Nieuwsbrief Oud Limburgse Schuttersfederatie

Jaargang 2019 – Editie maart 2019

Marc Vranken en Gust Geerts benoemd tot ereleden
Tijdens de onlangs gehouden jaarvergadering heeft het federatiebestuur afscheid genomen van twee personen, die de afgelopen
jaren een geweldige inzet hebben getoond voor het in stand houden en promoten van het schutters- en gildewezen. Marc
Vranken was afgevaardigde namens de schuttersbond ‘De Maasvallei’ en Gust Geerts vertegenwoordigde de belangen van de
Lommelse schuttersgilden.
De federatiepresident Ger Koopmans roemde de werkzaamheden van beide heren en het was niet altijd gemakkelijk. Zo kampte
Marc Vranken met de perikelen rondom het Oud Limburgs Schuttersfeest in Maasmechelen en werd hij getroffen door
gezondheidsproblemen. Ondanks alles was Marc Vranken een bestuurslid met veel inzet, kennis, rust en doorzettingsvermogen.
Gust Geerts had het genoegen om namens de Lommelse schuttersgilden in het federatiebestuur actief te zijn en wat typeerde
Gust nou? De federatiepresident Ger Koopmans zag in Gust altijd de kwaliteiten van een persoon, die de rust behield, nooit in
paniek raakte, maar constructief mee dacht en een grote mate van betrokkenheid etaleerde. In de periode dat Gust Geerts
getroffen werd door het overlijden van zijn echtgenote, had hij het moeilijk, maar door Gust zijn karakter overleefde hij deze
pijnlijke periode.
Binnen de reglementen van de Oud Limburgse Schuttersfederatie staat dat iemand die 12 jaar federatiebestuurslid is geweest,
wordt benoemd tot erebestuurslid, echter voldoen beide heren niet aan dit criteria, echter heeft de federatiepresident dit
uitgezocht en we kunnen personen ook benoemen tot erelid en vanuit de ondersteunende woorden van de federatiepresident,
besluit de vergadering om de voordracht om Marc Vranken en Gust Geerts te benoemen tot erelid van de Oud Limburgse
Schuttersfederatie positief.

Loting Oud Limburgs Schuttersfeest Sint Sebastianus Sevenum
Zaterdag 23 maart 2019 vond op het Raadhuisplein de loting 2.0 plaats voor het
Oud Limburgs Schuttersfeest 2019. Op deze drukbezochte loting, werd weer
eens duidelijk dat het Oud Limburgs Schuttersfeest 2019 leeft in Sevenum en dat
biedt mooie perspectieven voor in de komende maanden, op weg naar zondag
07 juli 2019.
Het Sint Sebastianusgilde uit Sevenum koos ervoor om de zusterverenigingen uit
de gemeente Horst aan de Maas de optocht te laten openen, zodoende opent
de schutterij Sint Lucia Horst de optocht, gevolgd door de schutterij Sint Jan
Grubbenvorst. Het lot bepaalde daarnaast dat de schutterij Sint Antonius & Sint
Petrus uit Baarlo als derde loopt. Overigens worden op zaterdag 11 mei 2019 de
schietmasten geplaatst en zal er daarna snel een mooie schuttersweide
ontstaan.
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De loting van dit Oud Limburgs Schuttersfeest vond in de buitenlucht plaats, waarbij tientallen personen toch de avondkoude
trotseerden om bij deze loting aanwezig te zijn. De federatiepresident Ger Koopmans, geassisteerd door de
federatiebestuursleden en inwoners uit Sevenum zorgden voor deze loting. De schutters van het zestal van Sevenum schoten met
verf op een schilderdoek en dit leidde tot een mooi kunstwerk, waarbij natuurlijk wel een goede fantasie nodig is.
De loting der Oud Limburgs Schuttersfeest 2019
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Sint Lucia Horst
Sint Jan Grubbenvorst
Sint Antonius & Sint Petrus Baarlo
Sint Lambertus Neeritter
Sint Jozefgilde Lommel
Sint Elisabeth Stokkem
Sint Sebastiaan Grote-Brogel
Sint Martinus Holtum
Sint Sebastianus Schinnen
Nachtwachtgilde Berg en Terblijt
Sint Sebastianus Heel
Sint Sebastianus Eys
Sint Urbanus Belfeld
Sint Margaretha Ittervoort
Sint Gregorius Illikhoven-Visserweert
Sint Martinus Tegelen
Sint Martinus Houthem-Sint Gerlach
Sint Anna Merum
Sint Sebastianus Heerlen
Sint Joris Kaulille
Sint Agatha Haelen
Sint Martinus Vaesrade
Sint Dionysius Opoeteren
Sint Lambertus Broeksittard
Sint Michaël Ool
Sint Jacobus Hunsel
Sint Paulus Epen
Sint Harlindis & Relindis Ellikom
Sint Anthonius Tegelen
Sint Nicolaas Heythuysen
Sint Leonardus Panningen-Egchel
Sint Sebastianus Herkenbosch
Sint Catharina Beek
Sint Joseph Waubach
Sint Hubertus Beringe
Sint Urbanus Maasniel
Sint Eligius & Julians Schinveld
HH Marcellinus & Petrus Geleen
Sint Sebastiaan Sint Huibrechts-Lille
`
Sint Sebastianus Klimmen
Sint Andreas Velden
Sint George Simpelveld
Sint Catharina Stramproy
Sint Antonius Altweerterheide
Sint Maternus Wijlre
Sint Salvius Limbricht
Sint Servatius Raam
Bussen Schutten Neer
Sint Catharina Gilde 1480 Weert
Sint Monulphus & Gondulphus I Maasmechelen
Sint Antonius Stramproy
Eendracht Grevenbicht
Sint Martinus Linne
Sint Rochus Stevensweert
Sint Lambertus Helden
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Sint Brigida Noorbeek
Sint Sebastianus Mheer
Sint Oda Boshoven-Weert
Sint Sebastianus Beegden
Sint Job Leuken-Weert
Wilhelmina Hingen
Sint Martinus Kinrooi
Sint Odilia Ospeldijk
Sint Gregorius de Grote Brunssum
Sint Leendert Urmond
Sint Stephanus Dieteren
Sint Sebastianus Mechelen
Sint Sebastianus Ell
Sint Sebastianus Neer
Sint Gertrudis Amstenrade
Sint Hubertus Nattenhoven
Sint Barbara Leveroy
Sint Sebastiaan Dorne
Sint Barbara Tungelroy
Sint Nicolaas & Sint Antonius Budel
Sint Lambertus Oirsbeek
Sint Petrus & Paulus Susteren
Stadsschutterij Sint Rosa Sittard
Sint Paulus Roggel
Ons Genoegen Siebengewald
Sint Cornelius Swartbroek
Sint Aldegundis Buggenum
Sint Antonius Slek
Sint Hubertus Manestraat
Sint Mauritius Strucht
Sint Hubertus Ubachsberg
Breydelzonen Kessenich
Sint Petrus Roggel
Akkermansgilde Venlo
Sint Laurentius Meeswijk
Sint Urbanus Grashoek
Sint Severinus Grathem
Sint Amandus Opglabbeek
Sint Johannes & Clemens Merkelbeek
Sint Joris Wessem
Koninklijke Gilde Sint Sebastiaan Lommel
Sint Antonius Nederweert
Sint Joseph Stein
Sint Joseph Sweijkhuizen
’t Zandakker Gilde Sint Jan Venray
Prins Hendrik Sint Odiliënberg
Sint Joseph Vijlen
Sint Sebastiaan As
Sint Jan Nieuwstadt
Sint Urbanus Montfort
Sint Martinus Horn
Sint Michaël Doenrade
Sint Martinus Born
Sint Sebastianus Laar
Sint Hubertus Kessel
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Sint Willibrordus Obbicht
Sint Martinus Maasbree
Sint Willibrordus Meijel
Sint Sebastianus Spekholzerheide
Heilig Kruis Grevenbicht
Sint Barbara Reuver
Sint Remigius Meerssen
Sint Joris Sint Joost
Sint Martinus Grootbeersel
Sint Thomas van Aquino Blerick
Sint Martinus Kessenich
Sint Joseph Buchten
Sint Andreas Melick
Sint Petrus Kelpen-Oler
Sint Monulphus & Gondulphus Rotem
Sint Sebastianus Puth
Sint Nicolaas Meijel
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Sint Michaël & Sint Ansfried Thorn
Sint Sebastianus Voerendaal
Sint Martinus Dilsen
Sint Jan Baexem
De Jonge en Oude Nobele Valkenburg
Sint Mathias & Cornelius Posterholt
Sint Lucie Nederweert-Eind
Sint Georgius & Sint Sebastianus Beesel
Sint Laurentius Spaubeek
Sint Martinus Niel bij As
Sint Sebastiaan Schimmert
Sint Sebastianus Margraten
Sint Laurentius Bocholt
Sint Lambertus Molenbeersel
Sint Hubertus Schaesberg
Sint Sebastiaan Heerlerheide
Koninklijke Gilde Sint Ambrosius Lommel

Vergeet u vooral niet om tijdig de namen van de
schutters en de jeugdschutters en de informatie van uw
schutterij voor de live-Tv-Uitzending in te vullen, dit loopt
allemaal via de digitale ledenadministratie.

Bij het inschrijven van de schutters horen we vaker dat ze de schutter niet kunnen vinden in de administratie en dit komt door:




Op het moment van inschrijving was deze persoon nog géén lid van de schutterij.
Op de dag van het Oud-Limburgs Schuttersfeest, beschikt deze persoon (volgens de ledenadministratie) niet over een
geldig legitimatiebewijs.
Op de dag van het Oud-Limburgs Schuttersfeest is het federatiebewijs verlopen.

Voor de laatste twee criteria, is de oplossing heel simpel: Actualiseer de gegevens van het legitimatiebewijs en/of vraag een
federatiebewijs aan.

Loting Kinjer-Oud Limburgs Schuttersfeest
Op donderdag 28 maart 2019 begint om 20.00 uur de loting van het Kinjer-Oud Limburgs Schuttersfeest in : de Stapperij de Gaper,
Markt 3, Sevenum. Je mag het Kinjer OLS wel hét kleine broertje noemen van het OLS. Sinds de eerste editie in 2005 is het Kinjer
OLS uitgegroeid tot een hoogwaardig evenement waar zo’n 1000 kinderen aan meedoen van ongeveer 30 scholen verspreid over
beide Limburgen. Doe dit aantal eens maal 10 en je hebt het aantal toeschouwers tijdens de optocht. Fantastisch toch!
Gedurende de loting gaan we zien in welke volgorde de basisscholen mogen schieten en wat de volgorde zal zijn voor de optocht.

Jaarvergadering Vereniging van OLS-Buksmeesters
Zaterdag 30 maart 2019 begint om 14.00 uur de jaarvergadering van de Vereniging van OLS-Buksmeesters. Deze vergadering is
toegankelijk voor leden van de Vereniging van OLS-Buksmeesters en genodigden. De vergadering wordt gehouden in het
Multifunctioneel Centrum Don Bosco te Heel. Mocht u verhinderd zijn, dan wordt uw afmelding op prijs gesteld via
secr.olsfederatie@olsfederatiie.com. Deze dag worden ook de KNSA-passen uitgereikt en wellicht ten overvloede, heeft u vragen
rondom de KNSA, dan dient u zich hiervoor te wenden tot Thijs Aengevaeren (secr.olsfeest@olsfederatie.com).
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Persoonlijk federatiekampioenschap
De schutterij Sint Elisabeth uit Stokkem, organiseert op zaterdag 13 en zondag 14 april 2019 het federatiekampioenschap van de
Oud Limburgse Schuttersfederatie. Door organisatorische omstandigheden kon de schutterij Sint Hubertus Nattenhoven, die met
Roy Willems vorig jaar de kampioen in hun midden hadden, deze wedstrijd niet organiseren. De schuttersvrienden- en
vriendinnen van Stokkem waren bereid de organisatie over te nemen. Oorspronkelijk stond dit kampioenschap gepland in het
laatste weekend van april, echter valt dit samen met Koningsdag en de week daarvoor de Paasdagen. Natuurlijk wordt op de
zondag ook geschoten om het jeugdfederatiekampioenschap. U kunt zich nog inschrijven. Jullie kunnen je hiervoor nog altijd
aanmelden (zie www.olsfederatie.com).

Jeugddag Oud Limburgse Schuttersfederatie
De jeugdcommissie van de Oud Limburgse Schuttersfederatie is druk in de weer om de jeugddag te organiseren voor de jeugd van
de schutterijen. Dit kunnen ze niet alleen, maar daar hebben ze jullie voor nodig. De jeugddag wordt gehouden op zaterdag 20
april 2019 op de schuttersweide van de schutterij Sint Dionysius uit het prachtige Opoeteren, gelegen aan de Driepaalweg. De
jeugd is vanaf 13.30 uur van harte welkom om deel te nemen aan de spellenmiddag en het spannende koningsvogelschieten. De
deelname is gratis.
Maar er is nog meer: Voor de ouders is er de mogelijkheid om een rondleiding te volgen in de nabijgelegen bierbrouwerij. De
deelname kost € 10,00. Aan het einde van de middag kan iedereen genieten van een friet met snack. Voor de kids is dit gratis
en ouders kunnen tegen consumptieprijs een hapje mee-eten. Drankjes zijn ook tegen consumptieprijs te krijgen aan de bar. 's
Avonds, vanaf 20.00 uur, is er voor de oudere jeugd een feestavond met drank en dj-muziek. Kortom: een supergezellige dag voor
alle jeugdige schutters!
Opgeven kan nog steeds via jeugdcommissie@olsfederatie.com. U laat onze jeugdcommissie toch niet in de kou staan.

Inschrijven Oud Limburgs Schuttersfeest
144 Schutterijen, schuttersgilden en broederschappen schreven zich in voor het Oud Limburgs Schuttersfeest in Sevenum.
Natuurlijk bestaat er aparte aandacht voor de Esprit muziekprijs, de bekendmaking van de muziekwerken, maar veel schutterijen
blijken iets heel belangrijks te vergeten.







Zoals iedereen weet kent de organisatie een primeur, want op de kavelzaterdag op zaterdag 13 juli 2019 heeft de jeugd
van uw eigen schutterij de mogelijkheid om deel te nemen aan het jeugdwindbuksschieten in de leeftijdsgrens t/m 15
jaar. Alle schutterijen kunnen zich hiervoor inschrijven via de ledenadministratie en daarna ook de namen van de
jeugdschutters door te geven via deze administratie. U ontneemt uw eigen jeugdleden deze kans toch niet!
Voor de schutterijen, die deelnemen aan de mars- en solistenwedstrijden, bestaat ook de Esprit muziekprijs. Een aparte
prijs ter stimulatie van de muziek binnen de schutterijen. Wilt u deelnemen, meldt u aan voor deelname via de
ledenadministratie, vóór 01 april 2019 stuurt per e-mail een (jeugd)opleidingsplan in bij secr.olsfeest@olsfederatie.com
(Het muziekkorps dient deel te nemen aan de mars of concert wedstrijd op het OLS, Er dient minimaal 1 persoon uit te
treden bij de solistenwedstrijden. De schutterij met muziekkorps neemt deel aan de optocht. De deelname aan optocht
en defilé wordt meegerekend in de beoordeling (publieksjury).
Nog niet alle schutterijen hebben de gegevens met betrekking tot het uit te voeren werken die ze spelen tijdens het
OLS ingevuld dit kan nog tot uiterlijk 01 april 2019.
Denk t u ook aan het doorgeven van de optochtinformatie, u kunt dit ook doen via de ledenadministratie en dit gebeurt
dus niet meer op de separate manier (via de mail).

Nieuws uit Belgisch-Limburg
(Bron website schuttersbond Maas en Kempen)

Dossier in voorbereiding voor opname gilde- en schutterswezen op Vlaamse
inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed
Binnen de Federatie van Vlaamse Historische Schuttersgilden is een werkgroep druk doende met het voorbereiden van een
dossier voor opname van het gilde- en schutterswezen op de Vlaamse inventaris. Om een sterk dossier in te kunnen dienen,
hebben zij de steunbetuiging nodig van zoveel mogelijk gilden en schutterijen. Daarom treft u via deze link een formulier aan,
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waarmee de gilden kunnen aangeven dit initiatief te ondersteunen. Gelieve het ingevulde formulier in te sturen vóór 31 maart
via mail@vlaamseschuttersgilden.be.

UBO register: Europese verplichting voor vzw's
Elke vzw is verplicht aan het UBO register een aantal gegevens door te geven, zodanig dat deze gegevens beschikbaar zijn voor de
bevoegde autoriteiten, in het bijzonder de fiscus. De informatie kan elektronisch worden doorgegeven op het digitale platform
MyMinFin. belangrijk is dat het om een verplichting gaat met einddatum 30-09-2019

Limburgs Schutterstijdschrift
Velen van jullie kennen het Limburgs Schutterstijdschrift. Een prachtig kwartaalmagazine, bestaande uit 48 pagina’s nieuws uit het
schutters- en gildewezen. Natuurlijk verneemt iedereen veel informatie vanuit de social media, maar het redactieteam van het
Limburgs Schuttersfeest gaat dieper op de zaken in en eigenlijk zou elke schutter vier maal per jaar voor slechts € 15,00 dit
kwartaalmagazine op de brievenbusmat horen vallen. Wat weerhoudt u om middels deze kleine bijdrage het schutters- en
gildewezen en het schutterstijdschrift te ondersteunen. Voor meer informatie kijk op www.schutterstijdschrift.com.

Bij het aanmaken van de nieuwe federatiebewijzen moeten wij helaas constateren
dat dit heel vaak incorrect gebeurt en ontvangt het secretariaat een pasfoto, die
niet voldoet aan de eisen. O.a. Carnavalssteken, veel schaduw, badkleding,
hoofddeksel, drukke achtergrond, meerdere mensen op de foto en dan voelt het
secretariaat zich genoodzaakt deze af te keuren met alle frustraties ten gevolge,
wij adviseren om een normale pasfoto ook te hanteren voor de foto op het
federatiebewijs, let hier op, dan voorkomt het vee;l frustratie bij uw
werkzaamheden.

Websiteaankondigingen
Natuurlijk kennen we onze eigen online-mogelijkheden om nieuwsberichten, bekendmaking van nieuwe schutterskoningen,
redactionele artikelen te delen via social media, maar ook via de website van de Oud Limburgse Schuttersfederatie kunt u uw
berichten laten posten. Dit kunt u doen door ze te sturen naar secr.olsfederatie@olsfederatie.com.

Nieuwe keizersparen
In de afgelopen periode werden er twee nieuwe keizersparen geïnstalleerd. Binnen de schutterij Sint Joseph Buchten werd
Ivo Poulsen met partner Mirna Porteners als Keizerspaar van de schutterij geïnstalleerd, terwijl bij de schutterij Sint Urbanus
Montfort Fred en Lilian Hawinkels-Pex als nieuw keizerspaar verwelkomde. Bij de schutterij Eendracht Grevenbicht zal op zondag 5
mei 2019 ook een nieuw keizerspaar worden gepresenteerd.

De nieuwe keizersparen van de schutterij Sint Joseph Buchten (links) en Sint Urbanus Montfort (rechts)
Bron Facebookpagina’s van de betreffende schutterijen.
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Wist u dat?















Tijdens de jaarvergadering van de Oud Limburgse Schuttersfederatie heeft Guido Geerkens als voorzitter van de
schutterij Sint Laurentius uit Spaubeek een toelichting gegeven over de mini-documentaire, die is samengesteld ter
gelegenheid van hun jubileum, deze documentaire kunt u bekijken via
https://www.facebook.com/schutterijstlaurentius.spaubeek/videos/228792071373833
Tijdens de jaarvergadering werd ook een nadere uitleg gegeven over de uitwerking van het Symposium in Mechelen
(Wittem), waarbij het thema is: ‘Is er nog toekomst voor de (Limburgse) schutterijen?’. Deze uitgebreide rapportage is te
downloaden via de website van de Oud-Limburgse Schuttersfederatie.
Zaterdag 21 september 2019 wordt bij de schutterij Sint Lucia Horst het bielemannen- en sappeurstreffen georganiseerd.
Zaterdag 07 oktober 2019 wordt de najaarsvergadering van de Oud Limburgse Schuttersfederatie, gehouden in het
Multifunctioneel Centrum De Grous in Stein.
Zondag 3 november 2019 wordt er in het Limburgs Schutterij Museum de tweede dag van de schutterijmuziek
georganiseerd. Een dag, rondom de prachtige (schutters)muziek en een dag, die u niet mag missen. Voor meer
informatie Paul Roberts via de muziekcommissie van de Oud Limburgse Schuttersfederatie.
Zondag 10 november 2019 wordt het Marketentsterstreffen georganiseerd in het Noord-Limburgse Siebengewald.
Wist u ook dat de Europese gemeenschap van Historische schuttersgilden een eigen website heeft en deze is te bereiken
onder http://e-g-s.eu. Ook op social media zijn er tal van groepen/pagina’s om met geheel Europa te communiceren over
het schutters- en gildewezen in Europa.
Zoals jullie weten hebben wij binnen de Oud Limburgse Schuttersfederatie het genoegen om de Europese
schutterskoning in ons midden te hebben. Leo Niessen en zijn charmante echtgenote Irma reizen zodoende geheel
Europa door om op bezoek te gaan bij de Europese schutsbroeders en -zusters. Zo wordt eind april de
voorjaarsvergadering bezocht in het Poolse Krakau. In zijn ambtsperiode tot 2021 is nu bepaald dat éénmaal in deze
periode er ook een grote voorjaarsvergadering met investituur in Nederlands-Limburg wordt gehouden. Dit zal
geschieden in het weekend van vrijdag 9 en zaterdag 10 april 2021. Vanuit het federatiebestuur en het bestuur van de
schutterij Sint Martinus Linne is er werkgroep gevormd, die dit weekend gaat organiseren.
Leo Niessen heeft ook een bijzondere pin laten maken ter ere van zijn koningschap. Deze pin kost slechts € 5,00 en is o.a.
te koop bij de jaarvergadering van de Vereniging van OLS-Buksmeesters en deze pin mag u eerlijk gezegd niet missen en
tevens ondersteund u de Europese schutterskoning financieel.



Vacature: Gezocht een Kapittel lid van de Orde van de Rode Leeuw
Door het heengaan van de heer Jacob Gorissen en het tussentijds aftreden van Piet Triki binnen de Soevereine Orde van de Rode
Leeuw is er een vacature voor een kapittel lid vanuit de regio Zuid-Limburg en België. Besloten is om deze vacatures bij de
schutterijen kenbaar te maken. Voelt u zich geroepen, stuur dan uw motivatieschrijven vóór 15 april 2019 naar de
Kanselier/Zegelbewaarder, de heer Jacques van der Vorst, bereikbaar onder olsfederatie@hetnet.nl.

Profielschets kapittel lid Edele Eed-Broederschap van de soevereine Orde van de Rode Leeuw van Limburg
en de Heilige Sebastianus







Reeds opgenomen in het Edele Eed-Broederschap van de soevereine Orde van de Rode Leeuw van Limburg en de Heilige
Sebastianus.
Minimaal een kwart eeuw actief binnen het schutterswezen of zeer bekend met het Limburgs schutterswezen.
Praktiserend Rooms-Katholiek.
Affiniteit met de katholieke liturgie en schutterstraditie pré.
Tijd om de orde te vertegenwoordigen bij uitvaarten van ordeleden (+/- 8 keer per jaar), 2 vergaderingen en de
investituur.
Woonachtig in de regio Zuid-Limburg of Belgisch Limburg.
Volg ons actueel schuttersnieuws via de Facebookpagina: Limburgse schutterswereld

6

