernemersvereniging
van Schin op Geul
organiseert met enkele andere verenigingen de
feestelijke opening van het Miljoenenlijntje.
De heer
P.Van Vollehoven verricht de officiële opening. Niet
iederee1 is blij met de komst van de stoomtrein.

28 en 29 juli
12, 13 augustus
8,9,10 september
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