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Ondanks de slechte weersvoorspellingen  toch goed weer met af en toe een zonnetje en 9 
graden. Veel publiek. Een goed verzorgde optocht met mooie groepen en wagens. De 
presentatie  was prima waarbij de mooi ingestudeerde dansjes door de diverse groepen 
zorgden voor extra kijkgenot. 
Ook wordt er steeds meer ingespeeld op gebeurtenissen in ons dorp. Dit jaar was het 
verdwijnen van de pinautomaat favoriet. En niet te vergeten de gewijzigde ophaal dagen van 
het huisvuil. 
Het aantal groepen was meer dan vorig jaar. Er deden dit jaar 20 groepen aan de optocht mee. 
Aantal deelnemers aan de optocht van Sjin: ongeveer 250.  
Voor de optocht in  Valkenburg zijn 13 groepen ingeschreven. 
Bij het maken van dit rapport is vernomen dat de optocht in Valkenburg dit jaar is uitgesteld 
naar half vasten. Dit i.v.m. de voorspelde harde wind. 
De toekenning van de prijzen geschiedt vanaf dit jaar naar rato van het aantal deelnemers per 
categorie.  De CV heeft daarnaast dit jaar een extra jongeren categorie  ingesteld. 
Rest nog dank aan alle medewerkers, die hebben gezorgd dat de optocht veilig door ons 
mooie dorp kon trekken. 
 
Categorie 1: groepen tot en met drie personen, 6 groepen. 
2e prijs, 74 punten, nr 13: Veer servere de tee high,, Charlotte Keulen 
1e prijs, 75 punten, nr.10: Mobiele pin in Sjin,  Ger en Lei Eurlings. 
 
Categorie 2: groepen en kleine wagens van 4 t/m 10 personen, 4 groepen 
2e prijs, 76 punten, nr.6: De pinautomaat , Alex Boon 
1e prijs, 77 punten, nr.2: Gein kans op Sjans, Chris Stevens en Vrung. 
 
Categorie 3, grote groepen en wagens vanaf 11 personen, 7 groepen 
Eervolle vermelding: 75 punten, nr 5: Dino’s van de BS Antonius. 
3e prijs, 77  punten, nr.7: Truuk in dr Tied, Chantal Gerekens. 
2e prijs, 80  punten, nr.12: Veer zint dr weer bij, fans van Engwegerhof. 
1e prijs, 81 punten, nr.14: Scouting van “De Grach”. 
Categorie jeugd. 
2e prijs, 75 punten, nr 15, Sjin Romano’s 
1e prijs, 76 punten, nr.11, Sjin kids.. 
De ereprijs gaat dit jaar naar categorie 1 met 82 punten, nr.8: Ochtendsjtress, Frans Souren. 
 
Schin op Geul,7 februari 2016 , Zef Swillens, Jean Sleijpen. Karel Keulen 
 
 


