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Kroniek van Schin op Geul, Oud-Valkenburg, 

Strucht, Schoonbron en Walem over het 

jaar 2010 
 

 

Maria Huntjens-Rikers 

 

 

Januari 
 

1 Schutterij St. Mauritius houdt een nieuwjaarsreceptie in café 

Weerts. Mannenkoor Inter Nos recipieert in Party Bowling Cen-

trum Walem. 

4 Nieuwjaarsborrel Zij-Actief in café A ge Pannes. 

7 Fanfare St. Cornelius proost op het nieuwe jaar in ’t Geboew. 

9 Club Jong haalt de kerstbomen op. ’s Avonds kunnen ouders en 

kinderen rondom een groot vuur genieten van warme chocomel. 

CV De Waterratte roept prins Martijn I (Roosendaal) en zijn vrien-

din prinses Andrea (Marcus) uit tot heersers over het Waterratte-

riek. 

10 Prins Nick (van Weersch) en prinses Noah (Rikers) zijn de nieuwe 

heersers over de Waterretjes. 

25 In ’t Geboew geeft Thijs Abbenhuis voor de Heemkundevereniging 

een boeiende lezing met als thema “Het boerenleven in het begin 

van de twintigste eeuw”. 

31 In Party Bowling Centrum Walem organiseert CV De Waterratte 

voor de zevende maal een matinee, onder de toepasselijke naam 

“Rattinee”. 

 

Februari 
 

13 De Sjinse Oud Prinse brengen tijdens de Boètegewone Boètezit-

ting in Venlo voor een groot en enthousiast publiek hun lied 
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“Zoepkoelpolka” ten gehore. 

14 Carnaval in het dorp. ’s Morgens is er een mis waarbij prins Mar-

tijn I en zijn prinses Andrea, jeugdprins Nick en prinses Noah en 

verdere carnavalsvierders aanwezig zijn. Na de mis vraagt prins 

Martijn zijn prinses ten huwelijk. ’s Middags is er weer een keurig 

verzorgde optocht door het dorp. 

 

 

  
 

20 Piet Bisschops heeft besloten niet meer deel te nemen aan de 

gemeenteraadsverkiezingen. Hij keert weer terug in het plaatse-

lijke verenigingsleven. 

27 Toneelvereniging De Vriendenkring uit Vilt geeft een sprankelende 

voorstelling in ’t Geboew, met als titel “De witte Ingel”. 

 

Maart 
 

5 Een groep leden van Zij-Actief gaan in bidtocht naar Wittem om 

een kerkdienst bij te wonen ter gelegenheid van Wereldgebeds-

dag. 

10 Schin op Geul heeft er een winkel bij die zeer welkom is. Waar 

jaren geleden de bakkerij en kruidenierswinkel van de familie 

Erven-Funcken was, wordt het “Geuldalwinkelke” geopend door 

de familie Heuts. 

15 Aansluitend aan het officiële gedeelte van de jaarvergadering van 
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de Heemkundevereniging houdt Jan Nillesen in ’t Geboew een 

interessante lezing over “Kalkbranderijen in Zuid-Limburg”. 

 

April 
 

11 CV De Waterratte organiseert voor de derde keer de “Sjlinger-

toch”, een wandeling waarbij op verschillende locaties lekkere 

hapjes gegeten kunnen worden. 

17 Schin op Geul heeft een nieu-

we huisarts: Frans-Peter 

Oderwald. Hij volgt dokter 

Huijts op, die wegens ge-

zondheidsredenen is gestopt. 

Dokter Oderwald vestigt zich 

in een fonkelnieuw medisch 

centrum in de voormalige 

leslokalen van ’t Geboew. 

24 Onze dorpsgenoot Henk Tabbers, getrouwd met Margriet Acker-

mans, wordt geïnstalleerd als schutterskeizer van de Jonge en 

Oude Nobele van Valkenburg. 

Sjef Heusschen en Guillaumine Heusschen-Claassens uit Schoon-

bron vieren hun gouden huwelijksfeest. 

 

Mei 
 

12 Brigitte Bouwens, José Straaten en Sophie van Weersch tooien de 

weg- en veldkruisen in het dorp met een mooie krans. 

13 Elf kinderen van groep 4 doen de H. Communie in de parochiekerk. 

14 Marcel Neven, eigenaar van het Eko-wijndomein St. Mauritius, 

heeft zijn 1500 wijnstokken gerooid. Neven, die tot de beste 

wijnmakers van Limburg wordt gerekend, stopt bij gebrek aan een 

geschikte opvolger. 

24 Rob Bovens wordt de nieuwe koning van schutterij St. Mauritius. 

Bij het 292e schot haalt hij de vogel naar beneden. Bij het per-

soonlijk kampioenschap wint bij de heren Ad Caubo en bij de da-

mes Raissa van den Hove. 

29 De Heemkundevereniging brengt een bezoek aan het eeuwenou-
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de kasteel Burg Rode in Herzogenrath. 

30 Café van Weersch bestaat precies 100 jaar. Zef en Mieke Schlen-

ter-van Weersch vormen inmiddels de derde generatie die het 

café bij de dorpskerk uitbaat. Het 100-jarig bestaan wordt gevierd 

met een H. Mis in de loods van familie Winthagen te Schoonbron, 

met aansluitend een receptie en frühshoppen. 

 

Juni 
 

6 Fanfare St. Cornelius organiseert voor de dertiende keer het Bour-

gondisch Aspergefestijn. 

9 Op het kerkhof van Schin op Geul wordt door koperdieven een 

bronzen beeldje van een kindergraf gestolen. 

Math Huntjens en Els Huntjens-Lemmens uit Oud-Valkenburg vie-

ren hun gouden huwelijksfeest. 

13 Door de versierde lanen van Oud-Valkenburg trekt de jaarlijkse 

processie. 

19 De koningsden van schutterij St. Mauritius wordt geplant bij het 

huis van de nieuwe koning Rob Bovens in de Grachtstraat. 

20 Met prachtig weer trekt de processie door de straten van Schin op 

Geul. Op het kermisterrein staat weer een kleine kermis voor de 

jeugd en de fanfare zorgt met muziek voor een gezellige sfeer. 

27 Pastoor Mol draagt een mis op onder de bomen van de Sjaels-

berg. Na afloop is er kermis bij de Kluis met muziek, oude spelen, 

rad van avontuur en een natje en een droogje voor de vele bezoe-

kers. 

De vier schutterijen van Groot-Valkenburg kruisen de wapens met 

elkaar op de schuttersweide achter Château St. Gerlach in 

Houthem. De schutters uit Strucht leggen voor de derde achter-

eenvolgende maal beslag op de titel. 

 

Juli 
 

2 Ter gelegenheid van het 125-jarig bestaan van V.V.V. Zuid-Limburg 

vindt in het Openluchttheater in Valkenburg een concert plaats 

onder het motto “A Musical – Tribute to V.V.V.”. Dit concert wordt 

medeverzorgd door fanfare St. Cornelius. 
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3 Officiële opening en open dag van het Medisch Centrum Schin op 

Geul. Pastoor Mol verricht de inzegening. Vervolgens heffen dok-

ter Frans-Peter Oderwald en zijn team het glas met de vele aan-

wezigen. 

6/7 Twee nachten achter elkaar heeft het Schin op Geulse parochie-

kerkhof ongewenst bezoek van koperdieven. Van ongeveer veertig 

graven worden koperen en bronzen elementen ontvreemd, met 

een aanzienlijke schade tot gevolg. 

17 De politie pakt de daders op van de grafschennis op de begraaf-

plaats. Het zijn drie jonge mannen uit de omgeving van Heerlen. 

Een klein deel van de grafornamenten wordt teruggevonden. 

18 Een groep enthousiaste wielerliefhebbers organiseert de eerste 

Omloop van Schin op Geul. Het evenement trekt vele toeschou-

wers en is een sportieve voltreffer, die ongetwijfeld een vervolg 

krijgt. 

21 Juffrouw Annie (Bouwens) en juffrouw Ine (Lambriks) zijn als 19-

jarige meiden 

in 1970 be-

gonnen in het 

kleuteronder-

wijs in de oude 

pastorie aan 

het Kerkeweg-

je. Nu, 40 jaar 

later, zitten ze 

nog steeds in 

het onderwijs, 

dus wordt er 

feestgevierd. In een mooi versierde parochiekerk wordt door de 

pastoor een mis opgedragen met zang en muziek, samen met kin-

deren, ouders en schoolteam. In de school wordt het feest voort-

gezet. 
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Augustus 
 

1 Bondsschuttersfeest in Schin op Geul, georganiseerd door schut-

terij St. Mauritius uit Strucht. Vrijwel alle schutterijen uit het 

Heuvelland nemen deel aan de optocht en schietwedstrijden. 

Het evenement trekt, bij een stralend weer, ruim 3.000 toe-

schouwers. 

17 Geograaf Hub Stohr uit Valkenburg houdt in ’t Geboew voor de 

leden van de Heemkundevereniging een boeiende lezing over 

Antwerpen. 

 

 

 
 

21 Met als bagage de enkele dagen eerder verkregen informatie, 

gaat de Heemkundevereniging op excursie naar Antwerpen. Hub 

Stohr verzorgt de rondleiding langs vele bezienswaardigheden. 

 

September 
 

4 Hein Crutzen en José Crutzen-Heiligers vieren hun gouden huwe-

lijksfeest. 

7 Voor de meer dan honderd actieve vrijwilligers in de Sjinse paro-

chie organiseert het kerkbestuur een gezellige avond in ’t Ge-

boew. 

11- 

19 

Tijdens het Corneliusoctaaf brengen vele gelovigen uit Schin op 

Geul en ver daarbuiten een bezoek aan de parochiekerk. 

25 Schutterij St. Mauritius luistert de mis op in de kerk in Schin op 
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Geul en zet daarna de viering in van het patroonsfeest in café 

Weerts. Gehuldigd wordt Hubertus Paffen uit Etenaken bij gele-

genheid van zijn 12½-jarig lidmaatschap. 

26 Het kerkbestuur houdt een open dag in de parochiekerk. Daar 

kunnen onder andere de gerestaureerde glas-in-loodramen wor-

den bezichtigd. 

 

Oktober 
 

2 Het prinsenpaar van CV De Waterratte, prins Martijn en prinses 

Andrea, geeft elkaar het ja-woord in de kerk van Oud-Valkenburg. 

18 Lezing van de Heemkundevereniging, verzorgd door Frits Sprokel, 

over het “Hertog Limburg Pad”. 

 

November 
 

6 CV De Waterratte organiseert voor de tweede keer het Buutte-

treffe in Party Bowling Centrum Walem. 

13 Officiële opening van het carnavalsseizoen. 

21 De drumband van fanfare St. Cornelius neemt in Heel deel aan 

het Bondsconcours en wordt met 87 punten Limburgs kampioen 

in de derde afdeling. 

27 Fanfare St. Cornelius viert haar patroonsfeest met een H. Mis en 

een dodenherdenking op het kerkhof. Aansluitend worden de 

jubilarissen gehuldigd: Zef Smeets 70 jaar lid, Zef Keijdener 40 

jaar, Roger Claessens, Paul Lemmens en Jean Sleijpen 25 jaar, en 

tenslotte Joep Baadjou en Sanne Bosten 12½ jaar lid. 

28 Onder de vrolijke noten van de fanfare verwelkomen de kinderen 

van de basisschool Sint Nicolaas 

 

December 
 

18 Mannenkoor Inter Nos en dameskoor Vivace geven samen een 

geslaagd kerstconcert in ’t Geboew. 

26 Het koor van solisten van de harmonie van St. Petersburg luistert 

de hoogmis op. 

 


