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Kroniek 1973 – 1974 – 1975 van Schin op Geul, 
Oud Valkenburg, Strucht, Schoonbron en 
Walem 

 

1973 
februari 
 
7  Gouden huwelijksfeest echtpaar Cuijpers-Crutsen. 
 
maart 
 
3 Prins Joop I (Joop Brouns) uitgeroepen tot prins Carnaval 

van "d'r Lollige Club" in café Coumans. 
10  Marlies Laval en Jan Spaninks trouwen in de Mauritiuskerk. 
 
juni 
 
1 Gouden huwelijksfeest echtpaar  Frissen-Klinkers uit de 

Graafstraat. 
 
Feest katholieke Bouwvakbond St. Joseph.  Jubilarissen zijn 
Hub Savelsberg, Harry Frijns (beiden 40 j lid) en H. Schmets 
(25 j lid). 

   
Inzegening nieuwe uniformen Inter Nos tijdens een plechtige 
eucharistieviering. 

  
Grootscheepse financiële actie voor de bouw van het 
gemeenschapshuis annex Groene Kruisgebouw. 

 
augustus 
 
27 De drumband van fanfare St. Cornelius behaalt een eerste 

prijs (197,5 punten) in de 3e divisie op het bondsconcours in 
Kessel. 
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september 
 
9 Ernstig ongeluk bij de spoorwegovergang nabij hotel  "De 

Waterval"  waarbij drie mensen omkomen. 
 
november 
 
6 "Kleuters " in staking i.v.m. de huisvestingsproblemen van de 

basisschool. Een klaslokaal van de kleuterschool wordt 
wegens  een verbouwing tijdelijk gebruikt door de 5e klas 
van de lagere school.  

17  Start van de bouw van het Gemeenschapshuis en Groene 
Kruisgebouw. 

 
december 
  Wederom een eerste prijs voor de drumband (199,5 punten) 

bij de Limburgse kampioenschappen in Kerkrade. Helaas 
geen titel ! 

 
 

1974 
 
februari 
 
9  Leonie Lemmens en Eugène Hermans trouwen in de 

Mauritiuskerk. 
16  Joseph Damoiseuax en Mathilde Eijssen vieren hun zilveren 

huwelijksfeest. 
 
maart 
 
13  Frits Rijcken, weduwnaar van Anna Caubo, overlijdt in de 

leeftijd van 81 jaar. 
15  De kerk van Schin op Geul krijgt een nieuw orgel. 
 
april 
  De viering van Palmpasen door de schoolkinderen wordt 

door pastoor Coenen in ere hersteld. 
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De kapel in Oud-Valkenburg is doelwit van vandalen. 
 
16  Margriet Reneerkens en Peter Kubis trouwen in de 

parochiekerk. 
 
 
18  Victor Willems en Sophie Diederen vieren in Oud Valkenburg 

hun robijnen huwelijksfeest. 
18 Het theehuis nabij de Kluis op de Schaesberg gaat in 

vlammen op. Waarschijnlijk door brandstichting omdat een 
van de deuren bij nader onderzoek geforceerd bleek te zijn. 

27 Harrie Knoren ontvangt de gouden eremedaille van de 
Nederlandse Gregoriusvereniging wegens zijn 50 jarig 
lidmaatschap van het kerkkoor. Tevens viert hij samen met 
zijn vrouw het 40jarig huwelijksfeest. 

30 J.H. Savelberg uit Strucht ontvangt een koninklijke 
onderscheiding. Hij heeft zich vooral verdienstelijk gemaakt 
voor het vakbondsleven. 

mei 
 
1 Mathieu Berden alias Sjefke, woonachtig in het Tolhuis, 

beëindigt zijn werkzaamheden bij dagblad De Limburger. 
10  Elly Pasmans en Hub Heiligers trouwen in de parochiekerk. 
11  Harry Kickken en Mariette Ortmans vieren hun zilveren 

huwelijksfeest. 
15 Het bestuur van het Groene Kruis neemt een gift van  

fl. 10.000,= in ontvangst voor de bouw van het Groene 
Kruisgebouw. Milde gever is het Kinderpostzegelcomité. 

31 Pinksteren staat geheel in het teken van de Pinksterfeesten, 
georganiseerd door de Samenwerkende Verenigingen. 
Optredens van vele bekende groepen, waaronder “Livin 
Blues”. De opbrengst, fl  11.000,= is bestemd voor het in 
aanbouw zijnde gemeenschapshuis. 

 
juni 
 De 62-jarige A. van R. hoort één jaar gevangenisstraf tegen 

zich eisen n.a.v. een moordpoging op 14 februari 1973 op de 
weduwe P. uit Walem. 
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28 Juffrouw  El  Laeven en Wiel Naus uit Linne trouwen in de 
parochiekerk in het bijzijn van de hele lagere  school-
gemeenschap. 

30 De  5
e
 Schaesbergergank  heeft te kampen met slecht weer. 

Ook de wereldkampioenschappen voetbal  zorgen er voor 
dat vroegtijdig een einde komt aan deze in ere herstelde 
traditie. 

 
juli 
 
12 Start van de driedaagse hoevefeesten op de monumentale 

hoeve van de fam. Waelen.  Op het programma staan o.a. 
een Beierse avond met de Göhltahler  en het Stern Combo,  
een beat- en discoavond met Rubbisch Heap en op 
zondagmorgen het traditionele “Frühschoppen”. 

13 In huize “Boslust” overlijdt  op 83 jarige leeftijd Maria 
Funcken,  weduwe  van Henri Erven. 

 
 
augustus 
 
12 De kinderen van de klassen 2, 3 en 4 verhuizen, i.v.m. de 

verbouwing van de school, tijdelijk naar  Valkenburg waar ze 
onderdak krijgen in lokalen van de Antonius- en Canisius-
school. 

23 Rosalina Groven en Wolfgang Ketterer geven elkaar het 
jawoord in de parochiekerk. 

 
september 
 
13 De dertig kinderen van de vijfde klas nemen tijdens een 

eerste gymnastiekles onder leiding van meester Fon 
Weusten officieus het nieuwe gemeenschapshuis in gebruik. 

30 Inbraak in de basisschool waarbij een grote ravage wordt 
aangericht. Er wordt niets vermist. 

 
oktober 
 
1  Start van de sloop van het oude verenigingsgebouw (la 

Baraque in de volksmond). 
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12 Officiële opening van het nieuwe  Groene Kruisgebouw door 
loco-burgemeester Jos Schurgers en inzegening door 
pastoor Willy Coenen. 

19 Officiële opening van het nieuwe  Gemeenschapshuis door 
loco-burgemeester Jos Schurgers en inzegening door 
pastoor Willy Coenen. 

21 Kindervoorstelling b.g.v. de opening van het gemeenschaps-
huis, opgeluisterd door het duo Hermans-Janssen met 
goocheltrucs en poppentheater. In de avonduren is er disco 
voor de oudere jeugd. 

 
november 
 
9 Riet Marcus en Koos Warnaar trouwen in de parochiekerk 

van Schin op Geul. 
15 De Limburgse Vrouwenbond  viert haar robijnen 

bestaansfeest in het nieuwe gemeenschapshuis.  In totaal 10 
jubilarissen die 25 jaar en langer lid zijn worden gehuldigd, 
waaronder ook de voorzitter Mevr. Waelen-Ruijpers. 

29 Jac Eijssen is 25 jaar kassier van de Rabobank Schin op 
Geul en wordt daarvoor tijdens een receptie in het 
gemeenschapshuis in het zonnetje gezet. 

 

1975 
januari 
 
5 Pater Michiel Scheijen uit Oud-Valkenburg wordt 

geïnstalleerd als pastoor van de parochie  Anthonius en 
Barbara in Den Bosch. 

6 Een groot aantal Driekoningen trekt door Schin op Geul en 
zamelt geld in.  De opbrengst is voor een groot deel voor de 
missie van Zuster Waelen die even op vakantie is in het 
dorp. 

7 De heer J. Weerts uit Strucht viert zijn 25jarig dienstjubileum 
bij brouwerij De Leeuw in Valkenburg. 

12 Marcel  I (Marcel Hodiamont) wordt uitgeroepen tot prins 
Carnaval van Club 77. Als prinses en minister heeft hij aan 
zijn zijde Marlène Jans en Hans Bemelmans. 

26 Winterconcert door fanfare St. Cornelius in het 
gemeenschapshuis. 
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februari 
 
7 Op bijna tachtigjarige leeftijd overlijdt Harie van Loo uit de 

Graafstraat, weduwnaar van Anna Maria Philomena Eijssen 
8 Prins Wim Lassauw wordt in café Coumans-Henrotte 

uitgeroepen tot heerser over de “Lollige Club”  
21 Drie Struchtse schutters, Charel Jennekens, Jac Jennekens 

en Harie Somers ontvangen het OLS-zilver uit handen van 
bondsvoorzitter J. Meertens.                                 

 

 
 

28 De uit Schin op Geul afkomstige kunstschilder Hans 
Coumans protesteert in Valkenburg tegen het beleid van de 
welstands-commissie. Aanleiding is de toestemming van 
deze commissie om het gebouw van de NMB wit te 
schilderen. 

 
maart 
 
14 De kampioenen van biljartclub Rover (ROllend VERmaak) 

worden in café Coumans gehuldigd. 
17 Start van de renovatie van de kluis op de Schaesberg. 
29 Na o.a. 2 beklimmingen van de Keutenberg wint Eddy 

Merckx de tiende Amstel Gold race. 
31 Noodlanding van een luchtballon op een weiland bij de 

Schaesberg. De Duitse ballonvaarders moeten wegens 
dichte mist hun reis voortijdig beëindigen. 
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april 
 
18 Piet Ackermans en Lies Bemelmans uit Strucht vieren hun 

gouden huwelijksfeest. 
 

 
 

echtpaar Ackermans-Bemelmans 

 
19 Inter Nos verzorgt een concert  met een geheel nieuw 

repertoire. Gasten zijn de bekende Brabant Zangers uit 
Eindhoven. 

 
mei 
 
24 Jac Jennekens wordt bij het vervolg van het konings-

vogelschieten op de zaterdag na Pinksteren met het 414e 
schot de nieuwe schutterskoning van schutterij St. Mauritius. 

 
juni 
 
13 V.V. Struchter Boys recipieert  bij gelegenheid van het 

behalen van het kampioenschap in de 2
e
 klasse E en de 

promotie naar de 1
ste

 klasse. 
13 De vierjarige Gerrie Jennekens uit Oud-Valkenburg overlijdt 

ten gevolge van een  noodlottig ongeval. 
13 Jan Smeets van fanfare St. Cornelius ontvangt als leerling 

met de beste studieresultaten uit handen van Martin 
Koekelkoren (dirigent Maastrichter Staar) de Alphonse 
Crollaprijs. 

20 Giel Somers en Fieneke Voncken uit de Grachtstraat vieren 
hun gouden huwelijksfeest. 

20 Feest op de basisschool bgv . de ingebruikname van het 
gerenoveerde  en uitgebreide schoolgebouw. In de 
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morgenuren draait een spannende film, ’s middags wordt de 
musical “Meester Pennelik” opgevoerd. 

29 Schaesbergergank. 
30 Start van de renovatie van de watermolen bij Kasteel 

Schaloen. 
juli 
 
5 Op de Sousberg is een groots vuurwerk als opluistering van 

het 90-jarige bestaansfeest van  VVV het Geuldal in 
Valkenburg. 

8 Club 77 vertrekt voor een week jeugdkamp naar Beegden. 
12 Aanvang van een tweedaagse straatkermis, georganiseerd 

door Schutterij St.Mauritius bij de waterput op Walem. 
Gastverenigingen zijn schutterij St. Maternus uit Wijlre en 
schutterij St.Sebastianus uit Klimmen. Het trio Orion zorgt 
voor gezellige muziek. 

18 Fanfare St. Cornelius verzorgt een tweedaags hoevefeest op 
de boerderij van de familie  Waelen. Optredens van o.a. de 
kapel “Heer vooruit”, het Stern Combo, Highlight uit Born en 
de Göhltaler Musikanten. 

28 Opening van “Oos Koffiehoes” aan het Kerkplein, 
geëxploiteerd door Frits en Maria de Graaf. 

 
augustus 
 Het comité Samenwerkende Verenigingen organiseert een 

voetbaltoernooi waaraan wordt deelgenomen door 11 
verenigingen. 

 
september 
 
7 De leden van de IVN-afdeling Valkenburg mogen op 

voorhand kennismaken met het nieuwe heempark nabij 
kasteel Schaloen. 

15 Uit de kerk van Schin op Geul worden tijdens het 
Corneliusoctaaf 6 koperen kandelaars gestolen. Een maand 
later worden 3 van deze kandelaars teruggevonden op een 
stortplaats nabij Hoensbroek. 

27 37 inwoners van Schin op Geul nemen deel aan een door 
Jac Eijssen (Rabobank) georganiseerde reis naar Zweden. 
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28 Fanfare St. Cornelius neemt deel aan het bondsconcours in 
Ransdaal. In de ere-afdeling wordt onder leiding van Hein 
Boermans een eerste prijs met lof der jury  (324½ pnt) en 
promotie naar de afdeling superieur behaald. Bovendien 
mag worden deelgenomen aan de strijd voor het 
landskampioenschap in Kerkrade. 

november 
 
16  Kapper Jos Groven  in Strucht viert het feit dat hij 40 jaar zijn 

vak uitoefent. 
21 In de raadsvergadering wordt met 8 stemmen voor en 7 

stemmen tegen besloten aan het plein in Schin op Geul de 
naam “Ljubljanaplein” te geven, hiermee benadrukkend de 
vriendschapsbanden tussen Schin op Geul en Ljubljana. De 
Schin op Geulse raadsleden zijn verdeeld: Lex Stassen 
stemt voor, Jeff Hodiamont stemt tegen. 

 
december 
 
27 Postduivenvereniging De Vrijheid uit Strucht, 

vertegenwoordigt door Alfons Coumans, Jo Funcken, Jan 
Vanmechelen en Wiel Thoma, wint de districtsshow 1975. In 
zaal Waltmans te Klimmen behaalt men 915,2 pnt. 
Bovendien wordt een duivin van Wiel Thoma uitgeroepen tot 
mooiste van het hele toernooi. 

 
 
 
 

Samenstelling: Fon Weusten 
 
 
Met dank aan Roos Eijssen-Wiertz voor het beschikbaar stellen van haar plakboeken. 
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