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Kroniek van Schin op Geul, Oud-Valkenburg, Strucht, 
Schoonbron en Walem over het jaar 2009 
 
1 januari Ondanks een matige opkomst is de nieuwjaarsreceptie van 

Kerk- en Stichtingsbestuur  in ’t Geboew weer geslaagd.  
10 januari Onder barre weersomstandigheden zijn de leden van Club 

77 de hele dag in de weer om de kerstbomen op te halen. 
 Voor het ophalen vragen ze een kleine bijdrage voor de 

clubkas. ’s Avonds warmen zich ouders, kinderen en andere 
belangstellenden zich aan het grote vuur en de warme 
chocomel. 

10 januari CV de ‘Waterratte roepen prins Hein I (Pasmans)) en zijn 
vrouw prinses Monique uit tot de heersers over het 
’Waterratterijk’. 

 
24 januari  De Sjin Vikings houden een uiterst geslaagde 

carnavalszitting in ’t Geboew. 
 
25 januari Prins Delano I ( Roelofsen) en prinses Elke (Bekkers) zijn de 

nieuwe heersers over het ‘Waterratjesrijk’. 
 
26 januari Lezing Heemkundevereniging in Hotel Salden  door Chris 

Willems over “Wegkruisen in Zuid-Limburg”. Een boeiende 
presentatie waarin het Limburgse landschap met zijn vele 
wegkruisen centraal stond. 

                               wegkruis in Schoonbron   
                 (foto: Chris Willems) 
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1 februari CV. de Waterratte organiseert onder het motto “In e nuuj 
  Jeske”  het jaarlijkse Rattinee in Party Bowling Centrum 
  Walem. 
 
14 februari Door een defecte verwarmingsketel is het nog steeds niet 
  mogelijk de kerk te verwarmen. Het kerkbestuur besluit  
  daarom de missen op zaterdagavond en zondagmorgen  
  voorlopig in ’t Geboew te lezen. 
 
18 februari Het voormalige Hotel Geulzicht, een van de oudste hotels in 
  Schin op Geul, wordt overgenomen door Boeddhistisch  
  Centrum Ghantapa. Bij de opening krijgt het de naam  
  “Kadampa”. 

 

                    
 

Hotel Geulzicht (ca 1960) 

 
22 februari Op carnavalszondag trekt een bonte carnavalsoptocht door 
  het dorp.  
9 maart  Tijdens de jaarvergadering van de heemkundevereniging 
  treedt Wim Baetsen, medeoprichter van de vereniging, af als 
  bestuurslid. De voorzitter dankt hem voor zijn jarenlange 
  inzet en reikt hem de oorkonde uit ten teken van benoeming 
  tot erebestuurslid. 
  De periodiek aftredende bestuursleden Marcel Neven en Fon 
  Weusten worden bij acclamatie herbenoemd voor een  
  termijn van drie jaar. 
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9 maart  Dhr. Frits Prinsen overlijdt op 64 jarige leeftijd. Hij was o.a.lid 
  van de Dorpsraad, penningmeester van de heemkunde- 
  vereniging en oprichter en oud-voorzitter van Hockeyclub 
  “Sjinborn”. 
 
22 maart CV de Waterratte organiseert voor de tweede keer de  
  “Sjlingertoch”,  een wandeling waarbij op verschillende  
  locaties lekkere hapjes gegeten kunnen worden. 
 
9 april  De verwarming in de kerk is nog niet helemaal hersteld maar 
  de temperatuur is weer zover gestegen dat de missen in de 
  parochiekerk gelezen kunnen worden. 
 
13 april  Onze dorpsgenoot  Henk Tabbers wordt keizer de Oude 
  Nobele  van  Valkenburg.  Hij schoot voor het  derde  
  jaar op rij de koningsvogel af op de schuttersweide in 
                        Valkenburg.  Zijn echtgenote Margriet Tabbers - Ackermans 
                         zal hem voortaan  als keizerin  ter zijde staan. 
 
26 april  Tweeëndertig kinderen van groep 7 en 8 van de basisschool 
  krijgen het Vormsel toegediend door Mgr.H. Schnackers. 
 
27 april  Frits Criens houdt voor de leden van de heemkunde- 
  vereniging een lezing in hotel Salden.  Hij draagt voor uit zijn 
  columns en gedichten waarbij het dialect hoog in het vaandel 
  staat. 
 
30 april  De jaarlijkse lintjesregen gaat ook dit jaar niet aan Schin op 
  Geul voorbij.  Paul van Weersch, Wiel Coemans en Frans 
  Provaas  worden benoemd tot lid in de orde van Oranje  
  Nassau. Ze krijgen de onderscheiding voor hun inzet  
  gedurende vele jaren voor de gemeenschap waaraan ze ook 
  nu nog hun krachten wijden en wekelijks in de weer zijn voor 
  o.a. de Dorpsraad, VV Struchter Boys en Kluis op de  
  Sjaesberg. 
 

9 mei  Fanfare St. Cornelius houdt een rondgang door het dorp met 
  daaraan vastgekoppeld de verkoop van een jubileumwijn. 
  De opbrengst is bestemd voor de aanschaf van nieuwe  
  uniformen. 
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9 mei  De jeugdige voetballers van Struchter Boys F 1 weten binnen 
  één jaar beslag te leggen op 2x een kampioenschap: eerst in 
  de najaarscompetitie en aansluitend ook nog ongeslagen in 
  de voorjaarscompetitie. 
  

13 mei  Camping Vinkenhof, aan de voet van de Keutenberg, wordt 
  gerund  door een nieuw ondernemerspaar.  Het eetcafé is 
  door het echtpaar Weijts in een nieuw jasje gestoken en 
  heeft de welluidende naam Viva la Vink meegekregen. 
 
15 mei  Pastoor Bert van den Hove van de parochie Oud-Valkenburg 
  wordt benoemd tot ridder in de orde van Oranje Nassau. 
  Tevens viert hij zijn gouden priesterfeest. Naast zijn  
  parochiewerk in Oud-Valkenburg is hij ook betrokken bij de 
   kloosterorde Communio in Christo in het Duitse Eifelstadje 
  Mechernich, gesticht door zuster Marie-Thérèse uit Oud-
  Valkenburg.  
  Daarnaast  zet hij zich in voor diverse hulpprojecten in India. 
  De onderscheiding wordt uitgereikt door wethouder Bert 
  Dauven. 
 

21 mei  Elf kinderen van groep 4 doen in de parochiekerk de Eerste 
  Heilige Communie. 
 
1 juni  Nieuwe koning van schutterij St. Mauritius wordt Roger  
  Lemmens. Met het 332

e
 schot haalt hij de vogel naar  

  beneden. 
  Bij het persoonlijk kampioenschap wint bij de heren Roger 
  Hendriks en bij de dames Jolanda Lebon. 
 
7 juni  Het damescomité van fanfare St. Cornelius organiseert voor 
  de 12

e
 keer het Bourgondisch Aspergefeest. 

 
10 juni  De opknapbeurt van de parochiekerk wordt in gang gezet. 
  De eerste klus is het verwijderen van de glas-in-loodramen. 
  Deze worden gerestaureerd in het Belgische Lanaken. 
 
14 juni  De processie trekt door Oud-Valkenburg. Na afloop is er een 
  groot buurtfeest bij de voormalige boerderij Spierts,  
  georganiseerd door fanfare St. Cornelius in het kader van 
  het 90 jarig bestaansfeest. Onder de vrolijke klanken van de 
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  fanfare, een natje en een droogje voor de inwendige mens, 
  kinderspelen en een luchtkussen voor de jeugd wordt het 
  een gezellige middag. 
 
20 juni  Bij de woning van koning Roger Lemmens wordt door  
  schutterij St. Mauritius de koningsden geplaatst. 
 
21 juni  De jaarlijkse processie trekt door Schin op Geul. De  
  weersomstandigheden zijn niet best en de deelnemers  
  krijgen te doen met enkele fikse buien. Na de processie 
  begint het 2

e
 buurtfeest van fanfare St. Cornelius op het 

  Ljubljanaplein.  Hier is ook een kleine kermis voor de jeugd 
  ingericht. 
 
28 juni  Tijdens de Sjaesbergergank draagt pastoor Frans Mol de 
  H.Mis op onder de majestueuze bomen nabij de Kluis. 
 
5 juli  Het 3

e
 buurtfeest van fanfare St. Cornelius heeft plaats in 

  Walem. 
 

              
 

5 juli  Schutterij St. Mauritius neemt deel aan het O.L.S. in Neer. 
 
12 juli  Het vierde en laatste buurtfeest van de fanfare wordt  
  gehouden op Camping Schoonbron. 
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26 juli  Schutterij St. Mauritius houdt de traditionele Zomermarkt in 
  Walem. 
 
15 augustus Miel Schreurs wordt bij terugkomst van het jeugdkamp van 
  Club 77 in Alterweerde blij verrast met een koninklijke  
  onderscheiding. Zijn  benoeming tot lid in de orde van Oranje 
  Nassau dankt hij vooral aan zijn inzet van ruim dertig jaar 
  voor Club 77, waarvan twintig jaar als penningmeester. 
 
18 augustus Tijdens een lezing van de heemkundevereniging zet Hub 
  Stohr in een boeiende lezing in gemeenschapshuis uiteen 
  hoe de huidige stad Trier zich in de loop der tijden heeft  
  ontplooid. 
 
22 augustus  Met een volle bus brengen de leden van de heemkunde- 
  vereniging een bezoek aan de stad Trier waar ze onder  
  de deskundige leiding van Hub Stohr worden rondgeleid en 
  kennismaken met het Romeinse, het middeleeuwse en het 
  “moderne” Trier. 

                    
 
6 september  Start van het Corneliusoctaaf. 
 
13 september Fanfare St. Cornelius luistert de H.Mis op.Tijdens de dienst 
  worden de nieuwe uniformen ingezegend. Aansluitend  
  worden op het kerkhof de overledenen herdacht. 
  Tijdens een drukke receptie vindt de huldiging van de  
  jubilarissen plaats: Hub Smeets en Wiel Wouters 60 jaar lid,  
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  Huub van Weersch 50 jaar lid, Jan Frijns 40 jaar lid en Huub 
  Mulders, Karl Honings en Esther Honings 12½ jaar lid. Voor 
  zijn vele werk voor de fanfare en het Comité Samenwerken- 
  de verenigingen wordt Jan Frijns verrast met een benoeming 
  tot lid in de orde van Oranje Nassau.  
  De leden van het damescomité worden tot slotte ook nog in 
  de bloemetjes gezet omdat ze dertig jaar lang de vereniging 
  hebben ondersteund en nu de tijd rijp achten om te stoppen 
  met hun activiteiten.  
 
3 oktober Met een H. Mis en een feestavond in Hotel Op de Beek viert 
  Zij-aktief het 75 jarig bestaansfeest van de vereniging. 
 
8 oktober Jan Houppermans en Annie Houppermans-Zenden uit  
  Schoonbron vieren hun diamanten huwelijksfeest. 
 
6-7-8 oktober Kerkbestuur en heemkundevereniging dragen samen zorg 
  voor een bezoek aan het Atelier Joelle d’Alsace in Lanaken 
  waar de kerkramen worden gerestaureerd. Tweeëndertig 
  personen maken gedurende deze drie dagen gebruik van de 
  gelegenheid de restauratie van de glas-in-lood ramen van 
  nabij te aanschouwen. 
 
17 oktober Guus Smeets en Annie Smeets -  Reijnders uit Strucht  
  vieren hun gouden huwelijksfeest. 

          
21 oktober De heer Sjef Born houdt in ’t Geboew voor de leden van de 
  heemkundevereniging een lezing over het leven van de  
  vrouw in de Romeinse tijd.  
 
24-25-26   Ter afsluiting van het jubileumjaar maakt fanfare St. Corne-
oktober  lius een concertreis naar Oberprechtal in het Schwarzwald. 
 
7 november CV de Waterratte houdt voor de eerste keer een  
  Buuttetreffen in Partycentrum Walem. 
 
13 november Club 77 organiseert voor de jeugd de St. Maartensoptocht. 
 
15 november Opening van het carnavalsseizoen van CV de Waterratte. 
  Ook vindt een wisseling van president plaats: Dave Pasmans 
  neemt het stokje over van Wiel Winthagen. 
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20 november Excursie van de heemkundevereniging naar het Historisch 
  Centrum Limburg (Rijksarchief) in Maastricht.  
  De tweeëntwintig aanwezigen genieten van een boeiende 
  rondleiding. 
 

 
 
         studiezaal Historisch Centrum Limburg 
 

28 november Inter Nos huldigt tijdens een interne feestavond een groot 
  aantal jubilarissen: Frans Muijrers en Theo Salden 50j lid, 
  Bert Boesten, Frans Bemelmans en Pierre Coumans 40 j lid, 
  Hub Dohr en Ton Lemmens 25j lid. 
 
29 november Fanfare, kinderen en ouders begeleiden de Sint en zijn  
  Pieten vanaf het station naar ’t Geboew. Hier krijgen de  
  kinderen een presentje van de goedheilig man. 
 
26 december De solisten van de Philharmonie uit St. Petersburg luisteren 
  onder grote belangstelling de dienst in de kerk op. 
 
 
samenstelling: Maria Huntjens-Rikers 
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