Kroniek van Schin op Geul, Walem, Schoonbron en
Oud Valkenburg
1 januari
5 januari
6 janauri

13 januari
10 februari
13 februari

6 maart
21 maart

19 april

20 april

Nieuwjaarsreceptie in het gemeenschapshuis.
De Waterratte roepen Prins Ad I (Caubo) en prinses Anja
(Caubo) uit tot heersers over het Waterratterijk.
Tijdens de Jubileumreceptie van 'De Waterratte' feliciteren velen
de jubilarissen:
Piet Bisschops,Piet Vliegen, Frans Marcus, Joop Brouns en
Frans Eijgelshoven. Zij zijn 2 x 11 jaar lid van de Waterratte. En
Wiel Winthagen. Hij is 1 x 11 jaar lid.
Prins Erik I (Engelen) en prinses Efie (Bemelmans) zijn de
nieuwe heersers over het Waterratjesrijk.
Veel kijkers in Oud Valkenburg en Schin op Geul genieten van de
levendige, bonte carnavalsoptocht.
De Heemtuin 'Sjloens-Heim' heet vanaf nu 'Kasteeltuin OudValkenburg'.Deze benaming is voor de niet-Limburgse bezoekers
beter uit te spreken en te begrijpen. Vandaar.
Fabienne Habets, Wim Weerts en Bart Schrouff worden in de
gemeenteraad van Valkenburg a.d. Geul gekozen.
Jaarvergadering van onze vereniging. Fon Weusten en Marcel
Neven worden bij acclamatie herkozen in het bestuur. Sjir en
Huub Boon vertonen een aantal films over wat er het voorbije jaar
in ons dorp gebeurde.
Niet alleen de bewoners van de Schoonbronstraat bekijken met
verbazing de bouw van het bergbezinkbassin. Als het bouwwerk
klaar zal zijn, zal ook de wateroverlast voorbij zijn.
Onze vereniging maakt met veel leden een excursie naar
Stevensweert. Dit mooie vestingstadje maakt indruk op de deelnemers.
Stevensweert
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21 april

30 april

De stichting 'Schaesbergergangk' viert haar zilveren jubileum.
Met een heilige mis en een receptie. Velen feliciteren de zilveren
jubilaris voorzitter Lou Pluymen .
Mabel Prinsen werd in 2001 lid in de orde van Oranje Nassau.
Dit jaar, 2002, kregen Zef Huntjens en Sjef Swillens een lintje van
de koningin.

Zef Huntjens

30 april

4 mei
mei

9 mei
mei

26

Sjef Swillens

Club 77 en de oranjevereniging organiseren ter gelegenheid van
koninginnedag een bed- en steprace en een oranjeoptocht door
het dorp.
Plechtig zegent pastoor Cuijpers het nieuwe kerkhof en de
urnenwand in.
Gerda en Jo Funcken en mevrouw Eijgelshoven tooien de
kruisen in Schin op Geul en Oud-Valkenburg weer met de
meikransen.
23 kinderen doen in de kerk hun eerste heilige communie.
Ons periodiek nummer 21 verschijnt. Deze uitgave vindt een
gunstig onthaal bij de leden.

2Q mei

24 mei
26 mei

2 iuni

8 Juni
8 en 9 j,uni

11 j,uni

Na 482 schoten is Peter Rosenboom koning van de schutterij St.
Mauritius in Strucht. Bij de burgers wordt Ben Wiertz koning en
Els Souren koningin.
Jean Wijnands en Truike Huntjens uit Schoon bron vieren hun
gouden bruitaft
Het kapelletje Schoorroron wordt plechtig ingezegend.
10 maanden lang hebben velen, mannen-en vrouwen, in hun vrije
tijá hard gewerkt. Aansluitend aan de plechtigheden is er het
kapelfeest.

Het is alweer de vij,fde keer dat de fanfare haar Bourgondisch
aspergefee.st organiseert.
'Pierre Smeets.en Toos Martens-uit Strucht vieren hun gouden bruiJoft.
De 'Struchter Boys' bestaan 70 jaar. Zij vieren dit op een grootse
wijf:e. Een reünie van oud spelers is hiervan een onderdeel. Ook
zet het bestuur enkele spelers in het zonnetje.
Ons bestuurslid Dré Kickken en zijn vrouw Mia Smeets uit Strucht
zijn vijftig jaar getrouwd.
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16 juni
22 juni

23 juni
30 juni

27 juli
28 juli
10 augustus

6 september
14 september
19 september

22 september

15 oktober

oktober
3 november

9 november
15 november
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De jaarlijkse processie trekt door Oud-Valkenburg naar de
drie Beeldjes en naar de kapel in het veld.
Heel uitzonderlijk. Omdat de schutterskoning niet in Schin op
Geul maar in Wijlre woont plant men de koningsden bij het
schutterslokaal Weerts in Strucht.
Onder een stralende hemel trekt de processie door
Schin op Geul.
Schaesbergergank. Traditioneel vieren we dit met een
openluchtmis en de Sint Leonarduskermis boven op de
berg bij de kluis.
Club 77 gaat met de leden op zomerkamp in
.
De zomerkermis van de schutterij zorgt weer voor de
nodige drukte en gezelligheid op Walem.
In de kasteeltuin Oud-Valkenburg vindt de vijfde
heksennacht plaats. De bezoekers worden culinair verrast
met een aantal originele heksengerechten.
Hubert Dautzenberg en Finy Vanmechelen zijn 40 jaar getrouwd.
Begin van het octaaf van St. Cornelius.
Dr. Jochems uit Oud-Valkenburg houdt voor onze
vereniging een lezing over de sluiting van de Dominiale mijn
in Eygelshoven. De aanwezigen zijn zeer geïnteresseerd.
De fanfare viert haar patroonsfeest. Op dit feest huldigt men
Karel Smeets omdat hij 50 jaar lid is, Dré Kickken en Gerrit
van Wissen omdat zij 40 jaar lid zijn, Roei Ackermans, Paul
Smeets en Raymond van Weersch omdat zij 25 jaar lid zijn.
Aan een tentoonstelling in de basisschool met als thema
'Ter land, ter zee en in de lucht" brengen vele ouders en
grootouders een bezoek. Met bewondering wordt gekeken
naar de creativiteit van de Schin op Geulse schooljeugd.
Ons periodiek nummer 22 verschijnt. Weer een nummer
met veel lezenswaardige artikelen.
Voor de zesde keer organiseert de carnavalsvereniging 'De
Waterratte' de Sjraveltocht. Zoals de vijf voorafgaande
keren een culinaire happening met veel gezelligheid.
Onze heemkundevereniging bezoekt de Jezuïetengrot in
Maastricht. Voor velen een openbaring.
Vier dagen na zijn naamfeest trekken ouders en kinderen
ter gelegenheid van Sint Maarten met lampions en fakkels
door het dorp.

16 november
24 november
1 december

15 december
22 december
24 december

Vijf dagen na de elfde van de elfde openen 'De Wateratte'
op de Geulbrug het carnavalsseizoen.
Fanfare, kinderen en ouders halen Sint Nicolaas feestelijk
in ons dorp in.
De Stichting Gemeenschapsvoorzieningen
biedt de
kalender met fraaie dorpstekeningen van de hand van Sjef
Swillens te koop aan.
Koor en solisten van de Filharmonie uit Sint Petersburg
luisteren zoals elk jaar de H. Mis op.
Na het succes van het vorige jaar organiseert Club 77 weer
een mooi versierde kerstroute. Helaas werkt het weer niet mee.

26 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.
Inwoners, gasten en mensen uit de buurt hebben de
gelegenheid om 's middags de mooie kerststal in de kerk te
bewonderen.
Het ensemble van de fanfare luistert de H. Mis in Oud-

27 december

Valkenburg op.
De Geul laat zich niet zomaar kanaliseren. De tuin van de

25 en 26
december

familie Tabbers in de Tolhuisstraat verdwijnt gedeeltelijk in
de Geul. Met kunst- en vliegwerk voorkomt het waterschap
meer schade.

Samenstelling:

Maria Huntjens-Rikers
m.m.v. Wim Baetsen
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