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Hoog bezoek voor het OLS in Stramproy:

H.M. Koningin Beatrix van Nederland
Copyright RVD

Z.K.H. Kroonprins Filip van België
Foto: fotopersbureau

Op de achtergrond de Koninklijke schutterij St.-Lambertus 
Oirsbeek bij het defilé. Ditmaal wordt het dus een defilé voor 
de Koningin (NL.) en de Kroonprins (B.).
Foto: Fred Vliegen, bondsfeest Limbricht 2006.

Wellicht leest men aan het Nederlandse en Belgische hof ook het Limburgs Schutterstijdschrift en 
heeft men het artikel over het �00-jarig bestaan van het OLS gelezen. Luc Wolters merkte daarin 
op dat het tijd was voor een koninklijk bezoek. Nu zijn we in de schutterswereld gewend om te 
gaan met koningen en koninginnen. Zelfs keizers lopen in ons midden. Dit is ons allemaal niet 
vreemd, we stellen het op prijs. Nu is het bezoek van Hare Majesteit Koningin Beatrix en Zijne 
Koninklijke Hoogheid Prins Filip wel van een andere orde. Het geeft voor altijd glans aan het OLS 
en daarmee aan de schutterswereld. Ik hoop dat de veiligheidsmaatregelen, de protocollen en de 
vertegenwoordigers van de pers het toelaten dat ook u een glimp kunt opvangen van de beide 
hoogheden. Voor de goede orde, het is geen koninginnedag maar het OLS! Ren niet allemaal met 
uw camera’s naar de plek waar de koningin en de prins zijn maar laat zien dat u gewend bent in 
het gezelschap van koningen en koninginnen te verkeren. Ook zonder het koninklijke bezoek is 
het OLS weer een van de hoogtepunten uit het schuttersseizoen, een feest voor de schutters! De 
organisatie heeft alles rond, nu nog bidden voor goed weer en er kan niets meer mis gaan. Dit 
geldt ook voor het ZLF in Doenrade in juli en de overige schuttersfeesten die nog gehouden gaan 
worden. Ik vestig uw aandacht op het Europees Schutterstreffen, een feest dat maar eens in de drie 
jaar wordt gehouden en nu in Bernheze in Noord Brabant. De volgende keer – in 2009 - wordt het 
gehouden in Kinrooi, binnen onze OLS-Federatie.

Overigens, Luc Wolters en ik zijn, met instemming van het bestuur, in functie doorgeschoven: Luc 
is nu eindredacteur en ik ben hoofdredacteur. Dit doet veel meer recht aan de werkzaamheden die 
met name Luc verricht.

Met vriendelijke groet,

   Herman Hawinkels 
Hoofdredacteur

Voor alle administratieve zaken, 
zoals aan- en afmelden van 
abonnees, adreswijzigingen 
etc. en voor advertenties 
en betalingen kunt u 
contact opnemen met de 
secretaris-penningmeester 
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Schutterstijdschrift, Henk 
Smeets, Zwarte Graaf �0, 6439 
BB Doenrade, tel.: 06-5530�97� 
of 046-4422790. E-mail:  
henksmeets_85@msn.com
Het abonnement op het 
Limburgs Schutterstijdschrift 
loopt gedurende het kalender-
 jaar. Opzeggingen a.u.b. één 
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Stramproy heeft iets met d’n Ouwe Limburger

100-jarig feest terug in schuttersdorp
Dat Stramproy iets heeft met de schutterij kan niet 
ontkend worden. In het dorp zijn twee eeuwenoude 
schutterijen actief, het Schutterij Museum is er een 
tijdlang gehuisvest, de nieuwe ridders van de Rode 
Leeuw worden in Stramproy ‘geslagen’ en nu staat het in 
de belangstelling omdat er wederom het Oud-Limburgs 
Schuttersfeest gehouden wordt, dat in 2006 al een eeuw 
lang zo heet.

Vijf eeuwen 
schutterijtraditie
Stramproy en de 
beide schutterijen, 
dat is een twee-een-
heid. De schutte-
rijen St.-Catharina (Sint 
Katrien) en St.-Antonius 
(Antonius mit ’t verke 
van  ‘de sjötte van de 
hei’) hebben dan 
ook al meer 
dan 500 jaar 
domicilie 
in het 
grens-
plaatsje. 
Vroeger 
maakte het 
deel uit van het 
vorstendom 
Thorn en al in 
�499 – of mis-
schien zelfs nog wat jaartjes 
eerder -  bestonden de schut-
terijen al. Twee in één dorp, 
dat is opvallend, maar de ene 
schutterij zorgde voor het 
dorp zelf en de ander hield een 
oogje in het zeil op de woeste 
heide, een buitengebied dat in 
de gaten moest worden gehou-
den.

OLS 1893 en 
schuttersbond
Toen de schuttersfeesten popu-
lair werden tegen het einde van 
de negentiende eeuw, waren 
de mannen van Stramproy 
hier fanatiek bij betrokken. 
Ze bezochten de schutters-

feesten en namen deel 
aan de schietwedstrij-
den. In �892 werd de 

schietwedstrijd 
van het Grote 
Internationale 
Schuttersfeest 
gewonnen, een 
voorloper van 
het OLS. De 

schietwinst 
geeft recht 

op de 
organi-

satie 
van 

het 
schut-

terstref-
fen een 
jaar later, 
waarbij 
in �893 

beide verenigingen 
St.-Catharina en St.-
Antonius het festijn 
gezamenlijk op touw 
zetten. Dit was ’t enige 
OLS in Stramproy 
waarbij beide schut-
terijen, ook die van 
de hei, wonnen 
en gezamenlijk 
organiseerden. 
Al gauw nadat 
de kantonnale 
schuttersbond 
Eendracht 
maakt Macht 
voor Weert en 
omstreken was 
opgericht, zoch-

ten de Stramproyse schutterij-
en hier rond de eeuwwisseling 
van �900 aansluiting bij.

OLS 1927 strekt tot 
navolging
Vervolgens duurt het een 
tijd voordat de Stramproyse 
schutters er weer in slagen 
de schietwedstrijd van het 
Oud-Limburgs Schuttersfeest 
te winnen, voor Stramproyse 
begrippen vrij lang. In 
�926 wint een drietal van 
St.-Catharina, die het jaar 
daarna de organisatie ter hand 
neemt. Echter de wijze van 
schieten was de schutters van 
Stramproy een doorn in het 
oog. Er werd geschoten met 
drietallen, waarbij het was 
toegestaan om met zoveel 
drietallen te schieten als men 
wilde, mits tenminste één per-
soon telkens gewisseld werd. 

Dat moest in Stramproy 
anders geregeld wor-
den en dat kon ook, 
want er was nog geen 

OLS-Federatie; 
de organiserende 

schutterij bepaalde 
keer op keer het 

reglement. 
Aldus wer-

den voor het 
OLS �927 strikte 

normen opgesteld, 
die heden ten dage 
nog de leidraad 

vormen voor de 
schietwedstrijden. 
Grote voorman 
hierbij was Christ 

Aengevaeren uit 
Stramproy, die 
geroemd werd om 

zijn vastbe-
radenheid 
en doorzet-

tingsvermogen. Voortaan kon 
een schutterij slechts met 
één schietploeg deelnemen, 
die bestond uit zes schutters. 
Stramproy organiseerde een 
OLS dat tot navolging strekte. 

Bestuur van het OLS
Om mettertijd wat meer eens-
gezindheid in de organisatie 
van het OLS-feest te brengen 
en om te voorkomen dat 
iedere navolgende organisator 
van het OLS het wiel opnieuw 
zou uitvinden, kwam uitein-
delijk tien jaar later de Oud-
Limburgse Schuttersfederatie 
tot stand. En hoe kun je beter 
een vinger aan de pols houden, 
dan om zelf een bestuurder 
naar de Federatie af te vaardi-
gen. Sinds �969 is Jan Kessels 
van St.-Catharina als federa-
tiebestuurslid de secretaris van 
het OLS-feest, die onder meer 
de grote ledenadministratie en 
de federatiekaarten verwerkt. 
Hij ziet onder meer toe op de 
regels die bij de OLS-organi-
satie in �927 in Stramproy tot 
stand zijn gekomen.

OLS 1966 stuivertje 
wisselen met Tegelen
�965 Was weer zo’n legenda-
risch jaar voor St.-Catharina 
Stramproy. Tegelen was win-
naar geworden bij hun eerdere 
OLS in �927 en het was in 
Tegelen dat Stramproy het 
OLS in �965 wederom won. 
Alle zeilen bij dus voor de 
OLS-organisatie in het daar-
opvolgende jaar. De H. Mis 
bij de opening van het schut-
tersfeest vond toen nog niet 
op de vooravond plaats. Dus 
werd de grote dag van het OLS 
al om 6.00 uur gestart met de 
Hoogmis! Verrassend was de 

  St.-Catharina, patroonheilige 
van de schutterij het dorp.

 

  St.-Antonius, patroonheilige 
van de schutterij van de heide.
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uitkomst van het schieten niet. 
Weer was het St.-Hubertus 
Tegelen, dat won. Later is de 
regel ingevoerd dat de OLS-
organisator vervolgens een 
aantal jaren uitgesloten is van 
de organisatie van het evene-
ment, dat tot forse proporties 
uitgroeit.

Robijnen jubileum OLS
De betrokkenheid van de 
Stramproyer schutterij bij 
OLS-feest en –bestuur blijkt 
vervolgens uit de organisatie 
van het jubileumfeest voor de 
40-jarige schuttersfederatie, 
dat in en door Stramproy 
georganiseerd wordt. Een 
Pontificale Hoogmis door 
onder meer de emeritus bis-
schop en twee vicarissen-gene-
raal, een receptie, optocht met 
defilé, diverse wedstrijden en 
een groots koningsvogelschie-
ten stonden op het program-
ma voor �8 september �977.

OLS 1986 daar bij die 
molen
In juli �985 ging weer de vlag 
uit. De schietwedstrijd van 
het OLS, dat inmiddels twee 

dagen in beslag nam, was weer 
op naam van St.-Catharina 
Stramproy geschreven. De 
schutters viel een groots ont-
haal in eigen dorp ten deel. 
De eigen schietboom werd 
met man en paard persoon-
lijk bij Dieteren opgehaald. 

Vervolgens moesten de handen 
weer flink uit de mouwen om 
na twintig jaar de schutters-
wereld te verwelkomen met 
een groots ‘Oud-Limburgs’. De 
optocht door rijendik publiek 

bij de standaardmolen staat 
menigeen nog goed bij. Het 
smaakte naar meer.

Museum toont 
schuttersschatten
Op het moment dat het 
Limburgs Schutterij Museum 
om onderdak verlegen zat, 
bood Stramproy uitkomst. Het 
museum was eerder in kasteel 
Hoensbroek gevestigd, maar de 
ruimte aldaar was beperkt. Een 
verhuizing naar Stramproy 
bleek een optie, waar een 
voormalig scholencomplex 
ten dele benut kon worden. In 
�989 was de feestelijke opening 
van het museum in Stramproy, 
waar zeven jaar lang alle 
kunstschatten uit de schutters-
wereld, variërend van vaandels, 
zilver, uniformen, buksen, 
affiches en vele foto’s tentoon 
werden gesteld. Uiteindelijk 
bleken de veranderde plannen 
met het gebouw en de hoge 
huur een struikelblok. De 
spullen werden ingepakt en 
wachtten jarenlang op nieuwe 

  Beide Stramproyse schutterijen 
in de vooroorlogse jaren.

Foto uit: jubileumboek 

500 jaar St.-Catharina

  Het door Stramproy ingevoerde gewijzigde reglement.

  Christ Aengevaeren (1892-
1976), die de reglementen bij 
gelegenheid van het OLS 1927 
in Stramproy hervormde.

Foto: gedachtenisprentje.
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museumplannen, die thans in 
Steyl zijn gerealiseerd.

Rode Leeuw van 
Limburg
Sinds �979 is de Edele 
Eedbroederschap van de sou-
vereine Orde van de Rode 
Leeuw van Limburg en de 
heilige Sebastianus actief. De 
opname van nieuwe schut-
broeders vond eerst plaats in 
Maaseik, later enkele jaren 
in Bree en toen hierna een 
geschikte locatie voor de inves-
tituur gezocht werd, werd die 
op uitnodiging van Stramproy 
en van de moderator van de 
OLS-Federatie dhr. Mutsaerts, 
pastoor aldaar, in deze plaats 
gevonden. Sinds �993 is de 
St.-Willibroduskerk het decor 
van de broederschappelijke 
orde. Vanzelfsprekend heeft 
de OLS-betrokkenheid van 
Stramproy er ook toe geleid 
dat een aanzienlijk aantal 
leden van St.-Catharina in de 
Orde van de Rode Leeuw zijn 
opgenomen. De betrokkenheid 

bij de parochiepatroon leidde 
er vervolgens toe dat in �990 
een delegatie uit Stramproy 
deelnam aan de afsluiting van 
het Nederlandse Willibrordjaar 
in Rome.

500 Jaar traditie
In �999 werd teruggezien op 
vijf eeuwen dat er twee schut-
terijen in Stramproy actief 
waren. In de vroegste jaren 
bestond er naast de schutterij 
een broederschap. Bovendien 
waren de schutterijen actief, 
mede ten behoeve van de 
vorstin-abdissen van Thorn. 
Door de actuele verbonden-
heid met kerk en staat en door 
het uitdragen van de gedachte 
van broederschap wordt recht 
gedaan aan deze oude idealen, 
die de schutterijen de eeu-
wen door overeind hebben 
gehouden. Eer betuigen aan 
geestelijke en wereldlijke over-
heid gebeurt in Stramproy 
overigens niet alleen door 
de schutterij zelve, maar ook 
door de vendeliers, die aan de 
verenigingen verbonden zijn. 
Stramproy heeft met beide 
schutterijen in de loop der 
jaren legendarische vendeliers 

  St.-Catharina Stramproy 
gekiekt bij gelegenheid van de 
OLS-winst 1965.

  Defilé.                                                                 Foto: folder OLS �986
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voortgebracht, zoals Jan van 
Dael (bijgenaamd ‘Krukke 
Jentje’) en Jo Kwaspen, die 
voor wereldlijk en geestelijk 
gezag hun vlaggenspel opvoer-
den, zelfs voor de Belgische 
Koning en Koningin.

OLS 2006 eeuweling na 
20 jaar terug in Rooij
Met de meest recente OLS-
overwinning werd de reeks van 
twintig jaar bevestigd. Toeval 
of niet, maar in �965, �985 
en 2005 boekte St.-Catharina 
Stramproy de schietwinst. En 
behalve de continuïteit in de 
reeks, is er ook vaak een grote 
continuïteit in de personen die 
het realiseren. Jaak Kuppens 
is dezelfde achteropschutter 
als twee decennia geleden en 
zelfs in �965 maakte hij al deel 
uit van het winnend zestal. 
En altijd is er een Stals bij de 
overwinning betrokken; in 
�892, �926, �965, �985 hoorde 
een telg uit deze familie bij het 
drietal of zestal en in 2005 is 
het de Stals-buks die furore 
maakt. Vinden we continuïteit 
niet ook terug bij de organi-
satie, waar Sef van Wegberg in 
�966 en �986 stuurgroepvoor-
zitter was, maar evenzo blijkt 
dit uit de langdurige lidmaat-
schappen van de schutters, 
alsmede van beschermheer 
Maes, die al vier decennia in 
functie is. In Stramproy tref-

fen we werklust en 
enthousiasme voor de 
schutterij en voor de 
Limburgse schutters-
wereld. Hier moet een 
OLS-feest, dat hon-
derd jaar geleden de 
naam Oud-Limburgs 
Schuttersfeest kreeg, 
wel tot zijn recht 
komen. De eeuweling 
is terug in Rooij.

  Luc 
Wolters

  Het winnende zestal in 1985 met achter hen de vendeliers.

  Impressies van het Limburgs Schutterij  
Museum, dat in 1989 in Stramproy geopend werd.

Foto’s: folders Museum Stramproy

 

  Stramrproy heeft bekende vendeliers voortgebracht, waaronder de befaamde Jan 
van Dael, alias ‘Krukke Jentje’.   Foto uit: jubileumboek 500 jaar St.-Catharina
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Organisatie OLS 2006 is er helemaal klaar voor
Stramproy - Met nog enkele weken te gaan draaien bij de 
organisatie van het Oud Limburgs Schuttersfeest 2006 
alle radertjes zoals ze draaien moeten. Het werven van 
sponsors is nagenoeg afgerond, het hoofdprogramma 
en het omlijstende programma is rond, de optochtroute 
is uitgezet, het feestterrein is ingedeeld en de 
verkeersmaatregelen en parkeervoorzieningen zijn 
voorbereid. Kortom, Stramproy is er helemaal klaar 
voor dit jaarlijkse schuttersfestijn tot een groot succes te 
maken.

Winnen en organiseren
Het was schutterij St. 
Catharina uit dit Weerter 
grensdorp die vorig jaar juli 
in Wessem voor de 5e keer in 
de OLS-geschiedenis het OLS 
wist te winnen en daarmee 
d’n UM – de felbegeerde win-
naarstrofe – mee naar huis 
bracht. Traditiegetrouw had de 
winnaar de eervolle taak het 
volgende OLS te organiseren. 
St.-Catharina is zich – samen 
met de dorpsgemeenschap 
van Stramproy – met veel 
enthousiasme van die taak 
gaan kwijten. Ruim �.600 vrij-

willigers steken inmiddels hun 
handen uit de mouwen. Zij 
zijn werkzaam bij (of ressor-

teren onder) een aantal secties 
die binnen de organisatie elk 
een deel van de werkzaamhe-
den voor hun rekening nemen. 
Dat zijn de secties Secretariaat, 
Evenementen, Financiën, 

Overheid, Communicatie & 
PR, Personeel & Catering, 
Sponsoring, Terrein & 
Techniek en Optocht & 
Verkeer. De coördinatie van de 
totale organisatie is in handen 
van een voor deze gelegen-
heid in het leven geroepen 
Stuurgroep OLS 2006.

Feestterrein
Een van de eerste zaken die 
geregeld moesten worden 
was het reserveren van een 
geschikt feestterrein. Daarmee 

is de sectie Terrein & 
Techniek, Optocht en 
Verkeer van meet af aan 
voortvarend aan de slag 
gegaan. Al snel werd een 
terrein gevonden gelegen 
tussen de Maaseikerweg 
en de Vloedmolenweg in 
Stramproy. Totale opper-
vlakte: dertien hectare. Het 
terrein is eind oktober jl. 
ingezaaid en de grasmat 
ligt er nu prima bij. Vanaf 
begin juni is men druk 
doende het feestterrein te 
voorzien van toevoer van 
water, elektriciteit, riolering, 
gas, telefoon- en datalijnen 

etc. Alles verloopt volgens 
planning. Ook de schietbo-
men worden rond deze tijd 
geplaatst. Alles wat daarvoor 
nodig was, stond compleet 
klaar in een werkloods. 

  Het winnende zestal met de 
buksmeester.

 

  Intocht in Stramproy, na het 
behalen van ‘D’n Um’.

  

  Spandoek bij de intocht.
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Loting optochtvolgorde
Sinds maandag �3 maart jl. 
weet elke van de �6� deel-
nemende schutterijen haar 
plek in de grote optocht die 
op zondag 2 juli voorafgaat 
aan de schietwedstrijden. Het 
bestuur van de OLS-federatie 
maakte dat toen bekend mid-
dels een loting.

Sponsor-OLS
Speciaal voor de sponsors 
van het OLS 2006 wordt een 
Sponsor-OLS georganiseerd en 
wel op zaterdag 24 juni, ruim 
een week voor het eigenlijke 
OLS. Dat Sponsor-OLS is 
bedoeld voor sponsors die de 
kans willen benutten samen 
met werknemers, klanten en 

leveranciers op een sportieve 
manier de krachten te meten 
en er voor hun families en 
aanhang onder de schietboom 
een gezellige middag van wil-
len maken. Het Sponsor-OLS 
is verder bijzonder geschikt 

voor het leggen van contac-
ten tussen de verschillende 
deelnemende partijen. Bij het 
evenement wordt gezorgd voor 
een authentieke schuttersam-
biance door de aanwezigheid 
van leden van schutterijen. 

Zij verlenen assistentie en ze 
zullen zich presenteren door 
optredens van vendelgroe-
pen. Voor het Sponsor-OLS 
verwacht de organisatie grote 
belangstelling. Er kunnen 
namelijk niet alleen sponso-
ren aan deelnemen, maar ook 
groepen die samen een echte 
schuttersdag willen beleven. 
Voor het Sponsor-OLS hebben 

zich inmiddels tientallen groe-
pen aangemeld.

Kinjer-OLS
Bij het organiseren van het 
OLS 2006 is ook aan de jeugd 
gedacht. Zo vindt op vrijdag 
23 juni op het OLS-terrein 
vanaf �3.00 uur een ‘Kinjer-
OLS’ plaats. Net als bij het 
‘grote’ OLS is er een optocht 
met alles er-op-en-er-aan. 
Verder vindt er een presentatie 
plaats van een schuttersko-
ning en -koningin en wordt 
er geschoten, uiteraard onder 
deskundige (en veilige) bege-
leiding. Alle basisscholen in de 
buurgemeenten Weert, Hunsel 
en Kinrooi zijn uitgenodigd. 
Elke deelnemende school stelt 
een schutterij samen van 46 
(in principe) bovenbouw-
leerlingen. De lokale schut-
terijen hebben aangeboden de 
scholen behulpzaam te zijn 
bij het voorbereiden van hun 
deelname aan het Kinjer-OLS. 
De onderbouwleerlingen uit 
Stramproy zijn in de gelegen-
heid (verkleed als schutters) 
gezamenlijk met de boven-
bouw in optocht van de school 
naar het OLS-terrein te trek-
ken. Daarna kunnen deze leer-
lingen als toeschouwer (onder 
begeleiding van ouders) aan-
wezig blijven.
Optochtroute
Voorafgaand aan de schiet-

  Het korps van schutterij St.-Catharina tijdens de huldiging in het 
Gouvernement te Maastricht.                             Foto: Jos Rademaekers

 

  Toespraak Gouverneur Frissen tijdens de huldiging te Maastricht.
Foto: Jos Rademaekers

  D’n Um ontbrak uiteraard niet 
bij het appèl.

Foto: Jos Rademakers

 

  Net als in 1985 halen de leden van St.-Catharina hun winnende 
schietboom op, ditmaal boom 20 uit Wessem.
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wedstrijden op zondag 2 juli 
is er de grote optocht waaraan 
alle deelnemende schutte-
rijen zullen deelnemen. Totale 
lengte van die kleurrijke stoet: 
�,9 kilometer. Er is ook een 
verkorte route voor het geval 
het te warm is of wanneer de 
wegen te slecht zijn als gevolg 
van de weersomstandigheden. 
Speciaal om de vrije doortocht 
te waarborgen van voertuigen 
van hulpdiensten (brandweer, 
politie, ambulances) is rond 
het feestterrein een speciale 
calamiteitenroute uitgezet. Een 
evenement van deze omvang 
maakt dit soort voorzieningen 
uiteraard noodzakelijk. Er is de 
organisatie veel aan gelegen de 
veiligheid van de vele tiendui-
zenden bezoekers te kunnen 

garanderen.

Vrijwilligers
Een evenement als het OLS 
wordt voornamelijk gedragen 
door de inzet van honderden 
vrijwilligers. In de organisatie 
is het de sectie Personeel en 
Catering die zich ten doel heeft 
gesteld voldoende vrijwilli-
gers te werven die vervolgens 
op de juiste plaats kunnen 
worden ingezet. Het beoogde 
aantal vrijwilligers van �.600 is 
inmiddels ruimschoots bereikt.

Catering
Natuurlijk moet ook het eten 
en drinken straks dik in orde 
zijn. Het gaat daarbij om 
behoorlijke hoeveelheden die 
moeten worden ingekocht. 

De organisatie verwacht circa 
90.000 liter drank te tappen, 
waarvan ruim de helft bier en 
de rest frisdrank. Verder denkt 
men 2�.000 broodjes, 7.000 
hamburgers, �0.000 frikadel-
len 28.500 kopjes koffie, 300 
kg. spek, �.500 snoepzakken 
en �.000 lunchpakketten om 
te zetten. De sectie Personeel 
en Catering plaatst op het feest 
in de diverse tenten in totaal 
22 tappunten voor bier, wijn 
en frisdrank. Verder kan men 
straks op een zevental plaatsen 
op het feestterrein een biertje 
verkrijgen.

Feestavond met 
Rowwen Hèze
Op de vrijdag voorafgaan aan 
het OLS vindt (intussen bijna 

traditioneel) op het feestter-
rein een concert plaats van 
de Limburgse dialectband 
Rowwen Hèze. Dit keer op 
vrijdag 30 juni. Voor dat con-
cert worden 4.500 bezoekers 
verwacht. Als voorprogramma 
staat de regionaal zeer bekende 
Hoube Dré Band op de bühne. 

Eucharistieviering 
Traditiegetrouw vindt aan de 
vooravond van het OLS een 
plechtige eucharistieviering 
plaats. In Stramproy is die vie-
ring op zaterdagavond � juli in 
de St.-Willibrorduskerk. 
Parkeren
Uiteraard zijn er volop par-
keerplaatsen gepland voor de 
naar verwachting grote stroom 
voertuigen: auto’s, fietsen, 

  Leden van schutterij St.-Catharina halen boom twintig, de win-
nende schietboom, op in Wessem.

 

  Op de terugtocht van het halen van de schietboom werd een kaarsje 
aangestoken voor behouden terugkeer en goede organisatie.

  Ondertekening van de stichtingsakte tijdens de ‘Kick-off ’.
Foto: Harry Hendrikx

 

  Korps van St.-Catharina tijdens de marswedstrijd.
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bussen en materiaalwagens. 
Elke verkeersstroom krijgt 
een eigen aan- en afvoerroute 
en een eigen parkeerplaats. 
Belangrijk uitgangspunt 
daarbij is de dorpskern van 
Stramproy niet onnodig te 
belasten met grote verkeers-
stromen.

CD met OLS-lied 2006
‘Raaktj UM tegooj in Rooj’. 
Dat is de titel van een cd 
van de dialect-zanggroep 
‘Mooshoofpaadzengers’ uit 
Stramproy. De groep bracht 
de cd uit in het kader van het 
OLS 2006 in Stramproy. Het 
nummer ‘Raaktj UM tegooj in 
Rooj’ – de slogan van het aan-
staande OLS en titelsong van 
de cd - is tevens het OLS-lied 
2006. De cd van de negen-
mansformatie bevat verder 
een aantal oude en nieuwe 
‘sjutte’-liedjes. De teksten zijn 

geschreven door de leden van 
groep. De arrangementen zijn 
van Funs Heuvelmans, een 
van Mooshoofpaadzengers. 
Behalve ‘Raaktj UM tegooj 
in Rooj’ staan op de cd de 
nummers: Ketrien heet ‘UM’, 
Optocht, Baer den achter-
opsjùt, ’t Bölke, Den aoje 
Limburger winne, De wei en 
Sjùtte sjreùm. De tekst van 
het OLS-lied 2006 ‘Raaktj UM 
tegooj in Rooj’ is te vinden op 
de website www.ols2006.nl

Stramproy zegt het met 
bloemen
Op initiatief van de dorpsraad 
Stramproy zijn sinds medio 
mei in totaal veertien stra-
ten in het dorp versierd met 
bloemen. Dat is gedaan om de 
gastvrijheid van Stramproy te 
tonen ten opzichte van de circa 
60.000 bezoekers die op 2 juli 
naar het OLS komen. Het pro-

ject kreeg als titel ‘Stramproy 
bloeit’. Aan de lantaarnpalen in 
een veertiental straten in het 
dorp zijn bloembakken met 
planten  gehangen. De bewo-
ners van deze straten hebben 
op zich genomen de plan-
tenbakken te verzorgen. De 
dorpsraad streeft ernaar het 
project te continueren tot en 
met het jaar 20�0. Deze straten 
zien er gedurende de komende 
zomers dan nog steeds fleurig 
uit. Dat is aangenaam toeven 
voor zowel gasten als voor de 
inwoners van Stramproy, zo 
is de overweging. In overleg 
met deskundigen is gekozen 
voor surfinia’s, planten die in 
het algemeen weinig onder-
houd behoeven. Voor het jaar 
2006 is de keus gevallen op 
de rode en witte variant, per 
straat afgewisseld met blauwe 
en witte exemplaren. Aan de 
Julianastraat in Stramproy 

- langs de optochtroute - heeft 
de OLS-organisatie een speci-
aal bloemenperk aangelegd dat 
verband houdt met het OLS. 
Op het braakliggende terrein 
ligt een kleurrijk perk van tien 
bij drie meter, waarin ruim 
�.000 eenjarige planten wor-
den geplant. Het gaat om blau-
we lobelia’s en gele afrikaantjes 
die zodanig worden geplant 
dat het woord ‘OLS 2006’ 
ontstaat. Blauw en geel zijn de 
huiskleuren van schutterij St.-
Catharina uit Stramproy. Het 
bloemenbed wordt omzoomd 
door graszoden en coniferen. 
De aanleg is geschied door 
medewerkers van de Risse-
bedrijven, het werkvoorzie-
ningschap Weert e.o.

Programma
Het programma voor het OLS 
2006 kent de volgende onder-
delen:
-  ‘Kinjer’-OLS op vrijdag 23 

juni
-  Sponsor-OLS op zaterdag 24 

juni
-  Feestavond met Rowwen 

Hèze op vrijdag 30 juni
-  Plechtige eucharistieviering 

op zaterdag � juli
-  OLS-optocht, de wedstrijden 

en het feest op zondag 2 juli
-   Vrijwilligersavond op dins-

dag 4 juli
-  Kavelen en de uitreiking van 

d’n Um op zaterdag 8 juli

  Logo OLS 2006 op de muur van het OLScentrUM.
Foto: Harry Hendrikx

  Het plaatsen van de borden bij de feestweide. 
Foto: Harry Hendrikx

 

  De presentatie van het OLS-lied ‘Raaktj UM 
tegooj in Rooj’ door de Mooshoofpaadzengers.

Foto: Harry Hendrikx

  Van de Mooshoofpaadzengers mogen we hem goed 
raken.                                       Foto: Harry Hendrikx
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Het uniform van de president
Tijdens het Oud-Limburgs Schuttersfeest in Stramproy 
zullen we het kunnen bewonderen: het nieuwe 
presidentiële uniform. Want na Frans Wolters met 
zijn generaalsuniform heeft ook Jos Michels zich niet 
onbetuigd gelaten en ten behoeve van de uitstraling als 
president van de OLS-federatie gekozen voor een outfit 
die past bij de functie.

Beide Limburgen
President Frans Wolters koos 
voor een generaalsuniform uit 
de periode dat de beide 
Limburgen nog bij 
elkaar hoorden en 
dat is lang gele-
den, onder het 
Koninkrijk Nederland 
(�8�5-�830) en 
onder het nieuw 
gestichte België 
(�830-�839). 
Hierna werd 
de provincie 
gescheiden en 
is er sprake 
van twee 
Limburgen in 
twee landen, die 
zich echter weer 
gevonden hebben in 
de Oud-Limburgse 
Schuttersfederatie. 
Een generaalsuni-
form uit deze peri-
ode symboliseerde de 
eenheid tussen deze 
beide Limburgen 
en in de militaire 
outfit die veel ver-
enigingen dragen, past 
een generaalsuniform – in de 
functie van opperbevelhebber 
boven de schutterijen – hier 
voortreffelijk bij.

Ambtelijk uniform
Daar waar Frans Wolters koos 
voor een militair uniform (de 
generaal) heeft Jos Michels 
zijn keuze laten vallen op 
een ambtelijk uniform. In de 
negentiende en eerste helft 
van de twintigste eeuw was het 
namelijk zeer gebruikelijk dat 

ook de burgerlijke overheden, 
zoals de minister, gouverneur 
(commissaris des konings) en 
burgemeester over een gala-

uniform beschikten dat ze 
bij bijzondere gelegenhe-

den droegen. Dit bestond 
in hoofdzaak uit jas, 

broek, steek en degen. Jos 
Michels refereert hier-

bij aan zijn carrière 
die hij in de politiek 
en dus bij de burger-
lijke overheid heeft 
doorlopen, 
waarvan 
de lang-
durige 
functie 

van bur-
gemeester 

van Bocholt 
(B.) de bekro-
ning vormde. 

Weliswaar hadden de 
schutters van Kaulille 
hun lid Jos Michels 
voorgesteld om hun 
gildekledij te dragen, 
echter de president 
dient net als de bur-
gemeester boven de 
partijen of verenigin-
gen te staan, vandaar 
een neutraal uniform.

Ambtsketen
De uniformjas en –
broek zijn uitgevoerd 
in donkerblauw en 
op de mouwen, hals 
en bies van de broek 
afgewerkt met goud-
draad. Hierbij wordt 
een steek gedragen, 
niet met een pluim 
zoals in het leger, 
maar met veertjes 
langs de rechtop-
staande rand. Aan 
zijn zijde een ceremoniële 
degen, eveneens met goud-
kleurige details. In kringen 
van ambassadeurs wordt bij 
speciale gelegenheden nog een 
ambtsuniform gedragen, voor-

zien van een sjerp. De presi-
dent draagt deze niet; hij zou 
er immers kleur mee moeten 

bekennen, terwijl 
hij niet één land, 
maar twee landen 
vertegenwoordigt: 
ofwel west en oost 
Limburg. In plaats 
daarvan draagt hij 
de presidentiële 
keten als kenteken 
van zijn represen-
tatieve functie. 
Bovendien het 
grootmeesters-
kruis van de Edele 
Eedbroederschap 
van de souvereine 
Orde van de 
Rode Leeuw van 
Limburg en de 
heilige Sebastianus 
alsmede – hoe kan 
het ook anders 
voor een burge-
meester met staat 
van dienst – de 
Belgische kroon-
orde.

  Luc Wolters

  President Jos Michels heeft zich 
een uniform laten aanmeten.

 

  Een voor-
beeld van 
een ambts-
kostuum of 
uniform, dat 
model heeft 
gestaan voor 
het ‘ambte-
lijke uniform’ 
voor de pre-

  Het nieuwe presidentiële uniform
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Zondag 11 juni was het 25 jaar geleden dat de 
zeereerwaarde heer E.G.G.M. Mutsaerts, thans 
pastoor van de St.-Lambertus parochie te Nederweert, 
tot priester werd gewijd. Het gezin Mutsaerts-van 
Spaendonk, gelieerd aan de Tilburgse textielindustrie 
telde vijf kinderen, vier jongens en één meisje, waarvan 
de pastoor op twee na de jongste was. Het was niet zo 
verwonderlijk dat hij koos voor het geestelijk ambt, zijn 
jongere broer Rob maakte eveneens deze keuze en is 
thans pastoor in Heeze (NB.). In de naaste familie waren 
er nog meer priesters. Zijn heeroom mgr. W.P.A.M. 
Mutsaerts (1889-1964) was in 1942 tot bisschop van Den 
Bosch gewijd; hij was de voorganger van mgr. Bekkers.

Stramproy en het 
schutterswezen
Na de middelbare schoolop-
leiding te Tilburg volgde Ed 
Musaerts de priesteropleiding 
te Rolduc, waarna hij op 23-
jarige leeftijd tot priester werd 
gewijd. Neomist Mutsaerts 
werd kapelaan in Echt en 
kreeg een goede leerschool 
van de toenmalige deken 
Joosten. Enkele jaren later 
werd hij secretaris van het 
bisdom Roermond. Hierna 
werd hij overgeplaatst naar 
de St.-Martinus parochie te 
Weert. In �987 werd Mutsaerts 
door het bisdom gevraagd 
om pastoor te worden van de 
St.-Willibrordus parochie te 
Stramproy. In dit landelijke 
grensdorp had hij al spoedig 
zijn plaats gevonden en dit 
niet alleen door zijn con-
tacten met de schutterijen. 
De gemoedelijke Brabander 
paste hier precies en kon het 
goed vinden bij de ‘man van 
de straat’. Misschien zagen 
ze in hem de in Brabant 
bekende ‘contente mens’. 
Stramproy heeft zijn vertrek 
naar Nederweert als een gemis 
ervaren. Getuige de regelma-
tige bezoeken van ‘Royer’ aan 
de St.-Lambertuskerk, misin-
tenties en stipendia. Op zijn 
verjaardag domineert zowaar 
het Stramproyer dialect en in 
zijn woonkamer getuigt een 

schilderij van zijn band met 
Stramproy en de schutters. 
Want door de aanwezigheid 
van twee schutterijen in deze 
gemeenschap (St.-Antonius 
en St.-Catharina) en door de 
vele contacten met deze beide 
verenigingen werd bij hem al 
snel de interesse gelegd voor 
het schutterswezen. Deze 
belangstelling bleef niet alleen 
beperkt tot Stramproy, want 
ook de OLS-federatie volgde 
hij met interesse.

Rode Leeuw en 
moderator OLS
Op 22 januari �989 trad 
pastoor Mutsaerts op als 
voorzanger in de kapel van 
het St.-Augustinus Instituut 
te Bree (B.) bij de investituur 
van de nieuwe leden van de 
Edele Eed Broederschap van 
de Souvereine Orde van de 
Rode Leeuw en de Heilige 
Sebastianus. Voor �989 was 
de broederschap te gast bij de 
Kruisheren in Maaseik, waar ze 
kon beschikken over het orgel 
en één van de paters kruishe-
ren fungeerde als voorzanger. 
Door het overlijden van pater 
Sangers kon zij hier niet meer 
terecht. Op zondag 20 januari 
�99� werd pastoor Mutsaerts 
uit oogpunt van zijn geeste-
lijke stand opgenomen Pro Piis 
Meritis in de Orde. Deze inves-
tituur is door mgr. Castermans 

verricht. Op zondag 26 janu-
ari �997 is pastoor Mutsaerts 
bevorderd tot prior door 
mgr. Maessen, destijds vicaris 
van het bisdom Roermond, 
thans deken van Thorn. Mgr. 
Maessen was tevens groot-
prior van de Orde. Op zondag 
23 januari 2000 is pastoor 
Mutsaerts tot grootprior van 
de Orde bevorderd door mgr. 
Castermans hulpbisschop van 
Roermond, waarna hij mgr. 
Maessen opvolgde als mode-
rator van de OLS-federatie. 
Als moderator is pastoor 
Mutsaerts nauw betrokken bij 
het wel en wee van de schut-
terijen, maar in het bijzonder 
ijvert hij voor het verstevigen 
van de oeroude band tussen 
de kerk en het schutterswezen. 
Geen wonder dat schutters 
hem vaak vragen voor morele 
ondersteuning.

Pastoor te Nederweert
Pastoor Mutsaerts is nu al 
tien jaar pastoor van de 
St.-Lambertus parochie te 
Nederweert en administrator 
(waarnemend pastoor) van 
de St.-Rochus parochie te 
Budschop, bovendien is hij 
benoemd tot administrator 
te Nederweert-Eind. Na een 
aanvankelijke aarzeling is hij 
thans bijzonder goed ‘inge-
burgerd’ in het Nederweertse. 
Ook hier kruipt het bloed 
waar het niet gaan kan: hij 

werd geestelijk adviseur van 
de schutterij St.-Antonius.  In 
zijn nieuwe standplaats werd 
hij al spoedig geconfronteerd 
met de kostbare restauratie 
van de St.-Lambertuskerk. 
Hiermee was een bedrag 
van circa EUR 500.000 mee 
gemoeid. Het daartoe onder 
zijn leiding gevormde comité 
wist de benodigde gelden op 
tijd te vergaren. Bovendien 
zette hij zich in voor een 
parochiecentrum nabij de 
kerk. Het intensieve gebruik 
dat hiervan gemaakt wordt, 
leert dat dit een goede beslis-
sing was. Dankzij pastoor 
Mutsaerts heeft Nederweert 
weer een prachtige kerk. Maar 
de zorgen zijn voor hem nog 
niet voorbij. Nu wacht het her-
stel van het dak en een nieuwe 
cv-installatie voor de kerk en 
daarna vernieuwing van de 
randen, waarin de glas-en-
loodramen hangen. Al met al 
zijn de (financiële) zorgen nog 
niet voorbij.
Het zilveren priesterfeest heeft 
op zondag �� Juni plaatsge-
vonden tijdens een plech-
tige H. Mis, met aansluitend 
een receptie. De parochies 
Stramproy, Nederweert en het 
schutterswezen in Limburg 
hebben veel aan pastoor 
Mutsaerts te danken.
Met dank aan tvds-jk-gk.

 M. Timmermans EMM

Moderator Mutsaerts 25 jaar priester

Tijdens de jubileumviering - 25 
jaar - van de Orde van de Rode 
Leeuw (2005).       Foto: Peter Segers
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Zuid Limburgs Federatiefeest 2006: 

Volksfeest in Doenrade
Doenrade - De organisatie van het Zuid Limburgs 
Federatiefeest op zondag 16 juli aanstaande gaat er van 
uit dat het een echt volksfeest gaat worden, waarbij de 
schutters centraal staan. Men is er klaar voor, Doenrade 
is er klaar voor.

Festiviteiten
De festiviteiten rondom het 
ZLF in Doenrade nemen drie 
dagen in beslag. Op vrijdag �4 
juli is in het feestpaviljoen aan 
de Zwarte Graaf in Doenrade 
een groots artiestengala. De 
organisatie is erin geslaagd 
de artiesten Jan Smit, Corrie 
Konings, Jan Keizer, Danny 
Christiaan, Albert West, Antje 
Monteiro en ‘André Hazes’ vast 
te leggen. De avond begint om 
2�.00 uur.
Op zaterdag �5 juli is om 
�7.00 uur de officiële ope-
ning door de voorzitter van 
de federatie dhr. Herffs en de 
voorzitter van de organisatie 
dhr. Jeu Smeets. Na de opening 
gaat men, onder begeleiding 
van de fanfare St.-Caecilia uit 
Doenrade naar de kerk waar 
kapelaan Louis Cordewener 
de H. Mis op zal dragen. Het 
trommel- en fluitenkorps van 
de organiserende schutterij 
St.-Michael zal deze H.Mis 

muzikaal opluisteren. Na 
afloop van de H.Mis is er een 
koffietafel voor de genodigden 
en de gemeenschap Doenrade. 
De inwoners van Doenrade 
zijn allemaal uitgenodigd om 
gratis aan de koffietafel deel 
te nemen als dank voor de 
geweldige medewerking bij de 
organisatie. Na de koffietafel 
zal het orkest ‘de Kaofblazers’ 

de dag langzaam tot een einde 
brengen zodat iedereen de dag 
erna fris en uitgeslapen is voor 
het ZLF.
Op zondag �6 juli is de dag 
van het federatiefeest. Vanaf 
��.00 uur is de ontvangst van 
de schutterijen, de officiële 
opening door burgemeester 
Frans Beckers van de gemeente 
Schinnen, voorzitter Jeu 
Smeets en gouverneur van 
Limburg, Leon Frissen, is om 
�3.00 uur.

Na het spelen van de volks-
liederen begint om �4.30 uur 
de optocht en de wedstrijden. 
Voor meer informatie over het 
ZLF, zie: www.zlf2006.nl

Feestterrein 
Het feestterrein aan de Zwarte 
Graaf is in totaal (inclusief de 
parkeerplaatsen) ruim �2 hec-
taren groot. De medewerking 
van de agrariërs is geweldig: 
grasvelden zijn aangelegd of 
opnieuw ingezaaid, weilanden 
zijn ter beschikking gesteld als 
parkeerplaatsen, het schoots-
veld was geen enkel probleem. 
Alles is tussen de organisatie 
en de betroffen agrariërs con-
tractueel vastgelegd. Hoewel 
er voldoende parkeerruimte is, 
worden de deelnemers en de 
bezoekers gevraagd om op tijd 
te komen. Doenrade is niet zo 
groot, goede doorstroming van 
verkeer is noodzakelijk.

Sponsoring
Voor de organisatie was het 
van belang zeker te zijn van 
een financiële afdekking 
vooraf, zodat er geen groot 
risico zou zijn. Men richtte een 
sponsorcommissie op die met 
gerichte acties en duidelijke 
sponsorpakketten aan de slag 
ging. Het resultaat mag er zijn. 
De organisatie is tevreden, 
de verwachtingen zijn nu al 

  Het ZLF in Doenrade is in 
aantocht.

Foto: Fred Vliegen, OLS 2005

 

  Het feestterrein voordat het als zodanig herkenbaar is.

  Omploegen en inzaaien.
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overtroffen. Naast 
de sponsorpakketten 
geeft de organisatie 
een feestkrant uit 
met een oplage van 
200.000 exemplaren, 
verspreidt men via 
de VVV-kantoren 
een flyer en de laat-
ste weken wordt er 
geworven via een 
radio- en tv-com-
mercial op L�.

Organisatie
Vanaf januari 2005 is 
een Stichting actief 
met de voorberei-
dingen van het ZLF. Was de 
vergaderfrequentie eerst één 
maal per maand, nu ligt het 
een stuk hoger. De stichting 
heeft een aantal werkgroepen 
ingesteld, die onder voorzit-
terschap van een lid van het 
stichtingsbestuur aan de slag 
zijn gegaan. Men telt zes werk-
groepen: technische zaken, PR 
en communicatie, financiën, 
schuttersaangelegenheden, 
sponsoring en amusement, 
verkeer en veiligheid.

Doenrade en 
vrijwilligers
Doenrade is een van de zes 
kerkdorpen, die de gemeente 
Schinnen vormen. Doenrade 

telt ongeveer �.�00 
inwoners, verspreid 
over 500 huizen. 
Er zullen tijdens de 
festiviteiten 500 vrij-
willigers werkzaam 
zijn, bijna allemaal 
uit eigen dorp. De 
overigen zijn familie 
en vrienden van de 
leden van schutterij 
St.-Michael. Een 
unieke prestatie die 
de gemeenschap 
Doenrade kenmerkt. 
Samen werken en 
samen feesten. ‘Het 
moet een volksfeest 

zijn en blijven’ is het motto in 
Doenrade. Ditmaal staan de 
schutters en de schutterswereld 

in het middelpunt. Doenrade 
zal op �6 juli uitbundig ver-
sierd zijn met vlaggen. Ook 
daar heeft de organisatie voor 
gezorgd.

Catering
De catering wordt verzorgd 
door eigen mensen. Ger 
Hansen uit Linne is er in 
samenwerking met de organi-
satie in geslaagd om voor de 
eerste keer Alfa bier te kunnen 
tappen tijdens zo’n groot feest. 
De organisatie is er trots op: 
Alfa is immers Schinnens bier! 

 Herman Hawinkels

  Burgemeester Beckers van 
Schinnen brengt met een druk 
op de knop de website on-line.

 

  Schutterijvoorzitter Lou 
Duijsens.

  Stuurgroepvoorzitter is wethouder Jeu Smeets, tevens voorzitter van 
de Stichting Limburgs Schutterstijdschrift.

  

  Een vrijwilligersprobleem is er in Doenrade niet. Alles voor de 
gemeenschap.                                               Foto: Fred Vliegen, OLS 2005

  Het trommel- en fluiterkorps, dat de schutterij voorafgaat. 
Foto: Fred Vliegen, OLS 2005
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In het Limburgs Schutterij Museum is een kleine 
wisselexpositie ingericht door de winnaar van het 
Oud-Limburgs Schuttersfeest (OLS), St.-Catharina 
uit Stramproy, ter voorbereiding op dit grootste 
schuttersfestijn. St.-Joris Wessem, de organisator van 
het OLS 2005, had een donatie voor het museum in 
petto. Tevens was er een verrassing voor een verdien-
stelijk medewerker van het museum, Coen Holthuysen.

Wisselexpositie Stramproy
Het winnaarshoekje is een 
van de vele initiatieven 
die door Frans Wolters als 
Federatiepresident en oud-
lid van het museumbestuur 

genomen is. De OLS-winnaar 
presenteert zich met een aantal 
specifieke attributen van zijn 
vereniging als aanloop naar 
het OLS en de organisator 
van het afgelopen jaar wordt 
eveneens uitgenodigd. En als 
dat laatste OLS goed verlopen 
is, dan springt er vaak ook wat 
af voor het museum. Zo ook 
in 2006. De nieuwe organisa-
tor St.-Catharina Stramproy 
maakte haar opwachting en 
zorgde voor de aankleding van 
de wisselexpositie met enkele 
vlaggen, Catharinabeeldje, 
boekjes en documentatie, 
foto’s en uniform met konin-
ginnekleed. Voorzitter van de 
stuurgroep Arnold Cruijssen 
refereerde aan feit dat het 

Schutterijmuseum eerder 
diverse jaren in Stramproy 
onderdak had gevonden en 
toonde zich bereid zijn bijdra-
ge aan het museum te leveren 
bij een geslaagd OLS.

Donatie van Wessem
Wessem blikt terug op een zeer 
fraai en warm OLS. Dat het 
ook nog iets had opgebracht, 
bewezen de vele donaties aan 
vrijwilligers en verenigingen 
die het schuttersfestijn organi-
satorisch mee op touw hadden 
gezet. Stuurgroepvoorzitter 
Tjeu Geurts onderstreepte het 
goede verloop en de betrok-
kenheid bij het museum door 
de overhandiging van een 
cheque van EU 2.500,- aan 

voorzitter Henk Vossen van de 
Stichting Limburgs Schutterij 
Museum, die zich blij ver-
rast toonde met dit bedrag en 
Wessem hartelijk dank zegde.

40 Jaar schutter
De nieuwe president van de 
OLS-Federatie, Jos Michels, 
had nog een verrassing in 
petto voor een verdienstelijk 
medewerker van het museum. 
Coen Holthuysen werd gelau-
werd voor zijn vele verdien-
sten op schuttersvlak. Hij was 
sinds �963 lid van schutterij 
St.-Antonius Tegelen, waar hij 
sinds �968 bestuurslid was en 
vele jaren, van �975 tot �999 
secretaris is geweest, enkele 
jaren in combinatie met het 
penningmeesterschap. Hij is 
diverse malen koning geweest 
(�970 en �978) en officier, 
hij speelde een grote rol bij 
de aanschaf van nieuwe uni-
formen en ontving eerder de 
erespeld van Sint Antonius 
(�98�). Tevens is hij secreta-
ris en commissielid van de 
gezamenlijke Tegelse schut-
terijen. Voor zijn verdiensten 
voor de schutterswereld is 
hij eerder opgenomen in de 
Edele Eedbroederschap van 
de Rode Leeuw van Limburg 
en de Heilige Sebastianus en 
bij de investituur van deze 
Orde verleent Coen elk jaar 
zijn diensten. Vanzelfsprekend 
heeft Coen Holthuysen ook 

nog eens grote verdiensten 
voor het Limburgs Schutterij 
Museum, waar hij de vrijwilli-
gers inplant en bij de beheers-
groep onder leiding van Harry 
Thissen mee organiseert. Hij 
werd thans onderscheiden met 
de gouden medaille van de 
OLS-Federatie.

Stramproy exposeert in Schutterij Museum

Coen Holthuysen onderscheiden

  Organisator Stramproy, waar 
het museum eerder gevestigd 
was, bleek gecharmeerd van de 
nieuwe opzet van het museum. 
Stuurgroepvoorzitter Arnold 
Cruijssen bij zijn speech.

 

  Wessem presenteerde een 
fraaie cheque van EU 2.500,-. 
Links de Wessemse stuur-
groepvoorzitter Tjeu Geurts, 
rechts museumvoorzitter Henk 
Vossen.

 

  Coen Holthuysen werd door 
OLS-president Jos Michels ver-
rast met de Federatiemedaille. 
Bij gelegenheid van de lint-
jesregen 2006 ontving hij 
bovendien een koninklijke 
onderscheiding.



Succesvol jaar
Het Limburgs Schutterij 
Museum blikt terug op een 
jaar waarin een wisselexpo-
sitie werd gerealiseerd over 
de plotseling overleden Frans 
Wolters, president van de OLS-
Federatie. Voor het documen-
tatiecentrum, waar het muse-
um aan werkt, waren diverse 
boeken gelegateerd. Ook is er 
bij de ingang een boekenstand 
ingericht, waar liefhebbers van 
de schutterslectuur terecht 
kunnen. Behalve diverse jubi-
leumboeken van schutterijen 
wordt hier ook het Limburgs 
Schutterstijdschrift aangebo-
den.

  Luc Wolters
Foto’s: Luc Wolters

  Met man en macht werd door Stramroy het winnaarshoekje ingericht.
 

Boekenaanbod Limburgs 
Schutterij Museum

Limburgs Schutterstijdschrift:
Los nummer lopende jaargang  3,-
Los nummer ouder dan � jaar  �,-

Jubileumboeken:
St.-Joris Wessem  5,-
�00 jr St.-Nicolaas Heythuysen �98�  3,-
St.-Hubertus Beringe  5,-
Bussen Schutten Neer 475 jr  3,-
St.-Anna Merum 40 jr  3,-
St.-Sebastianus Eys 475 jr  5,-
St.-George Simpelveld 555 jr  5,-
St.-Antonius Tegelen 475 jr  3,-

Divers:
40 jr OLS-Federatie �977  2,-
50 jr OLS-Federatie �987  2,-
Schutterswezen kanton Weert  2,50
Bondsfeest Amstenrade �987  �,-
Sticker jubileum Horn �983  0,20
KRO Studio van juli �986 met grote aan-
kondiging van het OLS in Stramproy 
[diverse foto’s]  2,50

OLS-boekjes:
Niel bij As �989  �,-
Schaesberg �990  �,-
Opglabbeek 2004  �,-

Het aanbod geldt zolang de voorraad strekt.
Wilt u uw boeken aan het Limburgs 
Schutterij Museum afstaan of ze via het 
museum aanbieden, neem dan contact op 
met conservator Luc Wolters, 045-5442585, 
e-mail luc.wolters@hetnet.nl

Bruiklenen en legaten Museum

Het Limburgs Schutterij 
Museum heeft in de afgelopen tijd twee bij-
zondere legaten ontvangen, die een waarde-
volle aanvulling voor de collectie en voor de 
schuttersdocumentatie bevatten.

Frans Wolters,
president OLS-Federatie liet het museum 
zijn generaalsuniform na, bestaande uit een 
compleet uniform (jas, broek) met steek 
en pluim in koffer, oranje riem, sabel in 
schede aan draagriem, schoenen met sporen, 
tweedeling overjas, alsmede de ontwerpteke-
ningen voor dit uniform door wijlen Frans 
Smits sr.
Een sfeerimpressie (kunstwerk) van het OLS
Een gravure van het logo van het OLS 
Grathem (Kelpen-Oler, �956)

Tevens heeft hij de schuttersdocumenta-
tie verrijkt met de volgende nalatenschap 
(legaat):
Limburgs Schutterstijdschrift, ingebonden 
jaargangen, nummers � t/m 57, in zes delen.
Jubileumboeken van schuttersbonden: De 
Gouden Guld, Maas en Kempen (50 jr).
Jubileumboeken van schutterijen: St.-
Catharina Stramproy (500 jr), St.-Martinus 
Kessenich (400 jr), St.-Michaël Ool 
(�00 jr), St.-Jan Grubbenvorst (�00 jr), 
St.-Urbanus Belfeld (350 jr), St.-Anna 
Merum (40 jr), St.-Hubertus Beringe 
(75 jr), Schutterstraditie Horst (500 jr), 
Akkermansgilde, St.-Sebastiaan Schimmert 
(�999), St.-Margaretha Ittervoort (500 jr).
Boeken over het OLS: Voerendaal (�979) en 
Reuver (�998).
OLS-gidsen van Kinrooi (�97�), Beesel 
(�982), Kaulille (�997), Kinrooi (�998), 
Reuver (�999), Baarlo (2000), Boshoven 

(200�), Ellikom (2002), Kessenich (2003) en 
Opglabbeek (2004).
LDS-gidsen van Sint Huibrechtslille (�999) 
en Molenbeersel (200�).
EGS-gids van Garrel (2000).
Video’s (VHS) van het OLS Reuver (�998), 
OLS Baarlo (2000), OLS Boshoven (200�) 
en de keizersinstallatie Horn (�999). DVD 
van het OLS Opglabbeek (2004).
Diversen: Peter Trecpoelfeesten (Beek �992); 
Jan Tooriaans, Het Vendel; Sebastianus 
Pilgerbuch (�998); A.G. van Dalen, Onze 
Schutterij. Gelderland (�977); 40 jaar OLS-
Federatie (�977); Vriendengroet Bèr van 
Hoef en Jan Kessels EMM; Draaksteken 
Beesel (�995); Landjuweel Zevenaar/
Babberich (2002) en Tijdschrift Federatie 
van Vlaamse Historische Schuttersgilden 
(sept. 2002).
 
Fried Schrijvers,
oud-secretaris OLS-Federatie, heeft het vol-
gende legaat aan boeken nagelaten:
Jubileumboeken van schuttersbonden: De 
Gouden Guld.
Jubileumboeken van schutterijen: St.-Joris 
Wessem (400 jr).
Boeken over het OLS: Voerendaal (�995). 
OLS-gidsen van Eys (�983), Ellikom (2002) 
en Kessenich (2003).
Diversen: Alfons Ising, Met vliegend vaan-
del en slaande trom (�986) en De Paus in 
Limburg (mei �985, uitgave De Limburger).

Uw bijdragen?
Heeft u ook nog bijdragen voor de schut-
tersdocumentatie – zoals bijvoorbeeld boe-
ken, tijdschriften, foto’s, archieven etc. - laat 
u het dan even weten aan de conservator 
Luc Wolters, 045-5442585,  
e-mail luc.wolters@hetnet.nl
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EST 2006 Bernheze
Aan de vier schuttersgilden 
die de gemeente Bernheze rijk 
is, valt de eer te beurt om in 
het jaar 2006 het vijftiende 
Europees Schutters Treffen te 
organiseren. Daarmee komt 
het gildenwezen weer eens 
uitgebreid in de belangstelling 
te staan. Een belangstelling 

die het verdient. De huidige 
schuttersgilden vertegenwoor-
digen namelijk een aloude 
traditie. Zij ontstonden in de 
Middeleeuwen en dienden ver-
schillende doelen. Een van die 
doelen was het beschermen en 
verdedigen van de eigen woon-
plaats en gemeenschap tegen 
struikrovers, dieven en bin-
nenvallende legers. Daarnaast 
hadden zij tot doel elkaar 
onderlinge hulp en bijstand 
te verlenen, de maaltijd te 
vieren (te teren) en de wapens 
te hanteren ter vermaak. 
Bovendien luisterden zij met 

hun aanwezigheid bepaalde 
kerkelijke en wereldlijke 
gebeurtenissen op. Natuurlijk 
hebben de gilden thans geen 
militaire of politionele taken 
meer. Maar onderlinge broe-
derschap is ook nu nog een 
hoog goed binnen de gilden. 
Evenals onderlinge competitie 
bij het schieten met geweer of 

kruisboog of andere sportieve 
bezigheden, zoals vendelen en 
trommelen. En ook nu nog 
zijn de gilden betrokken bij 
het opluisteren van kerkelijke 
of wereldlijke gebeurtenissen. 
Schuttersgilden ontmoeten 
elkaar meerdere keren per jaar 
bij regionale en bovenregio-
nale wedstrijden in geweer- en 
kruisboogschieten, vendel-
zwaaien, trommen en jeu de 
boules. Bij speciale gelegen-
heden wordt in Brabant een 
‘landjuweel’ georganiseerd, 
een groots feestelijk en kleur-
rijk evenement van optrek-
kende schuttersgilden uit heel 
Brabant. Zo’n landjuweel 
wordt eens in de zeven jaar 
georganiseerd. 

Het Europees Schutters Treffen in Bernheze
op 25, 26 en 27 augustus 2006 
‘t Europees Schutters Treffen 2006 (EST) in een groene 
gemeente en rond een oud kasteel. De gilden vormen 
een prachtig en kleurrijk plaatje. Met onze historische 
kostuums, diepklinkende trommen en wapperende 
vaandels laten wij oude tijden telkens weer op onze 
eigen manier herleven. Ook zijn wij als gilden geworteld 
in het platteland. Daarom zijn wij, de vier gilden uit 
Bernheze, er trots op u te mogen ontvangen in de 
landelijke omgeving van onze groene gemeente, rond 
het oude, pas gerestaureerde, kasteel van Heeswijk. 
Eens logeerde hier de Franse Zonnekoning Lodewijk 
XIV, nu kunt u er te gast zijn. Wij zijn als gilden tevens 
een symbool van saamhorigheid en gemeenschapszin. 
Daarom is het goed dat er in 2006 weer een EST is en dat 
wij dat kunnen organiseren in de historische omgeving 
van het kasteel Heeswijk. Wij zien er naar uit u allen te 
mogen ontvangen, om samen met u een succes te maken 
van het Europees treffen op 25-26 en 27 augustus 2006. 

  Het kasteel van Heeswijk vormt het decor van het Europees 
Schutterstreffen in Bernheze.

  De contracten worden gete-
kend. Rechts stuurgroepvoor-
zitter Ben Cornelissen.

 



Limburgs Schutterstijdschrift 71 Juni 2006�7

Veel schutters en 
bezoekers verwacht
Schuttersgilden komen in 
vele West-Europese landen 
voor. Eenmaal in de drie 
jaar ontmoeten zij elkaar 
internationaal tijdens het 
EST. De organisatie van het 
EST in augustus 2006, dat 
in Nederland plaatsvindt, 
is toegewezen aan de vier 
Bernhezer gilden. Een eervolle 
opdracht want het organise-
ren van een evenement van 
deze omvang is voorwaar geen 
sinecure. Er worden onge-
veer 300 gilden verwacht die 
onder meer afkomstig zijn uit 
Polen, Duitsland, Oostenrijk, 
België, Denemarken, Frankrijk 
en Zwitserland. Met daarbij 
gevoegd de Nederlandse gil-
den, die ongetwijfeld in groten 
getale aanwezig zullen zijn, 
wordt op circa �0.000 gilden-
zusters en -broeders gerekend. 
Reken daarbij nog de meeko-
mende ‘achterban’ en publiek, 
dan kunnen circa 30.000 toe-
schouwers verwacht worden. 

De voorbereidingen van dit 
Europees Gildentreffen zijn 
reeds in volle gang. Er is een 
Stichting gevormd genaamd 
Stichting Europees Schutters 
Treffen 2006 bestaande uit 
negen leden van de vier gilden 
met aan het hoofd een onaf-
hankelijke voorzitter. De stich-
ting heeft een aantal werkgroe-
pen geformeerd voor het ter 
hand nemen van de vele acti-
viteiten die uit de organisatie 
voortvloeien.

Decor van Kasteel 
Heeswijk
De activiteiten vinden plaats 
in Heeswijk. Het historische 
kasteel Heeswijk vormt het 
schilderachtige decor voor de 
diverse programmaonderde-
len. Het programma ziet er in 
principe als volgt uit: 
• Op vrijdag 25 augustus 
wordt het evenement geopend 
door het hijsen van de vlaggen 
van alle deelnemende landen. 
Dit wordt een uniek schouw-
spel met veel ceremonieel en 
een wervelende show. 
• Zaterdag 26 augustus ont-

brandt de strijd om de titel 
‘Europees Schutterskoning’. 
Er wordt geschoten met het 
geweer op een houten vogel. 
Aan deze wedstrijd nemen 300 
à 325 schutterskoningen deel. 
De kroning van de Europese 
koning zal plaatsvinden in een 
pontificale Hoogmis aan het 
einde van de dag. Daarnaast 
worden er op die zaterdag 
ook wedstrijden gehouden in 
geweerschieten, vendelzwaaien 
en trommelen. 
• Op zondag 27 augustus ver-
zamelen alle gilden zich voor 

de optocht. Dit is het culturele 
hoogtepunt van dit gildentref-
fen. Het wordt een kleurrijk 
feest van prachtig uitgedoste 
gildenzusters en -broeders, die 
met vliegend vaandel en slaan-
de trom door het centrum van 
Heeswijk trekken, op weg naar 
het eindpunt van de tocht: 
kasteel Heeswijk. Op het wed-
strijdterrein voor het kasteel 
wordt de optocht afgesloten 
met een gezamenlijke opmars 
van de Brabantse gilden. Alle 
Brabantse gilden trekken dan 
in een lijn over het wedstrijd-
terrein, onvergetelijk. 
Al met al is dit vijftiende 
Europees Schutterstreffen 
een unieke gebeurtenis en 
een mooie gelegenheid om 
Bernheze en Noord-Brabant 
te promoten. De organisatie 
wil met dit EST het sociale 
kapitaal (broederschap en 

  Het briefhoofd met de wapens.
 

  Koning Nico van Zutphen en 
jeugdkoning Otto van Bouw-
dijk Bastiaanse van Dinther.   St.-Barbara Dinther is een van de vier organiserende gilden.

  De tamboers van het gilde van Dinther. Behalve tamboers beschikt 
het gilde ook over bazuinblazers.
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dienstbaarheid) van de gilden 
in Brabant uitdragen.

Expositie
Een tentoonstellingscommissie 
werkt voorts aan een exposi-
tie over het schutterswezen, 
meer in het bijzonder over de 
motivatie en redenen waarom 
gildebroeders of schutters lid 
worden van hun vereniging 
en dit ook blijven. Het wordt 
een tentoonstelling waar iets 
valt te beleven en waar actief 
aan kan worden deelgenomen. 
De expositie vindt tijdens het 
EST plaats in het koetshuis 
van het kasteel Heeswijk en is 
gratis toegankelijk. Uitgebreide 
informatie over de tentoon-
stelling en het onderzoek 
naar het ‘sociaal kapitaal’ 
van de Brabantse gilden 
vindt u terug op de website 
www.hetjaar2006.nl . Deze 

site is in het leven geroepen in 
het kader van ‘2006 Jaar van 
Historische Schuttersgilden’.

Goede doelen
De EGS en het EST beogen 
naast de activiteiten voor de 
Europese schutters ook een 
sociale en maatschappelijke 
opdracht te vervullen. Hiertoe 
worden voor elk Europees 
schutterstreffen een of meer-
dere charitatieve doelen uit-
gezocht, die bij gelegenheid 
van het EST ondersteuning 
ontvangen. Deelnemers, gil-
den, schutterijen en alle andere 
betrokkenen zijn van harte 
uitgenodigd aan deze goede 
doelen een bijdrage te done-
ren. In 2006 worden de vol-
gende twee stichtingen onder-
steund, namelijk Stichting 
Samenwerking Bernheze-
Kobylin en Stichting Medisch 

Werk Mumbai. De beide stich-
tingen willen we graag aan u 
voorstellen en van harte in uw 
aandacht aanbevelen.

Actie voor het 
Poolse Kobylin
De missie en ambitie van 
‘Bernheze-Kobylin’ zijn als 
volgt. Kobylin is gelegen in 

centraal Polen tussen 
de plaatsen Poznan 
en Wroclaw (het 
vroegere Breslau) 
en heeft ongeveer 
8.000 inwoners. 
Het bestaat uit 
niet minder dan 
23 dorpjes met als 
centrale plaats het 
stadje Kobylin. De 
streek is overwe-
gend agrarisch; er 
is weinig industri-
ele bedrijvigheid. 
De belangrijkste 
werkgever is een 
Nederlandse onder-
neming, Bolsius uit 
Schijndel met circa 
250 tot 300 werk-
nemers. Het werk-
loosheidspercentage 

  Hoofdman Jan Schakenraad 
van het gilde uit Heeswijk.

 

  St.-Willibrordusgilde Heeswijk, 
één van de organisatoren.

 

  Een tamboertje uit Heeswijk.

  De Heeswijkse vendeliers.
  Een gang naar de kerk hoort er 

bij elke festiviteit in Brabant bij.
  Heeswijk beschikt over een aantal  

vrouwelijke tamboertjes.

  Het koningspaar, Heeswijk.
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ligt tussen 25 en 30 % van de 
beroepsbevolking. Er is sprake 
van schrijnende armoede. De 
stichting heeft in Kobylin al 
diverse projecten tot stand 
gebracht, waaronder een 
waterleidingproject, inrichting 
van basisscholen, verharding 
van speelplaatsen, hulpgoede-
renzendingen van onder meer 
sanitair. Voorts kleding en 
schoeisel, ziekenhuisbenodigd-
heden, onderwijsmateriaal, 
kerstpakketten alsmede uitwis-
selingen van sportverenigin-
gen, muziekgezelschappen, een 
medisch team en verschillende 
agrarische organisaties en het 
bemiddelen bij het vinden 
van stageplaatsen. Thans wil 

men een bijdrage leveren bij 
het realiseren van een reva-
lidatiecentrum in Tagewniki 
(gemeente Poznan). Hiertoe 
moet een school gerenoveerd 
en verbouwd worden en ver-
volgens worden ingericht. In 
het centrum wordt tevens een 
dagverblijf voor meervoudig 
gehandicapten ingericht. We 
willen de gemeente Kobylin 
graag behulpzaam zijn bij de 
inrichting en de financiering 
hiervan. Belangstellenden, 
particulieren, schutterijen of 

gilden, die een donatie wil-
len doen of die de opbrengst 
van een inzamelingsactie voor 
deze doelen willen bestem-
men, kunnen dit storten op 
onderstaand banknummer: 
Rabobank nr: ���6.43.236: 
Stichting EST 2006 inzake 
Bernheze Kobylin-Polen. Bij 
voorbaat hartelijk dank! 

Medisch werk Mumbai, 
India
Het doel van de stichting 
Medisch Werk Mumbai is 

financiële en adviserende 
ondersteuning voor klein-
schalige medische projecten 
in India. Doelgroep is het 
kwetsbare en kansloze deel 
van de bevolking, dat door 
het ontbreken van een sociaal-
medisch vangnet in de ver-
drukking zit. Vooral de Indiase 
jongeren en ouderen hebben 
onze aandacht. Meestal parti-
ciperen we in bestaande medi-
sche projecten die opgezet zijn 
door de lokale bevolking, al 
dan niet op religieuze basis. 
De lokale organisaties krijgen 
adviezen en geld. Veel aan-
dacht gaat uit naar voorlich-
ting en preventie. Deze werk-

  Hoofdman Maarten Hoefs van 
Vorstenbosch.

 

  Gilde HH. Antonius en 
Catharina Nistelrode, één van 
de vier organiserende gilden, 
op de trappen van de stan-
daardmolen.

  Het gilde St.-Antonius Abt 
Vorstenbosch is de vierde van 
de organiserende gilden.

 

    Hoogmis met als hoofdcelebrant bisschop Muskens van Breda. Rechts van hem pastoor Mutsaerts, mode-
rator van het OLS. Geheel rechts het vaandel van de EGS.
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wijze biedt de beste garantie 
voor support van de lokale 
bevolking. Zo ondersteunen 
wij tbc-kliniekjes in Indara en 
Mirpur UP in Noord India, 
een project met typisch huis-
artsenzorg op het platteland 
van Tamil Nadu in Zuid India 
en zijn we recent gestart met 
een sociaal-medisch zorgpro-
ject voor aids-patiënten in 
Indore en een dispensary met 
medische zorg voor straatkin-
deren in Bangalore. 
De tbc-kliniekjes steunen 
we met gelden voor onder 
meer de exploitatie, voor 
aanschaf van medicijnen, 
instrumenten en vervoermid-
delen. Mede door armoede en 
slechte voeding blijft tbc zich 
in Noord-India verspreiden 
(Uttar Pradesh is de armste en 
meest overbevolkte deelstaat 
van India). In december 2004 
bezochten we de steengroeven 
in Bangalore en dorpen op 
het platteland van Gulbarga 
(Noord Karnatak) voor het 
opzetten van medische zorg. 
De mensen daar leven onder 
mensonterende toestanden, 
verstoken van enige medische 
zorg. Het project voor aids-
patiënten in Indore behelst 
medische en sociale zorg voor 

de patiënten, maar ook voor 
hun gezinnen en vaak als wees 
achterblijvende kinderen. 
Armoede en werkeloosheid 
bevorderen het verspreiden 
van de ziekte. Het is dikwijls 
het probleem van een com-
pleet gezin: vier of vijf posi-
tieve HIV patiënten in één 
gezin is geen uitzondering! 
Medicijnen zijn voor de arme 
aids-patiënten onbetaalbaar.
Één à twee maal per jaar 
bezoeken we de projecten 
voor een goed inzicht in de 
besteding van de gelden. Ons 
laatste bezoek aan India was in 
november 2005. Door contrac-
ten af te sluiten met weder-
zijdse verplichtingen, zoals een 
regelmatige verslaggeving, en 
door de lijnen zo kort moge-
lijk te houden, streven we naar 
optimale besteding van de gel-
den. Belangstellenden, schut-

terijen en gilden die willen 
doneren of voor dit doel willen 
inzamelen, kunnen dit storten 
op Rabobank nr: ���6.43.228: 
Stichting EST 2006 inzake 
Bernheze-Mumbai-India. 
Bij voorbaat hartelijk dank, 
namens de stichting, Carlo en 
Trees van de Bilt-Uil.

De Europese 
Gemeenschap van 
Schuttersgilden
De Europese Gemeenschap 
van Schuttersgilden (EGS) is 
de overkoepelende organisatie 
van alle schuttersgilden in 
europa. Het is de spreekbuis 
van 25 federaties en bonden 
uit �2 verschillende landen. In 
dit verbond zijn ruim 3.000 
verenigingen bijeen gebracht. 
Met een achterban van meer 
dan zes miljoen gildenbroe-
ders en -zusters. Reeds lang 
voor de politieke eenwording 
van Europa, is het de schut-
tersgilden gelukt om een 
grondige samenwerking aan te 
gaan. Dat was reeds in �955. 
Aanvankelijk op bescheiden 
schaal, maar alras groeide 
de koepelorganisatie uit tot 
een niet meer weg te denken 
platform binnen de Europese 
Gemeenschap. Opmerkelijk 
is ook, dat vóór de politieke 
ontsluiting van Oost-Europa, 
in �989 een schuttersgilde uit 
Polen toetrad tot de organisa-
tie. Hierdoor werd de EGS een 
van de eerste maatschappelijke 
organisaties die de deur naar 
het oosten opende.
Indachtig de leuze van de 

Nederlandse schuttersgilden 
en schutterijen (voor God, 
Koningin en Vaderland), ont-
moeten de Europeanen elkaar 
regelmatig. Hoogtepunt vormt 
het driejaarlijkse EST. Bij die 
gelegenheid wordt in een spor-
tieve strijd beslist wie de nieu-
we Europese koning wordt. 
Zo’n �0.000 schuttersgildenle-
den ontmoeten elkaar. Het is 
een heus verbroederingsfeest 
van alle nationaliteiten. In 
2006 vindt het EST plaats in 
Heeswijk gemeente Bernheze. 
Een goede gelegenheid om de 
provincie internationaal op de 
kaart te zetten. En aan te geven 
waarom en hoe de schutters-
gilden in Zuid-Nederland zijn 
ontstaan. Hiervoor gaan we 
terug naar de Middeleeuwen, 
toen er in sociaal opzicht 
weinig tot niets geregeld was. 
Eerst als kerkelijke broeder-
schap, later als gilde, schut-
terij of burgerwacht. De taken 
waren daarom zeer uitlopend: 
van bescherming van de kerk 
en de huizen van de inwoners 
van een plaats (‘voor auter 
en heerd’), het begraven van 
bewoners, bewaken van brand-
veiligheid en het functioneren 
als politieagent. Vandaag de 
dag hebben de gildenbroeders 
en -zusters, alsmede schut-
ters deze kerntaken nog steeds 
diep in hun hart en willen die 
uitdragen en overdragen op 
nieuwe generaties. Op plaat-
selijk, nationaal en Europees 
niveau. Door de jaren heen, 
heeft de EGS aanzien ver-
worven. Zo kan het bestuur 

  Het EST ondersteunt de 
Stichting Medisch Werk 
Mumbai in India.

  

  Bovendien gaat ondersteuning naar het Poolse 
Kobylin. Hier een pakjesavond voor de kinderen.

  De pakjes met kleine verrassingen worden ver-
stouwd voor een rit naar een arme Poolse streek.
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makkelijk aan tafel schuiven 
bij het Europees Parlement 
en gaat de rode loper uit bij 
bestuurders als een delegatie 
van de EGS arriveert. Om de 
verbintenis van alle Europese 
gildenbroeders en -zusters met 
de kerk in Rome te onderstre-
pen is opgericht de Orde van 
de H. Sebastiaan in Europa. 
Grootmeester van deze Orde 
is Zijne Keizerlijke Hoogheid 
aartshertog dr. Otto von 
Habsburg. 

Informatie betreffende het 
Europese Schutters Treffen 
2006 kunt u krijgen via: 
Secretariaat EST 2006
Abt van de Venstraat 30
5473DC Heeswijk-Dinther
Nederland 
info@est2006.nl 
www.est2006.nl

  Sinds Bernheze de organisatie van het EST ter hand heeft genomen 
wordt dit grootse Europese schutterstreffen gepromoot, bijvoorbeeld 
met een stand.

  Spoedoverleg bij de organisa-
tie. Het EST komt dichterbij.

 

  
Ter voorbereiding op het EST hebben de vier Bernhezer 

gilden uiteraard deelgenomen aan het gouden jubileum-
feest van de Europese Schuttersfederatie, dat in 2005 in 

Mayen (D.) gehouden werd.

Programma 
Vrijdag 25 augustus 2006
09.00 uur  Zitting Presidium EGS en van het Ordenkapittel 

van de Ridderorde van de Heilige Sebastianus in 
Europa in Kasteel Heeswijk 

�3.30 uur  Zitting van het Generaalkapittel van de Heilige 
Sebastianus in Europa in kasteel Heeswijk

�4.00 uur  Openbare zitting van het Generaalkapittel van de 
Heilige Sebastianus in Europa in kasteel Heeswijk

�6.00 uur  Pontificale Heilige mis met investituur van de 
Ridderorde van de Heilige Sebastianus in Europa 
in het natuurtheater “De Kersouwe” 

�8.30 uur  Opening met vlaggenparade van het EST 2006 op 
het feestterrein

20.30 uur Herdenking overleden Europese Koning
2�.00 uur Aanvang feestavond

 
Zaterdag 26 augustus 2006 
�0.00 uur Aanvang wedstrijden
�0.00 uur Plenaire vergadering EGS in het kasteel
�2.00 uur  Aanvang Europees Koningsschieten  

op het feestterrein
�6.00 uur Einde wedstrijden
�7.30 uur  Opmars naar het natuurtheater voor de 

Kroningsmis
�8.00 uur  Aanvang Kroningsmis met installatie nieuwe 

Europese Koning en Prins
�9.30 uur Afmars naar het feestterrein
20.00 uur  Voorstellen van de nieuwe Europese Koning  

en Prins
20.�5 uur Prijsuitreiking van de diverse wedstrijden
2�.00 uur Aanvang Koningsbal

 
Zondag 27 augustus 2006
�0.00 uur Ontvangst genodigden op het kasteel
�2.30 uur  Aanvang grote optocht met aansluitend het defilé
�7.00 uur  Brabantse Opmars met vendelhulde en de 

officiële sluiting door de President van het 
EGS. Afsluiting met een slangendefilé door de 
Brabantse Gilden

�8.00 uur Prijsuitreiking wedstrijden
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In maart heeft in 
Beegden een bijzonder 
gedenkwaardige 
gebeurtenis 
plaatsgevonden. Voor 
het eerst sinds lange 
tijd heeft schutterij St.-
Sebastianusgilde weer een 
keizer in haar midden, 
namelijk, Frenk Goeden. 

Het keizerschap is - zoals de 
naam al doet vermoeden - 
een waardige titel binnen het 
schutterswezen en wordt enkel 
verkregen door het leveren 
van een uitzonderlijke pres-
tatie. Dit is vastgelegd in een 
reglement: om keizer te kun-
nen worden moet iemand drie 
achtereenvolgende jaren de 
koningsvogel afschieten of in 
totaal vijf keer koning worden 
van het gilde. Frenk wist maar 
liefst vijfmaal de koningsvogel 
omlaag te schieten namelijk 
in �99�, �996, 2002, 2003 en 
in 2005. En met deze prestatie 
mag hij zich volgens de regels 
van de schutterij nu keizer 
noemen. Keizer ben je voor het 
leven of je moet er vrijwillig 
afstand van doen, vermelden 
de regels van St.-Sebastianus. 

Over de vroegere schutterij 
van Beegden is weinig infor-
matie meer te vinden, maar 
door goed speurwerk van 
de voorzitter van de schut-
terij, Paul Pollaert, is er toch 
nog een leuk krantenbericht 
gevonden over een vroegere 
keizer uit Beegden, namelijk 

een artikel uit de Nieuwe 
Koerier 20 juni �895: Beegden, 
�9 juni: ‘Onze zomerkermis, 
weleens papkermis genoemd, 
omdat zij op Donderdag, 
Sacramentsdag begint, is weer 
netjes en stil gepasseerd. De 
grootste drukte bestaat op 
Vrijdag in het vogelschieten, 
even buiten het dorp. Daarbij 
heeft J. Knoops, zooals  trou-
wens te verwachten was, weer 
zijn goeden naam als schutter 
gehandhaafd. Hij was weer de 
held van de dag, de primus bij 
den wedstrijd en is den naam 
van Keizer waardig gebleven.’ 
Uit dit krantenartikel blijkt dat 
in die tijd Jan Knoops keizer 
van de schutterij was, maar 
wanneer hij dat is geworden, 
is niet bekend. Peter Joannes 
Knoops, Jan genaamd, werd 
geboren op 24 april �839 en 
overleed op 3 november �908.

Maar nu terug naar het heden: 
op zaterdag 25 maart 2006 was 
het eindelijk zo ver en werden 

Frenk en Tinie Goeden-van 
den Enden als keizerspaar van 
schutterij St.-Sebastianusgilde 
Beegden geïnstalleerd. Het 
feest begon om �8.00 uur met 
een kerkelijke inzegening in 
een door de schutterij fraai 
versierde St.-Martinuskerk te 
Beegden. Het keizerspaar nam 
plaats onder een prachtige 
kroon, gedrapeerd met grote 
banen stof naar de zijbeuken, 
in de kerkelijke kleuren wit 
en geel. Mooie bloemstukken 
gaven het geheel een keizerlijke 
uitstraling. Met het bekende 
tromgeroffel van het gilde 
trad het keizerspaar binnen. 
Voorganger van deze dienst 
was onze pastoor Pim Lenz en 
als ceremoniemeester trad de 
heer Har Derckx op. Voor de 

Keizerinstallatie Beegden

  Diverse keizers waren bij 
de installatie present. Vlnr.: 
Merum, Grevenbicht, Meijel, 
Born, Horn, Beegden, 
Sweikhuizen, Nattenhoven, 
Buchten en Hingen.

 

  Het nieuwe keizerspaar Frenk en Tinie Goeden-van den Enden  
uit Beegden.
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muzikale omlijsting zorgden 
harmonie Crescendo en man-
nenkoor de Zank, dat voor 
deze bijzondere gelegenheid 
speciale liederen had ingestu-
deerd. De keizerlijke attribu-
ten werden door de pastoor 
ingezegend, zoals het zilver, 
de degen en de steek. Voor 
Tinie werd een kroontje en 
een bloementuiltje ingezegend. 
Vervolgens werden deze stuk 
voor stuk aan het keizerspaar 
overhandigd. Beschermvrouwe 
Mieke van Soest bood de kei-
zer het zilver (de keizersbreuk) 
aan, voorzitter Jo Beeren van 
de MLSB bood degen aan en 
secretaris Jac van der Vorst 
van de OLS-federatie voorzag 
Frenk van zijn steek.
Het koningspaar Peter Tobben 
en Henny Savelkoul overhan-
digde de keizerin het kroontje 
en het bloementuiltje. Na 
ontvangst van dit alles legde 
Frenk Goeden zijn eed als 
keizer af met als voorspreker 
Jos Michels, president van de 
OLS-federatie. Hierbij wer-
den de volgende historische 
woorden gesproken: ‘Frenk 
Goeden, Keizer van schutterij 
St.-Sebastianusgilde te Beegden, 
belooft gij onder de zegen 

van de 
Heilige St.-
Sebastianus, jullie 
schutspatroon, meerderen te 
gehoorzamen aan hun wetten 
en voorstellen die u als Keizer 
zijn opgelegd en belooft gij 
vanuit uw functie, voor zover 
dat in uw vermogen ligt,alles 
te zullen doen tot welzijn van 
uw schutbroeders en voor een 
ongestoord voortbestaan van de 
schutterij?’

Met de hand op het schutters-
vaandel antwoordde de keizer: 
‘Ik, Frenk Goeden, Keizer van 
schutterij St.-Sebastianus te 
Beegden, beloof met al het-
geen in mijn vermogen ligt 

alle verplichtingen 
na te komen, die tot 

meerdere Eer en Glorie kunnen 
bijdragen aan de schutterij St.-
Sebastianusgilde te Beegden.’

Na deze plechtige installatie 
werd de dienst sfeervol voort-
gezet. De Zank bracht nog een 
voor de gelegenheid gecompo-
neerd keizerslied ten gehore. 
Tot slot speelde harmonie 
Crescendo het Limburgs 
volkslied en niet alleen de 
Zank maar alle aanwezigen 
zongen uit volle borst mee. 
Onderwijl verliet het keizer-
spaar met gevolg de kerk. Het 
keizerlijke gezelschap en de 
aanwezige genodigden, zoals 
acht keizers van andere vereni-
gingen, verlieten de kerk onder 
een erehaag van gildenleden 
en toog in optocht naar het 
gemeenschapshuis ‘Het Leuke’. 
Hier kreeg de huldiging van 
het keizerspaar een feestelijk 
vervolg met een drukbezochte 
receptie en aansluitend een 
heus keizersbal. De kroonluch-
ters in de zaal gaven het geheel 
een keizerlijke ambiance en 
de gasten waanden zich in 
heuse balzaal. Met deze fees-
telijkheden kunnen Frenk en 
Tinie en alle leden van het St.-
Sebastianusgilde terugkijken 
op een mooie gedenkwaardige 
en wellicht ook een historische 
dag. Want wie in Beegden 
maakt nu een keizerlijke hul-
diging mee? De laatste was 
immers ruim �00 jaar geleden.  

 Har Knoops

  Het keizerszilver,  
de nieuwe breuk.

 

  De installatie van het Beegdense keizerspaar vond plaats in een fraai versierde parochiekerk.
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Installatie keizer Dré Veugen, Grathem
Zaterdag 25 maart vond er een historische gebeurtenis 
plaats binnen de Grathemse gemeenschap. Dré 
Veugen (47) lid van schutterij St.-Severinus werd in 
de H. Severinuskerk officieel tot de derde keizer van 
de Grathemse schutterij geïnstalleerd. Voorafgegaan 
door harmonie St.-Agatha en schutterij St.-Petrus uit 
Kelpen-Oler arriveerde schutterij St.-Severinus met in 
hun midden de toekomstige keizer onder grote publieke 
belangstelling om 17.45 uur bij de kerk. Hier werd een 
erehaag gevormd door het schuttersgilde St.-Agatha uit 
Heeze (NB). Onder tromgeroffel en geflankeerd door de 
commandanten van Kelpen-Oler en Grathem, met door 
de marketentsters gedragen keizersattributen, te weten 
sabel, zilver en hoofddeksel (steek) betrad Dré Veugen 
de kerk. Naast het voltallige college van B&W van 
Heythuysen, beschermheer Raatjes, voorzitter B. Cox , 
alsmede een afvaardiging van de Kantonale Bond EMM, 
familie, vrienden en bekenden, waren ook vele collega 
schutters aanwezig.

Na een zeer plechtige eucharis-
tieviering, met medewerking 
van leden van de schutterij 
en gecelebreerd door deken 
Maessen en pater Sep, zegende 
de deken de keizersattribu-
ten alvorens deze werden 
overhandigd aan de nieuwe 
keizer. Namens schutterij St.-
Severinus  overhandigde voor-
zitter Coolen de nieuwe keizer 
het zilver en de sabel, burge-
meester Truyen reikte hem 
hoofddeksel aan. Na het spelen 
van het Wilhelmus door de 
harmonie legde de keizer zijn 
rechterhand op het schutters-
vaandel en nam de bondsvoor-
zitter de nieuwe keizer zijn 
gelofte af, die door de secreta-
ris werden vastgelegd voor het 
nageslacht. Met het spelen van 
het Limburgs Volkslied kwam 
een einde aan deze plechtige 
installatie. Tijdens het verlaten 
van de kerk werden saluut-
schoten gelost door de leden 
van schutterij St.-Catharina 
�480 uit Weert. Hierna ging 
het hele gezelschap naar zaal 
Geraats, waar de nieuwe keizer 
een receptie aangeboden werd. 
Naast de gebruikelijke woor-
delijke felicitaties door loco-
burgemeester Wagemans van 
Heythuysen en bondsvoorzit-
ter Cox, waren er ook muzi-
kale felicitaties die werden 
gebracht door de harmonie, 
drumband St.-Petrus Kelpen-
Oler en de drumband van St.-
Severinus Grathem. 

Na het ‘muzikale geweld’ 
volgden nog twee uur onaf-
gebroken handjes schudden 
van familie, vrienden, collega 
schutters en vrijwel de gehele 
Grathemse gemeenschap. 
Voor keizer Dré was het een 
geweldige installatie, getuige 
zijn commentaar: ‘ik ben spra-
keloos!’

Dré Veugen is bakker van 
beroep, getrouwd met Mia en 
ze hebben twee dochters. Hij is 
zijn loopbaan bij de schutterij 
in �969 begonnen als bord-
jesdrager. Omdat in die tijd 
bij schuttersfeesten de school-
jeugd de naambordjes tijdens 
een schuttersoptocht mocht 
dragen en er in Grathem een 
schuttersfeest werd georga-

  Dré Veugen tijdens zijn installatie tot keizer van  
schutterij St.-Severinus Grathem

  Keizersplaat uit 1872 van 
Johannes Verlinden, versierd 
met kroon, hart en rand.

  Keizersplaat uit 1875 van 
Lambert Winkelmolen, die 
op 17 mei het keizerschap 
behaalde.
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niseerd, was het een 
hele eer om als kleine 
jongen voorop te lopen 
voor een schutterij. Dré 
is toentertijd met het 
schuttersvirus besmet 
geraakt. In �97� werd 
hij ‘ingelijfd’ bij de 
drumband en kreeg hij 
een heus uniform. Na 
enkele jaren bekwaam-
de hij zich ook in het 
schieten. Zijn komst 
viel kennelijk in goede 
aarde want de bölkes 
die hij in het vizier 
kreeg sneuvelden. De 
schietresultaten gingen 
met sprongen vooruit, 
waardoor hij al snel 
opgenomen werd in het 
eerste zestal. De prestaties op 
de schuttersfeesten en vooral 
het OLS bevestigen zijn kwali-
teiten nog steeds. Jarenlang is 
hij commandant en sabeldra-
ger geweest van de vereniging 
en sinds �992 maakt hij deel 
uit van het bestuur. Ook zijn 
echtgenote is bij alles zeer 
nauw betrokken en is inmid-
dels al 25 jaar lid van St.-
Severinus.

De ‘daad’ van het keizer-
schap ligt weliswaar al enige 
tijd achter ons. In september 
2004 bood zich de gelegen-
heid dat Dré zich voor de 
vijfde maal (�979, �98�, �988, 
�996 en 2004) tot koning wist 
te schieten en dat hij door 
enkele leden erop attent werd 
gemaakt dat St.-Severinus 
nu een nieuwe keizer in hun 
midden had. Volgens het regle-
ment van de vereniging mag 
iemand zich keizer noemen 
als hij drie jaar achter elkaar 
of zich vijf maal tijdens zijn 
lidmaatschap tot koning weet 
te schieten. Lang heeft Dré 
niet na hoeven te denken toen 
men hem vroeg om keizer te 
worden, ondanks het feit dat 
dit ook veel verplichtingen 
met zich meebrengt, want de 
cultuur en de saamhorigheid, 
maar vooral het culturele erf-
goed waar de schutterijen deel 

van uitmaken wil Dré in stand 
houden en wat belangrijker 
is, overdragen aan een vol-
gende generatie. Wel heeft het 
de nieuwe keizer veel moeite 
gekost om de juiste ketting 
(keten) te vinden die hoort 
bij het keizerszilver. Na vele 

ontwerpen bekeken te 
hebben was er maar 
een ketting die aan zijn 
wensen kon voldoen 
namelijk een burge-
meestersketting. Omdat 
Grathem vroeger een 
zelfstandige gemeente 
was en thans onder de 
gemeente Heythuysen 
valt, ging er bij hem 
een lichtje branden 
en nam hij contact op 
met de burgemeester 
van Heythuysen wat er 
met de ambtsketen van 
Grathem was gebeurd. 
Na een aantal gesprek-
ken met het college van 
B&W heeft hij de oude 
ambtsketen voor het 

leven in bruikleen gekregen. 
En ‘geschenk’ waar Dré bijzon-
der trots op is.

De 400-jarige schutterij kent 
een rijke keizershistorie. 
In �872 was het Johannes 
Verlinden,  die de keizers titel 
voor zich op wist te eisen, 
drie jaar later was het evenwel 
opnieuw raak in Grathem, 

toen Lambert Winkelmolen 
deze titel wist te verwerven. 
Hun keizersplaten zijn nog 
steeds in het bezit van de 
schutterij en worden goed 
bewaard. Nu, �3� jaar later, is 
er weer een keizer bij de schut-
terij en dat heeft de schutterij 
en de gemeenschap Grathem 
geweten, want op zaterdag 
25 maart is Dré Veugen op 
indrukwekkende en feestelijke 
wijze als derde keizer van St.-
Severinus geïnstalleerd. Dré 
van harte gefeliciteerd

Aan het einde van deze lange 
receptie werden nog drie jubi-
larissen gehuldigd wegens hun 
25-jarig en 40-jarig lidmaat-
schap, namelijk mevrouw M. 
Veugen (echtgenote van de 
keizer) 25 jaar en de robij-
nen leden R. Schreurs en Th. 
Timmermans. Allen werden 
geprezen voor hun inzet en 
trouw aan de schutterij. Zij 
kregen de bondsinsigne opge-
speld door bondsvoorzitter 
Ben Cox.

 M. Timmermans EMM

  De drie jubilarissen vlnr. mevr. M. Veugen, echtgenote van de keizer, 
25 jaar lid en de heren R. Schreurs en Th. Timmermans, beiden 40 
jaar lid.                                                         Foto: St.-Severinus Grathem

  Lambert Winkelmolen, keizer 
sinds 1875.

 

 Adreswijzigingen:

Nieuwe bondssecretaris 
MLSB:
Ron Maessen
Het Schoor 8
60�9 EB Wessem
tel. 0475-562356
e-mail: 
ron.maessen@wanadoo.nl

Tijdelijk secretariaatsadres 
van St.-Jan Grubbenvorst: 
t.a.v. H. Relouw 
De Soom 28 
597� MA Grubbenvorst 
tel. 077-3663290
e-mail: 
hansenmonique@home.nl
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Als echte schuttersvriend kan het u bijna niet ontgaan 
zijn, schutterij St.-Salvius uit Limbricht viert dit jaar 
haar 750-jarig jubileumfeest. Nadat het jubeljaar op 
1 januari jongstleden is ingeluid door kamerschoten, 
die tot in de wijde omtrek te horen waren, werd 
het feest op 20 en 21 mei voortgezet. Toen werd het 
tweede bondsschuttersfeest van de bond St.-Gerardus 
door de Limbrichtse schutterij georganiseerd op 
het sportveldencomplex in de nabijheid van kasteel 
Limbricht.

Hoewel dit feest al een groot 
succes was, ligt de groot-
ste knaller van het jaar nog 
enkele maanden voor ons. Op 
zaterdag 2 september zal er in 
Limbricht een taptoe worden 
gepresenteerd van nationaal 
topniveau. Aan deze ‘taptoe 
Excellence’ werken onder-
staande korpsen mee: Oud-
leden Fanfarekorps Genie, 
Chr. Muziekvereniging Kunst 
en Genoegen, Floraband, 
Edelweiss Heerlen, METRO, 
Coriovallum Pipe Band, DVS 
en de Rijnmondband. In 
het voorprogramma zullen 
de fanfares en harmonieën 
uit de voormalige gemeente 
Limbricht in samenwerking 
met de drumband van de jubi-
lerende schutterij hun klanken 
ten gehore brengen. Kaarten 
voor deze unieke taptoe zijn 
te verkrijgen bij diverse lokale 
ondernemers en via onze web-
site: www.sintsalvius.nl 

Op zondag 3 september vindt 
er een Euregionaal schutters-
treffen plaats met medewer-
king van tot nu toe zeventien 
verenigingen. Inschrijving 
hiervoor is nog steeds moge-
lijk via 750@sintsalvius.nl 
of schriftelijk via het secre-
tariaat van St.-Salvius, 
Grasbroekstraat 6, 6�4� BW 
te Limbricht. Tijdens dit 
schutterstreffen zijn er diverse 

mooie prijzen te winnen met 
als absolute hoofdprijs een 
bedrag van EUR 750 voor de 
winnaar van onze schietwed-
strijd voor negentallen. Graag 
zien wij u tegemoet op één van 
onze activiteiten, tot ziens in 
Limbricht!
 
Nieuwe beschermheer 
voor St.-Salvius 
Limbricht
Op 3 oktober hebben de 
Limbrichtse schutters tijdens 
een bezoek aan haar woon-
plaats Oisterwijk afscheid 
genomen van hun bescherm-
vrouwe, jonkvrouw Van der 
Laan–Smits van Oyen, die 
wegens gezondheidsperikelen 
had aangegeven na 25 jaar te 
willen stoppen met haar func-

tie. Tijdens deze welgeslaagde 
dag, georganiseerd door de gil-
den St.-Sebastiaan en St.-Joris 
uit Oisterwijk en Heukelom, 
heeft de Limbrichtse schut-
terij enkele demonstraties 
gegeven op het dorpsplein 
en werden de schutters in de 
gelegenheid gesteld te schieten 
op Brabantse wijze. Met een 
handboog proberen het doel, 
bestaande uit een metalen 
plaatje, van een schietpaal af te 
schieten. Een opgave die door 
veel gerenommeerde schut-
ters makkelijker werd geacht 
dan het uiteindelijk bleek te 
zijn. Na deze lange dag werd 
de gehele schutterij inclusief 
haar aanhang door de schei-
dende beschermvrouw getrak-
teerd op een exclusief diner 

op het landgoed de Rosep in 
Oisterwijk.

De betrokkenheid van 
mevrouw Van der Laan met 
St.-Salvius wordt bekrachtigd 
door het feit dat zij niet wilde 
stoppen met haar functie 
voordat er in goed overleg een 
opvolger voor haar was gevon-
den. Daar van oudsher de heer 
van Limbricht, de eigenaar 
cq. bewoner van het dertiende 
eeuwse kasteel Limbricht, 
voorstaander was van schutte-
rij St.-Salvius en dat mevrouw 
Van der Laan haar grootmoe-
der, barones Michiels van 
Kessenich, opvolgde, heeft zij 
ervoor gezorgd dat op �8 juni 
aanstaande de heer Octaaf 
Regout zal worden geïnstal-
leerd als nieuwe beschermheer 
van schutterij St.-Salvius. 
De heer Regout is evenals 
mevrouw Van der Laan ver-
want aan de familie Michiels, 
de laatste adellijke eigenaren 
van kasteel Limbricht. Op �8 
juni, tijdens de dag van de 
sacramentsprocessie en het 
jaarlijks koningsvogelschieten 
zal de heer Regout tijdens een 
heilige Mis worden geïnstal-
leerd, waarna hij tot in de 
late uurtjes met de schutters 
dit jaarlijkse hoogtepunt zal 
mogen meebeleven.

 Frank Lebens

  De heer en mevrouw Van der Laan. Zij, een jonkvrouw Smits van 
Oyen, volgde haar grootmoeder barones Michiels van Kessenich op 
als beschermvrouwe van de Limbrichtse schutterij.

  Nieuwe beschermheer van de schutterij van Limbricht wordt de 
heer Octaaf Regout, die evenals zijn voorgangster verwant is aan de 
baronnen Michiels van Kessenich. Hier feliciteert dhr. Regout konin-
gin Mirjam Cloots tijdens het koningsvogelschieten 2005.

Taptoe ‘Excellence’ hoogtepunt 
tijdens jubileumjaar



Aankomst erepoort
Om �3.30 uur is de aankomst 
van Koningin Beatrix en 
Kroonprins Filip van België 
bij de toegangspoort van het 
OLS. Hier worden zij ont-
vangen door Commissaris 
van de Koningin L. Frissen 
en Gouverneur S. Stevaert. 
Zij zullen federatiepresident 
J. Michels en vice-president 
L. Litjens introduceren bij 
de vorsten en hen voor de 
verdere begeleiding aan hen 
toevertrouwen. Jos Michels zal 
enkele woorden tot de vorsten 
richten. Bij de poort zal aan de 
vorsten een ruikertje aangebo-
den worden en een vendelier 
van Stramproy zal een vendel-
hulde ten beste geven.

Door de erehaag
De president en vice-president 
van de OLS-federatie zullen 
de vorsten begeleiden naar de 
schietbomen. Zij zullen hiertoe 
door een haag van koningen, 
keizers, commandanten en 
vaandeldragers gaan. Aan de 

vaandeldra-
gers en ven-
deliers zal de 
gelegenheid 
geboden 
worden hun 
vaandels en 
vendels te 
spreiden, 
zodat Zijne 
Koninklijke 
Hoogheid 

de Prins en Hare Majesteit 
de Koningin hierover kun-
nen lopen. De stoet wordt 
voorafgegaan door een aantal 
bielemannen die de weg vrij 
maken.

Openingsschoten
Het koninklijk gezelschap zal 
zich begeven naar de schietbo-
men. Hier zullen de erescho-
ten gelost worden, waaraan 
Koningin Beatrix en Prins 
Filip, indien zij dit wensen, 

deel kunnen nemen. Namens 
de Federatie zal Jos Michels 
zijn ereschot verrichten, 
namens de overheid zal bur-
gemeester Niederer van Weert 
het bölke in het vizier nemen.

Wedstrijden 
feestterrein
Vervolgens zal door de erehaag 
terug worden gegaan naar het 
exercitieterrein, waarop diverse 

wedstrij-
den (zoals 
solisten, 
drumbands, 
vendelen, 
exercitie) 
plaatsvin-
den. Aan de 
hand hier-
van moeten 
de vorsten 
alvast een 
goed beeld 
krijgen wat 
de schutterij 
en het schut-
terswezen 
inhoudt. Dat 

het meer is dan schieten, dat er 
tal van wedstrijden zijn en het 
geheel bovendien een bijzon-
der historische grondslag heeft.

Korte ontvangst & 
expositie
Hierna zal het vorstelijk gezel-
schap om circa �4.�0 uur een 
tent bezoeken, waarin een 
tentoonstelling over het schut-
terswezen is ingericht. In deze 
tent zal onder het genot van 
een kop koffie en een stuk vla 
toelichting gegeven worden 
op de expositie en over het 
Limburgse schutterswezen. Bij 
deze gelegenheid zal een kleine 

ontvangst plaatsvinden, waar-
bij enkele personen uit bestuur 
van schutterij, federatie, over-
heid en kerk bij Koningin 
Beatrix en Prins Filip geïntro-
duceerd worden.

Defilé voor de Koningin
Na een kort oponthoud in de 
tent zal het koninklijk gezel-
schap zich omstreeks �4.30 
uur begeven naar de eretri-
bune voor het bekijken van 
de optocht en het afnemen 
van het defilé. Eerder stonden 
de eerste veertig schutterijen 
inmiddels gereed voor de 
optocht. Om �3.40 uur is het 
vertrek van de optocht (�0 
min. later dan normaal). Tegen 
de tijd dat de Majesteiten de 
eretribune bereiken – zo is 
de verwachting – zullen ook 
de eerste schutterijen uit de 
optocht hier arriveren. Mocht 
de optocht de plek van het 
defilé wat eerder bereiken, dan 
zal hier kort gewacht worden, 
totdat de Majesteiten op de tri-
bune hebben plaatsgenomen.

Koninklijk programma

Koningin Beatrix en Kroonprins Filip 
bezoeken het OLS in Stramproy

  Koningin Beatrix. 
 Copyright: RVD

 

  Kroonprins Filip is gehuwd 
met Mathilde d’Udekem 
d’Akoz.

 

  OLS-president Jos Michels is 
gastheer van de Koningin en 
de Prins.
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Wie had kunnen vermoeden dat een artikeltje in het 
Limburgs Schutterstijdschrift zo’n groots vervolg zou 
krijgen? In het septembernummer werd geopperd 
of het niet tijd werd voor koninklijke gasten bij het 
Oud-Limburgs Schuttersfeest. In 2006 is het immers 
honderd jaar geleden dat het OLS zijn naam kreeg. 
De organisatoren uit 1906 in Buggenum wilden 
hun schuttersfeest extra glans en kracht geven 
en zij ‘poneerden’ de merknaam Oud-Limburgs 
Schuttersfeest, die vandaag de dag nog in zwang is en 
in de afgekorte versie OLS furore heeft gemaakt als het 
Limburgse schuttersfeest bij uitstek.

Koninklijk bezoek aan honderdjarig OLS

Interesse van het Hof
Een ideale gelegenheid 
– zo oordeelde men aan het 
Nederlandse en Belgische 

hof – om het grote interesse 
van het Koninklijk Huis voor 
dit schuttersgebeuren ken-
baar te maken. De leden 

van het Hof vormen daar-
enboven de hoogst denk-
bare ‘afvaardiging’, namelijk 
Hare Majesteit Koningin 
Beatrix van Nederland en 
Zijne Koninklijke Hoogheid 
Kroonprins Filip van België. 
Hiermee mag het OLS en de 
Limburgse schutterswereld 
zich bijzonder vereerd voelen. 
Het OLS 2006 zal hiermee 
ongetwijfeld de boeken ingaan 
als het OLS van het koninklijk 
bezoek. Dat gepaard zal gaan 
met aandacht van de vorsten, 
met grote mediabelangstelling, 

met vele extra bezoekers en 
met diverse veiligheidsmaat-
regelen. Toch blijft dit het 
Oud-Limburgs Schuttersfeest, 
van, voor en door schutters. 
Dat is immers ook het evene-
ment dat Koningin Beatrix en 
kroonprins Filip in beeld wil-
len krijgen.
De eeuweling OLS heet onze 
vorsten welkom!

 L.W.

  De Nederlandse Koninklijke familie: Koningin Beatrix, Kroonprins 
Willem-Alexander, gehuwd met Maxima en hun oudste dochter 
Catharina-Amalia.                                                      Copyright: RVD

  De Belgische koning Albert II, die zijn hoge bescherming verleent aan 
het OLS, samen met zoon Filip met diens oudste dochter Elisabeth.

Foto: De Belgische Monarchie

Afscheid
Na enige tijd het defilé te heb-
ben afgenomen, zullen de 
vorsten afscheid nemen. De 
auto staat voor hen gereed 
nabij de tribune. De optocht 
wordt kort stil gezet. Er 
wordt afscheid genomen, de 
Koninklijke Hoogheden stap-
pen in en rijden weg door het 
volgen van de optochtroute. 
Hierna zal de optocht gewoon 
vervolgd vinden.

Koninklijke Expositie 
vrij toegankelijk
Na het bezoek van de 
Koninklijke Hoogheden is 
de tent, waarin de speciaal 
voor deze gelegenheid samen-
gestelde kleine expositie is 
opgesteld, vrij toegankelijk 
voor publiek. Hier wordt 
aandacht besteed aan de rijke 
historie van het Limburgse 
schutterswezen, de naam 
‘Oud-Limburgs Schuttersfeest’ 
die �00 jaar geleden werd geïn-
troduceerd en de band van de 

twee vorstenhuizen met het 
schutterswezen. Dit is tevens 
de stand waar het Limburgs 
Schutterij Museum, het 
Limburgs Schutterstijdschrift 
en de Vrienden van het 
Schutterswezen gepromoot 
worden. De expositietent staat 
tegenover de entreepoort van 
het OLS.

Nota bene: het programma is 
onder voorbehoud van moge-
lijke wijzigingen door organi-
satie of RVD.

  Burgemeester Niederer van 
Weert, waartoe Stramproy 
behoort.

Foto: Gemeente Weert
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Oproep in verband met het 
hoge Koninklijke bezoek aan 
het OLS 2006:

Kom op tijd!!
Schutterijen, schutters, maar 
ook de bezoekers: komt u allen 
op tijd! In verband met het 
hoge bezoek wordt een grote 
toeloop van bezoekers aan het 
OLS in Stramproy verwacht. 
Laat u niet verrassen door plot-
selinge drukte, maar kom ruim-
schoots op tijd naar Stramproy.

Voor verplaatsingen over 
het feestterrein tijdens het 
Koninklijk bezoek moet u vol-
doende tijd uittrekken; er kun-
nen onverwachte afzettingen 
staan of opstoppingen. Laat u 
niet verrassen.

Voor degenen die de erehaag 
bij de ontvangst van de Koning 
en Koningin mogen vormen, 
zorg dat u tijdig uw plek in 
de erehaag inneemt. Dit geldt 
enkel voor koningen, konings-
paren, keizers, keizersparen 
(geen hofdames of iets van dien 
aard), commandanten en vaan-
deldragers c.q. vendeliers. Let 
erop dat enkel de Koningin of 
de Kroonprins over uw vaandel 
lopen. Voor andere gezagsdra-
gers is deze eer niet weggelegd.
Volgt u te allen tijde de aanwij-
zingen van de politie of veilig-
heidsfunctionarissen op! Er zal 
vanzelfsprekend meer politie 
dan gewoonlijk voorhanden 
zijn.

Loopt u als vereniging opont-
houd op in optocht of bij 
andere onderdelen, laat u hier-
door niet uit het veld slaan. Er 
zal in de loop van de middag 
een mouw gepast worden aan 
onvoorzien oponthoud in het 
programma. Geef tekst en 
uitleg en blijf rustig en kalm. 
Een gehaast schutter schiet niet 
raak.

Sinds het ontstaan der 
schutterijen
Al in de Middeleeuwen heb-
ben vorsten belangstelling 
getoond voor de schutterijen. 
Herhaaldelijk waren zij hoge 
gasten bij het koningsvo-
gelschieten van de stede-
lijke schutterij, waarbij hen 
gewoonlijk de eer gegund werd 
om de vogel af te schieten. Zo 
weten we bijvoorbeeld van 
Jacoba van Beieren (�5e eeuw) 
en de aartshertogen Albrecht 
en Isabella (�7e eeuw), dat zij 
deelnamen aan de schutters-
wedstrijden. Uit de vorstelijke 
of stadhouderlijke families 
werden bovendien wel eens zil-
veren prijzen (bokaal of breuk) 
gedoneerd. In de loop van de 
�8e eeuw nam de belangstel-
ling voor de schutterij wat af, 
hoewel de schutterijen in de 
Republiek der Nederlanden tot 
reserve stadsleger waren geïn-
stitutionaliseerd.

Prijsmedailles
Deze draad pakte koning 
Willem I weer op: hij stelde 
de dienstdoende en rustende 
schutterijen in, die echter niets 
met de dorpsschutterijen van 
doen hebben. Koning Willem 
III bevorderde de elitaire 

handboogschuttersgezelschap-
pen en de weerbaarheidsver-
enigingen. Bij hun aanvraag 
voor koninklijke goedkeuring 
van de statuten werden diverse 
schutterijen als weerbaarheids-
korps erkend. In deze tijd liep 
de opkomst van het schutters-
feest parallel aan een grotere 
gehechtheid aan de vorsten-
huizen. Om de schuttersfeesten 
en de aldaar verleende prijzen 
meer glans te geven werd het 
Hof gevraagd een medaille 
met beeltenis van de Koning 
of Koningin ter beschikking te 
stellen van de winnaar. Aldus 
zijn veel erepenningen van de 
vorsten als prijsmedaille uitge-
reikt. Koning Albert I schonk 
in �925 bij gelegenheid van het 
Oud-Limburgs Schuttersfeest 
in Leveroy een wisselmedaille, 
die dus telkens van de oude 
winnaar aan de nieuwe prijs-
winnaar overhandigd werd. 
Dit was het begin van een 
blijvende betrokkenheid van 
de vorstenhuizen bij het grens-
overschrijdende schuttersfeest.

Hoge Bescherming in 
de jaren ‘70
In �959 bracht Koning 
Boudewijn een bezoek aan 
Nederlands Limburg en bekeek 

hij met 
Koningin 
Juliana 
en Prins 
Bernhard 
een waar 
schouw-
spel te 
Maastricht 
op het 
Vrijthof, 
waaraan tal 
van schut-
terijen, 

zelfs die van Kaulille (B.) 
deelnamen. De Limburgen 
troffen het in de jaren zeven-
tig met twee gouverneurs, 
die beiden zeer begaan waren 

met het schutterswezen. De 
heren Roppe (B.) en Van 
Rooy (Nl.) bewerkstelligden 
dat H.M. Koningin Juliana 
en Z.M. Koning Boudewijn 
het OLS-feest permanent 
en gezamenlijk onder hun 
hoge bescherming plaatsten. 
Sindsdien en beginnend met 
het OLS in Ubachsberg (�972) 
worden deze beschermheer 
en –vrouw en hun opvolgers 
Koningin Beatrix en Koning 
Albert II vanwege de hoge 
bescherming met foto in de 
feestgids van het OLS opgeno-
men. De schutterijen voelden 
zich vervolgens betrokken 
bij de koningshuizen. In 
september �973 waren de 
Limburgse schutterijen tot 
twee maal toe in Den Haag 
vertegenwoordigd, zowel voor 
het zilveren regeringsjubileum 
van Koningin Juliana als twee 
weken later voor Prinsjesdag 
voor het vormen van een ere-
haag. �976 Was het volgende 
kroonjaar: Koningin Juliana 
kwam naar Maastricht voor 
het openen van de universiteit 
en trof er een afvaardiging van 
de Limburgse schutterijen. 
Koning Boudewijn vierde in 
openluchtdomein Bokrijk zijn 
zilveren regeringsjubileum en 
hij liep een hele tijd rond met 
de nieuwe keten van de OLS-
president. Hij zag het schouw-
spel en defilé van de schutte-
rijen met groot interesse.

 Luc Wolters

Vorstelijke belangstelling

  Diverse eremedailles, die door 
de Nederlandse en Belgische 
vorsten ter beschikking van de 
winnaars van schuttersfeesten 
zijn gesteld.

Limburgs Schutterij Museum

  De door Koning Albert I in 
1925 bij gelegenheid van het 
OLS in Leveroy ter beschikking 
gestelde wisselmedaille was de 
aanzet voor een blijvende vor-
stelijke belangstelling.

Limburgs Schutterij Museum
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Het boek van de Arcense 
vrijgezellenschutterij is uit. 
Overlevering en beleving zijn 
geboekstaafd in diverse inter-
views. De publicatie maakt 
waar wat ze belooft: ‘300 jaar 
geleden werd in Arcen een 
bijzondere vereniging opge-
richt: schutterij Sint Petrus en 
Paulus. Een gilde voor vrij-
gezellen van �6 tot en met 34 
jaar, dat tot op de dag van van-
daag zijn gelijke 
niet 
kent in 
Limburg 
en daar-
buiten. 
Dit boek 
verschijnt 
ter gelegen-
heid van 
het derde 
eeuwfeest. 
De geschiedenis van het gilde 
wordt erin verteld. Niet met 

saaie cijfers en jaartallen, maar 
vooral aan de hand van inter-
views met mensen – van jong 
tot iets minder jong – die de 
Ârcese jongesellen een warm 
hart toedragen.’

Bijzonder boek
Het boek is evenals de schut-
terij bijzonder. De vereniging 
omdat ze generatie na gene-
ratie gevormd is door jon-

geman-
nen uit 
Arcen, 
die na 
hun 
trouwen 
of na 
hun 
34e jaar 
met het 
gilde 

moesten stoppen, maar 
het desalniettemin een zeer 
warm hart blijven toedragen 

en het boek omdat het juist 
die verknochtheid van een 
gemeenschap met haar eeu-
wenoude schuttersgilde op 
vrijgezellenbasis zo intens en 
persoonlijk beschrijft. Het is 
geen dor geschiedenisboekje, 
integendeel, generaties oud-
vrijgezellen verhalen over hun 
tijd bij de schutterij, over de 
beleving van tradities, over de 
betrokkenheid van het dorp. 
Het ophalen van de worst, 
maar ook wie ze gaat braden, 
de tradities krijgen door de 
individuele verhalen een per-
soonlijk tintje.

Jong en oud
Een stuk over de geschiede-
nis van de Arcense schutterij 
wordt gevolgd door veertien 
interviews van (oud-)leden uit 
diverse tijdvakken, een weerga-
ve van de oprichtingsakte, een 
lijst met koningen, een selec-
tie van het zilver, een groot 
aantal foto’s (vanaf �924), 
de vaandels etc. In Arcen is 
bovendien een ander gilde 
actief, het St.-Sebastianusgilde 
(‘De Oude Gild’). Dit gilde, 

waar getrouwde mannelijke 
Arcenaren, of vrijgezelle man-
nelijke Arcenaren vanaf 30 
jaar, lid van kunnen worden, is 
opgericht in �527. Van ouds-
her organiseert het jonge gilde 
voor de leden van het oude 
gilde op de eerste maandag na 
20 januari het jaarlijkse feest-
maal. Kortom: in Arcen is nog 
een jonggezellengilde actief, 
dat zijns gelijke in Nederland 
niet kent. In de loop der tijden 
hebben alle gilden, die even-
eens een dergelijke oorsprong 
kenden (zoals bijvoorbeeld 
ook St.-Petrus & Paulus 
Susteren en Echt) een veran-
dering doorgaan van vrijgezel-
lengilde naar algemene schut-
terij. Zo niet in Arcen. Alleen 
al daarom verdient dit gilde 
onze aandacht en steun. Het 
jubileumboek 300 jaar Ârcese 
Jongesellen is voor EU �2,50 
(exclusief verzendkosten) 
verkrijgbaar via de website 
www.schutterij300jaar.tk of 
bij Edward Cox – tel. 077-
473�340 of Paul Troost – tel. 
077-4733�95 (na �9 u.).
 Luc Wolters
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Vorstelijke titels
Behalve de belangrijkste titels 
van Koningin der Nederlanden 
of Kroonprins van België heb-
ben de Majesteiten die het OLS 
bezoeken nog diverse andere 
titels. Zo is Beatrix ook ‘her-
togin van Limburg’, hetgeen 
de band met de provincie(s) 
onderstreept, waarvan ze thans 
participeert in het schutters-
feest. Op zijn beurt is Filip 
tevens ‘hertog van Brabant’, 
wier steden samen met die uit 
het graafschap Vlaanderen in 
de dertiende eeuw de baker-
mat van het Noord-Europese 
schutterswezen vormden. Door 
hun gezamenlijke komst naar 
het OLS verenigen de vorsten 
dus een band met zowel het 
ontstaan van de schutterijen 
als met de Limburgse schut-
terijen in het bijzonder.

 L.W.

  Wapen van het hertogdom 
Brabant.

  Wapen van het hertogdom 
Limburg.

Minister Donner
Vanzelfsprekend komen vors-
ten niet alleen naar een groot 
evenement. Behalve veilig-
heidsfunctionarissen bevinden 
zich doorgaans ook enkele 
gezagsdragers in hun kielzog. 
Zo heeft mr. P.H. Donner, 
minister van Justitie (NL), zijn 
komst naar het OLS aange-
kondigd. De OLS-Federatie is 
hiermee zeer verheugd, want 
eindelijk is men in staat om in 
een persoonlijk gesprek en in 
de entourage van het grootste 
Limburgse schuttersfeest, te 
spreken met de minister die de 
schutters met zijn Circulaire 
Wapens en Munitie in een 
toch wel bijzonder knellend 
keurslijf dringt. Hij kan nu de 
zware buks met eigen ogen 
aanschouwen, hetgeen hem er 
hopelijk toe zal bewegen een 
uitzondering voor deze wijze 
van schieten te maken en de 

veroordeling tot de KNSA 
ongedaan te maken.

 L.W.

  Minister Donner is een wel-
kome gast om de Circulaire 
Wapens & Munitie aan te 
tippen.

Foto: Ministerie van Justitie

 

Voor u gelezen:

‘300 jaar Ârcese jongesellen’
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St.-Sebastianusviering bij Herkenbosch
De St.-Sebastianusviering is inmiddels uitgegroeid 
tot een van de belangrijke bijeenkomsten van onze 
vereniging waarbij de pastoor, de kapelaan, de leden van 
de Broederschap St.-Sebastianus en de ereleden en leden 
van verdiensten graag geziene gasten zijn. De Heilige 
Mis werd dit jaar muzikaal opgeluisterd door ons eigen 
fluit- en trommelkorps.

Kapelaan wordt 
aalmoezenier
Tijdens deze viering heeft de 
vereniging voor onze kape-
laan een verrassing. Om onze 
band met de parochie te ver-
stevigen heeft de vereniging 
gezocht naar een manier om 
dit nog meer te onderstrepen. 
Aangezien onze vereniging 
gestoeld is op een militaire 
traditie en binnen het leger 
de aanwezigheid van een 

geestelijk adviseur gebruike-
lijk is heeft onze schutterij 
gemeend om onze kapelaan 
te benoemen tot aalmoeze-
nier. Binnen deze functie kan 
hij ons bijstaan in goede en 
slechte tijden. Tevens denken 
wij aan het uitspreken van de 
gebeden voorafgaande aan 
ons Koningsvogel schieten, het 
voorgaan in de Koningsmis op 
kermismaandag en ons verge-
zellen op onze jaarlijkse trip 

voor het OLS naar het bede-
vaartsoord “Maria ter ruste” 
gelegen in het Belgische 
Heppeneert. Wij zijn dan 
ook bijzonder verheugd dat 
kapelaan Marco Bodden 
deze functie heeft aanvaard.
In zijn nieuwe functie van 
aalmoezenier mocht hij later 
op de feestavond medede-
len dat het Kapittel van de 
Edele Eed Broederschap van 
de Souvereine Orde van de 
Rode Leeuw van Limburg 
en de Heilige Sebastianus 
had besloten om, voor 
de vele verdiensten voor 
de Limburgse volkscul-
tuur en speciaal voor het 

schutterswezen in 
zijn algemeenheid, 
Henk Biermans 
op te nemen als 
Schutbroeder in hun 
orde.

Schutbroeder 
Rode Leeuw
Henk Biermans heeft 
een fantastische staat 
van dienst waaruit 
wij er een aantal zul-
len benoemen:
Van schutterij, Fluit 
en Trommelkorps 
St.-Sebastianus is hij 
lid sinds �963, koning in �976, 
�986 en �99�, bestuurslid 
sinds �990, penningmeester 
sinds �992, officier sinds �988, 
commandant sinds �995, 
instructeur nieuwe exercitie, 
lid van verdiensten 2004, lid 
werkgroep ‘oud ijzer’ en lid 
werkgroep ‘kantine’. Lid van 
het Genootschap der Koningen 
sinds 2000, fluitist sinds 
�990 bij VAT ’90 (oud leden 
Fluit- en Trommelkorps). 
Ook met de carnaval is 
Henk actief, als oud-lid van 
Jeugdcarnavalsvereniging 
Doale-Eier, jeugdprins in �973 
en begeleider van �974 tot 
�976 en vervolgens oud-lid 
van Carnavalsvereniging D’n 
Doal, waarvan hij in �987 

prins was en diverse andere 
functies bekleedde. De inwij-
ding tot schutbroeder in de 
Orde van de Rode Leeuw heeft 
op 29 januari plaatsgevonden 
tijdens een indrukwekkende 
en plechtige investituur in 
de St.-Willibrordus kerk in 
Stramproy. Wij zijn er als 
vereniging trots op dat een lid 
van ons zo’n hoge onderschei-
ding uit de Limburgse schut-
terswereld mocht ontvangen 
en hebben hem bij terugkomst 
in Herkenbosch muzikaal 
ingehaald.

  Kapelaan Bodden nieuwe aal-
moezenier in Herkenbosch.

  Commandant Henk Biermans 
geslagen tot schutbroeder.

 

Provinciale subsidie
Denkt u aan de waarderings-
regeling van de Provincie 
Limburg (NL.)? Verenigingen 
die met vrijwilligers werken 
kunnen een waarderingssub-
sidie aanvragen van maximaal 
EU 500 in het kader van 
muzikale activiteiten die zij 
verrichten. Aanvragen kunnen 
tot en met 30 juni ingediend 
worden! Voor meer informa-

tie en aanvraagformulier, zie: 
www.limburg.nl button links 
ŒSubsidieregeling vrijwilli-
gerswerk 2006‚. 

 

Provincie levert 
maatwerk
De Provincie Limburg (NL.) 
heeft maatwerk geleverd voor 
de Limburgse schutterijen, 
die in de problemen kwamen 
door de landelijke richtlijnen 
omtrent het schieten. Zoals 
op de Schuttersdag aangekon-
digd door gedeputeerde Ger 
Driessen zou de Provincie met 
een Handreiking komen, die 

het traditioneel schieten (met 
de zware buks) regelt, speci-
aal voor deze provincie. Over 
de provinciale richtlijn en de 
presentatie van dit maatwerk-
rapport op 27 mei jongstleden 
leest u meer in de september-
uitgave. 
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Koninklijke schutterij St.-Lambertus Oirsbeek

Keizer Zef Debije 60 jaar lid
Op Hemelvaartsdag 2006 werd Zef Debije gehuldigd als 
60-jarig lid van de Koninklijke schutterij St.-Lambertus 
uit Oirsbeek. Na het lezen van dit artikel zult u het met 
ons eens zijn dat Zef een rasechte SJÖT is: direct na de 
oorlog, in 1946, werd Zef Debije met twaalf jaar lid van 
schutterij St.-Lambertus. Eigenlijk lag dit voor de hand, 
immers de naam Debije komt al vanaf circa 1850 voor 
op onze ledenlijst. En ook deze Debije bleek dus echt 
schuttersbloed te bezitten. 
      

Zef heeft vrijwel alle functies 
binnen onze schutterij bekleed: 
hij begon als fluitist, maar al 
na korte tijd ‘verhuisde’ hij, uit 
noodzaak, naar de overslag-
trom. Bij de organisatie van 
ons eerste OLS behoorde Zef 
reeds tot de jongeren die hun 
steentje moesten bijdragen. Na 
een negental jaren drumban-
dervaring werd hij geweerdra-
ger waardoor zijn grote liefde 
voor de oude exercitie volledig 
tot ontplooiing kon komen. In 
�958 werd hij bevorderd tot 
sergeant-korporaal. Als guide 
behaalde hij menige prijzen. 

In �968 ging hij over naar 
het officierenkorps en wel als 

adjudant en in �969 werd hij 
bevorderd tot kapitein-com-
mandant, hetgeen hij uitein-
delijk ruim twintig jaar zou 
blijven. Ook als commandant 
wist Zef menig prijsje in de 
wacht te slepen. Zo behaalde 
hij onder meer te Puth een 
legpenning, geschonken door 
Z.K.H. Prins Bernhard, en 
eveneens te Puth een legpen-
ning, geschonken door Z.H.H. 
Prins Claus. Zef zette zich 
bovendien volledig in voor de 
exercitieopleiding van onze 
nieuwe leden. 

In �964 werd Zef Debije in 
het bestuur gekozen en bleef 
tot op heden onafgebroken 

bestuurslid. Niets was Zef te 
veel. In �974 werd hij tweede 
voorzitter. Hij zat in vele com-
missies. Zo was hij jarenlang 
medeorganisator van de 
jaarlijkse kienavond, zorgde 
hij voor een correct verloop 
van het jaarlijks vogelschieten 
op Hemelvaartsdag, zorgde 
hij jarenlang voor een goed 
onderhoud van onze unifor-
men en was hij in �988 mede 
initiatiefnemer van onze jaar-
lijkse bloemenactie. 

Op het tweede OLS te 
Oirsbeek, in �975, was Zef 
één van de organisatoren die 
ervoor zorgde dat dit evene-
ment een gigantisch succes 
werd. Ook was hij geïnteres-
seerd in het schieten en had op 
dit gebied enkele successen. Zo 
stond hij verschillende jaren 
op het A-zestal en won hij 
onder meer tweemaal de bur-
gemeesterbeker. Vanaf zijn �6e 
schoot hij mee op de konings-
vogel. Pas op Hemelvaartsdag 

�980 lukte 
het hem voor 
het eerst om 
de door hem 
fel begeerde 
koningstitel 
te veroveren. 
Uiteraard werd 
echtgenote 
Paula koningin. 

Toen wij in het 
voorjaar �983 
van schietterrein 
moesten ver-
anderen, zette 
Zef zich hier 
geheel voor in 
en zorgde onder 
meer voor de 
afrastering van 
het nieuwe 

schietterrein. De inspanningen 
hadden zich blijkbaar geloond, 
want op Hemelvaartsdag �983, 
�984 en �985 werd Zef in 
drie achtereenvolgende jaren 
koning en daarmee de eerste 
keizer in de lange geschiedenis 
van onze, uit �353 daterende 
schutterij. Wat een feest; niet 
alleen voor Zef en onze schut-
terij, maar ook voor de gehele 
Oirsbeekse gemeenschap. 
Onder muzikale begeleiding 
van onze plaatselijke harmonie 
werd het nieuwe keizerspaar 
van het schietterrein naar de 
pastorie gebracht.

In �985 was hij het die mede 
zorgde dat wij op het nieuwe 
schietterrein een eigen schut-
tersverblijf tot stand konden 
brengen. Op zaterdag �3 juli 
�985 werden Zef en Paula 
Debije officieel geïnstalleerd 
als keizerspaar. Tijdens deze 
plechtigheid beloofde Zef 
trouw aan het vaandel met de 
belofte af te treden wanneer 
een andere schutter drie ach-
tereenvolgende jaren dezelfde 
prestatie zou neerzetten. Er 
volgde een lange receptie.
’s Maandags werd een rond-
gang gehouden door ons dorp 
waarbij de eerste groeps-
foto met ons keizerspaar 
werd gemaakt. Het trotse 
keizerspaar wist vele prijzen 
in de wacht te slepen, zowel 
op bondsfeesten als ook op 
federatiefeesten en OLS’en. 
Tussen de bedrijven door bleef 
hij zich inzetten voor het exer-
ceren. Niet alleen in Oirsbeek 
maar ook bij andere zusterver-
enigingen. Voor zijn grote ver-
diensten kreeg Zef alle moge-
lijke OLS- onderscheidingen. 
Op 29 april �988 ontving hij 
de Koninklijke onderscheiding   Schuttersbloed: maar liefst elf Debijes in één schutterij!
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in zilver. Elf jaar later werd 
hij bovendien geridderd in de 
Edele Eed-Broederschap van 
de Souvereine Orde van de 
Rode Leeuw van Limburg en 
de Heilige Sebastianus.

U zult begrijpen dat het voor 
onze vereniging van groot 
belang is dat alle kennis, die 
Zef in zijn afgelopen 60 zeer 
intensieve schuttersjaren heeft 
vergaard, bewaard moet blij-
ven en wordt overgedragen 
aan de jongere generaties. Zef 
heeft daarom besloten, dat hij 
zich langzamerhand uit alle 
commissies zal gaan terugtrek-
ken. Anderen moeten nu de 
kar gaan trekken; Zef adviseert 
dan op de momenten dat dit 
nodig is.

Zoals hiervoor is weergegeven, 
heeft Zef in zijn schuttersloop-

baan vrijwel alle onderschei-
dingen ontvangen die een 
mens zich kan wensen. Het is 
vrijwel onmogelijk om onze 
waardering middels nog een 
onderscheiding uit te spreken. 
Wij willen dan ook langs deze 
weg onze bijzondere dank 
uitspreken namens alle leden, 
bestuursleden, stuurgroep-
leden en eregildeleden voor 
alles wat Zef voor de Kon. 
schutterij St.-Lambertus uit 
Oirsbeek tot nu toe heeft bete-
kend. Natuurlijk moet hierbij 
worden opgemerkt dat hij dit 
alleen kon doen met de gewel-
dige steun die hij daarbij kreeg 
van zijn vrouw Paula.
Bedankt!

  Kon. schutterij St- Lambertus 
Oirsbeek 
Ger Curfs, secretaris

  Zef Debije als commandant.
 

  Keizerspaar Zef Debije en Paula Debije-Penners



Limburgs Schutterstijdschrift 71 Juni 200634

Nieuwe uniformen en Koning 
voor St.-Lucie Nederweert
Zondag 16 April (Paasdag) was een belangrijke dag voor 
schuttersgilde St.-Lucie. Niet alleen opende het gilde het 
schuttersseizoen met het traditionele koningschieten, 
maar na maanden van voorbereidingen en gesprekken 
met diverse kleermakers kon het schuttersgilde eindelijk 
haar nieuwe uniform presenteren aan de gemeenschap. 

De presentatie werd zoals 
gebruikelijk in het schutters-
wezen voorafgegaan door een 
plechtige Eucharistieviering 
in de St.-Gerardus Majella 
Kerk te Nederweert-Eind. 
De dienst werd gecelebreerd 
door de Zeereerwaarde Heer 
Verdonschot, met mede-
werking van zangkoor ‘de 
Leeuwerik’, het majorettepe-
loton en het klaroenkorps van 
het gilde, en was ter intentie 
van alle overleden en levende 
leden van het gilde. Tevens 
werden de nieuwe uniformen 
op een plechtige wijze inge-
zegend. Na deze eucharistie-
viering volgde nog een kleine 
rondgang door het openlucht-
museum Eynderhoof, dat 
op deze dag de poorten had 
geopend voor het nieuwe sei-
zoen, waarbij het koningspaar 
2005 nog een muzikale hulde 
ten deel viel. Hierna ging het 
naar het clublokaal voor een 
welverdiende koffietafel die het 
gilde aangeboden werd door 
clublokaalhouders dhr. en 
mevr. Minten.

In het openingswoord was 
er een speciaal welkom voor 
de beschermheer van de 
Kantonale Bond EMM dhr. 
Raatjes, de loco-burgemees-
ter M. Jacobs en echtgenote, 
evenals de voorzitters van de 
Bond EMM en de Limburgse 
Bond van Tamboerskorpsen, 
district Weert, de heren Cox 
en Van Berkel, die present 
waren voor het uitreiken van 

enkele onderscheidingen. Twee 
majorettes, Vivian Verdonschot 
en Rianne van der Hurck, ont-
vingen de vermiljoenen speld 
voor hun �0-jarig lidmaat-
schap. Beide dames werden 
geprezen voor hun inzet en 
trouw aan het gilde. Namens 
de OLS-federatie waren er 
waarderende woorden voor 
Frans van Eyk. Hij werd in 
verband met zijn 40-jarig lid-
maatschap geprezen voor zijn 
inzet voor het gilde, 20 jaar 

lid van het klaroenkorps en 
van �975 tot �986 bestuurslid. 
Tevens werd instructeur R. 
Lambers gecomplimenteerd 
met zijn �2,5-jarige inzet voor 
het klaroenkorps. Aan het 
einde van het officiële gedeelte 
was er voor het schuttersgilde 
een volkomen verrassing. De 
heren M. Jacobs en J. van Riet 
hadden samen met het bestuur 
van het gilde een sponsoractie 
op touw gezet om de kosten 

van de nieuwe uniformen 
enigszins te drukken. Drie 
jeugdleden kwamen naar 
voren om de cheque te over-
handigen aan de initiatiefne-
mers, waarna dezen het royale 
sponsorbedrag bekend maak-
ten. Hen viel een dankwoord, 
gul applaus en een flesje drank 
ten deel. Een geëmotioneerde 
voorzitter W. van der Voort 
kon enkel nog dank zeggen 
aan allen die dit mogelijk had-
den gemaakt. Hierna werden 
er nog prijzen uitgereikt en 
bloemen aangeboden aan 
mevr. A. Beelen-Wolter voor 
het vele werk en aan mevr. 
Minten voor haar gastvrijheid. 
Daarna ging men naar de 

schietboom, waar de konings-
vogel al ongeduldig boven 
op de paal zat te wachten 
om verlost te worden uit zijn 
benarde positie. Nadat de 
koning 2005 ontdaan was van 
zijn waardigheden, barstte de 
strijd in alle hevigheid los. 
Dat de vogel uit goed hout 
gesneden was en zich niet 
zomaar gewonnen gaf, bleek 
uit de �45 schoten die nodig 
waren. Het was voorzitter Van 

der Voort zelf, die het laatste 
stukje eraf schoot. Samen 
met zijn partner zal hij het 
koningspaar 2006 vormen en 
het schuttersgilde op alle acti-
viteiten vertegenwoordigen. 
De activiteitencommissie had 
ook aan de schietwedstrijd 
voor de jeugd veel aandacht 
besteed: een aparte vogel waar 
met de luchtbuks op geschoten 
werd. Ook hier werd een span-
nende strijd geleverd en werd 
uiteindelijk de ��-jarige Paul 
Janssen jeugdkoning 2006. 
De jeugd kon zich bovendien 
vermaken op het luchtkussen 
en naar later bleek niet alleen 
de jeugd. Na het vele handen 
schudden werd nog genoten 

van een overheerlijk koud buf-
fet, waarna het feest nog menig 
uurtje duurde. 

  M. Timmermans EMM

  De Nederweertse jubilarissen 
met vlnr. R. Lambers 12,5 jaar 
instructeur, robijnen jubilaris 
Fr. van Eyk, mevrouw Van 
Eyk en de majorettes Vivian 
Verdonschot en Rianne van der 
Hurck, beiden 10 jaar lid.
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Mark Erdkamp bakt originele britselen
Melick - Het ‘Britselen schieten’ is een traditie die pas 
enkele tientallen jaren in gebruik is bij schutterij-
broederschap St.-Andreas Melick. Eerlijkheidshalve 
dient vermeld te worden dat het britselen schieten 
werd gekopieerd van schutterij St.-Sebastianus 
Herkenbosch die het gebruik op haar beurt importeerde 
uit Duitsland. Over de diepere achtergrond van het 
‘Britselen schieten’ lopen de meningen uiteen. Voorzitter 
Dirk van Melick: ‘Als schutterij zien we het britselen 
schieten als een leuke toevoeging van het programma 
rond ons koningsvogelschieten op Hemelvaartsdag. 
Door het britselen schieten voorafgaande aan het 
eigenlijke koningsvogelschieten te organiseren, zijn de 
kinderen de rest van de middag zoet.’

Mark
Mark Erdkamp is al vijftien 
jaar lid van de schutterij-
broederschap van Melick en 
gebruikt elke gelegenheid om 
vol enthousiasme over zijn 
schutterij te spreken. Zo ook 
bij bakkerij Caris in Leeuwen-
Roermond, waar hij op dit 
moment stage loopt vanuit 
de Gildeopleidingen. Bakker 
Caris, bekend met de rijke his-
torie van het Limburgse schut-
terswezen, sprak het verhaal 
van de britselen aan en vroeg 
Mark of hij het recept van de 
britselen ergens vandaan kon 
toveren. Mark: ‘Dat was ’n 
goeie. Het lukte mij toch om 
het originele recept weer op 
tafel te krijgen.’

Britsel
Een britsel wordt gebakken 
van brooddeeg waarin een 
bepaalde hoeveelheid suiker is 
verwerkt en de vorm heeft van 
het cijfer acht. Voorafgaande 
aan het eigenlijke konings-
vogelschieten wordt er op 
britselen en zakjes snoepgoed 
geschoten die bevestigd zijn 
onder de koningsvogel. Tim 
Schmitz kan zich nog goed 
herinneren dat er vroeger 
ook zakjes met karamels bij 
hingen. Tim: ‘De kunst was 
niet zo zeer om het zakje met 
karamels af te schieten, maar 
veel meer om in het zakje te 
schieten zodat alle karamels 
rond vlogen tot groot plezier 
van de kinderen. Voordat de 

schutter ging schieten, kregen 
de kinderen een knipoog ten 
teken dat ze alvast in de start-
houding moesten gaan staan. 
Zodra een britsel of zakje 
snoepgoed werd afgeschoten, 
renden de kinderen naar de 
schietboom en grepen ze wat 
ze maar grijpen konden. Je 
kunt je wel voorstellen wat 
voor een feest dat was. Bij de 
karamels was het feest en de 
chaos nóg groter. Het was echt 
een bijzonder evenement, want 
dagenlang werd er in Melick 
nog nagepraat over wat bij de 
jeugd de naam “Britselen ren-
nen” kreeg. De schutterij bleef 
de naam “Britselen schieten” 
hanteren.’ 

Traditiehandhaving
Voorzitter Dirk van Melick: 
‘Schutterij-Broederschap St.-
Andreas Melick wil oude tradi-
ties handhaven en waar moge-
lijk zelfs laten herleven. Zo ook 
de traditie van het “Britselen 
schieten”. Natuurlijk kun je 
zelf wel een britsel bakken 
van wat deeg en suiker, maar 
wij wilden een britsel bakken 
volgens het originele recept. In 
het verre verleden werden er 
in Melick weliswaar britselen 
gebakken bij gelegenheid van 
het koningschieten, maar om 
nu een recept boven tafel te 

krijgen was toch wel een hele 
moeilijke opgave. Zeker nadat 
de laatste bakkers in Melick 
jaren geleden hun bakovens 
hadden gedoofd. Goede raad 
was dus duur en daarom heeft 
Mark Erdkamp aan enkele 
oudere inwoners van Melick 
gevraagd hoe britselen eigen-
lijk smaakten. De gegevens die 
hij verkreeg waren voldoende 
voor Mark om, samen met 
Bakker Caris, het recept van de 
britselen te analyseren en voor 
eens en voor altijd vast te leg-
gen. Er werd een proefbaksel 
gemaakt en ter goedkeuring 
aangeboden. De proef viel 
goed uit, want de smaak van 
de oude, bekende britsel werd 
herkend. Dankzij onze geweer-
drager en brood- en banket-
bakker in opleiding Mark 
Erdkamp (�8) hebben wij nu 
het originele recept van de 
britselen weer. Het “Britselen 
schieten” bij schutterij-broe-
derschap St.-Andreas Melick, 
zal tot in lengte van dagen blij-
ven bestaan. Dat is ons recept 
voor de handhaving van een 
mooi stukje traditie.’

 Wim Pijpers

  Mark Erdkamp, gestoken in een T-shirt van schutterij-broederschap 
St.-Andreas Melick, terwijl hij de britselen in de oven schuift.

  Een trotse Mark met het eindresultaat.
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De strijd om de A-klasse ging 
tussen 53 schutters en uitein-
delijk bleek in de finale Frits 
Hebben van Sint Hubertus 
Kessel met �40 schoten de 
zenuwen het beste te kun-
nen bedwingen, 2e werd Wim 
Rosenberg van St.-Antonius en 
St.-Petrus Baarlo (mede door 
materiaalpech) met �37 pun-
ten en 3e werd Thei Peeters 
van St.-Sebastianus Sevenum 
met �29 schoten. Door dit 
resultaat mag Frits Hebben 
zich de nieuwe bondskam-
pioen van de Schuttersbond 
Juliana noemen en is daarme-
de de opvolger van Harold van 
Zadelhoff, het is de eerste keer 
dat Frits Hebben deze eretitel 
weet te winnen.
De strijd in de B-klasse ging 
tussen 30 personen en werd 

gewonnen door Nel Pauwels 
van St.-Sebastianus Sevenum 
met ��8 schoten, 2e werd 
Chantal Janssen van St.-Anna 
Maasbree met 82 schoten en 
3e werd Bernie van Lierop van 
het Zandakkergilde Venray 
met 3� schoten.
De strijd in de C-klasse ging 
tussen �0 personen en werd 
beslist in het voordeel van 

Jos de Boer, lid van St.-Anna 
Maasbree met 40 schoten, 
voor Theo Jacobs van St.-
Hubertus Beringe met 25 
schoten en Bianca Krijnen van 
’t Zandakker Gilde Sint Jan 
Venray met 23 schoten.
De strijd in de D-klasse begon 

met tien schutters en het werd 
een onderlinge strijd voor 
de Schutterij ’t Zandakker 
Gilde Sint Jan uit Venray. Joep 
Krijnen werd 3e, Bianca van 
Dorrestein 2e en Natascha 
Hendrickx werd met 57 scho-
ten schitterend �e. 

 Bernie van Lierop

Frits Hebben, lid van schutterij St.-Hubertus uit Kessel 
is bondskampioen geworden van schuttersbond ‘Juliana’. 
De wedstrijd werd georganiseerd door de schutterij 
St.-Lucia te Horst. De strijd begon met 101 deelnemers 
van 15 verenigingen. De weersomstandigheden waren 
vrij slecht: felle windstoten werden afgewisseld met een 
regenbui. Door het slechte weer werd de wedstrijd op 
de zondagmorgen voortgezet. Op dat moment waren er 
nog 32 schutters in de race.

Algemeen klassement
�. Frits Hebben A-kl. St.-Hubertus Kessel �40 schoten
2. Wim Rosenberg A-kl. HH. Antonius & Petrus Baarlo �37 schoten
3. Thei Peeters A-kl. St.- Sebastianus Sevenum �29 schoten
4. Wim Kranen A-kl. St.-Lambertus Helden �23 schoten
5. Nel Pauwels B-kl. St.-Sebastianus Sevenum ��8 schoten
6. Roel Wijnhoven A-kl. St.-Jan Grubbenvorst 96 schoten
7. Bert Craenen A-kl. St.-Hubertus Beringe 9� schoten
8. Chantal Janssen B-kl. St.-Anna Maasbree 82 schoten
9. Wim Custers A-kl. Ons Genoegen Siebengewald 72 schoten
�0. Piet Spoelstra A-kl. St.-Martinus Tegelen 69 schoten

Frits Hebben van Kessel bondskampioen Juliana

  De bondskampioenen van ‘Juliana’: Thei Peeters, Frits Hebben en 
Wim Rosenberg.

Op zaterdag 3 september werd 
het jaarlijkse erekruis schieten 
van de schuttersbond St.-
Gerardus Amstenrade gehou-
den, dit keer bij de koninklijke 
schutterij St.-Lambertus uit 
Oirsbeek. Er waren veertien 
schutterijen aanwezig. Om 
�4.00 uur werd begonnen met 
schieten. Er werd zoals gebrui-
kelijk geschoten op punten van 
�x�x� cm. Na de eerste ronde 
waren er bij de A-schuters 
nog 54 personen in de strijd, 
bij de B en de C – schutters 
waren het respectievelijk 20 en 

�3 personen die erin geslaagd 
waren om �0 punten achter-
elkaar af te schieten. Er was 
door de schietmeesters beslo-
ten dat er vanaf �9.00 uur op 
stokjes verder gekaveld zou 
worden. Op dat tijdstip waren 
er nog 3� A-schutters over 
die alles hadden afgeschoten, 
ook waren er nog �� B- en 
8 C-schutters in de strijd. Er 
werd geschoten tot de duis-
ternis inviel en op zondag 4 
september werd de strijd vanaf 
�4.00 uur voortgezet. Nadat 
op zondag de controleschoten 

waren gelost barstte de strijd 
los. In de 50e kavelronde miste 
J. Hollands van St.-Remigius 
Meerssen. Hij behaalde de 3e 
plaats. De strijd om de �e en 
2e plaats werd een Limbrichts 
onderonsje, dat in de 53e 
kavelronde werd beslist in het 
voordeel van Jack Limpens. 
Roger Timmers werd 2e in de 
categorie A-schutters.
Bij de B-schutters was het 
Pascal Dreissen eveneens van 
St.-Salvius Limbricht die de 
�e plaats opeiste met 43 kavel-
schoten, Nadine Ramakers 

van St.-Johannes & Clemens 
Merkelbeek werd 2e en de 
3e plaats ging naar de �6-
jarige Jeroen Heuts van St.-
Sebastianus Schinnen.
Bij de C-schutters werd de �e 
prijs met 32 schoten gewon-
nen door A. Hendrix van 
St.-Sebastianus Klimmen. 2e 
en 3e werden Roy Cremers en 
Ralph Cobben van St.-Salvius 
Limbricht.

 Frank lebens

Persoonlijk kampioenschap bond St.-Gerardus



Commandantencursus Nieuwe Exercitie
Montfort - Op zaterdag 8 april j.l. vond in Montfort, in 
zaal Housmans, de jaarlijkse afsluiting en certificaat- 
en diploma-uitreiking van de cursus nieuwe exercitie 
plaats.

Voorafgaand aan de diploma-
uitreiking vond een extra 
instructie sabelexercitie plaats 
voor officieren en comman-
danten van alle schutterijen. 
Hier werd geleerd hoe de groet 
met de sabel moet worden 
gebracht, zowel tijdens het 
defilé, als stilstaand bij een 
ceremonie. Deze zeer drukbe-
zochte bijeenkomst - meer dan 
honderd personen - liet weer 
eens zien dat de nieuwe exerci-
tie leeft onder de schutters en 
zich nog steeds mag verheugen 
in een groeiende belangstel-
ling. 

Na afloop bleef menig schutter 
kijken naar de verrichtingen 
van de (aspirant-)comman-
danten, die een demonstra-
tie gaven onder leiding van 
dhr. Slijpen van schutterij 
Wilhelmina uit Hingen. De 
uitvoering was volgens de 
aanwezige deskundigen geheel 
volgens de letter van het gel-
dende exercitiereglement. Dit 
is natuurlijk ook de insteek 

van de cursus: schutterijen te 
laten exerceren zoals het in 
het boekje staat. De cursus 
werd dit jaar door 22 mannen 
gevolgd. Tien mensen mogen 
zich nu aspirant-commandant 
noemen. En twaalf schutters 
hebben hun diploma ‘com-
mandant nieuwe exercitie’ 
gekregen.

OLS-president Jos Michels 
refereerde in zijn toespraak 
aan het belang om deel te 
nemen aan een dergelijke cur-

sus. Verheugd constateerde hij 
ook dat er verjonging zicht-
baar was in het deelnemersveld 
van de cursus. Ook werden de 
uitbaters van zaal Housmans 
bedankt voor het, gedurende 
de hele cursus, belangeloos 
ter beschikking stellen van de 
accommodatie. Het aanwezige 
publiek genoot zichtbaar van 

het militair ceremonieel ver-
toon, waarmee de uitreiking 
van de certificaten en diplo-
ma’s gepaard ging. Samengevat 
was het een zeer geslaagde en 
drukbezochte middag. 

 Audrey van Gaans
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Certificaten werden uitgereikt aan:
L.M.A.M. Bots, St.-Nicolaas Meijel
J.J. Evers, St.-Severinus Grathem
M.C.M. Frenken, St.-Salvius Limbricht
H.E.G.M. Geelen, St.-Martinus Asenray
J.P.M. Geelen, St.-Stephanus Dieteren
F. Haex, St.-Jacobus Hunsel
F.J.M.G. Lebens, St.-Salvius Limbricht
H.G.C.M. Reijnders, jurylid uit Munstergeleen
W.M. Tullemans, St.-Cornelius Swartbroek
H.W.A.M. Vogels, St.-Job Leuken Weert

Diploma’s werden uitgereikt aan:
H.L. Beckers, St.-Eligius & Juliana Schinveld
E.C.M. Ferwerda, St.-Andreas Melick
H.S.W. Geelen, St.-Sebastianus Ell
Th. Goossens, St.-Eligius & Juliana Schinveld
J.M.F. Honen, St.-Lambertus Broeksittard
A.J.B. Nieling, St.-Eligius & Juliana Schinveld
M.J.M. Reinders, St.-Petrus en Paulus Susteren
J.H.E. Scheres, St.-Joris St.Joost-Echt
A.J.G. Slijpen, Wilhelmina Hingen-Echt
J.C. van Son, St.-Sebastianus Ell
P.W.M. Verhezen, St.-Andreas Melick
H.H. van Zadelhoff, St.-Lucia Horst

De groep geslaagden met hun certificaat of diploma voor de Nieuwe Exercitie op zak.
Foto: Wim Pijpers

  Exercitiedemonstratie.
 



Commandantencursus Oude Exercitie afgesloten

Nadat de cursisten buiten 
enkele exercitieoefeningen 
hebben uitgevoerd, wordt 
door de instructeurs en de 
toeschouwers een defilé afge-
nomen. Als even later iedereen 
in het schutterslokaal van kof-
fie is voorzien, spreekt OLS 
secretaris, Jac. van der Vorst, 
een openingswoord waarin 
hij de juryvoorzitter van het 
OLS (zelf cursist), de cursisten, 
de cursusleiders Beaujean, 
Wijnands en Duckers, de figu-
ranten, de afvaardiging van het 
schutterstijdschrift en verder 
alle aanwezigen, welkom heet. 
In zijn speech bedankt hij de 
schutterij van Voerendaal voor 
het beschikbaar stellen van de 
accommodatie op die momen-
ten dat de hal in Brunssum 

bezet was. Verder prijst hij de 
inzet van zowel de cursisten 
als de instructeurs en hij stipt 
aan dat men doende is om de 
cursus te evalueren om samen 
met de werkgroep te komen 
tot een vernieuwde opzet.
Hierna is het woord aan Jacob 
Gorissen als juryvoorzitter 
van het OLS. Als cursist prijst 
hij de instructeurs en ook hij 
brengt even ter sprake dat 
men bezig is om de cursus 
enigszins te moderniseren. De 
werkgroep wil in overleg met 
de instructeurs werken aan 
vernieuwing van leerplan en 
lesmateriaal. Hierna reikt dhr. 
Gorissen de certificaten voor 
de beginners uit en hijzelf 
krijgt zijn certificaat van dhr. 
Van der Vorst.

Na dit officiële gedeelte 
worden door de dames van 
Voerendaal hapjes en drankjes 
geserveerd en daarna komt de 
afsluiting van de morgen. Jac. 
van der Vorst bedankt achter-
eenvolgens de Kon. Schutterij 
St.-Sebastianus voor hun 

medewerking, de juryvoorzit-
ter, de cursisten, de cursuslei-
ders, het schutterstijdschrift 
en de naaste familieleden en 
bestuurders van de verenigin-
gen. Hij geeft de cursisten de 
raad om hun kennis regelma-
tig in de praktijk gaan oefenen 

Eén commandant, vijf aspirant-commandanten en 
acht beginnerscertificaten; dat is de oogst van dertien 
cursusdagen in de afgelopen winter. Zondagmorgen 
9 april werden de certificaten uitgereikt door de 
juryvoorzitter van het OLS, Jacob Gorissen. 

Beginnerscertificaten:
P.J.M. Gooijen   St.-Gregorius de Grote Brunssum
J.E.W. Gorissen St.-Sebastianus Voerendaal
Mw. M.M.J.A. Hanckmann St.-Joseph Stein
H.W.J. Harkema                        St.-Joseph Stein
P.H.J. Jamar                               St.-Sebastianus Puth-Schinnen
Mw. D.H.M. Reintjens-Janssen   St.-Joh. en Clemens Merkelbeek
A.J.M. Roelofs                           Jurylid Voerendaal
A.H.M. Stemkens                     St.-Sebastianus Neer

Aspirant-commandanten:
A.C.M. Busscher St.-Lambertus Oirsbeek
J.T.M. Klinkenberg                  St.-Joseph Stein
L.M. Muijtjens                        Jurylid Klimmen
T.J.L. Soeteman                      St.-Joseph Stein
F.T.L.G. Wiertz              St.-Sebastianus Schinnen

Tot slot kreeg dhr. Lentz van St.-Joseph Waubach zijn diploma 
Commandant
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Groepsfoto van de cursisten.
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in de eigen vereniging en hij 
spreekt de hoop uit dat hij 
velen zal terugzien bij de ver-
volgcursus. Verder wenst hij 
iedereen een prima schutters-
seizoen toe. Dhr. Gorissen sluit 
zich bij hem aan en bedankt 
bovendien het thuisfront, dat 
het toch mogelijk maakt dat 
man(vrouw)lief elke zon-
dagmorgen naar de cursus 

vertrekt. Als laatste krijgt kers-
verse commandant Lentz het 
woord, die de figuranten en 
met name Theo Looijmans uit 
Stramproy bedankt voor hun 

inzet bij deze cursus. Namens 
de groep bedankt hij de heren 
Beaujean en Wijnands met een 
drankje en de heer Duckers 
met een mooi doosje sigaren, 

compleet met de verplichte 
waarschuwing erop.
     
 André Meijers

Foto’s: André Meijers 

Koningen
-  Huub Reijnders St.-Sebastianus Heel
-  Thieu Korten St.-Agatha Haelen
-  Toon de Roeper St.-Urbanus Montfort
-  Jan Vankan Oude Nobele Valkenburg
-  Ronald Kunz Jonge Nobele Valkenburg
-  Jan Meessen St.-Sebastianus Eys
-  Danielle Starmans (burgers) St.-Sebastianus Eys
-  Rim Dodemont St.-Sebastianus Mechelen
-  P. Volders (burgers) St.-Sebastianus Mechelen
-  Frans Pluijmers, Keizer HH. Marcellinus en Petrus Geleen
-  Harrie Leunissen St.-Gertrudis Amstenrade
-  Arjan Cuypers (jeugd) St.-Margaretha Ittervoort
-  Thea Lamerigts (dames) St.-Margaretha Ittervoort
-  Sef de Renett St.-Margaretha Ittervoort

-  Jo Romanesco, 6e maal St.-Hubertus Beringe
-  Ger Esser St.-Ambrosius Kinrooi
-  Theo Smeets St.-Hubertus Manestraat
-  Danny Kirkels St.-Martinus Grootbeersel
-  Johan Aengeveld St.-Servatius Raam
-  Eduard Conings St.-Sebastiaan As
-  André Groenen St.-Joris Kaulille
-  Jan Swennen St.-Catharina Beek
-  Danny Swennen St.-Trudo Opitter
-  Annick Loos HH. Harlindis & Relindis Ellikom
-  Manon Rademaekers (jeugd) St.-Catharina Stramproy
-  Koen Kwaspen  St.-Catharina Stramproy
-  Sjaak van Rhee Zandakker St.-Jan Venray
-  W. van der Voort St.-Lucie Nedeweert

Foto linksboven:
Onderwijs is een vrolijke zaak.

Foto rechtsboven:
De cursusleiders, OLS- en 

juryafgevaardigden bij 
de diploma-uitreiking.

Foto onder:
Op de cursus werd een strakke 

paradepas aangeleerd.
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Kampioenstitels 
Grathem
Op 25 september 2005 nam 
de drumband van schut-
terij St.-Severinus Grathem 
deel aan het bondsconcours 
van de Limburgse Bond 
van Tamboerkorpsen te 
Heythuysen en behaalde daar 
met 87,25 punten in de eerste 
divisie Sectie A2 een fraaie 
eerste prijs met promotie 
naar de eredivisie. Dit gaf het 
recht om deel te nemen aan 
de Limburgse 
Kampioen-
schappen. Op 
27 november 
2005 behaalde 
het korps de 
Limburgse titel 
te Maas-bracht 
met 87,�7 

punten en daarmee tevens 
het recht om deel te 
nemen aan de Nederlandse 
Kampioenschappen. Deelname 
aan deze Kampioenschappen 
op 22 april 2006 te Barneveld 
resulteerde in het behalen van 
de Nederlandse titel met 87,05 
punten. Vanwege deze gewel-
dige resultaten recipieerden 
het korps met instructeur Jo 
Corstjens op vrijdag �2 mei te 
Grathem.

Onder de schietboom
125 Jaar  
St.-Sebastianus 
Spekholzerheide
Schutterij St.-Sebastianus 
Spekholzerheide staat dit 
jaar stil bij het feit dat de 
vereniging in �88� werd 
opgericht in de Kerkraadse 
wijk. Bij gelegenheid van 
het �25-jarig bestaan orga-
niseert de jubilerende ver-
eniging op �3 augustus een 

bondsschuttersfeest van de 
bond Berg en Dal. Behalve 
diverse gastverenigingen zul-
len hieraan in ieder geval de 
bondsleden uit Urmond, Sint-
Maartensvoeren, Chevremont, 
Noorbeek, Waubach, De 
Heeg en het Nachtwachtgilde 
deelnemen. Op �6 september 
vindt vervolgens het ere-
kruisschieten van de bond in 
Spekholzerheide plaats.

  De schutterij uit Spekholzer-heide is 125 jaar oud.
Foto: Fred Vliegen, OLS Wessem 2005.

Het keizerschap in Oud 
Geleen: thriller met 3 
sec. speling
Op de schietweide in Daniken 
ontplooide zich op 7 mei in de 
laatste 5 tot �0 minuten een 
zinderende strijd om de titel 
koning van de schutterij HH. 
Marcellinus en Petrus. Immers, 
het keizerschap kwam in beeld 
en was voor zowel regerend 
koning Frans Pluijmers als 
de schutterij een uitstekende 
promotie. Omdat volgens het 
reglement, de schutter die de 
vogel op de kartonnen plaat 
los zou schieten, � minuut 
onder de schietboom kon 
blijven staan, steeg de span-
ning ten top. De vogel was 
losgeschoten en de plaat naar 
voren gekanteld. Schutter 
Coen Kristus wilde wel koning 
worden omdat in zijn geboor-
tedorp Stramproy dit jaar het 
OLS plaatsvindt, maar na zijn 
schot bleef de vogel � minuut 
op zijn plaats. Zo kreeg Sjeer 
Jorissen de kans om de vogel 
met een welgemikt schot naar 
beneden te halen, maar zelfs 
de wind kon hem geen handje 
helpen. Toen was het de beurt 
aan Frans Pluijmers. Vol zenu-
wen nam hij plaats onder de 
buks, richtte, schoot, maar er 
gebeurde niets. De flinke wind 
was gaan liggen en dit bood 
dus ook geen voordeel meer. 
Zijn enige redding konden nog 
de laatste 60 seconden zijn. 
De omroeper telde af, 30, 40, 
50 seconden. En wat iedereen 
niet meer voor mogelijk hield, 
gebeurde toch. Alsof een korte 
windstoot het overnam, brak 
de vogel uit de plaat in de 57e 
seconde. Frans werd over-
meesterd door blijde emoties 
waarna iedereen op de schiet-
weide hem de felicitaties kwa-
men toewensen. Voor de eerste 
keer sinds �639 is het gelukt 
een keizer in de gelederen van 
schutterij HH. Marcellinus en 

Petrus te krijgen. Op vrijdag 
�9 mei vond bij gelegenheid 
van dit derde koningsschap 
een receptie plaats in het 
Hubertushuis. Uiteraard zal 
in de loop van 2007 een eve-
nement georganiseerd worden 
in het kader van het eerste 
Geleense keizerschap.

Vader en zoon 
Swennen, koningen 
van Bree
Jan en Danny Swennen zijn 
vader en zoon en mogen zich 
voor een jaar lang de twee 
schutterskoningen van Bree 
noemen. Een toch wel unieke 
prestatie van de twee schutters 
die in dezelfde gemeente, het-
zelfde jaar en bij twee verschil-
lende schutterijen de hoofd-
vogel afschoten. Jan Swennen 
werd koning van St.-Catharina 
Beek en Danny Swennen van 
St.-Trudo Opitter.

Ellikom
Jan Hendrix en Annick Loos, 
koningspaar 2006 van HH. 
Harlindis & Relindis Ellikom. 
Annick, die nog maar enkele 
jaren lid lid, schoot de vogel af 
en koos met Jan haar koning 
voor een seizoen.

  Frans Pluijmers is de nieuwe 
keizer van Geleen.

Foto: Ivo Goessens, www.igdigital.nl
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Afscheid bestuurders 
MLSB
Na bijna twintig jaar heeft 
Jac van der Vorst afscheid als 
secretaris en vice-voorzitter 
van de Midden-Limburgse 
Schuttersbond. Jac van der 
Vorst houdt evenwel zijn 
functie als secretaris van de 
OLS-Federatie aan. Tevens 
nam de bond afscheid van de 
bestuursleden Lau Geurts van 
St.-Martinus Asenray en Piet 
Verboeket van St.-Michaël 
Ool. Tijdens een vergade-
ring van de schuttersbond 
in Maasniel werd afscheid 
van deze verdienstelijke 
bondsbestuurders genomen. 
Nieuwe bondssecretaris is Ron 
Maessen. Bij gelegenheid van 
zijn afscheid als bondssecreta-
ris liet Van der Vorst weten dat 
als zijn opvolger eveneens circa 
twee decennia de functie zou 
vervullen, de MLSB voorlopig 
geen problemen zou kennen. 
Het Midden-Limburgse schut-
tersleven is actief en ook bij de 
schietwedstrijd van het OLS 
laat met geregeld van zich 
horen, denk maar aan het OLS 
in 2005 van Wessem. De adres-
gegevens van de nieuwe secre-
taris – uit Wessem! – luiden 
als volgt: Ron Maessen, Het 
Schoor 8, 60�9 EB Wessem, 
tel. 0475-562356, e-mail: 
ron.maessen@wanadoo.nl

Tour de France in Eys
Het zal u waarschijnlijk niet 
ontgaan zijn, maar de Tour 
de France is niet louter een 
Franse aangelegenheid. Dit 
jaar doet de Tour op dinsdag 4 
juli Nederland aan en worden 
de bochtige en heuvelachtige 
weggetjes in het Mergelland 
opgezocht. Vooral de gemeen-
ten Valkenburg en Gulpen-
Wittem, waar het merendeel 
van het Nederlandse parcours 
doorheen loopt, staan in de 
belangstelling. Om aan de 
verwachte grote publieke 
belangstelling tegemoet te 
komen, hebben de vereni-
gingen in Eys de hoofden bij 
elkaar gestoken. Schutterij St.-

Sebastianus vervult hier een 
voortrekkersrol in. Samen met 
lokaalhouder Lei Seroo zullen 
de schutters voor een fraaie 
entourage in Eys zorgen aan 
de Grachtstraat (bij de kerk 
omhoog richting Trintelen/
Ubachsberg). Hier zullen buf-
fetten gereed staan met eten en 
drinken, een dj zijn muzikale 
talenten in de waag gooien, 
worden de kinderen geamu-
seerd met een springkussen 
en zal een groot scherm met 
beamerpresentatie de spor-
tieve bezoekers informeren 
over alle wielernieuws van de 
doortocht van de Tour tot en 
met de finish en naderhand 
over de halve finale van het 
Wereldkampioenschap voetbal, 
die deze avond gespeeld wordt. 
Een fijne ambiance dus om dit 
internationale sportgebeuren 
te combineren met een gezel-
lige middag onder vrienden. 
Welkom bij de Tour de France 
en welkom in Eys op 4 juli.

Harrie Leunissen 
opnieuw koning van 
St.-Gertrudis
In 2004 stond een dolgeluk-
kige Harrie onder de zware 
buks toen het laatste restje 
van de koningsvogel naar 

beneden viel en verleden jaar 
was het bijna weer raak. Een 
klein stukje bleef evenwel nog 
hangen en uiteindelijk moest 
Harrie het zilver weer inleve-
ren. Op beloken Pasen van dit 
jaar was hij weer een van de 
gegadigden voor de konings-
titel en na ruim �00 schoten 
brak de vogel in twee stukken. 
Na een onderbreking van een 
jaar mag Harrie zich weer 
koning noemen. Met een beet-
je meer geluk was Amstenrade 
nu een keizer rijk.

 André Meijers

Dorpsschuttersfeest 
Ittervoort
Van schutterij St.-Magaretha 
uit Ittervoort ontvingen we 
een wijziging ten opzichte 
van de in het maartnummer 
gepubliceerde schuttersagenda. 
Op zondag 27 augustus stond 
het dorpsschuttersfeest op de 
agenda; echter dan wordt de 
Margarithamarkt gehouden. 
Vervolgens wordt op zondag 
�3 augustus het dorpsschut-
tersfeest in Ittervoort gehou-
den.

’t Nuuj Sjöttepak 
van Sint Laurentius 
Spaubeek
De eerste acties zijn al achter 
de rug en de eerste donaties 
komen binnen. Het klinkt 
mooi maar er is nog veel, heel 
veel werk aan de winkel om in 
de opzet van het uniformen-

fonds te slagen. Dit opgerichte 
uniformenfonds van schutterij 
Sint Laurentius uit Spaubeek 
staat dus voor het jaar van de 
waarheid. Via diverse acties, 
bedelbrieven en mond op 
mond reclame wil het unifor-
menfonds van Beek’s enige 
actieve schutterij er in slagen 
om de benodigde gelden bij 
elkaar te krijgen.
Dat Sint Laurentius toe is aan 
nieuwe uniformen hadden wij 
u al het vorig jaar laten weten. 
De oude mariniers uniformen 
zijn inmiddels al zo’n twintig 
jaar oud en toe aan vervan-
ging.
Het daartoe opgerichte comité 
is al maanden in de weer om 
de benodigde gelden, toch 
zo’n dikke zestig duizend 
euro, bij elkaar te sprokkelen. 
Gemakkelijk zal dit zeker niet 
gaan er zal veel van het comité 
gevergd worden om in deze 
opzet te slagen. Maar vele 
handen maken licht werk en 
het comité heeft er daarom 
alle vertrouwen in. Dus gaat 
het uniformenfonds ervan uit 
dat een groot gedeelte van het 
gewenste bedrag bijeen ver-
gaard kan worden.
Inmiddels is wel de keuze 
gevallen op het nieuwe uni-
form. Het ceremonieel tenue 
van het Regiment Johan 
Willem Friso. Een schitterend 
uniform zoals u op de foto 
kunt zien.
Het Regiment Infanterie Johan 
Willem Friso is in �950 opge-
richt als de voortzetting van 
het �e Regiment Infanterie 
waarvan het oudste stamon-
derdeel in �8�3 is opgericht als 
�e Bataljon van het Hollands 
Legioen van Oranje. Het 
�e Regiment Infanterie is 
een voortzetting van het �e 
Regiment Infanterie van de 
Bataafse Republiek (�805), 
waarvan het oudste stamon-
derdeel in �577 is opgericht. 
Daarmee is het regiment 
Infanterie Johan Willem Friso 
het oudste infanterieregiment 
van de Koninklijke Landmacht 
en daarmee het oudste onder-

  Koning Harrie Leunissen met zijn vrouw Kitty (rechts).  
Op de achtergrond erekoning Oscar Chiaradia.
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deel van de Nederlandse 
krijgsmacht.
Het regiment draagt de naam 
van prins Johan Willem Friso 
(�687-�7��), die als telg van de 
Friese Nassaus stadhouder was  
van Friesland en Groningen en 
na het overlijden van koning-
stadhouder Willem III in �702 
de titel van Prins van Oranje 
erfde. Het huidige Koninklijke 
Huis stamt rechtstreeks van 
hem af.
Johan Willem Friso was ook 
een befaamd veldheer die 
zijn sporen verdiende tijdens 
de Spaanse Successieoorlog 
(�702-�7�2). De herinnering 
aan Johan Willem Friso wordt 
binnen de Nederlandse krijgs-
macht ook levend gehouden 
doordat zijn naam is verbon-

den aan de oude, traditionele 
Parademars. De ‘jonge prins 
van Friesland’, die onder meer 
als eerbewijs wordt gespeeld 
voor Hare Majesteit de 
Koningin, als het ‘Wilhelmus’ 
reeds eerder ten gehore is 
gebracht, of nog gespeeld zal 
worden. Thans wordt het para-
te bataljon van Het Regiment 
Infanterie Johan Willem Friso 
gevormd door het 44e Pantseri
nfanteriebataljon.

Het Ceremonieel Tenue is 
gebaseerd op het geklede 
tenue, zoals dat in �953 voor 
officieren van het wapen 
Infanterie is vastgesteld. Dit 
tenue is op zijn beurt weer 
gebaseerd op het uniform 
dat van �905 tot �9�2 bij de 

Koninklijke Landmacht werd 
gedragen. 
Zoals u op de foto kunt 
zien een schitterend tenue. 
Schutterij Sint Laurentius, ook 
nu al als schutterij met zijn 
zeventig geüniformeerde leden 
een prachtig geheel, zal na de 
aanschaf van deze nieuwe uni-
formen er nog mooier opstaan 
en dus ook een prachtig visi-
tekaartje zijn voor onze mooie 
gemeente Beek.

  Namens Schutterij Sint 
Laurentius 
John Bannier

  
De schutterij van Spaubeek gaat 

voortaan gehuld in het ceremoni-
eel tenue van de infanterie Johan 

Willem Friso.

Traditiegetrouw werd op 
Tweede Paasdag, op �7 april, 
in Ittervoort het koningsvo-
gelschieten gehouden. Na het 
afhalen van de oude koning en 
de keizer, die ons zijn nieuwe 
keizerin voorstelde, trok de 
schutterij in optocht naar 
haar schutterslokaal. Daar 
stond een heerlijke brunch te 
wachten. Toen deze verorberd 
was, werden eerst de nieuwe 
buksen aan de leden voor-
gesteld waarna Pastoor Mols 
deze zegende. Toen begon het 

koningsvogelschieten met het 
jeugdkoningschieten. 
Koning van 2005 Hao-Liang 
opende het schieten voor de 
jeugd, waaraan dertien kinde-
ren deelnamen. Hij verdedigde 
zijn titel goed, maar toch wist 
Arjan Cuypers de vogel naar 
beneden te schieten en hij 
mag zich jeugdkoning 2006 
noemen. Arjan heeft, nadat hij 
kleine koning is geweest, de 
trom gepakt en zit sindsdien 
bij de drumband. Enkele jaren 
geleden is hij ook al jeugdko-

ning geweest. 
Vervolgens was het de beurt 
aan de dames, maar liefst zes-
tien dames schoten mee en 
deze dames hadden ook pre-
cies drie rondes nodig om een 
koningin te bepalen. Na een 
spannende strijd tussen Thea 
en Esther Lamerigts, wist Thea 
Lamerigts het flinterdunne 
draadje, waaraan  de vogel 
nog hing, los te schieten. Thea 
loopt al jaren als hofdame, is 
vaste gastvrouw op het oefen-
schieten en schoot afgelopen 

jaren in het tweede zestal.
Hierna was het de beurt aan de 
heren. Wie zou dit jaar naast 
de nieuwe koningin Marjo 
Vromen komen te lopen. 22 
Mannen gingen de strijd aan 
om de vogel naar beneden te 
schieten; na zeven ronden wist 
Sef de Renett zich koning te 
schieten. Sef is reservecom-
mandant en hij schiet al jaren 
in het tweede. Sef is enkele 
jaren geleden, in 2002, ook al 
koning geweest. 

  Koning Sef de Renett met koningin Marjo Vromen.  Koningin Thea Lamerigts.  Jeugdkoning Arjan Cuypers.

Koningschieten St.-Margaretha Ittervoort
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Grenslandschutters-
feest 2006
Met Beloken Pasen organiseer-
de schutterij Sint Ambrosius 
Kinrooi (schuttersbond 
Maasvallei) op de accommo-
datie van St.-Servatius Raam 
het Grenslandschuttersfeest. 
Ieder jaar levert de organise-
rende schutterij de voorzit-
ter en voor 2006 mocht Jef 
Vandewal die titel dragen. 
‘Het grenslandschuttersfeest 
werd opgericht in �997 met 
zestien schutterijen uit de 
buurt van de Nederlands-
Belgische grens’, legt Vandewal 
uit, ‘Acht Belgische en even-
veel Nederlandse schutterijen 
worden beoordeeld tijdens de 
optocht, terreinwedstrijden en 
het schieten.’ Natuurlijk waren 
er diverse wedstrijden. Een 
uitgebreide puntenlijst van 
de optocht, terreinwedstrij-
den en het schieten, vind je 
terug op de eigen site van het 
Grenslandschuttersfeest.
Afgelopen Paasmaandag was 
het voor een aantal Kinrooier 
schutterijen ook een schut-
tersfeestdag. Op Paasmaandag 
wordt er namelijk bij Sint 
Servatius Raam (Ophoven), 
Breydelzonen Kessenich, Sint 
Ambrosius Kinrooi (Bond 
Maasvallei), Sint Martinus 
Grootbeersel (Molenbeersel) 
en Sint Hubertus Manestraat 
(Molenbeersel) gestreden om 
het koningsschap. En omdat 
de meesten aanwezig waren 
op het Grenslandschuttersfeest 
(enkel de Breydelzonen 
ontbraken) kon er van deze 
nieuwe Kinrooise koningen 
een koninklijke groeps-
foto gemaakt worden. Dit 
jaar zijn deze koningsparen 
aan hun termijn van één jaar 
begonnen: Trees Hendriks 
en Ger Esser (Ambrosius), 
Marie-Josée Neyens en Theo 
Smeets (Manestraat), Jane 
Corstjens en Danny Kirkels 
(Grootbeersel) en Marie-Josée 
Paggers en Johan Aengeveld 
(Raam).

 Sonja Creemers

Bondsonderscheidin-
gen Margraten
Bij gelegenheid van de huldi-
ging van een aantal schutters 
van St.-Sebastianus Margraten 
werd aan een tweetal robijnen 
jubilarissen de zilveren onder-
scheiding van de R.K. Zuid-
Limburgse Schuttersbond 
uitgereikt, te weten oud-voor-
zitter en generaal Leo Voncken 
en officier John Schreurs, lid 
van de schietcommissie van de 
bond.

Expositie ‘Wir 
schiessen den Vogel ab’
In het Duitse openlucht-
museum te Grefrath-Kreis 
Viersen (‘Niederrheinisches 
Freilichtmuseum’) vindt tot 
en met 30 juli 2006 de expo-
sitie plaats: ‘Wir schiessen den 
Vogel ab’, Wij schieten de vogel 
af. In deze tentoonstelling 
wordt een beeld gegeven van 
het ontstaan van de schutte-
rijen met hun beschermende 
en sociale taken. Aan het 
koningsvogelschieten wordt 
vanzelfsprekend ook aandacht 
besteed. Wilt u zelf schieten, 
dat kan op �8 juni en op 2 juli. 
Op deze dag vindt tevens het 
gemeentelijk koningsvogel-

schieten door de plaatselijke 
schutterijen plaats. Vervolgens 
is er nog een kringkoning-
schieten van de ‘Kreis Viersen’ 
op �5 juli, dat besloten wordt 
met een feestelijk koningsbal. 
Grefrath ligt tussen Venlo en 
Kempen/Krefeld.

Pastoor Kurris kapelaan 
van de Paus
De Maastrichtse pastoor 
van de Onze Lieve Vrouw 
Tenhemelopneming is op �7 
april benoemd tot kapelaan 
van de Paus. Dit is een kerke-
lijke onderscheiding en eretitel 
voor priesters die zich op een 
bijzondere manier zeer ver-
dienstelijk hebben gemaakt. 
En dat heeft pastoor Kurris 
zeker gedaan. Hij is een auto-
riteit op het gebied van de 
kerkmuziek en speciaal met 
betrekking tot het Gregoriaans 
(de oudste kerkelijke gezan-
gen). Ook heeft Kurris thans 
als pastoor de zorg voor het 
bedevaartsoord de Onze Lieve 
Vrouwe Sterre der Zee (of op 
z’n Maastrichts de ‘Slevrouw’) 
in de OLV-basiliek. Eerder 
was hij pastoor van Eys, 
Nijswiller en Wahlwiller. Bij 
zijn afscheid uit deze parochies 

is hij benoemd tot erelid van 
schutterij St.-Sebastianus Eys. 
Bisschop Wiertz heeft Kurris 
op �7 april tot kapelaan van 
de Paus benoemd. Hierdoor 
mag Kurris zich voortaan 
Monseigneur noemen.

  Kapelaan van de Paus, pastoor 
Kurris.

Foto: website bisdom Roermond.

Beringe: drie schutters 
in EGS onderscheiden
Drie schutters van de schut-
terij Sint Hubertus uit Beringe 
zijn op zaterdag 22 april 2006 
onderscheiden met een zilve-
ren medaille verbonden aan de 
EGS. Bondssecretaris Bernie 
van Lierop reikte deze onder-
scheidingen uit, bij gelegen-
heid van het koningschieten, 
alwaar Jo Romanesco voor 
de zesde keer in zijn schut-
terscarrière koning werd van 
de Schutterij Sint Hubertus uit 
Beringe.

  De nieuwe Kinrooise koningsparen tijdens het Grenslandtreffen.  
Nieuwe koningen in de bond Maas en Kempen
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De eerste persoon, welke 
onderscheiden werd, is Jan 
Vercoulen. Jan Vercoulen 
is inmiddels 36 jaar van de 
schutterij en heeft veel bete-
kend voor de schutterij van 
Beringe. Hij is diverse jaren 
bestuurslid geweest (in totaal 
23 jaar), waarvan �6 jaar als 
penningmeester en hij wist 
zich vier keer tot koning te 
schieten. 

De tweede persoon, die onder-
scheiden werd, is Jan Peeters, 
46 jaar lid van de schutterij 
van Beringe, waarvan 20 jaar 
als bestuurslid. Jan Peeters is 
tot op heden maar liefst zes 
keer koning geworden, waar-
van de laatste keer alweer in 
�99�. Op schietgebied heeft 
Jan Peeters zeer goede pres-
taties neergezet. Hij werd 

bondskampioen van de schut-
tersbond Juliana in �985 en 
bondskoning in �987. 

De laatste onderscheiden 
persoon is Jo Romanesco. 
Een speciale dag voor hem, 
want hij werd deze dag voor 
de zesde keer koning en heeft 
als koning al diverse malen 
deelgenomen aan het Europees 
koningschieten. Deze dag was 
bovendien speciaal, omdat hij 
de eer had om de nieuwe zilve-
ren koningsvogel van Beringe 
te mogen dragen, die op deze 
dag werd gepresenteerd. Jo 
Romanesco is 43 jaar lid van 
de schutterij en een zeer actief 
persoon met een speciale pas-
sie voor het schieten. Ook is 
hij al jaren bestuurslid van 
de schutterij en heeft diverse 
functies binnen de vereniging 
vervuld, zoals 25 jaar tamboer-
maître en commandant.

Schutterij St.-Hubertus 
Beringe en het bondsbestuur 
van Bond Juliana zijn ver-
heugd met de onderscheidin-
gen van deze drie personen.

Eduard Conings, koning 
van Sint-Sebastiaan As
Op Paasmaandag �7 april 2006 
slaagde commandant Eduard 
Conings erin om voor de 
derde keer in zijn schutterscar-
rière de vogel naar beneden te 
halen op het koningschieten 

in As. Hij deed dit eerder al in 
�965 en �998. Koningin wordt 
Inge Bayen.

  Eduard Conings, koning St.-
Sebastiaan As

André Groenen, koning 
van Sint-Joris Kaulille
Andre Groenen heeft zich voor 
de derde maal koning der Sint-
Jorisgilde uit Kaulille gescho-
ten. Na �70 schoten kwam het 

laatste stukje vogel naar bene-
den. Hij zal wel zijn nieuwe 
gildevlag moeten afstaan aan 
een andere vaandrig, maar hij 
zal dit graag doen nu hij voor 
een jaar het koningszilver mag 
dragen.

Laar zoekt instructeur
Het drumband-jachthoorn-
korps van schutterij St.-
Sebastianus Laar–Weert is een 
muziekkorps op �e divisie 
niveau van circa 30 leden en 
ongeveer 30 leerlingen. De 
bezetting bestaat naast een 
�0-tal slaginstrumenten uit 
jachthoorns, klaroenen / trom-
petten, bastrompetten en sou-
safoon. Als aanvulling op de 
huidige instructeurs zijn we op 
zoek naar een instructeur op 
C-niveau voor de blazersgroep. 
Voor info: Henk Klaessens, 
tel. 0495-652054. Email: h.j.g
.klaessens@hetnet.nl Website: 
www.sintsebastianuslaar.nl

  De nieuwe zilveren vogel van 
Beringe: een kunststukje.

  De drie gedecoreerde Beringse schutters met de bondssecretaris (l.) 
en de voorzitter van Beringe (r.).   André Groenen, St.-Joris Kaulille
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Schutterij in het 
Museum
Vier VMBO-scholen uit 
Noord- en Midden-Limburg 
en het Limburgs museum in 
Venlo werken sinds enige tijd 
samen in een scholennetwerk 
dat VMBO-leerlingen stimu-
leert om in de cultuurhisto-
rische omgeving te leren. De 
deelnemende scholen hebben 
de taak op zich genomen om 
een erfgoedproject op school 
te ontwikkelen. Het netwerk 
opereert onder de naam 
“Limburgs spoor”. Zie ook 
www.cultclick.nl/sporen.

Het Raaylandcollege in Venray 
maakt deel uit van dit netwerk 
en vindt het belangrijk dat er 
binnen het onderwijs aandacht 
is voor het cultureel erfgoed. 
In samenwerking met het 
Limburgs museum in Venlo 
is dan ook een project gestart 
om het culturele erfgoed te 
promoten, in het bijzonder 
het VMBO-onderwijs. Van 
maandag 8 tot en met vrijdag 
�9 mei zijn er een tweetal pro-
jecten, waarin leerlingen het 
museum “’t Freuleskeshuus” 
in Venray bezoeken en echte 

typische Venrayse gerechten 
klaarmaken tijdens de les 
verzorging. Bijzonder is het 
klassenbezoek bij schutterij ’t 
Zandakker Gilde Sint Jan.

In vol ornaat gaat de schutterij 
de leerlingen leren exerceren, 
kogels maken en krijgen ze in 
de vorm van een verhaal de 
historische achtergrond van de 
schutterij te horen. Op woens-
dag �7 mei wordt het project 
afgesloten met een bezoek 
aan de schuttersweide. Met 
een echte schutterswedstrijd 
brengen de leerlingen zo hun 
kennis in de praktijk. Hier 
krijgen de groepen ook hun 
beoordeling wie het beste en 
snelste hun kogels kan maken, 
welke groep het beste exerceert 
en natuurlijk wordt de beste 
schutter bekend gemaakt. Voor 
meer informatie over deze 
activiteiten kan men contact 
opnemen met Esther de Bruijn 
via telefoon (0478) 3�9 �00. 
Voor meer informatie over het 
project Limburgs Spoor kan 
men contact opnemen met 
Joyce van Cruchten via j.vanc
ruchten@limburgsmuseum.nl 
of telefoon (077) 352 2� �2.

Rechtgezet
Op de foto’s van het artikel ‘25 
Jaar Edele Eedbroederschap 
…’ is op de pagina’s �7 (foto 
boven, persoon geheel links) 
en �8 (foto boven) niet mgr. 
Heuvelmans maar mgr. 
Castermans te zien. Opvallend 
hieraan is dat niet de mode-
rator van de OLS-Federatie 
en grootprior van de Orde 
Heuvelmans maar de hulpbis-
schop Castermans al bij de 
investituur in �98� aanwe-
zig was, toen bekend werd 
gemaakt dat de aansluiting 
met de oude Franse broeder-
schap van Sint Sebastiaan 
in orde was. Het toont in 
ieder geval de nauwe band 
van de Orde met het bisdom 
Roermond.

Keizers- en koningspaar 
voor St.-Catharina 
Stramproy
Op Paasmaandag werd bij 
– OLS-organisator – schut-
terij St.-Catharina het schut-
tersseizoen geopend met 
het vogelschieten. Allereerst 
marcheerde de schutterij naar 
beschermheer Wim Maes voor 
een serenade en vendelgroet. 
Daarna werden koning Theo 
Looymans en zijn koningin 
Hanneke thuis afgehaald. Na 
een goede ontvangst bij het 
koningspaar toog de schut-

terij richting Schuttersheim 
aan het Breijvin. Daar werd de 
koning van het zilver ontdaan. 
De strijd om het koningschap 
kon beginnen. Veel schutters 
gingen met elkaar de strijd 
aan om de vogel naar beneden 
te halen. Bij de jeugd viel de 
vogel na 49 schoten en kon 
Manon Rademaekers uitge-
roepen worden tot jeugdko-
ningin van St.-Catharina. De 
grote vogel was zich bewust 
van het belang van deze 
dag en liet zich minder snel 
uit zijn element halen. Een 
zenuwslopende strijd en �69 
schoten waren nodig om hem 
van zijn stuk te brengen. Het 
was Koen Kwaspen, die erin 
slaagde om de vogel omlaag 
te krijgen. Koen Kwaspen is 
daarmee de OLS-koning 2006. 
Koning Koen Kwaspen en zijn 
koningin Githa van Bolderen 
zullen het komende seizoen 
ongetwijfeld hun beste beentje 
voorzetten voor de schutterij. 
Daarmee treden ze in de voet-
sporen van het nieuw gevorm-
de keizerspaar. Keizer Tjeu 
Meulen en Hanneke Looymans 
treden met ingang van dit 
seizoen uit als keizerspaar van 
schutterij St.-Catharina. Ook 
het keizerspaar zal extra glans 
geven aan de schutterij.

 Annelies Indenkleef

Jubileum Mechelen
In 2007 zal St.-Sebastianus 
Mechelen het 350-jarig bestaan 
van de schutterij vieren. Deze 
jubileumviering is gebaseerd 

op het oudste koningszilver 
van de vereniging. De jubile-
umfeesten zijn gepland in het 
weekend van 3� augustus tot 
en met 2 september 2007.

  Een archieffoto van de binnenkort jubilerende schutterij uit 1973.
Foto: website schutterij.

  Het koningspaar Githa van Bolderen met Koen Kwaspen (links) en 
het keizerspaar Hanneke Looymans met Tjeu Meulen (rechts).
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Jubilarissen St.-Barbara 
Leveroy
Henk Kurstjens is 25 jaar lid 
van schutterij St.-Barbara. Hij 
werd als jongen van �5 jaar 
lid van de drumband, waar 
hij als tamboer meehielp om 
van dit korps iets moois te 
maken. Na circa �5 jaar is 
Henk gestopt met trommen 
omdat het niet meer te combi-
neren was met het opbouwen 
van een eigen zaak. In �995 is 
Henk bestuurslid geworden 
van onze schutterij en in �997 
vice-voorzitter. Ook is Henk 
nog verschillende jaren lid 
geweest van de activiteiten-
commissie. Bij alle activiteiten 
van de schutterij verzorgt hij 
het drukwerk. Ook heeft hij 
ons voorzien van een nieuw 
briefhoofd op al onze papie-
ren. Henk kan door al zijn 
drukke werkzaamheden niet 
altijd aanwezig zijn maar als 
de schutterij hem nodig heeft 
kan men altijd een beroep op 
hem doen en wij kunnen altijd 
gebruik maken van zijn zake-
lijk inzicht. Wij als schutterij 
zijn bijzonder blij met zo’n 
bestuurslid.

Jack Verlaek is 40 jaar lid van 
St.-Barbara. Als jongetje van 7 
jaar begonnen met trommen 
bij de drumband waar zijn 
vader toentertijd voorzitter 
was. Nu is Jack zelf voorzitter 
van deze schutterij en trom-

men doet hij nog steeds met 
veel plezier en bij dezelfde 
drumband. Hij heeft als tam-
boer alle successen van de 
drumband meegemaakt. Vanaf 
de derde divisie tot en met 
de eredivisie en verschillende 
malen het landskampioen-
schap. In �988 werd Jack lid 
van het bestuur en toen hij in 
�995 gevraagd werd om het 
voorzitterschap over te nemen 
deed hij dit met veel inzet en 
enthousiasme. Jack verzet veel 
werk voor de schutterij. Als 
zijn werk het toelaat is hij bij 
iedere activiteit van de schut-
terij aanwezig. Wij zijn blij met 
zo’n lid en voorzitter.

 M. Timmermans EMM

Jubilarissen 
Ubachsberg
Schutterij St.-Hubertus van 
Ubachsberg heeft een fors 
aantal jubilarissen gehuldigd, 
met diverse lidmaatschap-
pen die zij bij de vereniging 
vierden. Zilveren jubilarissen 
zijn de geweerdrager Hub 
Bosch, sergeant-majoor en 
instructeur Marcel Habets, 
2e vaandrig en bestuurslid 
Piet Laeven en bestuurslid 
John van Wissen. Het 40-
jarig jubileum werd gevierd 
door officier Wim Hoenen, 
secretaris van de OLS-jury, en 
door tamboer en bestuurslid 
Theo Janssen. Officier Hein 

Lardinois kende een gouden 
verenigingsjubileum. En ver-
volgens was er nog een tweetal 
jubilarissen, dat het 60-jarig 
lidmaatschap viert, namelijk 
Math Hoenen, die tevens 40 
jaar generaal is, en officier 
buiten dienst en erebestuurslid 
Bernard Vonken, oud-com-
mandant van de vereniging. 
De negen jubilarissen werden 
op 26 mei intern gehuldigd, 
waarna hen een goedbezochte 
receptie ten deel viel. De fees-
telijkheden maakten deel uit 
van het weekend, waarin St.-
Hubertus Ubachsberg het 2�5e 
bondsfeest van de R.K. Zuid-
Limburgse Schuttersbond 
organiseerde, waaraan naast 
de twintig verenigingen die 
de bond telt, ook de schutterij 
Willem Tell uit het Gelderse 
Silvolde als gastvereniging 
deelnam.

Jubilarissen Venray
Zondag �8 juni 2006 staat 
voor schutterij ’t Zandakker 
Gilde St.-Jan Venray weer in 
het teken van de jaarlijkse St.-
Jansdag. De dag dat de schut-
terij enkele jubilarissen zal 
huldigen. Tijdens een hoogmis 
in de Sint Petrus Banden Kerk 
worden de onderscheidingen 
na de kerkelijke zegen door 
bondsvoorzitter Louis Litjens 
uitgereikt. Zilveren jubila-
rissen zijn Huub Jacobs en 
Bernie van Lierop. Daarnaast 
is Harrie Lenssen (niet actief 
lid) 40 jaar lid. Huub Jacobs 
is in �98� bij de schutterij 
gekomen en sindsdien ook 
niet meer weg te denken uit de 
vereniging. Hij is dertien jaar 
bestuurslid, verantwoordelijk 
voor de horeca-afdeling. Hij 
is vele jaren schutter en guide 
geweest en is de laatste jaren 
actief als eerste luitenant en 
reservecommandant. Vele jaren 

  De jubilarissen van schutterij St.-Barbara Leveroy Henk Kurstjens 
(l.) en Jack Verlaek (r.)

Jubilarissen St.-
Martinus Grootbeersel
Ook bij schutterij St.-Martinus 
Grootbeersel werden enkele 
jubilarissen gehuldigd. Zo is 
Thomas Vrinsen maar liefst 
34 jaar commandant geweest, 
nu is hij op rust. Mia Breukers 

vierde haar 25-jarig lidmaat-
schap en zowel Tilman Truijen 
als Jan Geussens waren 40 jaar 
lid. Vanzelfsprekend zette de 
bond deze jubilarissen ook in 
het zonnetje, waarna een geza-
menlijke foto werd gemaakt.

  Zittend vlnr.: de dames Anna Truijen, Mia Loos en jubilaris Mia 
Breukers. 
Staand vlnr.: commandant op rust Thomas Vrinsen, voorzitter 
Martin Seerden, bestuurslid Rudy Kneepkens, jubilaris Jan Geussens, 
Peter Ressen als afgevaardigde van de bond Maas en Kempen, pen-
ningmeester en jubilaris Tilman Truijen, secretaris Jack Seerden en 
bestuurslid Renè Joosten.
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maakte hij als achteropschutter 
deel uit van het A-zestal, echter 
door zijn gezondheid heeft hij 
deze positie af moeten staan. 
Hij voelt zich thuis bij de ver-
eniging en als een echte ‘opa’ 
draagt hij zorg voor alle kinde-
ren, die de schutterij met een 
bezoek vereren. Als dank voor 
zijn verdiensten wordt Huub 
Jacobs onderscheiden.
De tweede jubilaris Bernie 
van Lierop kwam met vijf jaar 
al bij de schutterij als bord-
jesdrager, een functie waarin 
hij zeer succesvol was. Deze 
bleef hij tot �990, waarna hij 
bijna alle functies vervulde, 
van schutter tot guide, tot 
vaandeldrager, tot sappeur en 
hij werd drie keer koning van 
de schutterij, in �996, 2000 
en 2004. Ook op bestuurlijk 
niveau is hij actief. Meer dan 
tien jaar is hij de organisator 
van de Schutterscombinatie 
Noord-Limburg, zit hij voor 
het tiende jaar in het bestuur 
van de bond Juliana als secre-
taris-penningmeester, zit hij 
vijf jaar in het bestuur van de 
Venrayse schutterij, waarvan 
twee jaar als vice-voorzitter en 
drie jaar nu als voorzitter van 
de vereniging, is hij voorts cor-
respondent van het Limburgs 
Schutterstijdschrift en web-
master van de OLS-federatie. 
Naast deze bezigheden is hij 
ook nog actief binnen de 
Venrayse politiek. De schut-
terij biedt de jubilarissen een 
receptie aan op zondag �8 juni 
2006 van �3.00 tot �4.00 uur 
op de Venrayse schuttersweide, 
Loonsedijk 5 te Merselo.

Koningsvogelschieten 
Venray
Het koningsvogelschieten van 
schutterij ’t Zandakker Gilde 
Sint Jan Venray op zondag 7 
mei 2006 is een daverend suc-
ces geworden. Om 8.30 uur 
werd de oude koning Ron 
Linders afgehaald, gevolgd 
door een Hoogmis in de St.-
Petrus Banden kerk. In de 
openingstoespraak voor het 
koningsvogelschieten vond 

burgemeester Jos Waals het 
tijd worden om het OLS naar 
Venray te halen om er het 
schutterswezen te promoten 
en de Venrayse organisa-
tiekwaliteiten te tonen. De 
koningsstrijd begon. Bij de 
‘koning van ere’ loste Will 
Versleijen na vele rondes een 
schot, maar tevergeefs. Haar 
man, Ger Versleijen, kwam 
onder de buks en voordat hij 
schoot viel de vogel, waardoor 
hij de nieuwe erekoning is. 
Ger is al 30 jaar lid van schut-
terij St.-Jan Grubbenvorst en 
nog nooit koning geweest. De 
koningsvogel was toen al na 
een spannende strijd geval-
len. De wankelende vogel viel 
pas na een schot van Sjaak 
van Rhee. Gejuich weerklonk, 
’t Zandakker Gilde heeft een 
nieuwe koning. Hij is 63 jaar 
oud, �8 jaar lid van de schut-
terij en voor de eerste keer 
koning. Sjaak van Rhee schiet 
al jaren in het eerste zestal 
en heeft hier een punt achter 
gezet. Op het OLS miste hij, 
maar nu heeft hij tenminste de 
eretitel, die hij ooit wenste te 
halen.

  Sjaak van Rhee is de nieuwe 
koning van Venray.

Van de Bestuurstafel
Vergadering bestuur OLS-
Federatie op dinsdag 11 april 
2006:

SAS
Op �3 mei heeft er een overleg 
plaatsgevonden tussen het SAS 
en het dagelijks bestuur van de 
OLS-Federatie en de diverse 
stichtingen, met als items: 
schutterijmuseum, schutters-
tijdschrift en Vrienden van het 
schutterswezen. Mevrouw Ria 
Oomen-Ruijten zal als afge-
vaardigde van het SAS zitting 
nemen in het Federatiebestuur.

OLS 2006 te Stramproy
Het OLS 2006 te Stramproy 
ligt organisatorisch als ook qua 
sponsoring goed op schema. 
Het is wel een verschil qua 
sponsering met 20 jaar gele-
den, men dient heden meer 
inspanningen te leveren dan 
toen om het financieel rond te 
krijgen.

Circulaire ‘Traditioneel 
Schieten’
Door Gedeputeerde Staten 
van de Provincie Limburg 
(NL.) zal de nieuwe circulaire 
eind april, begin mei worden 
geaccordeerd waarna deze 
kan worden toegepast. Na 
twee jaar zal er een evaluatie 
plaatsvinden. De Federatie zal 
in deze periode verder initia-
tief ontplooien om bepaalde 
zaken verder te kunnen gaan 
beproeven.

Circulaire ‘Wapens en 
Munitie’
Op �0 april 2006 heeft er 
te Herpen een vooroverleg 
plaats gevonden tussen de 
drie Federaties (Brabant, 
Gelderland en Limburg) om 
te komen tot een gezamenlijk 
standpunt voor de vergadering 
met de K.N.S.A. op �2 april te 
Nuland.

Limburgs Schutterij 
Museum 
Op zaterdag �� maart 2006 
tijdens de inrichting van het 
winnaarshoekje OLS 2006 
heeft de organisator van het 
OLS 2005, schutterij St.-Joris 
Wessem een donatie van EU 
2500,- geschonken aan het 
Museum. 

Normencommissie
Er is een nieuwe handleiding 
tot stand gekomen voor tam-
boer-maîtres, te verkrijgen bij 
de Normencommissie. 

Scholenproject
Dit project dat de naam van 
‘Sjöttesjoël’ krijgt zal zijn 
eerste presentatie krijgen 
tijdens de persconferentie te 
Stramproy. Een verdere pre-
sentatie van o.a. de website zal 
plaatsvinden tijdens het OLS 
2006 te Stramproy op 2 juli. 
In augustus-september (bij 
het begin van het schooljaar) 
zal nog uitgebreider aandacht 
worden besteed aan dit pro-
ject.

Te koop aangeboden:
2 Affuiten (T.b.v. Bert Janssen 
kogelvangers). Voor meer infor-
matie bel met Schutterij ’t 
Zandakker Gilde Sint Jan Venray
Telefoon: (0478) 5�0 400

Te koop
Kogelvanger t.b.v. koningschieten
Afkomstig van Janssen Products 
Hamont. Voor meer informatie 
bel met Schutterij ’t Zandakker 
Gilde Sint Jan Venray
Telefoon: (0478) 5�0 400
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Koninklijke onderscheidingen
Ter gelegenheid van Koninginnedag 2006 
viel een aantal schutters de eer te beurt 
een koninklijke onderscheiding te mogen 
ontvangen.

Burgemeester J.A.L. 
Peeters, Roggel & Neer
Op 27 april werd Sjef Peeters 
benoemd tot Ridder in de 
Orde van Oranje-Nassau. 
Speciaal voor deze gelegenheid 
was gouverneur Leon Frissen 
naar Roggel gekomen om de 
decorandus de bij zijn uitver-
kiezing horende versierselen 
op te spelden. Sjef Peeters is 
burgemeester van de gemeente 
Roggel en Neer en heeft de 
onderscheiding ontvangen in 
verband met zijn belangrijke 
maatschappelijke verdiensten 
bij diverse organisaties op regi-
onaal en provinciaal gebied. 
Sinds enkele jaren is hij tevens 
penningmeester van de stich-
ting SAS.
Na werkzaam te zijn geweest 
op diverse gemeentelijke secre-
tarieën en nadat hij gemeen-
tesecretaris was in Horst, werd 
Peeters in �983 benoemd tot 
burgemeester van de voor-
malige gemeente Roggel. Van 
�985 tot �99� combineerde 
hij die functie met het burge-
meestersambt in de voorma-
lige gemeente Neer, waarna 

hij burgemeester werd van de 
fusiegemeente Roggel & Neer. 
Ook na het bereiken van zijn 
pensioengerechtigde leeftijd in 
2003 is Sjef Peeters, in verband 
met de voorgenomen herinde-
ling in Midden-Limburg, deze 
functie blijven uitoefenen. Hij 
werd in de gemeente gehul-
digd bij gelegenheid van zijn 
65e verjaardag en benoemd tot 
ereburger van Roggel & Neer. 
Sjef Peeters vervult al meer 
dan 35 jaar tal van bestuurs-
functies bij maatschappelijke 
organisaties, zowel in het ver-
lengde van burgemeesterschap, 
maar veelal ook daarbuiten. 
Zoals bij de Stichtingen Jeugd- 
en Jongerenwerk, Stichting 
Voortgezet Onderwijs Horst 
e.o., Recreatieoord De 
Leistert, het Groene Kruis, 
docent aan de Limburgse 
Bestuursacademie, pen-
ningmeester van de SAS en 
voorzitter van de stuurgroep 
herindeling van de gemeenten 
Heythuysen, Haelen, Hunsel 
en Roggel en Neer. Vandaar 
zijn benoeming tot Ridder.

Theo Goossens, 
Schinveld

Schutterij St.-Eligius en 
Juliana was blij verrast met het 
nieuws dat onze vice-voorzit-
ter en commandant dit jaar 
de eer te beurt viel om een 
onderscheiding te mogen 
ontvangen. Enkele redenen 
van deze uitverkiezing willen 
wij graag opsommen. Theo 
Goossens is medeoprichter 
en zes jaren voorzitter van de 
afdeling Limburg Zuid-Oost 
van het Veteranen Legioen; 
vijftien jaar lid, waarvan vijf 
jaren als voorzitter van de 
Schinveldse visvereniging; 
twintig jaar lid van de ‘Oude 
Garde’, waarvan zes jaar 
secretaris. Thans is hij: acht-
tien jaar lid, waarvan twaalf 
jaar als voorzitter van het 
Oranjecomité, medeoprichter 
en voorzitter van de stich-
ting ‘Herdenkingsmonument 
Onderbanken’, penningmees-
ter van de ‘Erewacht van  het 
Heilig Sacrament’ en al acht 
jaar als vrijwilliger (elke dag 
van 9 uur tot �2 uur) bij de 
Stichting Welzijnswerk. Dhr. 
Goossens is sinds �998 lid van 
schutterij St.-Eligius-Juliana 
Schinveld. Hij bekleedde de 
functie van secretaris tot 2004, 

daarna de functie van vice-
voorzitter, vanaf 2003 is hij 
tevens commandant van onze 
schutterij.

Hay Schell, Baarlo
Op vrijdag 28 april is ons lid 
Hay Schell onderscheiden als 
Lid in de Orde van Oranje 
Nassau. Hij kreeg deze onder-
scheiding voor zijn jarenlange 
inzet binnen diverse verenigin-
gen, waarvan hij lid was of nog 
is. We lichten er enkele uit:
�96�-�966 medeoprichter, 
penningmeester en instructeur 
Trommel- en Fluiterkorps 
Steijl.
�966-heden instructeur 
en bestuurslid Drum- en 
Brassband Voorwaarts Baarlo
�968-�996 instructeur trom-
melaars Fanfare Eendracht 
Baarlo
�973-2000 instructeur trom-
melaars kon. schutterij St.-
Lambertus Helden
�974-2005 instructeur trom-
melaars Fanfare Maasbree
�974-�999 instructeur 
Drumband Jong Nederland 
Horst
�969-heden instructeur drum-
band schutterij St.-Antonius 
& St.-Petrus Baarlo, waarvan 
hij tevens al 35 jaar lid is en 
tweemaal de koningstitel wist 
te behalen.

  Ridder Sjef Peeters met echtgenote.

  Theo Goossens, Schinveld.

  Hay Schell, Baarlo.
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Voorts maakt Hay deel uit van 
de jury van de Nederlandse 
Muziekbond en jureert hij 
tevens op het OLS en andere 
schuttersfeesten. Hay treedt 
ook geregeld op als suppoost 
in het Limburgs Schutterij 
Museum te Steijl. Zoals u ziet 
is Hay een verenigingsmens 
in hart en nieren en is deze 
onderscheiding hem dan ook 
van harte gegund. Hay namens 
schutterij St.-Antonius & St.-
Petrus Baarlo van harte gefeli-
citeerd!
 
  M. Jacobs, secretaris

Dré Timmermans, 
Maasbree
Aan Dré Timmermans is het 
lidmaatschap toegekend van 
de Orde van Oranje-Nassau. 
De Maasbreese voormalige 
fruitteler heeft zich in ver-
scheidene functies ingezet 
voor carnavalsvereniging D’n 
Hab, waarvan hij medeoprich-
ter was. Hij was bestuurlijk 
actief voor de veteranen van 
voetbalvereniging MVC ’�9, 
buurtvereniging ’t Heeske, 
VVV-Maasbree en de Dekenale 
Schuttersbond Helden. 
Verder was hij ook mede-
oprichter van de Limburgse 
Creativiteitsprijs. Ook was hij 
een van de heroprichters van 
schutterij Sint Anna Maasbree. 

Van deze schutterij is hij sinds 
de heroprichting lid. Ten 
behoeve van deze schutterij 
was hij enkele jaren secretaris 
en van �994 tot 2005 voor-
zitter. Op dit moment is hij 
erevoorzitter van St.-Anna. 
Tevens is hij oprichter van de 
Schutters Combinatie Noord-
Limburg. 
 

Sraar Niëns, Maasbree
Sraar Niëns is gedecoreerd met 
de onderscheiding lid in de 
Orde van Oranje-Nassau. Hij 
was van �975 tot oktober 2005 
lid van de vrijwillige brand-
weer in Maasbree. Hij heeft 
extra inspanningen geleverd 
tijdens het hoogwater in de 
jaren �984, �993 en �995, toen 
de Maas buiten zijn oevers is 
getreden. Hij heeft bijgedragen 
aan de openbare veiligheid in 
zijn woonplaats en regio. Sraar 
Niëns is sinds �995 lid van 
schutterij Sint Anna Maasbree. 
Tevens is hij houder van het 
clublokaal van deze schutterij, 
café-feestzaal Niëns.

Charles Brassée, 
Waubach
Voor zijn vele verdiensten op 
cultureel gebied is Charles 
J.P. Brassee koninklijk onder-

scheiden als Lid in de Orde 
van Oranje Nassau. Hij is 
sinds �974 lid en nauw betrok-
ken bij schutterij St.-Joseph 
Waubach. Van deze vereniging 
is hij onder meer dertig jaar 
bestuurslid geweest, waarvan 
25 jaar als secretaris. Het secre-
tariaat nam hij al op zich een 
jaar nadat hij lid was gewor-
den. Tien jaar later, in �984, 
werden de taken verdeeld over 
drie personen en bleef Charles 
één van de kartrekkers. Mede 
door zijn inbreng maakte de 
schutterij een kentering door 
en groeide en gedijde binnen 
de Waubachse gemeenschap. 
In �988 vierde de bloeiende 
schutterij haar eeuwfeest. 
Begin jaren negentig nam 
Charles het commando over 
de schutterij over van Wim 
Pelzer en tot heden is hij kapi-
tein-commandant. In �998 bij 
gelegenheid van het ��0-jarig 
bestaan van de vereniging 
werd Charles gehuldigd in 
verband met zijn zilveren 
jubileum. Een jaar eerder was 
hij koning, werd hij officieel 
gekroond tijdens de bronk-
mis en werd de koningsden 
voor koninklijke residentie 
aan de Charles Frehenstraat 
geplant. Zijn zoons volgden 
pa naar de schutterij en wer-
den actief in de drumband als 
tamboer annex hoornblazer, 
klaroenblazer, als koning, 
bestuurslid en zijn nu allen 
onderofficier. Charles beperkte 
zijn activiteiten niet tot de 
eigen schutterij. Hij trad 
toe tot het bestuur van het 
Dreiländereck Schuttersfeest, 
een treffen van schutterijen 
uit de Euregio van België, 
Duitsland en Zuid-Limburg, 
waar hij voorzitter werd van 
het Nederlandse deel van het 
comité en als praeses van het 
comité het Dreiländereck in 
�999 in Waubach mee organi-
seerde. Bovendien is Charles 
lid geworden van het bonds-
bestuur van de schuttersbond 
Berg en Dal, waarvan hij 
voorzitter werd en een tijdlang 
afgevaardigd bestuurslid van 

  Dré Timmermans wordt door de burgemeester van Maasbree onder-
scheiden.                                                         Foto: Gemeente Maasbree

  De decorandi in de gemeente 
Maasbree. Rechts vooraan 
Sraar Niëns. Links, tweede van 
boven is Hay Schell van Baarlo 
en geheel bovenaan staat Dré 
Timmermans.

Foto: Gemeente Maasbree.
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de OLS-Federatie was. Een 
aantal jaren is hij opgetreden 
als de paradecommandant tij-
dens het OLS.

  Luc Wolters

Coen Holthuijsen, 
Reuver/Steijl
De heer Holthuijsen (gebo-
ren �944), woonachtig te 
Reuver verricht reeds lange 
tijd vrijwilligerswerk. Hij 
ontplooide onder meer de 
volgende activiteiten: van �966 
tot �998 vervulde hij diverse 
bestuursfuncties bij schut-
terij St.-Anthonius te Tegelen. 
Hij was mede-initiatiefnemer 
van de nieuwe uniformen 
(in �978 en �985). Daarnaast 
was hij tien jaar bestuurslid 
van de gezamenlijke Tegelse 
Schutterijen. Sinds �989 is hij 
secretaris van de Beheersgroep 
van het Limburgs Schutterij 
Museum te Steijl. Vanaf �992 
is hij jurylid en tevens secreta-
ris van de jury van de Midden 
Limburgse Schuttersbond. Van 
�994 tot 200� was hij jurylid 
van het Limburgs Dames 
Schuttersfeest. Daarnaast 
was hij �2,5 jaar secretaris 
en jurylid van het Dekenaal 
schuttersfeest in het Dekenaat 
Roermond. Buiten het schut-
terswezen heeft hij ook diverse 
andere verdiensten. Vanaf 
�988 tot heden is hij koster, 
lector, collectant en acoliet 
bij begrafenissen van de Sint 
Martinusparochie te Tegelen. 
Hij is lid van toneelvereniging 
Zet door. Coen Holthuijsen 

heeft zitting in diverse com-
missies. Hij is benoemd tot lid 
in de Orde van Oranje Nassau.
Bron: website gemeente Beesel.
Foto: zie huldiging van Coen 
Holthuijsen in het Limburgs 
Schutterij Museum in verband 
met zijn 40-jarig lidmaatschap 
van de OLS-Federatie, elders 
in dit nummer.

H. Verheyen, 
Nederweert
‘Het heeft Hare Majesteit 
behaagd’, dat waren de 
woorden van waarnemend 
burgemeester  H.Vos uit 
Nederweert, gericht aan deco-
randus dhr. H. Verheyen op 
vrijdag 28 april jongstleden. 
H. Verheyen (70 jaar), die 
sinds �953 lid is van het schut-
tersgilde St.-Lucie, bestuurslid 
was van �963 tot �983, bas/
klaroenblazers van �953 tot 
�983 en thans rustend lid, was 
bijzonder verrast toen waarne-
mend burgemeester Vos hem 
deze morgen de koninklijke 
onderscheiding opspeldde. 
Niet alleen werd hij geprezen 
voor zijn inzet voor het schut-
tersgilde, ook de vele verdien-
sten op het culturele en maat-
schappelijke vlak zoals zijn 
lidmaatschap van de voetbal-
club Eindse Boys sinds �967, 
waarvan 30 jaar bestuurslid 
en wedstrijdsecretaris, 25 jaar 
leider van het eerste elftal en 
thans nog actief als ‘futter’ 
achter de schermen bij Eindse 
Boys. Ruim 30 jaar is Verheyen 
als vrijwilliger betrokken bij de 
jaarlijkse Festeinder, daarnaast 

maakt hij nog deel uit van het  
kerkbestuur, waarvan acht jaar 
als secretaris en is hij collec-
tant tijdens de H. Missen. Het 
is dan ook niet verwonderlijk 
dat hij opgenomen werd als lid 
in de Orde van Oranje-Nassau. 
‘s Avonds werd de kersverse 
decorandus een muzikale 
gelukwens aangeboden door 
het klaroenkorps van schut-
tersgilde St.-Lucie en harmo-
nie Pro Musica.

Eugene Allers, 
Roermond
Dhr. E.H.L.M. Allers (59 jaar 
oud) uit Roermond is lang-
durig actief voor het vereni-
gingsleven in de wijk Kapel 
in ’t Zand, onder meer als 
voorzitter van het Wijkfeest 
comité. Hij had een belang-
rijk aandeel in allerlei jubilea 
in de wijk: van de fanfare, 
de carnavalsvereniging en de 
schutterij. Zo was hij in �995 
voorzitter van het organise-
rend comité van het Limburgs 
Dames Schuttersfeest dat in 
Roermond door schutterij 
Oranje Nassau georganiseerd 
werd. Hij is benoemd tot lid in 
de Orde van Oranje Nassau.
Bron: website gemeente Roermond.

 
Joep van der Asdonk, 
Meijel
Joep van der Asdonk is al 
vanaf �99� lid van schutterij 
St.-Willibrordus in Meijel. 
Als schutter en lid van de 
exercitiegroep is hij actief 

bezig met zijn hobby. Naast de 
schutterij is Joep al 25 jaar lid 
van de vrijwillige brandweer 
van Meijel. Hij is opgeleid 
tot ‘Brandwacht �e klas’ en 
bekleedt de brandweerfunctie 
‘Manschap’. Joep verricht al 
meer dan twintig jaar zonder 
onderbreking in repressieve 
dienst, taken op het terrein 
van de openbare orde en vei-
ligheid. Vanwege zijn verdien-
sten bij de brandweer werd 
Joep op donderdag 27 april 
2006 benoemd tot Lid in de 
Orde van Oranje Nassau. Een 
onderscheiding waar hij zeker 
trots op mag zijn! Tijdens de 
Koninginnedagfestiviteiten op 
29 april in Meijel werd Joep 
door de hele schutterij in het 
zonnetje gezet. Joep, nogmaals 
Proficiat!

 Joep van der Asdonk, Meijel

 Charles Brassée, Waubach.

 H. Verheyen, Nederweert.

Nieuwe vrienden

Rabobank Leudal, Heythuysen
T.G. Schrooders, Valkenburg
H.M. Bar, Baexem
J.M.G. van der Krogt, Eys
J.H. Willems, Tegelen
Van Heyster, Blerick
Hans van Rijswijck Advies, Venlo
J. Sprengers, Venlo
Euroceramic BV S. Hinssen, Belfeld
Fossa Eugenia BV, Venlo
Elektro Groothandel Frige, Maastricht-Airport 
Bongers Media Productie, Kelpen-Oler
L. Verberkt, Blerick
J.J. Nijhuis, Meerssen
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Jubilarissen

12,5 jaar
-  Alfons Duisings Kon. St.-Lambertus Oirsbeek
-  R. Lambers, instructeur St.-Lucie Nederweert
-  Rob Stevelmans Kon. St.-Lambertus Oirsbeek
-  Sjef Stollman  Kon. St.-Lambertus Oirsbeek

25 jaar
-  J.H. Aendekerk-Kogelenberg St.-Michaël Thorn
-  J.M. Beckers St.-Nicolaas Susteren 
-  Jes Beckers-Geurts St.-Martinus Linne
-  P.J.S. Bergsma St.-Anthonius Tegelen
-  J.M.R.A. Beulen St.-Urbanus Montfort
-  Miranda H. Brangers St.-Job Leuken-Weert
-  Mia Breukers St.-Martinus Grootbeersel
-  H.J.E.M. Bosch St.-Hubertus Ubachsberg
-  W.L.H.M. Broens St.-Odilia Ospeldijk
-  E.J.M. Craemers-Saas St.-Michaël Thorn 
-  P.C. van Cruchten St.-Nicolaas Susteren
-  Ton Dalemans (commandant) St.-Martinus Linne
-  P.M..H. Evers St.-Michaël Ool
-  R.F.H.H. Evers St.-Michaël Ool
-  H.P. Filott St.-Nicolaas Susteren
-  P. Gerrits St.-Petrus en Paulus Susteren
-  Louis J. Gorren Nachtwachtgilde Berg en Terblijt 
-  Herman Heemels St.-Martinus Linne
-  G.J.H. van Helden St.-Lucia Horst
-  M.J.M. Habets St.-Hubertus Ubachsberg 
-  H.H. van Hulsen St.-Odilia Ospeldijk
-  D.H. Jacobs St.-Dionysius Opoeteren (B)
-  Huub H.E.H. Jacobs ’t Zandakker Gilde St.-Jan Venray
-  A.H. Janssen St.-Urbanus Montfort 
-  Joy Janssen St.-Martinus Linne
-  M.J.F.H. Keyaerts St.-Michaël Thorn
-  E.A.M. Kiggen-Sillekens St.-Job Leuken-Weert 
-  J.P.C. van Kimmenade-Duykers St.-Odilia Ospeldijk
-  T. Klaessen Bussen Schutten Neer
-  J.W. Kusters Kon. St.-Lambertus Helden
-  R.P.C. Kuijltjes St.-Urbanus Maasniel
-  P.J. Laeven St.-Hubertus Ubachsberg 
-  W. van Leuven Akkermansgilde Venlo 
-  J.P.M. van Lier Kon. St.-Lambertus Helden
-  Bernie E. van Lierop ’t Zandakker Gilde St.-Jan Venray
-  M.G. van Lumich Wilhelmina Hingen-Echt
-  B.C. Maassen-Berensfreise St.-Jan Nieuwstadt
-  C. op het Veld St.-Urbanus Montfort
-  J.F.M. Peulen Wilhelmina Hingen-Echt
-  E.M.C.H. Peters-Tellers St.-Michaël Thorn
-  Th.J. Prinsen St.-Jan Baexem
-  J.J. Rinkens St.-Michaël Ool
-  J.H.H. Scheeren St.-Joris Wessem
-  H. Schepers St.-Petrus en Paulus Susteren
-  J.G.L.M. Schrooders St.-Martinus Houthem-St.Gerlach
-  E. Smeets St.-Cornelius Swartbroek
-  N. Smeets St.-Cornelius Swartbroek
-  Ch.M.J. Stemkens-Brangers St.-Job  Leuken-Weert
-  L.W.T.H. Theunissen St.-Urbanus Montfort
-  B. Tissen St.-Urbanus Montfort
-  J.M.A. Tissen St.-Urbanus Montfort

-  J. Tubée St.-Catharina �480 Weert
-  H.W.M.C. Vaes-van Hoef St.-Odilia Ospeldijk 
-  Giel Verheyden St.-Martinus Linne
-  M.M.D.J. Veugen-Hubens St.-Severinus Grathem 
-  P.M.E. Verboeket-Vossen St.-Michaël Ool
-  J.J.M. Winkelmolen St.-Sebastianus Ell 
-  J.L.M. van Wissen St.-Hubertus Ubachsberg
-  M.L.J. Wouters St.-Urbanus Montfort

40 jaar
-  John H.H. Bukkems St.-Job Leuken-Weert
-  J.W.A. Brauers St.-Sebastianus Mechelen
-  J.A.H. Creemers St.-Michaël Thorn
-  P.H.W. Crienen St.-Anna Maasbree
-  M.M. Daniels St.-Antonius Stramproy 
-  Fr.P.Th. van Eijk St.-Lucie Nederweert
-  P.J.H. Geelen St.-Sebastianus Ell
-  Jan Geussens St.-Martinus Grootbeersel
-  P.H.A. Henckens St.-Michaël Thorn
-  W.B.A. Hoenen St.-Hubertus Ubachsberg
-  Th.G. Janssen St.-Hubertus Ubachsberg
-  G.C. Linssen St.-Jan Baexem
-  J.H.M. Maassen St.-Urbanus Montfort
-  Jan H.H. Roberts Kon. St.-Lambertus Oirsbeek
-  J.J.G. Roumen St.-Urbanus Montfort
-  R.J.A. Schreurs St.-Severinus Grathem
-  J.L.H. Smits St.-Martinus Maasbree
-  Th.H.G.M. Timmermans St.-Severinus Grathem
-  Tilman Truijen St.-Martinus Grootbeersel
-  H.L.M. Volders St.-Sebastianus Mechelen
-  P.G.G. Wolter St.-Antonius Stramproy

50 jaar
-  G.M. Cuppen St.-Lucia Horst 
-  G. van Diepen St.-Catharina �480 Weert 
-  G.M.J. Janssen St.-Gregorius de Grote Brunssum
-  G.G. Jeurninck St.-Sebastianus Ell
-  H.J.J. Jeurninck St.-Lambertus Neeritter 
-  J.H. van Kimmenade St.-Odilia Ospeldijk
-  P. Lambrechts St.-Gregorius de Grote Brunssum
-  A.G.H. Lardinois St.-Hubertus Ubachsberg 
-  J.J.M. van de Meulenhof St.-Michaël Thorn
-  J.F. Neyens St.-Dionysius Opoeteren (B) 
-  G. van Pol St.-Urbanus Montfort 
-  A.J. van Rijt Bussen Schutten Neer
-  H.H. Schoffelen St.-Gregorius de Grote Brunssum
-  G.J.L. Stax St.-Lucia Horst

60 jaar
-  Zef Debije Kon. St.-Lambertus Oirsbeek
-  P.H. Heijnen St.-Urbanus Montfort
-  Math Hoenen (40 jr generaal) St.-Hubertus Ubachsberg
-  M.H.J. Leenen St.-Michaël Ool
-  L. Suijlen St.-Urbanus Montfort
-  Bernard Vonken St.-Hubertus Ubachsberg
-  S.P. Vossen St.-Michaël Ool
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Wij Gedenken
Jan Hintzen,
lid van St.-Sebastianus 
Herkenbosch. Overleden op 
60-jarige leeftijd op � febru-
ari 2006 en met schutterseer 
begraven op 6 februari.

Jan Hintzen, Herkenbosch

In Memoriam: Jan Hintzen
Op woensdag � februari 
bereikte ons het droevig be-
richt dat onze zeer gewaar-
deerde schuttersbroeder Jan 
Hintzen was overleden in de 
leeftijd van 60 jaar. Ondanks 
een slopende ziekte kwam zijn 
overlijden voor iedereen toch 
nog onverwacht. De schutterij 
heeft bijna zijn hele leven een 
belangrijke rol gespeeld. Toen 
hij dan ook in 2004 geridderd 
werd in de Orde van de Rode 
Leeuw was hij bijzonder trots 
dat hij deze hoge onderschei-
ding mocht dragen.
Jan was binnen de schutters-
wereld geen onbekende. Meer 
dan 39 jaar is hij lid geweest 
van schutterij St.-Mathias 
Posterholt tot aan de fusie met 
zustervereniging Cornelis-
Irene. Hij is in die periode 
vier keer koning geweest en 
vele jaren voorzitter. In 200� 
kwam hij naar St.-Sebastianus 
Herkenbosch waar hij zijn 
schietkennis uitdroeg. Door 
zijn adviezen en de rust die hij 
uitstraalde werd hij bijzonder 
gewaardeerd. Wij zullen deze 

schuttersvriend dan ook zeer 
missen.
Op maandag 6 februari heeft 
de gehele vereniging in een 
overvolle parochiekerk op 
gepaste wijze afscheid geno-
men van Jan. Wij hebben hem 
begeleid naar zijn laatste rust-
plaats alwaar hij met schut-
terseer werd begraven. Ten 
afscheid speelde het fluit- en 
trommelkorps ‘Ich hatte einen 
Kameraden’ en werden saluut-
schoten afgevuurd.

Piet Lebens,
lid van St.-Salvius Limbricht. 
Overleden op �0 februari 2006 
en met schutterseer begraven.

Piet Lebens, Limbricht.

In memoriam Piet Lebens
Op vrijdag �0 februari bereikte 
ons het bericht dat Piet Lebens 
op zijn ziekbed in verzorgings-
tehuis ‘de Lemborgh’ in 
Sittard, toch nog vrij plotse-
ling was overleden. Piet was 
vanaf �962 lid van schutterij 
St.-Salvius Limbricht en was 
koning in �963, �969 en �972. 
De laatste jaren was Piet onge-
uniformeerd lid maar wel nog 
steeds nauw betrokken bij het 
wel en wee van zijn schutterij, 
zo kwam hij nog regelmatig 
kijken naar de schietoefenin-
gen en was hij jaarlijks present 
bij het koningsvogelschieten. 
Zijn ziekte nam echter steeds 
meer de touwtjes in handen en 

zo kwam er langzaam een eind 
aan zijn bewogen en zorgzame 
leven. Op �8 februari hebben 
wij Piet met schutterseer bege-
leid naar zijn laatste rustplaats 
in de nabijheid van kasteel 
Limbricht en de daaromheen 
liggende gracht, een speciale 
plek in het leven van Piet. 
Mede namens de familie wil ik 
alle aanwezigen bij de begrafe-
nisplechtigheid bedanken voor 
hun steun,

  Namens bestuur en leden van 
schutterij St.-Salvius 
Frank Lebens, secretaris

Paul  Kamps,
generaal van St.-Sebastianus 
Puth. Overleden op 68-jarige 
leeftijd op 28 februari 2006. 
Op zaterdag 4 maart werd met 
schutterseer afscheid van hem 
genomen.

Paul Kamps, Puth 

In memoriam Paul Kamps
Paul werd  in �956 lid van de 
schutterij in de functie van 
soldaat. In de jaren zestig werd 
hij bevorderd tot officier. Aan 
het einde van de jaren zeventig 
heeft hij de vereniging voor 
enkele jaren verlaten. In �98� 
keerde hij terug om samen 
met enkele oud-schutters de 
vereniging weer op de been te 

helpen. In �983 trad hij toe tot 
het bestuur en heeft hij ruim 
twaalf jaar een bestuursfunctie 
vervuld. Verder was Paul in 
�957, �972 en �997 koning 
van de vereniging. In �986 
werd hij onderscheiden met 
de zilveren OLS-medaille. Op 
het bondsfeest 2000 werd hij 
voor zijn verdiensten voor de 
vereniging bevorderd tot gene-
raal en onderscheiden met de 
OLS-medaille in goud. Paul zal 
bij ons steeds in herinnering 
blijven als ‘ene echte schut’.

Jan Heiligers,
die zich zeer heeft ingezet 
voor de schutterij Oranje 
Nassau Roermond en St.-
Martinus Asenray en voor de 
hele schuttersgemeenschap 
en de Roermondse schutte-
rijen daarom ten voorbeeld is. 
Overleden op �� maart op 59-
jarige leeftijd te Roermond.

Bèr Beerens,
lid van St.-Lucie Nederweert. 
Overleden op �3 maart 2006 
en begraven met schutterseer 
op �7 maart.

Bèr Beerens, St.-Lucie Nederweert

In Memoriam: H. Beerens
Maandag �3 maart bereikte 
ons het droevige bericht dat 
dhr. H. Beerens was overleden. 
Bèr van Hoovers of te wel Bèr 
van de Pomp, zo stond hij in 
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midden Limburg bekend, is 
ruim 75 jaar geworden. Sinds 
de heroprichting in �949, 
waarvan hij medeoprichter 
was, is Bèr het schuttersgilde 
altijd trouw gebleven. Tot 
2002 was hij altijd betrokken 
en present bij ‘zijn’ schutterij. 
Hij kende als geen ander zijn 
plicht, zoals hij zich als lid 
van het schuttersgilde inzette. 
Plicht vroeg hij ook van de 
andere leden. Op dit punt was 
hij eerlijk en duidelijk. Niet 
altijd even tactvol en zonder 
aanzien des persoons of plaats 
gaf hij gevraagd of ongevraagd 
zijn mening of visie. Maar je 
kon wel altijd op hem reke-
nen, waar nodig was hij altijd 
aanwezig. Bij schietoefenin-
gen of exercitie, vaak nog in 
werkplunje, zo uit zijn bloe-
menkwekerij weggelopen. Hij 
mocht tot de betere schutters 
gerekend worden, maar door 
zijn eigengereide houding is hij 
nooit door gedrongen tot het 
eerste zestal. Anderzijds heeft 
hij vaak als laatste schutter zijn 
zestal aan �8 punten gehol-
pen. Zijn uiterlijk, optreden 
en woordkeuze maakten hem 
tot de spreekwoordelijke ‘ruwe 
bolster met blanke pit’. Dit 
werd duidelijk in zijn rol als 
echtgenoot van Toos en vader 
van Leon en Jolanda. Uiterlijk 
soms hard overkomend maar 
trots op zijn gezin en later 
vooral op zijn kleinkinderen. 
Zijn zoon Leon melde hij als 
boreling aan als lid van St.-
Lucie, liet hem een uniform 
aanmeten en trots poseren op 
de knie van het oudste lid van 
het gilde, Jan Michiel Knapen. 
Hij maakte tot �967 deel uit 
van het klaroenkorps als over-
slagtamboer. Zijn muzikale 
kwaliteiten waren een mix van 
ritme maar vooral forte. Trots 
droeg hij zijn gouden jubileu-
monderscheiding en de bonds-
versierselen in zilver, goud en 
goud met kroon. De andere, 
mildere Bèr kwam duidelijk 
naar voren tijdens de ernstige 
ziekte van zijn vrouw Toos. 
Drie keer ging Bèr met haar 

naar Lourdes en in de maand 
mei bezochten ze samen elke 
zondag het Maria-Heiligdom 
te Ommel. Zijn plotselinge 
immobiliteit, december 2002, 
kon deze actieve man maar 
moeilijk aanvaarden en zover 
dit nog mogelijk was gaf hij 
hieraan duidelijk uiting. Toch 
ondanks alles zagen we hem 
nog vaak bij de activiteiten van 
St.-Lucie en indien gepast in 
uniform. Het heengaan van 
Bèr kwam onverwachts en 
voor de nabestaanden – in het 
bijzonder zijn gezin - hard aan. 
Toos en de kinderen zullen 
hem node missen. Nu krijgt 
hij de rust die hij in zijn leven 
vaak moest ontberen en dat hij 
hierin vrede mag vinden. Dat 
is de boodschap die wij – ‘St.-
Lucie’ - hem kunnen meege-
ven. Op vrijdag �7 maart heb-
ben wij Bèr met schutterseer 
naar zijn laatste rustplaats 
vergezeld. Bèr bedanktj….
 
  Bestuur en leden van het 

schuttersgilde ‘St.-Lucie 
Nederweert 
M. Timmermans EMM

Jean Wiekken,
lid van St.-Sebastiaan 
Schimmert. Overleden op �5 
maart 2005 en begraven met 
schutterseer op 2� maart.

 
Jean Wiekken, Schimmert.
Hij schreef Dingen die voorbij gingen.

In memoriam: Jean Wiekken
Geachte familie, sjotters, paro-
chianen en euverige aanwezi-
gen,

Tiendens de vergadering van 
het bestuur van de sjotterie, 
op woensdagavond �5 maart, 
woordte veer euvervalle door 
het bericht van het euverleije 
van Jean Wiekken. Jean had 
weliswaar problemen met zien 
gezondheid, mer zien euverle-
ije kwaom toch onverwachts. 
Jean woordt in �968 lid van de 
sjotterie es geweerdrager. Heer 
woar eine sjot dei paste in 
het beeld dat de boeteweireld 
in dei tied hauw van sjotters. 
Es vriegezel kos heer, zonder 
rekening te hove hauwwe met 
angere personen, zien eige leve 
invulle. De sjotteweireld noam 
doa ein belangrieke plaats in. 
Tiedens het sjotteseizoen waor 
heer dan auch steevast van de 
partie. Bie het verlaup van ein 
sjottefees woare tied en thoe-
sfront veur hum gein grenzen, 
die waal golden veur angere 
sjotters. Noa aflaup van ein 
sjottefees vond heer ‘de Bies’ 
altied waal weer, al wis heer 
de volgende daag neet ummer 
noa te vertelle hoe dat woar 
gegange. In de beginperiode 
ging heer met het geweir op de 
brommer noa sjottefeeste. Zien 
motte euver dat geweir woar: 
‘Dei is met gekomme en geit 
auch weer met heivers’. Tot dat 
neet altied good is gegange, 
zal geine verbaze. Heer hauw 
doadoor wel ins letsel of schaaj 
die heer neet koos verkloare. 
En dan te bedinke dat Jean van 
nature eine rustige, eenvoudige 
en joviale persoon waor dei 
van ein geintje heeld. Heer 
waor plezerig veur angere mer 
harde afspraken kost te neet 
met Jean make. Heer kwaom 
es de sjotterie get te doon 
hauw, mer waal op het tiedstip 
dat hum oetkwaom. Eine echte 
sjot oet vreuger joare. Noa 
dees onstuimige joare broak 
eine tied aan dat heer het rus-
tiger aan mos goon doon. De 
ongebonden vriegezel,  kreeg 
noa waal eige grenzen opgelag, 
door gezondheid en leiftied. 
Zien intense betrokkenheid 
met de sjotterie woordt doa-
door echter neet minder, maar 

speilde zich aaf op ein angere 
wieze. Zo heit heer joare 
kaarten of penningen verkoch 
es get te doon waor op de 
sjeetwei of bie feesten. Later 
volgde heer het reile en zeile 
van de sjotterie van zo kort bie 
es veur hum meugelijk woar. 
Eine carnavalsoptoch waor 
veur hum veurbie, es de sjot-
terei waor langsgetrokke. Bie 
gesprekke wo gesproeke woort 
uever de sjotterie fleurde heer 
op. Neuj foto’s van de sjot-
terie loage bie Jean maanden 
op de toafel in de kamer. Ein 
unieke activiteit van Jean, die 
de geschiedenis van de sjot-
terie zal ingoon, is het schrieve 
van ein boek euver de sjot-
terie. Veer zeen hum doaveur 
onvergetelijk dankbaar. Jean 
woar behalve van de sjotterie, 
auch lid van de Heemkunde 
Vereiniging. Zien voorliefde 
veur heemkunde en sjutters-
wezen zal veur hum de drief-
veir zeen geweis um ein boek 
euver de sjotterie te schrieve. 
Doaveur heit heer heel get 
speurwerk motte verichtte, 
in het gemeinte archief van  
Sjummert, het Frans archief in 
Maastricht, het archief van het 
Armbestuur en nog veul mier 
archieven. Auch heit Jean kiste 
vol met plakbeuk van uzze ere-
voorzitter,  Maurice Kerkhofs, 
doorgeweirk. Heel get doorzet-
tingsvermoge en tied heit heer 
neudig gehad um ein boek van 
�28 bladzijden verantwoord te 
beschrieve. Desondanks ver-
ontschuldigt heer zich in het 
voorwoord van het book door 
te stelle dat heer slechts frag-
mentarisch bronmateriaal heit 
weite op te spore. Mer wo niks 
is, geit de keizer te voet. Jean 
heit het boek neet geneumd de 
geschiedenis van de sjotterie 
van Sjummert mer ‘Dingen 
die voorbij gingen’. Vandaag is 
Jean Wiekken zelf aan us veur-
bie geganne. Moge hij ruste in 
vrede.
[Toespraak gehouden door voor-
zitter Ruud Thomassen in de 
begrafenismis]
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Baér Vries,
lid van St.-Margaretha 
Ittervoort. Overleden op 68-
jarige leeftijd op 24 maart en 
met schutterseer naar zijn laat-
ste rustplaats gebracht op 29 
maart 2005.

Baér Vries, Ittervoort

In memoriam Baér Vries
Op zaterdag 25 maart bereikte 
ons het bericht dat ons zeer  
gewaardeerde lid Baér Vries 
geheel onverwachts was overle-
den. Baér was 68 jaar en bijna 
40 jaar getrouwd. Bijna 40 jaar 
was hij lid van de schutterij 
waarvan hij 35 jaar bestuurslid 
was. Maar liefst 25 jaar was 
Baér een vaste sjöt in het eerste 
zestal, waarvan �0 jaar als vaste 
achterop-sjöt. Met als hoog-
tepunt in �98� een tweede 
plaats en in �996 en 2004 een 
vierde plek tijdens het OLS. 
Toen er binnen de schutterij 
tijdens het koningsschieten 
nog geschoten werd op böl-
kes wist Baér in �976 en in 
�977 zich koning te schieten. 
Maar liefst �5 jaar was Baér 
actief in de zestalcommissie. 
Op Baér kon je altijd rekenen. 
Zijn grote trots binnen de 
schutterij was het clubgebouw 
wat we in 2000 openenden: ’t 
Sjöttershoes. Zoals hij zelf zei: 
‘Het Sjöttershoes, hier ben ik 
trots op, en welk lid niet, het is 
een prachtig gebouw waar we 
met zijn allen voor gevochten, 
en aan meegewerkt hebben. 
Hier kan ik mijn vrije tijd 
goed kwijt’. Menig uurtje heeft 
hij hier doorgebracht, hij zorg-

de altijd dat er wat te drinken 
was, dat het lekker warm was 
binnen en dat de deuren op 
tijd geopend waren voor de 
repetities van de drumband en 
het oefenschieten. Daarnaast 
nam hij schietgroepen aan, 
regelde hiervoor de catering en 
later ook weer het poetsen van 
ons mooie lokaal.
We zullen Béar gedenken 
als een man die altijd hard 
gewerkt heeft en op vele plaat-
sen binnen de schutterij actief 
was. ‘Vrindj, wea zulle dich 
misse.’ Op woensdag 29 maart 
werd Baér Vries met gepaste 
schutterseer naar zijn laatste 
rustplaats gebracht 

  Bestuur en leden schutterij St.-
Margaretha Ittervoort

Lies Verhaag-Coenders,
lid en initiatiefneemster 
voor de marketentsters van 
Sint Sebastianus Sevenum. 
Overleden op �� april 2006.

Lies Verhaag als koningin in 
2004.

In memoriam: 
Lies Verhaag-Coenders
LIES - Een naam die de laatste 
weken een zware wissel heeft 
getrokken bij het schutters-
gilde. Iedereen was er van op 
de hoogte dat ze ernstig ziek 
was. Maar het moment van 
overlijden komt toch altijd 
weer als een complete verras-
sing en zonder meer veel te 

snel. De jaren dat Lies lid was 
van het gilde kenmerken zich 
door veel op de achtergrond 
doen wat er gedaan moest 
worden. Vaak was ze de privé-
secretaresse en chauffeur van 
de secretaris zelf. In �985 
werd ze, wat toen nog Deken 
genoemd werd, burgerkoning 
van de schutterij. Dit was voor 
haar het sein om zich een jaar 
later aan te melden als lid. 
Samen met Mia Muysenberg 
en dochter Femke vormden zij 
de eerste marketentstersgroep 
van Noord-Limburg en onze 
schuttersbond Juliana. Met 
z’n drieën trokken zij deze kar 
en werden vaak niet begrepen 
omdat het in deze streek totaal 
onbekend was. Toch gingen ze 
door en hiervoor past alleen 
bewondering. De beloning 
zou komen in �996. De drie 
dames, met in hun kielzog de 
schutters, werden verzocht het 
marketentsterstreffen te orga-
niseren voor geheel Belgisch 
en Nederlands Limburg. Het 
werd een mooi feest. In 200� 
werd Lies voor de eerste keer 
getroffen door die verrader-
lijke ziekte en moest ophou-
den bij de marketentsters. 
Wel bleef ze, weliswaar iets 
minder, doorschieten. Dit op 
een niveau waar menig man-
nelijke schutter niet tegenop 
kon. Alles leek goed te komen 
totdat eind 2005 het bericht 
kwam dat ze weer getroffen is 
door kanker. Deze wedstrijd 
zou ze niet meer kunnen 
winnen. Hopelijk mag ze nu 
samen met de H. Elisabeth van 
Thüringen, patrones van de 
marketentsters, een voorspraak 
zijn voor ons gilde en alle 
andere schutterijen in de beide 
Limburgen. Lies, rust maar uit, 
je was een kanjer.

  Jan Verhaag

Thei Heylighen,
lid en bieleman van schut-
terij St.-Stephanus Dieteren. 
Overleden op 59-jarige leeftijd 
op �5 april 2006.

Thei Heylighen, Dieteren.

In Memoriam: 
Thei Heylighen
Op zaterdag �5 april j.l. bereik-
te ons het droeve bericht van 
het overlijden van ons gewaar-
deerd lid Thei Heylighen op 
de leeftijd van 59 jaar. Na een 
langdurige ziekte is hij op �5 
april thuis in zijn vertrouwde 
omgeving overleden. Bieleman 
Thei Heylighen was 37 jaar lid 
van schutterij ‘St.-Stephanus’ 
Dieteren. Hij was koning in 
�972, �995 en �996, de jaren 
waarin hij, samen met zijn 
vrouw Soffie het koningspaar 
vormde van onze schutterij. 
Hij is begonnen als soldaat/
geweerdrager en in �984 werd 
hij bieleman. Tevens was Thei 
een goede schutter die jaren-
lang deel uit maakte van het 
A- en het B-zestal.
Thei Heylighen was een 
van de initiatiefnemers van 
het jaarlijkse Bieleman- en 
Sappeurtreffen. Hij was enorm 
trots op de overwinning die 
zoon Jack - want hij zelf kon 
in 200� wegens gezondheidsre-
denen niet deelnemen aan het 
Bieleman- en Sappeurtreffen 
-  samen met collega-bieleman 
Jan Kauwenberg, behaalde 
in Schinnen. Hij vond het 
een hele eer dat de organi-
satie van het Bieleman- en 
Sappeurtreffen op 28 sep-
tember 2002 plaatsvond in 
ons eigen Dieteren. Voor zijn 
trouw, zijn 25 jarig lidmaat-
schap en �0 jaar bieleman 
ontving hij in �994 de zilveren 
onderscheiding van de OLS-
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federatie.
Wegens de achteruitgang 
van zijn gezichtsvermogen, 
waarmee ook zijn ziekte zich 
aankondigde,  kwam een einde 
aan zijn schietactiviteiten en in 
200� ook aan zijn functie als 
bieleman. In dat jaar volgde 
zijn zoon Jack hem op als 
bieleman van onze schutterij 
en ook daar was hij bijzonder 
trots op. Thei zal in onze her-
innering blijven als de stoere, 
trotse bieleman en als een 
trouw en gewaar-deerd lid van 
schutterij ‘St.-Stephanus’. Dat 
hij moge rusten in vrede.

  Th. Hoorens, secretaris schut-
terij ‘St.-Stephanus’ Dieteren 

Frits Hanssen,
lid van St.-Sebastianus Neer, 
overleden op 26 april 2006 op 
69-jarige leeftijd. Na de uit-
vaartdienst met schutterseer 
op � mei in de parochiekerk 
van St.-Martinus te Neer, 
heeft de crematieplechtigheid 
plaatsgevonden te Baexem.

Frits Hanssen, Neer (1936-2006).
Foto: gedachtenisprentje. 

In memoriam: Frits Hanssen
Frits is ‘eine echte Naerse’, 
hij werd er geboren op 2 
oktober �936 en stond in 
Neer bekend als ‘Frits van 
Buuze Fried’. Velen kennen 
hem ook als commandant 
van schutterij St.-Paulus in 
Roggel. Echter alweer vele 
jaren geleden besloot hij om 
toch de overstap de maken 
naar de ‘Aoj Sjötte’ in zijn 

eigen woonplaats. Hier heeft 
hij zich jarenlang ingezet als 
buksmeester en heeft hij vele 
duizenden kogels gemaakt. 
Ook het opmaken van de 
schietharken was een van zijn 
bezigheden binnen de ver-
eniging. Verder hield hij zich 
als lid van de zestalcommissie 
bezig met het opstellen van de 
zestallen. Ook heeft hij vele 
uren als optekenaar onder de 
schietboom doorgebracht.
Zijn inzet, de betrokkenheid 
en het meeleven bij de schiet-
wedstrijden en schuttersfeesten 
waren voor hem meer dan 
alleen maar een bezigheid. 
Hij liet zijn mening op zijn 
eigen wijze horen, besliste 
mee bij het schietgebeuren en 
spendeerde zeer veel tijd aan 
de hem toevertrouwde taken. 
De vele uren en dagen dat hij 
steeds weer voor de schutterij 
klaar stond, zijn niet te tellen. 
Hij voerde bij de diverse acties 
en activiteiten op zijn eigen 
manier uit wat van hem ver-
wacht werd.
De laatste weken waren zwaar, 
hij heeft het echter niet kun-
nen winnen deze keer. Toch 
nog onverwachts hebben we 
afscheid moeten nemen van 
hem. Een zwaar verlies voor 
de familie, maar ook voor de 
schutterij. We zullen hem en 
zijn kritische opmerkingen 
gaan missen. Mogen we ieder-
een veel kracht toewensen om 
dit verlies te dragen. Moge zijn 
omgang en kameraadschap 
nog lang in ons geheugen blij-
ven voortbestaan. Zijn ‘flupke’, 
het richtmiddel bij het schie-
ten voor op de loerejóng, zul-
len we met eer bewaren. Frits, 
bedankt voor je inzet, rust nu 
in vrede.

  Bestuur en leden schutterij St.-
Sebastianus Neer

Mat Slangen,
lid en keizer van St.-Stephanus 
Dieteren. Overleden op 85-
jarige leeftijd op 7 mei 2006. 
Van hem is met schutterseer 
afscheid genomen op �� mei.

Mat Slangen, Dieteren.

In Memoriam: keizer Mat 
Slangen
Op zondag 7 mei j.l. bereikte 
ons het droeve bericht van het  
overlijden op 85-jarige leeftijd 
van onze Keizer Mat Slangen. 
Hij overleed na een langdurige 
ziekte, toch nog onverwacht, 
in Zorgcentrum Vastrade te 
Susteren. Keizer Mat was niet 
minder dan 55 jaar lid van 
schutterij ‘St. Stephanus’ en dit 
jaar, 2006, was hij 40 jaar kei-
zer. Onze schutterij had op het 
programma staan om hem op 
zaterdag 6 mei een serenade te 
brengen en hem te feliciteren 
met zijn 40-jarig keizerschap. 
Het heeft echter niet mogen 
zijn.
Op �9 september �966 schoot 
Mat Slangen zich tot keizer 
van schutterij ‘St.-Stephanus’ 
en hij was vanaf die datum een 
niet meer weg te denken per-
soonlijkheid als keizer binnen 
onze schutterij. Trots en fier 
heeft hij altijd zijn keizersuni-
form gedragen.
‘De Keizer’ was ‘unne Sjot in 
hart en neere’. Hij was er altijd 
was, op schuttersfeesten of 
op welke activiteit van onze 
schutterij dan ook liet hij 
nooit verstek gaan. Hij was 
tevens een verdienstelijk schut-
ter met de zware buks. Vele 
jarenlang stelde hij de stallen 
van zijn boerderij ter beschik-
king aan onze vereniging als 
opslagruimte voor een grote 

hoeveelheid van materialen 
van de schutterij. Altijd en 
overal was hij behulpzaam. In 
‘t bijzonder heeft hij zich inge-
zet voor ons schietterrein en 
schuttersgebouw, ‘De Keizer’ 
was er altijd en steeds waren er 
wel werkzaamheden en klusjes 
te doen. Vele, vele jaren was hij 
een bijna onmisbare steunpi-
laar van onze schutterij, een 
van de laatsten van de oude 
garde.

Voor zijn vele verdiensten 
voor schutterij ‘St.-Stephanus’ 
en het schutterswezen was hij  
begiftigd met:
•  de gouden onderscheiding 

met kroontje van de OLS-
federatie

•  de oorkonde voor bijzon-
dere verdiensten van de 
Schuttersbond ‘Eendracht’ 
Born-Echt e.o.

•  de onderscheiding als 
Schutbroeder in de 
Souvereine Orde van de Rode 
Leeuw van Limburg en de H. 
Sebastianus en tevens, sinds 
�99�

•  de hoogste onderscheiding 
die voor hem was weggelegd, 
de Koninklijke onderschei-
ding als Lid in de Orde van 
Oranje Nassau

Op donderdag �� mei heb-
ben wij, in het bijzijn van 
zijn eigen schutterij, het 
bondsbestuur, afgevaardigden 
van schutterijen en van de 
Orde van de Rode Leeuw van 
Limburg en de H. Sebastianus 
met gepaste schutterseer 
afscheid van hem  genomen, 
dankbaar dat wij hem hebben 
mogen kennen en dankbaar 
dat hij zolang lid en keizer was 
van schutterij St.-Stephanus. 
Mat zal in onze herinnering 
blijven als ‘DE KEIZER’ want 
zo kende hem iedereen, een 
trouw en gewaar-deerd lid die 
alles over had voor zijn schut-
terij. Dat hij moge rusten in 
vrede.

  Th. Hoorens, secretaris schut-
terij ‘St.-Stephanus’ Dieteren
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St.-Odilia Ospeldijk 
vierde gouden jubileum
In het weekend van 26 tot en 
met 28 mei hebben drum-
band en schutterij St.-Odilia 
Ospel-Dijk op grootse wijze 
het 50-jarig bestaan van beide 
korpsen gevierd middels 
de volgende activiteiten: op 
vrijdag 26 mei een receptie 
met aansluitend reünie vanaf 
20.30 uur, zaterdag 27 mei 
een optreden van de MPD 
band en, als afsluiting van het 
feestweekend, op zondag 28 
mei het 328e  bondsschut-

tersfeest van de Kantonnale 
bond EMM Weert, met 
optocht, muziekwedstrijden, 
keizers en konings(paren), 
marketentsters, vendeliers en 
exercities. Dit alles vond plaats 
op het feestterrein aan de 
Zwartbroekweg te Ospel-Dijk. 
Schutterij St.-Odilia kan terug 
zien op een geweldig jubi-
leumfeest.

  M. Timmermans EMM

Het koningspaar 
tijdens de optocht 
van het OLS in 
Wessem.
Foto: Fred Vliegen  






