Nieuwsbrief Oud Limburgse Schuttersfederatie

Jaargang 2019 – Editie februari 2019

Completeren mailadressen Vereniging van OLS-Buksmeesters / Rode Leeuw
In de moderne digitale communicatiewereld, willen wij graag met de digitale snelweg om u te bereiken. Zeker met de steeds
veranderende snelheid van communiceren is het voor verenigingen noodzakelijk om snel en adequaat, met daarbij rekening te
houden van de wet op de privacy, waarbij wij met alle schutterijen een verwerkersovereenkomst hebben besloten, onze leden
te bereiken, dus vandaar nogmaals deze oproep:



Zorg ervoor dat uw ledentemplate binnen uw eigen administratie volledig is gevuld, zeker ook met de mailadressen.
Zorg dat u de mailadressen van de leden van de Orde van de Rode Leeuw en de Vereniging van OLS-Buksmeesters
kenbaar maakt via het mailadres: Secr.olsfederatie@olsfederatie.com. Dit mailadres wordt sekt gehanteerd voor het
versturen van nieuwsbrieven, uitnodigingen en dergelijke.

Reclamatie over niet verkrijgen adressenlijsten
De federatiesecretaris is het afgelopen jaar twee malen benaderd door een commerciële organisatie om de adressenlijsten vrij
te geven, dit is geweigerd, omdat dit niet overeenkomt met de richtlijnen op de Wet op de Privacy. De toezichthouder heeft
het recht om navraag te doen naar de doeleinden om de adressenlijst vrij te geven. Zijn er redenen, waarin dit niet duidelijk is
of de wetgeving wordt overtreden, wordt dit verzoek geweigerd..

Aanmaak federatiebewijzen
Ondanks herhaalde verzoeken, komen er vrijwel dagelijks aanvragen van federatiebewijzen binnen, die niet voldoen aan de
eisen. Hierdoor ontstaat veel irritatie bij de aanvrager We zien regelmatig foto’s, voorbijkomen, die onherkenbaar zijn, foto’s
gemaakt van pasfoto’s, waardoor veel ruimte rondom de foto is (Voorkeur om deze foto’s te scannen). Om een
federatiebewijs aan te vragen of te verlengen, dienen van deze persoon volgende gegevens aanwezig te zijn in de online
ledenadministratie:





Voorletter(s): dit is de eerste letter(s) van de voornaam/voornamen;
Naam en voornaam;
Geboortedatum;
Profielfoto: dit mag een gescande pasfoto zijn of een andere digitale foto waarop de persoon duidelijk herkenbaar is.

Profielfoto





De profielfoto mag een gescande pasfoto zijn of een andere digitale foto waarop de persoon duidelijk herkenbaar is in
de formaten .jpg, .jpeg of .png. Een .pdf is niet toegestaan.
De profielfoto mag geen foto van een andere (pas-)foto zijn.
Foto’s met stempels of andere markeringen zijn dus niet toegestaan.
Als je de foto zelf neemt of laat nemen, zorg dan voor voldoende afstand tussen de persoon en het toestel (het hoeft
geen close-up te zijn).
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Zorg ook voor voldoende licht en gebruik eventueel de flits.
De ledenadministratie gebruikt een vierkante afbeelding als beeldverhouding, net zoals Facebook en LinkedIn dit ook
gebruiken.
Tips : Eisen aan de weergave van het gezicht op een pasfoto: hoofd onbedekt; gezicht volledig zichtbaar; ogen
volledig zichtbaar, geen schaduw.
Eisen aan de kwaliteit van de foto: in kleur; goedgelijkend; natuurlijke weergave; scherp, voldoende contrast en
gedetailleerd; onbeschadigd; geen kopie; niet bewerkt.
Indien uw foto hieraan niet voldoet, bestaat het risico dat ze wordt afgewezen.
Vraag jezelf of wat de meerwaarde is voor een federatiebewijs van een pasgeborene!

Een dringend verzoek om zoveel mogelijk de federatiebewijzen ineens aan te vragen, dit in verband met de portokosten.

Taakverdelingen
Secretaris Oud-Limburgs Schuttersfeest
 Verantwoordelijk voor alles in en rondom het Oud-Limburgs Schuttersfeest.
 Verantwoordelijk voor mutaties KNSA (VOG-Verklaringen, adreswijzigingen e.d.)
 Mailadres : Secr.olsfeest@olsfederatie.com
Secretaris Oud-Limburgse Schuttersfederatie
 Verantwoordelijk voor alle communicatie binnen de Oud-Limburgse Schuttersfederatie.
 Verantwoordelijk voor de onderscheidingsaanvragen.
 Secretaris algemene zin van de Vereniging van OLS-Buksmeesters.
 Verantwoordelijk voor de inschrijvingen van cursussen (Alle OLS-Cursussen).
 Verantwoordelijk wel voor de OLS-Informatie voor de optocht van het OLS (L1-Uitzending).
 Verantwoordelijk voor aanmaak federatiebewijzen.
 Verantwoordelijk voor de AVC-Wet op de Privacy (Toezichthouder).
 Mailadres : Secr.olsfederatie@olsfederatie.com
Penningmeester Oud-Limburgse Schuttersfederatie
 Verantwoordelijk voor alle financiën van de Oud-Limburgse Schuttersfederatie
Voor een adequate en vlugge afhandeling van uw vragen, willen wij u verzoeken om met deze verantwoordelijkheden rekening
te houden.

Onderscheidingsaanvragen Oud Limburgse Schuttersfederatie
Onderscheidingen Oud Limburgse Schuttersfederatie
5-jarig lidmaatschap
12,5-jarig lidmaatschap
25-jarig lidmaatschap
40-jarig lidmaatschap
50-jarig lidmaatschap
60-jarig lidmaatschap
70-jarig lidmaatschap
80-jarig lidmaatschap
Bijzondere verdiensten

Speldje
Bronzen medaille
Zilveren medaille
Gouden medaille
Gouden medaille
Gouden medaille
Gouden medaille
Gouden medaille
Waarderingsonderscheiding

t/m 21 jaar
Evt. met speld
Evt. met speld
Met Kroontje
Met Kroontje
Met Kroontje
Met Kroontje

Aanvraagprocedure






De bevoegdheid ligt bij het federatiebestuur van de Oud Limburgse Schuttersfederatie.
De betreffende schutterij dient via de digitale ledenadministratie een aanvraag in voor een onderscheiding (Tot aan
de realisatie van de digitale aanvraagprocedure zal dit handmatig geschieden middels het aanvraagformulier).
Deze mail wordt verstuurd naar de secretaris van de Oud Limburgse Schuttersfederatie.
Na ontvangst en controle van de aanvraag wordt aan de betreffende schutterij een mail gestuurd om de ontvangst te
bevestigen naar de schutterij en de schuttersbond.
Uitreiking: De betreffende schutterij nodigt het eigen bondsbestuur uit en zorgt voor informatie over de
gedecoreerden richting het bondsbestuur.
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Na ontvangst van de onderscheiding worden de onderscheidingen en oorkonden overhandigt aan de bondsvoorzitter,
dit in verband met de portokosten en de veiligheid.
Let op de aanvraagtermijn is drie maanden.

Tarieven onderscheidingsaanvragen







Tarieven Waarderingsspeld i.v.m. 5-jarig lidmaatschap
Bronzen medaille i.v.m. 12,5-jarig lidmaatschap
Zilveren medaille i.v.m. 25-jarig lidmaatschap
Gouden medaille i.v.m. 40-jarig lidmaatschap
Gouden medaille met Kroontje i.v.m. 50-jarig lidmaatschap
Kroontje op bestaande onderscheiding



(Let op de onderscheiding dient meegezonden te worden).






Gouden medaille met Kroontje i.v.m. 60-jarig lidmaatschap
Gouden medaille met Kroontje i.v.m. 70-jarig lidmaatschap
Gouden medaille met Kroontje i.v.m. 80-jarig lidmaatschap
Aangetekend versturen onderscheidingen

€ 6,00
€ 12,50
€ 56,00
€ 61,00
€ 76,00
€ 27,50
€ 76,00
€ 76,00
€ 76,00
€ 8,45

Het federatiebestuur is op dit moment bezig om de aanvraagprocedure voor de onderscheidingen te automatiseren en hier
van is de hoop dat in de loop van het jaar deze nieuwe mogelijkheid gepresenteerd kan worden.

Orde van de Rode Leeuw en de Heilige Sebastianus




Schutsbroeder of -vrouwe
Officier
Commandeur



Voor de Orde van de Rode Leeuw geldt een separate aanvraagprocedure via de Orde van de Rode Leeuw, waarbij
bepaald is dat de grotere schuttersbonden (Bestaande uit 18 of meer verenigingen) mogen 3 á 4 personen
voordragen, kleinere schuttersbonden andere 1 á 2 voordrachten. Per jaar staan er 20 tot 24 opnamen gepland
inclusief bevorderingen.
Om lid te worden van de Orde dient aan de volgende voorwaarden te worden voldaan:
o Er dient een duidelijke onderbouwde voordracht van de schutterij of schuttersbond te worden overlegd.
o Hij of zij dient een Christelijke levenswandel te hebben.
o Het op te nemen lid moet zowel cultureel als maatschappelijk en bijzonder in het schutters- en gildewezen
zijn sporen verdiend te hebben.
o Voor een bevordering naar officier dient een persoon 7 jaren drager te zijn van de tekenen van
schutsbroeder of – vrouwe en dient in die 7 jaren zich meer verdienstig te hebben gemaakt voor de
gemeenschap.
o Voor een bevordering naar commandeur geldt wederom een nieuwe tijdspanne van 7 jaren en een
voordracht tot Commandeur kan alleen vanuit het Kapittel naar voren worden gebracht.



Aanvraagprocedure





De bevoegdheid ligt bij het Kapittel van de Rode Leeuw van Limburg.
De betreffende schutterij dient een aanvraag in voor een opname bij haar eigen schuttersbond en er volgt een
preadvies vanuit deze schuttersbond.
Deze mail wordt verstuurd naar de kanselier van de Orde van de Rode Leeuw vóór 15 oktober voorafgaande aan het
patroonsfeest van de Heilige Sebastianus (20 januari).
Na de jaarlijkse vergadering van het Kapittel van de Rode Leeuw wordt de betreffende schuttersbond ingelicht door
de Kanselier, waarna de voorgedragen persoon door een afvaardiging van de schuttersbond (of eigen schutterij) op
de hoogte wordt gebracht van de opname binnen deze orde.

Aanvragen Opname binnen de Orde van de EGS
Voor de volledigheid een overzicht van de onderscheidingsvarianten:



Ridder
Officierskruis

Promotie mogelijk na 3 jaar
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Contributie
Contributie










Magistraal ridder
Donateurskruis
Commandeur
Grootofficier
Grootkruis
Piis Meritis brons
Piis Meritis zilver
Piis Meritis goud

Voorzitters federatie
Leden van de Ridder raad
Voorzitters commanderijen bij aantreding func.
Hooggeplaatste persoonlijkheden
Superpriors worden opgehoogd
Geestelijke leden
Geestelijk leider van de commanderij
Geestelijk leider van de ridderschap

Contributie
Contributie
Contributie
Contributie
Contributie

In dit geval is er sprake van de opname binnen de schuttersorde en is er geen sprake van een onderscheiding. De uitreiking
vindt plaats op de tweejaarlijkse Investituursmissen van de EGS.
Aanvraagprocedure






De bevoegdheid ligt bij het Kapittel van de Sebastianusorde van Europa.
De betreffende schutterij dient een aanvraag in voor een opname bij haar eigen schuttersbond en er volgt een
preadvies vanuit deze schuttersbond.
Aangezien deze uitreiking tweemaal per jaar zal geschieden geldt dat de aanvragen voor de uitreiking in april vóór
september van het voorafgaande jaar en de uitreiking in oktober vóór februari van het betreffende jaar wordt
ingediend bij de secretaris van de Oud-Limburgse schuttersfederatie.
Na de halfjaarlijkse vergadering van het Kapittel van de EGS wordt de federatiesecretaris van de Oud Limburgse
Schuttersfederatie ingelicht door de regiosecretaris van de EGS, waarna de voorgedragen persoon door een
afvaardiging van de schuttersbond (of eigen schutterij) op de hoogte wordt gebracht van de opname binnen deze
orde.

Aanvragen EGS-Onderscheiding


Bronzen verdienstenkruis

Het bronzen kruis van verdienste kan worden uitgereikt aan schutsbroeders en / zusters, die zich bij de Broederschappen,
Guilds en Schutterijen hebben aangesloten voor de Europese integratie. In aanmerking te komen zijn de bestuursleden van de
respectievelijke schutterij, de verenigingen in de regio's en de regio. De aanvraag moet via de betreffende vereniging worden
gericht aan de regionale secretaris. De aanvraag moet bevatten: naam adres, geboortedatum, nationaliteit, eerdere prijzen
(inclusief die van uw eigen vereniging), evenals een gedetailleerde rechtvaardiging voor de toekenning, evenals de datum van
de prijsuitreiking. De beslissing over de toekenning wordt genomen door het uitvoerend comité van de regio of het
voorzitterschap van de EGS. De onderscheiding wordt in een vergelijkbaar kader toegekend door een lid van de regionale raad
of een lid van het presidium van de EGS.


Zilveren verdienstenkruis

Het zilveren verdienstenkruis kan worden toegekend aan schutsbroeders en /zusters, die een bijzondere bijdrage hebben
geleverd aan de belangen van de Europese integratie of uitzonderlijke prestaties hebben bereikt in het werk van de EGS. In
aanmerking te komen zijn de voorzitters, voorzitters of broederschap meesters van de respectievelijke vereniging, de
verenigingen in de regio's en de regio. De aanvraag moet via de betreffende vereniging worden gericht aan de regionale
secretaris. De aanvraag moet bevatten: naam, adres, geboortedatum, nationaliteit, eerdere toekenningen (inclusief die van uw
eigen vereniging), evenals een gedetailleerde rechtvaardiging voor de toekenning, evenals de voorgestelde datum van de
toekenning. Voorwaarde voor de toekenning is het bezit van de prijs in brons. De prijs in brons moet minstens drie jaar
geleden zijn. In gerechtvaardigde en uitzonderlijke omstandigheden kunnen de regio en het voorzitterschap van EGS van deze
regel afwijken. De beslissing over de toekenning wordt genomen door het bestuur van de regio of door het voorzitterschap
van de EGS. De prijs wordt in een vergelijkbaar kader toegekend door een lid van de regionale raad of een lid van het
presidium van de EGS.


Gouden verdienstenkruis

Het gouden verdienstenkruis kan worden toegekend aan de schutsbroeders en /zusters die zich op een bovenregionaal niveau
bijzonder hebben ingezet voor de Europese integratie of de belangen van de EGS, of die hebben gepresteerd door uitstekende
individuele prestaties in een bepaalde actie van de EGS in hun belang.
De bestuursleden van de regio's van de EGS en het presidium van de EGS komen in aanmerking voor aanmelding. Het verzoek
wordt door de regionale secretaris van het Bureau van de EGS gericht tot de secretaris-generaal. De aanvraag moet bevatten:
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naam, adres, geboortedatum, nationaliteit, de vorige toekenning (inclusief die van de eigen vereniging) en een gedetailleerde
motivering voor de toekenning. Voorwaarde voor deze prijs is het bezit van het verdienstenkruis in zilver, waarvan de
toekenning minstens drie jaar geleden zou moeten zijn. In gerechtvaardigde uitzonderlijke gevallen kan het voorzitterschap
van EGS van deze bepaling afwijken. De toekenning van de prijs wordt beslist door het presidium van de EGS. De prijs wordt
toegekend door een lid van het uitvoerend comité van de EGS.
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Aanvraagprocedure
 De desbetreffende schutterij vraagt een EGS-Onderscheiding aan bij de regiosecretaris van de EGS. Deze aanvraag
gaat vergezeld met een uitgebreide aanvullende tekst van de verdiensten van deze persoonlijkheid.
 Deze gehele aanvraagprocedure verloopt via de regiosecretaris van de EGS.
 De Oud Limburgse Schuttersfederatie is geen partij in deze onderscheidingsaanvragen.

Communicatie
Vaker krijg ik de vraag te horen,: ‘Waarom staat er niets van onze schutterij in het Limburgs Schutterstijdschrift of de
nieuwsbrief?’. Het antwoord zal niet verrassend zijn, maar nieuwsberichten en aankondigingen van evenementen kunnen
alleen geschieden op basis van aanlevering van teksten. Wilt u iets vermeld hebben op de website van de Oud Limburgse
Schuttersfederatie of in de Nieuwsbrief, dan kunt u het mailadres secr.olsfederatie@olsfederatie.com hanteren voor de
aanlevering van uw kopie.

Jaarvergadering Oud Limburgse Schuttersfederatie
Zaterdag 09 maart 2019 vindt in zaal Don Bosco te Heel de algemene jaarvergadering plaats van de Oud Limburgse
Schuttersfederatie. Let op deze vergaderlocatie is eenmalig gewijzigd. De aanvang is om 14.00 uur.
Binnen het federatiebestuur is er gesproken over het gevoel wat er leeft bij de schutters over de vergaderingen. Het verzoek is
aan de schutterijen om aan te geven welke positieve veranderingen kunnen plaatsvinden om het bezoek aan de vergaderingen
te vergroten, denk hierbij aan reisafstanden, de aantrekkelijkheid van de agenda, het tijdstip van de vergaderingen.
Aanbevelingen zijn welkom vis het mailadres secr.olsfederatie@olsfederatie.com.

Jaarvergadering Vereniging van OLS-Buksmeesters
Zaterdag 30 maart 2019 wordt de jaarvergadering van de Vereniging van OLS-Buksmeesters gehouden, de locatie is in het
gemeenschapshuis Don Bosco te Heel (Aanvang 14.00 uur). De agenda volgt in februari 2019.

Federatiekampioenschap Oud Limburgse Schuttersfederatie
Zaterdag 13 en zondag 14 april 2019 zal het persoonlijk federatiekampioenschap gehouden worden op de schuttersweide van
de schutterij Sint Elisabeth uit Stokkem, in verband met Pasen en Koningsdag is deze datum twee weken vervroegd. Door de
organiserende schutterij zijn de uitnodigingen verstuurd.

Jeugddag Oud Limburgse Schuttersfederatie
Na de zeer gezellige en geslaagde jeugddag in 2018, wil de jeugdcommissie van de OLS-Federatie u attent maken op de
jeugddag op zaterdag 20 april 2019. Deze leuke activiteit zal plaatsvinden op het terrein van St. Dionysius Opoeteren (BE),
gelegen aan de Driepaalweg. Jeugdleden tot en met 16 jaar kunnen vanaf 13.30 uur deelnemen aan de spellenmiddag,
jeugdige schutters ouder dan 16 jaar zijn van harte welkom als spelbegeleiders.
Als afsluiting van dit middagprogramma wordt er samen gegeten en net als vorig jaar kunnen de kids schieten op de
jeugdvogel! Deelname aan de spellenmiddag is gratis, inclusief het eten achteraf, een aantal gezonde snacks tussendoor
en drinken gedurende de dag.
Ouders zijn welkom om te blijven kijken, maar om de jeugd wat rust en vrijheid te gunnen hebben wij voor de ouders een
alternatief programma ingericht. Hierover zal nog informatie volgen. Na de activiteit kunnen zij (op eigen kosten) mee-eten en
-drinken en meekijken naar het vogelschieten.
Nadat de dag voor de ‘’jongere jeugd’’ is afgesloten, is er om 20:00 uur een feestavond voor de jeugd ouder dan 16 jaar in het
schuttershonk van Opoeteren. Entree is voor iedereen gratis.
Willen leden deelnemen aan de jeugddag of meehelpen als begeleider? Dan kan dat door vóór 1 april een mailtje te sturen
naar jeugdcommissie@olsfederatie.com met vermelding van naam en schutterij. Is de oudere jeugd enthousiast over de
feestavond? Dan kan zij ook een mailtje sturen naar bovengenoemd e-mailadres.
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Ons verzoek om deze activiteit kenbaar te maken bij uw leden. We hopen vele jeugdige schutters te mogen begroeten!

Schutterskalender
Schuttersevenementen moeten natuurlijk kunnen genieten van de aanwezigheid van publiek, daarom wordt ook elk jaar de
schutterskalender binnen het Limburgs Schutterstijdschrift samengesteld. Ook dit jaar zal de heer André Meijers deze weer
keurig gaan verzorgen. Wilt u uw schuttersactiviteiten opgenomen hebbenop de schutterskalender en op de website van de
Oud Limburgse Schuttersfederatie, mail deze naar andre.meijers@home.nl en secr.olsfederatie@olsfedereatie.com.

Jaarverslag 2018
Het jaarverslag 2018 van de Oud-Limburgse Schuttersfederatie zal op korte termijn (digitaal) verspreidt gaan worden. Wilt u
ook het jaarverslag digitaal ontvangen, dan kunt u zich aanmelden voor de digitale mailinglist van de Oud Limburgse
Schuttersfederatie door het sturen van een mail naar secr.olsfederatie@olsfederatie.com. Vanaf dat moment ontvangt u de
nieuwsbrieven en bijzondere correspondentie eveneens.

Wet op de Privacy
Vorig jaar is de ‘wet op de privacy’ ingegaan en de Oud Limburgse Schuttersfederatie heeft met alle schutterijen een
verwerkersovereenkomst gesloten. Is er sprake van een secretariaatswisseling, dan dient de verwerkersovereenkomst
opnieuw vastgesteld te worden. Mocht dit bij u hert geval zijn, dan kunt u in contact treden met de federatiesecretaris. Het
afgelopen jaar mochten wij veelvuldig verzoeken ontvangen om de ledenlijst aan organisaties beschikbaar te stellen. Dit is niet
toegestaan. Wilt u, als organisatie de schutterijen benaderen, kan een schuttersactiviteit altijd worden opgenomen binnen de
nieuwsbrief.

425-Jarig bestaansfeest Akkermansgilde Venlo
Het Akkermansgilde maakt zich op voor een daverend jubileumfeest. De Venlose schutterij is hard op weg naar het 425-jarig
bestaan in 2019 en gaat dit jubileum op grootse wijze vieren in het weekeinde van 11 en 12 mei.
De festiviteiten zullen zich grotendeels afspelen op het plein voor het Limburgs Museum waar een grote spiegeltent verrijst, en
in het Julianapark. Zaterdag 11 mei wordt er gestart met een kindermiddag gevolgd door een gratis toegankelijke Venlose
feestavond in de tent met optredens van bekende artiesten uit de stad en daarbuiten. Daags erna trekt een groots opgezette
historische optocht door de binnenstad. Hieraan zullen ongeveer zestig groepen uit Nederland, België en Duitsland
deelnemen. Blikvangers zijn de reuzengroepen, die enkele maanden geleden ook in Roermond te bewonderen waren,
waaronder uiteraard het Akkermansgilde zelf met zijn metershoge poppen van de stadsstichters Flujas en Guntruud. Verder tal
van schutterijen, gildes en Schützenvereine uit de drie buurlanden, muziekgezelschappen uit Venlo en een aantal spectaculaire
optochtgroepen.
Om dit alles te bekostigen heeft het Akkermansgilde een speciaal speldje laten maken van het jubileumlogo. De pin is voor 5
euro verkrijgbaar bij het VVV kantoor, Plus Benders in Venlo en Blerick, FotoKino Linders (Klaasstraat), Primera Venlo
(Maasstraat), Pasch (Vleesstraat), Primera Blerick en Het Wijnhuis (winkelpassage Onder de Wieën) en makelaarskantoor
VeTeBe in Venlo en Tegelen. Daarnaast zijn de leden van het Akkermansgilde eveneens gestart met de verkoop. Het speciale
jubileumspeldje is ook online te bestellen op de website van de schutterij.

Uitnodiging deelname internationaal schutterstreffen
Dit jaar viert de Kruisboogschutterij Sint Hubertus Haanrade haar 125 jarig bestaansfeest. Dit jubileum zal groots gevierd
worden in het weekend van 21 t/m 23 juni 2019. In de feesttent op de schuttersweide in Haanrade zal op vrijdag avond een
Limburgse avond plaatsvinden met diverse bekende artiesten van Limburgse bodem. Op zaterdag 22 juni zal het
koningsschieten van onze vereniging plaatsvinden met ’s avonds de jubileumavond waar de muzikale duizendpoot
Anderkovver voor de muzikale omlijsting en stemming zal zorg dragen.
Ter gelegenheid van ons 125 jarig jubileum zullen wij op zondag 23 juni een internationaal schutterstreffen organiseren U bent
van harte welkom om deel te nemen aan dit schutterstreffen.
Het programma op 23 juni ziet er als volgt uit:
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10.00 uur: Eucharistieviering in de feesttent op de schuttersweide;
12.00 uur: Optocht met defilé door enkele straten van Haanrade (Deze optocht met defilé zullen worden beoordeeld
en zullen wij enkele bekers ter beschikking stellen voor o.a. beste geheel, mooiste koningspaar en beste vaandeldrager)
13.30 uur: Aanvang prijsvogelschieten
18.00 uur: Prijsuitreiking

Op de feestlocatie wordt voor voldoende vertier gezorgd en ook voor de verzorging van de inwendige mens zullen diverse
voorzieningen aanwezig zijn. Bij deze nieuwsbrief is het antwoordformulier bijgevoegd. U wordt verzocht om bijgaand
inschrijfformulier in te vullen en per omgaande te retourneren en hierop aan te geven of u 23 juni wel of niet zult deelnemen
aan de optocht en/of prijsvogelschieten. De Kruisboogschutterij Sint Hubertus Haanrade verheugd zich om u te mogen
begroeten.
Voor eventuele vragen en nadere informatie kunt u contact opnemen met de heer Jeroen Rouschen via
info@schutterijhaanrade,nl.

Sociaal Cultureel Historische Dag in Venray
De Schutterij ’t Zandakker Gilde Sint Jan Venray staat aan de vooravond van een tweetal grote schuttersevenementen.
Allereerst zal op zondag 5 mei 2019 de schutterij zich volledig in de nieuwe uniformen presenteren, dit zal gebeuren tijdens
het jaarlijks Koningsvogelschieten om 13.30 uur op de schuttersweide aan de Loonsedijk 5 te Venray.
Zondag 30 juni 2019 zal midden in het centrum een cultureel-historische dag worden georganiseerd. In samenwerking met de
gemeente werd twee jaar geleden het idee ontwikkeld om de gemeenschap kennis te laten maken met het schutters- en
gildewezen. Dit betekent dat op deze zondag schutterijen, schuttersgilden uit diverse provincies samenkomen en
demonstraties gaan geven, zoals vendelen, muziek, exercitie. Om 16.00 uur zal er een grote Streetparade volgen, waarin
historie, show, dans en zang zullen samenkomen.
Om 18.00 uur start een grote Taptoe op het Schouwburgplein met optredens van zeer gerenommeerde showkorpsen, zoals:







Fluit- en trommelkorps Excelsior Montfort.
Drumfanfare ESKA met zowel de Gala- als de Hollandshow.
Drumfanfare D.I.O.S. Oijen
White Hackle Pipes and Drums Viersen.
Mallet-Percussionband Rhenen (Met zang van Esther Gijsbertsen.
Als topper het Reservekorps van de Nationale Reserve

De schutteri ’t Zandakker Gilde Sint Jan Venray is nog op zoek naar schutterijen, schuttersgilden om het middaggebeuren
cachet te geven met demonstraties. Het Venrays winkelcentrum is deze dag ook geopend dus wordt het een combinatie van
muziek, cultureel erfgoed, dans, zang en show. Meer informatie info@zandakker.nl

Organisatie OLS 2019 komt met eigen OLS-lied
Vrijdag 25 januari presenteerde de organisatie van OLS 2019 haar eigen OLS-lied. Een vrolijk nummer dat het schuttersgevoel
met de luisteraars probeert te delen. Rob Zanders, bekend als zanger van Da Ma Zoë werd gevraagd om het muziekstuk in te
zingen en Tren van Enkevort (Rowwen Hèze) was beschikbaar om het nummer te schrijven en te componeren.
Ook dit jaar komt de organisatie van het Oud Limburgs Schuttersfeest met een eigen OLS-nummer. Onder de naam ‘Rob en de
Bölkes’ zal het nummer worden vertolkt door zanger Rob Zanders met zijn achtergrondzangeressen Elke, Kim en Trudy. Het
nummer draagt de naam: Weej zeen os in ZaerUM en is te bekijken en te beluisteren op YouTube en op Spotify:

Wilt u op de hoogte blijven van het
schuttersnieuws uit Limburg, meld je dan aan op
de Facebookpagina ‘Limburgse schutterswereld’
of voor de digitale nieuwsbrief door het sturen
van een mailbericht aan
secr.olsfederatie@olsfederatie.com.
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