
 
 
Kroniek 2005 van Schin op Geul, Oud Valkenburg, Strucht, 
              Schoonbron en Walem 
 
 
1 januari Nieuwjaarsreceptie van het kerkbestuur en DB stichting Ge-

meenschapsvoorzieningen voor alle dorpsbewoners in ‘t Ge-
boew. 
Ook de schutterij en Inter Nos luiden met hun leden het nieu-
we jaar in tijdens hun eigen nieuwjaarsreceptie. 

8 januari Club 77 haalt weer de kerstbomen op om deze in een groot 
vuur te verbranden. 

8 januari De Waterratte roepen prins Dave I (Pasmans) uit tot heerser 
over het Waterratterijk 2004. Naar een koningin wordt nog ge-
zocht.  

 
 

 
 

8 januari Club 77 zorgt door het jaarlijkse kerstboom verbranden ervoor 
dat iedereen op een gemakkelijke manier van zijn kerstboom 
afkomt. 

9 janauri Tijdens de prinsenreceptie van de ‘Waterratte’ feliciteren velen 
de nieuwe prins. Ook Jo Dirks en Roger Lemmens (22 jaar en 
11 jaar lid van de ‘Waterratte’) mogen felicitaties in ontvangst 
nemen. 

16 januari Prins Melvin I (Bartels) en prinses Kim (Smeets) zijn de nieu-
we heersers over het Waterratjesrijk. Zij zijn het vijfendertigste 
paar in de geschiedenis van Club 77.  

21 januari Prins Melvin I en prinses Kim recipiëren in ’t Geboew’. 
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23 januari De ‘Waterratte’ organiseren het Rattinee in ’t Geboew’. 
28 januari Prins Dave I zal zijn bezoek aan het Auw Wieverbal nog lang 

heugen. Bij zijn thuiskomst begroet zijn hond hem op een bij-
zondere wijze. 12 hechtingen zijn het gevolg. Gelukkig is hij na 
een paar dagen weer in staat om weer over het ‘Water-
ratterijk’ te regeren. 

6 februari Een bonte carnavalsoptocht trekt door Oud Valkenburg, 
Strucht, Schoonbron en Schin op Geul naar ’t Geboew’. 

17 februari De schrijver Ton van Reen vertelt in Hotel Salden de leden 
van onze vereniging over Bokkenrijders en kabouters. Duide-
lijk is dat bokkenrijders vaak arme mensen waren die uit nood 
er op uittrokken. 

15 maart Onze vereniging heeft haar jaarvergadering in Hotel Salden. 
John van Weersch wordt als bestuurslid herkozen. Frits Prin-
sen neemt zitting in het bestuur van onze vereniging. Hij wordt 
de nieuwe penningmeester. 
Na de pauze toont Servé Roebroek de leden zijn diabeelden 
over de Schaesbergergank en het jaar van de boerderij.  

25 maart  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. De 
buit zijn: euro’s, snoepgoed en paaseieren. 

8 april 40 kinderen uit groep zeven en acht ontvangen in onze paro-
chiekerk van deken Haffmans het H.Vormsel. 

10 april Minister van O&W, Maria van der Hoeven, onthult onder grote 
belangstelling het kunstwerk ‘Ontmoeting aan het water’. In 
het kader van de onthulling exposeren er een aantal kunste-
naars in ’t Geboew’. De jeugd van de St. Antonius- school or-
ganiseert een prachtige kunstroute met producten van eigen 
hand in de tuinen langs de Mauritiussingel. 

16 april De fanfare bedankt door haar voorjaarsconcert de bewoners 
voor hun steun. 

 Lambert en Claire van Gulick uit de Schoonbronstraat vieren 
hun gouden bruiloft. 

23 april Dat kunst emoties oproept, bewijst het feit dat het beeld van 
Hans Reijnders op de Geulbrug met groene verf is besmeurd. 
Volgens de tekst vinden de daders kunst iets voor Sissie en 
Hennie. 

30 april Voor haar vele verdiensten voor diverse verenigingen in het 
dorp en voor club 77 in het bijzonder, onderscheidt de konin-
gin Roos Eijssen-Wiertz met het lidmaatschap van de orde 
van Oranje Nassau. 
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Ook Henk van Kempen wordt voor zijn inzet voor de minderva-
lidenbond St Lidwina en voor de kegelclub de vriendenkring 
beloond met het lidmaatschap van de orde van Oranje Nas-
sau. 

1 mei Onder een stralende zon maken de leden van onze vereniging 
een fraaie boottocht door het bassin en de Maas. De mooie 
omgeving en de lekkere zon maken veel goed. 

2 mei Met het 143ste schot verovert Henk Tabbers bij de Valkenburg-
se schutterij de ‘Jonge Nobele’ de koningstitel. 

5 mei Samen met Tonia Eijgelshoven tooien Jo en Gerda Funcken 
alle veldkruisen en kapellen in Oud Valkenburg en Schin op 
Geul met een mooie meikrans.  

 13 kinderen van groep 4 van onze basisschool doen tijdens 
een stijlvolle viering in onze parochiekerk de eerste H. Com-
munie. 

15 mei  Ons fraaie voorjaarsperiodiek verschijnt. 
16 mei Na 351 schoten tooit schutterij St Mauritius grenadier en be-

stuurslid Hein Toussaint uit Strucht met het koningszilver. 
 
 
 

 
 
 

Bij het kampioenschap voor burgers wordt Pierre Eijssen bij de 
heren en Lies Smeets - Knops bij de dames kampioen. 

29 mei Alweer voor de achtste keer organiseert de fanfare haar Bour-
gondische aspergefeest.  

8 juni Fabienne Habets raadslid en vice-fractievoorzitter van AB kan 
zich niet meer vinden in de opstelling van deze partij in de 
gemeenteraad. Zij gaat als zelfstandig raadslid verder. 
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12 juni Plechtig trekt de bronk in Oud Valkenburg naar de Drie Beeld-
jes en naar het kapelletje in het veld. Veel gelovigen en vere-
nigingen trekken mee. 

19 juni Plechtig trekt de jaarlijkse bronk weer door ons dorp. Veel 
gelovigen, verenigingen en de eerste communicantjes vormen 
de stoet. Na afloop barst de jaarlijkse kermis los. 

26 juni Op de laatste zondag van juni viert men weer de Schaesber-
gergank met een mis in de openlucht. Na afloop van de mis is 
er de jaarlijkse kermis onder de monumentale bomen. 

2 juli Onze vereniging bezoekt met een aantal leden het Belgische 
plaatsje Rekem. Een heel mooie en interessante excursie. 

 
 
 

 
 
 

                       Rekem 
 
3 juli Schutterij St Mauritius neemt met wisselend succes deel aan 

het OLS in Wessem. 
9 juli Het Sousbergfeest van de fanfare vindt dit keer met mooi weer 

plaats op de Sousberg. 
24 juli De gezellige straatkermis op Walem trekt traditioneel veel 

bezoekers. De schutterij kan ondanks de regen terugkijken op 
een geslaagd feest.  

30 juli Club 77 gaat een week op zomerkamp in Maria Hoop. 
13 augustus Wim Pasmans en Gerda Pasmans-Pieters uit de Grachtstraat 

vieren hun gouden bruiloft.  
10-18 sept  In onze parochiekerk vieren vele gelovigen weer het octaaf 

van St Cornelius. 
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16 september Oud strijders onthullen tijdens een stijlvolle plechtigheid een 
plaquette aan de kerkmuur ter nagedachtenis van de in Indië 
gesneuvelde Bèr Houben. 

 Tijdens het Corneliusfeest huldigt de fanfare drie leden. Jac-
ques Blom is 50 jaar lid, Eric Smeets is 25 jaar lid. Maria Hunt-
jens-Rikers is 25 jaar lid van het damescomité. 

24 september Guus Muylkens en Tiny Muylkens – van den Hove uit Strucht 
vieren hun veertigjarige bruiloft. 

2 oktober Zef Huntjens en Maria Huntjens – Rikers vieren hun veertigja-
rige bruiloft 

oktober Ons mooi verzorgde herfstperiodiek verschijnt. Het heeft een 
interessante inhoud. 

24 oktober Régis Delahaye houdt voor de leden van onze vereniging en 
voor de leden van het LGOG Heuvelland een lezing over de St 
Servaas basiliek en de Onze Lieve Vrouwenbasiliek in Maas-
tricht. Hij vertelt over de archeologische vondsten en hoe deze 
moeten worden geduid. Een heel interessante lezing. 

29 oktober In aansluiting op de lezing van 24 oktober leidt Régis Dela-
haye ons rond door de St. Servaas in Maastricht. Het is voor 
de deelnemers een bijzondere ervaring.  

30 oktober Josef Berg en Irene Berg - Bemelmans uit de Grachtstraat 
vieren hun veertigjarige bruiloft. 

6 november De carnavalsvereniging organiseert voor de negende keer de 
Sjraveltocht. Het is weer een groot plezier voor alle deelne-
mers. Dit zijn voornamelijk inwoners en oud-inwoners van 
Schin op Geul. 

11 november Veel kinderen en ouders trekken in de St Maartensoptocht van 
Club 77 met lampions en fakkels door het dorp. 

13 november Het damescomité van de fanfare organiseert de jaarlijkse hob-
bybeurs en creativiteitsmarkt.  

17 november Piet Slangen en Tiny Slangen – v.d. Hove uit Strucht zijn 40 
jaar getrouwd. 

21 november Hub Pisters uit Valkenburg vertelt onze leden over pré-
historische vondsten in Schin op Geul en omgeving. Hij toont 
een aantal vondsten van onze plaatselijke archeoloog de heer 
Weggemans zaliger. Na afloop kijken de aanwezigen toch an-
ders tegen de omgeving aan. 

24 november Wijnboer Marcel Neven van het wijndomein St. Mauritius wint 
een eerste prijs met zijn pinot noir bij het Limburgs Wijngilde. 

26 november De Stg. Gemeenschapsvoorzieningen start de verkoop van de 
kalender met oude foto’s van ons dorp. De keuze van de foto’s 
verzorgt een werkgroep van onze vereniging. 
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27 november Fanfare, kinderen en ouders begeleiden Sinterklaas vanaf het 
station naar ’t Geboew’. Hier krijgen de kinderen een presentje 
van de goedheilig man. 

3 december O.l.v. de heer Geert Weggemans jr maakt een aantal leden 
van onze vereniging een zoektocht naar stenen pijlpunten en 
werktuigen door de omgeving van Schin op Geul. Sommige 
deelnemers vinden een paar leuke artefacten. 

 

 
 

                              vondsten uit de omgeving Schin op Geul (collectie Weggemans) 
 
4 december In ’t Geboew’ gaan velen (vooral dames) graag met een be-

roemde darter op de foto. 
17 december Het dameskoor Vivace en het mannenkoor Inter Nos verzor-

gen een kerstconcert in ’t Geboew’. 
24 december Als inleiding op het kerstfeest spelen leden van de fanfare op 

verschillende plekken in ons dorp kerstliederen. 
25 tot 31 dec Veel ouders en grootouders komen met hun kinderen en 

kleinkinderen de mooie kerststal in de kerk bewonderen. 
26 december 12 zangers van het koor van solisten van de Philharmonie uit 

St Petersburg luisteren de mis van half elf op. 
26 december Een ensemble van de fanfare luistert de H. Mis in Oud- Val-

kenburg op. 
 
 
In het jaar 2005 werden er 11 kinderen in onze parochiekerk gedoopt. 
In het jaar 2005 overleden er 17 mensen in ons dorp. 
 
Maria Huntjens- Rikers en Wim Baetsen 
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