DE HEEMKUNDEVERENIGINGSCHIN OP GEUL.
De Heemkundevereniging van Schin op Geul, opgericht op 23
januari 1991, houdt zich bezig met zowel historische als
hedendaagse aspecten van 'ons heem'. Met 'ons heem' bedoelen
we dan: Schin op Geul, Strucht en Oud-Valkenburg.
Ter realisatie van deze doelstelling zijn een aantal werkgroepen
actief, die zich met specifieke zaken van 'ons heem' gaan
bezighouden; de volgende werkgroepen bestaan nu reeds:
1. Werkgroep Geschiedenis van Schin op Geul:
Beschrijving van de historie van ons heem.
Koordinator:
Frits Prinsen, Tolhuisstraat 8.
2. Werkgroep Kleine Monumenten:
Inventarisatie en instandhouding van kleine monumenten.
Koordinator:
Wim Baetsen, Graafstraat 1.
3. Werkgroep Fotografie:
Verzamelen van oude foto's en het vastleggen van
hedendaagse zaken.
Koordinator:
John van Weersch, Graafstraat 13.
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4. Werkgroep Kroniek van het Dorp en Redaktie:
Het van dag tot dag vastleggen van gebeurtenissen binnen onze
woongemeenschap.
Koordinatoren:
Fred Schusler, Grachtstraat 9 en
Fon Weusten, Grachtstraat 30.
5. Werkgroep Genealogie (stamboom-onderzoek):
Verzamelen van gegevens over onze voorouders.
Koordinator:
Huub Maessen, Valkenburgerweg 129.
Daarnaast hopen we in de toekomst deze werkgroepen verder uit te
breiden, we denken dan aan aspecten zoals:
* dialect
* historische monumenten
* flora en fauna
* veldkruisen en kapellen
* geologische aspecten
Andere ideeën zijn natuurlijk ook welkom.

De Heemkundevereniging
van Schin op Geul heeft sinds kort een
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fungeert o.a. als archiefruimte en als werkruimte voor de aktiviteiten
van de werkgroepen.

Welke aktiviteiten

kunt u nog meer van ons verwachten?

* Op gezette
tijden
houden
we
tentoonstellingen
voorlichtingsbijeenkomsten
over ons heem. In 1992 zijn gepland:
* de film "Van Graan tot Brood" ]~:QJi[mrf;;tgQ;I.l~;0iiirlt)
* lezing door de stichting "Kleine Landschappen"
* fototentoonstelling over Schin op Geul,
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* De organisatie van excursies. In 1992 zijn gepland:
* excursie naar het Gerendal
* excursie naar Aken
* excursie naar Maastricht

*

excursie naar kasteel Chaloen(i1;g::ll~!~~~;l~~::g~fl

* wandeling langs de Geul
* Periodiek (2 tot 3 maal jaarlijks) geven we (alleen voor leden en
sponsors) een periodiek over ons werk uit.

* Een speciaal punt van aandacht voor de Heemkundevereniging
vormt
het feit dat Schin op Geul in 1997 zijn 1150 jarig
bestaansfeest gaat vieren. Bij die gelegenheid denken we o.a. een
gedenkboek uit te geven.
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