DEEL 30: Toespraken Heildronk Ereschoten

OLS IN KELPEN-OLER
25 JAAR GELEDEN
12.30 uur Gezellig druk op het feestterrein. De eerste pilsjes smaken best; soep en broodjes
worden geproefd. Parkeerplaats Diepven is vol; bij Oranjestraat: minder parkeerdruk.
12.30 uur Eervolle taak in de schitterend aangeklede Feesttent: ceremoniemeester.
Openingstoespraak door voorzitter schutterij Chris Corsten: hij is “gruuëts”. Burgemeester
en voorzitter stuurgroep mevr. Maks-van Veen heet alle schutters en gasten welkom in de
nog jonge gemeente Heythuysen. President Leo Stals van de Federatie opent officieel ons
Oud-Limburgs schuttersfeest 1992. De
gouverneur van Belgisch Limburg prijst de
traditie van het OLS en daagt zijn
Nederlandse collega uit in het gebruikelijke
steekspel met woorden.
12.45 uur Installatie van de nieuwe OLSmoderator mgr. René Maessen, de huidige
deken van Thorn. Hij spreekt het
openingsgebed uit. Het koor Con Amore uit
Baexem zingt het “Domine Salvos Fac Reges
Nostres” “Heer zegen onze vorsten”, waarna
de Federatie-president een heildronk
uitbrengt op hunne Majesteiten Koningin
Beatrix en Koning Boudewijn onder wiens
hoge bescherming het OLS-feest staat.
13.00 uur In feesttent en feestweide
huishoudelijke mededelingen, o.a. de unieke
schutterskalender die vandaag te koop is.
13.15 uur Ereschoten bij de middelste
schietboom, die met de vlaggetjes, door
gouverneur Vandermeulen(B), commissaris
Mastenbroek(NL), de bisschop van Hasselt
mgr. Schruers, de bisschop van Roermond
mgr. Gijsen, burgemeester Maks-van Veen en Federatiepresident Stals. Daartoe uitgedaagd
schiet schutterijvoorzitter Chris Corsten….raak! Ondertussen zijn vele genodigden al naar de
eretribune aan de Limburgstraat gelopen. De werkploeg binnenring inspecteert alle
wedstrijdterreinen. Tappers, spoelers, kelners, glazenophalers zijn actief.
13.40 uur Busjes brengen de hoge gasten naar de eretribune. Verzorging is daar vanuit de
tenniskantine van TCKO geregeld. Tribunes bij Groene Kruis en Kerkplein raken vol. De
Grathemerweg is één golvende mensenmassa. Op het opstelterrein staan de eerste 10 van
de 157 schutterijen al klaar voor het vertrek van de optocht vanaf de Iesheiligestraot.
Schuttersvriend uit Horn: “Alles ligkt hie dun biejein. Ich gaon vast get bónne koupe?”
Bron: Feestgids OLS 1992. Jubileumboek EMM 1996. Eigen documentatie.
Door: Tim Schmitz (op persoonlijke titel) Hierna: deel 31 Optocht en overige wedstrijden.

