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Het Nachwachtgilde uit Berg en Terblijt. Tijdens het 
Rembrandtjaar heeft het vele malen acte de présence gegeven, 
onder meer bij de opening van de wisselexpositie over de 
Nachtwacht in het Limburgs Schutterij Museum. Deze ten-
toonstelling in Steyl is verlengd tot begin maart 2007.
Foto: Nachtwachtgilde

Minister-president Balkenende verdiept zich in de nieuwe 
website met de digitale schuttersschool.
Foto: Luc Wolters

Premier J.P. Balkenende met schutterskepie en zware buks.
Foto: Luc Wolters

De nieuwe minister van Justitie, E. Hirsch Ballin, wordt  
bijgepraat over de schuttersbuks.
Foto: Luc Wolters

Bij het schrijven van dit voorwoord realiseer ik me dat als u dit leest het jaar 2006 al bijna voorbij 
is.  Een jaar met prachtige schuttersfeesten en vaak met schitterend weer. Menig zweetdruppel 
is gelaten bij de organisatie van de activiteiten. Over het algemeen zijn de feesten goed verlopen 
en hebben ze bijgedragen aan het vergroten van de bekendheid van het schutterswezen. Bedankt 
daarvoor! Er is in 2006 ook hard gewerkt aan de bescherming van het schutterswezen dat in gevaar 
kwam door de circulaire ‘Wapens en Munitie’ met daarin onder meer opgenomen het verplichte 
lidmaatschap van de KNSA. Zelfs minister Donner is benaderd en heeft als gast op het OLS per-
soonlijk kunnen ervaren dat schutterijen iets anders zijn dan schietverenigingen. Na zijn opstap-
pen als minister is hard, en met succes, gewerkt om zijn opvolger Hirsch-Ballin en zelfs de minis-
ter-president Balkenende van hetzelfde te overtuigen. Of dat succes zal hebben horen we spoedig.
De provincie heeft bijgedragen aan de versoepeling van de wetjes en regels die golden bij schut-
tersfeesten. Ook heeft ze een handreiking over het Limburgs Schieten opgesteld als leidraad voor 
gemeenten. Hoewel sommigen al vragen hebben gesteld naar de wetmatigheid van hetgeen in de 
Handreiking staat zijn we er toch tevreden mee. Het geeft er weer blijk van dat je er met gezamen-
lijk overleg vaak wel uitkomt. Tijdens de schuttersdag in januari zal hier nader op ingegaan worden.
Rest mij stil te staan bij degenen die ons dit jaar ontvallen zijn. Zij hebben hun bijdrage geleverd 
aan het schutterswezen en we zijn hen daar dankbaar voor. De nabestaanden en de verenigingen 
hebben de taak de herinnering aan hen levendig te houden.
Mag ik u alvast prettige feestdagen en een goed uiteinde wensen?

    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 
van de Stichting Limburgs 
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 
maand voor het einde van het 
jaar aan bovenstaand adres.
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Schuttersbond St.-Gerardus Amstenrade 75 jaar

Schutters presenteren zich voortreffelijk
AMSTENRADE - Op een voortreffelijke wijze geven de 
schutters van bond St.-Gerardus Amstenrade cachet 
aan het 75-jarig jubileum. De dag start met een H. Mis. 
De kerk in Amstenrade is tot de laatste plaats bezet; de 
dialectmis is voorgegaan door kapelaan Gorissen uit 
Schinnen en muzikaal opgeluisterd door het Brunssums 
mannenkoor. Alle vaandeldragers staan met hun vlag 
achter het altaar en alle misgebeden worden door 
schutters uitgesproken. Konings- en keizerparen zitten 
op gereserveerde plaatsen en ook vele genodigden zijn 
verzekerd van een zitplaats in de kerk. De drumbands 
van Stein en Merkelbeek brengen de kerkgangers 
na afloop van de H. Mis naar de feesttent, waar een 
eenvoudige koffietafel geserveerd wordt. 

Op de cour van het kasteel
Al vrij snel is het tijd om 
naar de cour van het kasteel 
te wandelen waar de deel-
nemers aan de presentatie al 
hun plaatsen gaan innemen 
om aan de opening te begin-
nen. Marketentsters lopen 
langs de rijen toeschouwers 
en schenken hier en daar 
een drankje uit hun bekende 
vaatjes. Voorzitter Karel van 
Knippenberg opent precies 
op tijd de presentatie met een 
kort welkomstwoord en als 
vanzelf ontvouwt zich het ene 
na het andere ons zo bekende 
schutterstafereel. Bielemannen 
ruimen een versperring op 
en alle bordjesdragers van de 
bond lopen al zwaaiend naar 
het publiek naar hun plaats 

voor het kasteel. De grote tuin-
deuren zwaaien open en een 
voor een stellen de konings-
paren en vaandeldragers zich 
aan het publiek voor en ook zij 
nemen plaats vóór het kasteel. 
Een prachtig plaatje.

Koning door het lot
Schutterij St.-Michaël uit 
Doenrade heeft zich intussen 
opgesteld en het trommel-
korps opent het feest nu ‘echt’ 
met het Limburgs Volkslied. 
Uiteraard gaat iedereen recht-
staan en er wordt voorzichtig 
meegezongen. Op het kleine 
grasveld naast de cour is een 
koningsvogel opgesteld en als 
rode draad gaan de koningen 
een schot wagen op de vogel. 
Uiteraard kan er niet met 

‘scherp’ geschoten worden 
met het kasteel op de ach-
tergrond, maar er staat 
een vogel op de stang, 
die radiografisch wordt 
bestuurd en het lot heeft 
bepaald wanneer het laat-
ste restje naar 
beneden zal 
vallen. Dit geluk 
is voor pastoor 
Crutzen, momen-
teel koning van 
St.-Sebastianus 
Klimmen.

Exercitie door 
mannen en 
vrouwen
Een gemengd tam-
boerkorps van meer 
dan 70 deelnemers laat 
de aanwezigen een twee-

tal marsen horen en even later 
zien we een klaroenkorps 

optreden. Een exercitiepe-
loton van 22 schutters geeft 
een demonstratie ‘oude 
exercitie’ en een peloton 
van 20 deelnemers laat de 
oefeningen van de ‘nieuwe 

exercitie’ zien. De dames 
zorgen nog voor 
een verrassing van 
de eerste orde; zij 
komen in witte 
overalls het 

terrein op en 
laten in navol-
ging van hun 
mannelijke 
collega’s een 

aantal oefe-
ningen ‘oude 
exercitie’ zien.

Oudste Schutter 
gehuldigd

AMSTENRADE/HEERLEN 
- In de volle feesttent in 
Amstenrade is dhr. Colin uit 
Heerlen door bondsvoorzit-
ter Karel van Knippenberg 
gehuldigd als oudste schutter 

van de bond St.-Gerardus 
Amstenrade. De heer Colin is 
83 jaar en hij blaast nog steeds 
zijn partij mee in de drum-
band van stadsschutterij St.-
Sebastianus Heerlen.

 André Meijers

  Oudste schutter dhr. Colin met zijn echtgenote.
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Muziek met kippenvel 
als hoogtepunt
Als laatste marcheert een 
supergrote drumband over het 
terrein met de mars ‘Popularis’. 
Stilstaand spelen zij de mars 

‘Wladimir’ en op de tonen 
van deze mars komen alle 
andere deelnemers het ter-
rein op. Math Haan heeft een 
‘Highland Cathedral’ gear-
rangeerd, zodat we dat num-

mer met alle muzikanten uit 
onze bond kunnen spelen, 
dus ook de doedelzakken 
van Schinveld. Na het dank-
woord van de bondsvoorzitter 
wordt aan het verzoek van 

het publiek 
gevolg gege-
ven om het 
slotnummer 
nog een keer 
ten gehore 
te brengen. 
Een beter 
compliment 
dan de roep 
om deze 
toegift kun-
nen we ons 
niet wen-

sen. Met ‘Esprit’, de bekendste 
(maar door de schutters op het 
OLS tevens meest gehate) mars 
uit de schutterswereld hebben 
we afscheid genomen van het 
publiek. Het bestuur heeft nog 
kort gerecipieerd in de grote 
zaal van het kasteel, waarna 
nog enkele gezellige uren in 
het feestpaviljoen zijn doorge-
bracht.

 André Meijers

Kijk voor de fotocollage op de 
middenpagina’s van dit blad.
Foto’s:
Lieske Leunissen, Klimmen
Archief Amstenrade
Luc Wolters

Dames-exercitiepeloton 
tijdens het bonds-
jubileum

AMSTENRADE - In verband 
met het 75-jarig bestaan van 
schuttersbond St.-Gerardus 
zijn onder meer de marketent-
sters van de bond benaderd 
om mee te werken aan de 
viering van deze speciale dag. 
Al gauw werd duidelijk dat 
er een onderscheid gemaakt 
werd tussen ‘mannentaken’ en 
‘vrouwentaken’. Dit hield in 
dat er géén vrouwen mochten 
meedoen aan het exercitiepe-
loton, omdat dit nu eenmaal 
een ‘mannentaak’ is. Om het 
bestaan van menige schut-
terij te garanderen zullen we 

van dit eenzijdige denken af 
moeten. Als we onze schut-
terijen eens nader onder de 
loep nemen, dan moeten we 
toch constateren dat er meer-
dere vrouwen ‘mannentaken’ 
uitvoeren. Een schutterij die 
louter en alleen uit manne-
lijke leden bestaat, zal haar 
bestaansrecht langzaam verlie-
zen. Het zou toch zonde zijn 
om zo’n mooi stukje cultuur 
en traditie ten gronde te laten 
gaan, alleen omdat sommige 
mannen de vrouwen niet wil-
len accepteren in hun rijen?
Om nu te laten zien dat niet 
alleen mannen deze exerci-
tieoefeningen op een goede 
manier kunnen uitvoeren, rees 
er bij enkele dames het plan 

om zelf een exercitiepeloton 
op te richten.
Onder het mom van ‘een 
avondje kienen’ togen de vrou-
wen richting Klimmen om 
onder leiding van Jo Lamby 
(een van de organisatoren van 
de jubileumdag) enkele exer-
citieoefeningen onder de knie 
te krijgen. Het enthousiasme, 
de inzet en de zeer serieuze 
benadering hebben in vier 
avonden geleid tot een mooi 
stukje oude exercitie. Van ‘aan-
treden’ tot ‘opmarcheren’ werd 
erin gestampt. De avonden 
werden, al napratend aan de 
bar onder het genot van een 
drankje, afgesloten zoals het 
een goede sjöt betaamd. Het is 
dan ook mooi om te zien dat 

er vanuit de culturele binding 
door de vrouwen van diverse 
schutterijen is samengewerkt, 
om te komen tot een prachtig 
eindresultaat.En dat het eind-
resultaat goed was, bleek uit 
het daverend applaus, blijken 
van waardering van de man-
nelijke schutterscollega’s en 
het massaal aanwezige publiek. 
Ook in de tent werden lovende 
kritieken geuit. De schutters-
wereld kan opgelucht adem-
halen. Het voortbestaan van 
de schutterij wordt - ondanks 
sommige protesten - mede 
dankzij de vrouwen gewaar-
borgd.

  Marjo Hanckman 
Stein

De damesexercitie: even wennen.
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Stichting OLS Nederweert 2007 een feit
NEDERWEERT – Met de ondertekening van de 
oprichtingsakte op 3 november is de Stichting OLS 
Nederweert 2007 officieel een feit en kan de organisatie 
van het OLS, dat op 1 juli 2007 in Nederweert 
plaatsvindt, echt van start.

Spetterend feest
Nadat de zes schutters van 
schutterij Sint-Antonius in 
juli dit jaar d’n UM tijdens 
het OLS in Stramproy won-
nen, was de feestvreugde in 
Nederweert gigantisch. Een 
prachtig onthaal in het dorp, 
waar veel Nederweertenaren 
klaar stonden om het zestal 
toe te juichen. Met name 

het enthousiasme binnen de 
gemeenschap en de toege-
zegde steun van de gemeente 
Nederweert, maakte dat het 
bestuur van Sint-Antonius de 
uitdaging aannam om het OLS 
2007 in Nederweert te organi-
seren. ‘We gaan er een spette-
rend OLS van maken! Dus niet 
sober en behoudend, maar 
een geweldig feest voor alle 
schutters en de Nederweerter 
gemeenschap!’, aldus Ber 
Moonen, voorzitter van de 
Stichting OLS Nederweert en 
Hans Reijnders, vicevoorzit-
ter van dezelfde stichting en 
tevens voorzitter van schutterij 
Sint-Antonius.

Bestuursvoorzitter 
Hoewel de officiële akte recent 
getekend is, zijn de voorbe-
reidingen uiteraard al in volle 

gang. De organisatie van een 
evenement als het OLS, waar 
tienduizenden bezoekers op 
afkomen, vereist namelijk de 
nodige voorbereiding. Om 
die reden is het belangrijk 
een stevig bestuur te hebben 
en een enthousiast team van 
vrijwilligers. De basis hiervoor 
staat nu en de kartrekker is Ber 
Moonen. Zijn enthousiasme 
voor de schutterijwereld is 
groot. Hoe kan het ook anders, 
als je vader een van de oprich-
ters was van schutterij Sint-
Antonius, de winnaars van 
het OLS 2006. Ber Moonen 
was ook voorzitter van de 
stuurgroep die enkele jaren 
geleden het OLS in Boshoven 
organiseerde, dus hij weet als 
geen ander wat organiseren is. 
Bovendien heeft hij een brede 
ervaring als ondernemer en 

  Ber Moonen is de nieuwe 
voorzitter van de stuurgroep 
OLS 2007. Hij leidde eerder 
de stuurgroep van het OLS 
2001 in Boshoven en het 
LDS 2005 in Nederweert zelf, 
waar zijn vader een van de 
medeoprichters was. Links van 
hem (oud-)waarnemend bur-
gemeester Hubert Vossen van 
Nederweert.             

Foto: OLS 2006 - Harry Hendrikx

 

  Met het tekenen van de akte werd de Stichting OLS 2007 een feit. Links voorzitter stichting OLS 
Nederweert 2007 Ber Moonen, die de oprichtingsakte ondertekent. Rechts notaris Verlinden en stichtings-
secretaris Ton Voncken in het midden.
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citymanager en heeft hiermee 
veel contacten in bedrijfsleven 
en overheid, die nodig zijn bij 
de organisatie van het OLS.

Stuurgroep
De Stichting OLS Nederweert 
2007 bestaat uit een dagelijks 
bestuur, waarin uiteraard 
ook schutterij Sint-Antonius 
goed vertegenwoordigd is. De 
stuurgroep is aangevuld met 
deskundige en ervaren voorzit-
ters op verschillende secties 
(overheid, terrein en techniek, 
evenementen, communicatie 
en PR, catering, optocht en 
verkeer, financiën, sponsoring, 
personeel, administratie). De 
secties zijn inmiddels volop 
aan de slag met de voorberei-
dingen voor het OLS en de 
verwachting is dat het bestuur 
op korte termijn tijdens een 
zogenaamde ‘kickoff ’ het defi-
nitieve programma bekend 
maakt.

Prijsvraag motto
Elk OLS kent zijn eigen motto. 
Een slogan, waarmee kort 

en krachtig het OLS van dat 
jaar wordt gekenmerkt. De 
Stichting OLS Nederweert 
2007 had een prijsvraag uit-
geschreven voor het passende 
motto voor het OLS 2007, dat 
in het Nederweerter dialect 
zou prikkelen, uitnodigen, kort 
en krachtig zou zijn en zou 

passen bij Nederweert. Er was 
zelfs een prijs mee te winnen.

Meehelpen? 
De stuurgroep krijgt intussen 
steeds meer aanbiedingen van 
vrijwilligers die bereid zijn op 
de een of andere manier hulp 
te bieden bij de voorbereidin-
gen van het OLS 2007. Om 
het aanbod van vrijwilligers in 
goede banen te leiden, laat het 
OLS-bestuur binnenkort alle 
verenigingen in Nederweert 
weten waar men terecht kan 
om zich via een vereniging als 
vrijwilliger aan te melden. 

   Sectie PR & Communicatie 
Stichting OLS Nederweert 
2007

  Gouverneur Frissen over-
handigt de erepenning aan 
voorzitter en koning Hans 
Reijnders.

Foto: OLS 2006 - Harry Hendrikx 

 

  Het zestal van Nederweert 
toont met blijdschap de gewon-
nen koninklijke erepenningen. 
In hun midden gouverneur 
Frissen, links Louis Litjens, 
vicevoorzitter OLS.

Foto: OLS 2006 - Harry Hendrikx

  

  In het persoontje 
van de Nederweertse 
bordjesdrager nemen 
twee leden van 
Stramproy afscheid 
van d’n Um en het 
OLS, dat ze een jaar 
lang gekoesterd heb-
ben.

Foto: OLS 2006 -  

Harry Hendrikx
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Limburgs Dames Schuttersfeest in Niel bij As
NIEL BIJ AS - Reeds om 7.30 uur begonnen op 17 
september de eerste medewerkers aan een historische 
dag in het bestaan van Sint-Martinus Niel-bij-As. Voor 
de verwachte 47 schutterijen trachtte de organisatie een 
groots, doch eenvoudig feest te organiseren. 

Omstreeks ��.00 uur wer-
den de genodigden ontvan-
gen in het schutterslokaal. 
Opgemerkte gasten waren 
gouverneur Steve Stevaert en 
het Nederlandse kamerlid Ger 
Koopmans. Even later openden 
deze beide gasten het LDS met 
twee gesmaakte toespraken. Bij 
een bewolkte hemel, windstil 
en een aangename tempera-
tuur schoot onze Steve toch 
wel mis zeker. ‘Maar het LDS 
blijft hier!’, besliste hij. De 
organisatie opteerde voor een 
korte optocht door de straten 
rond het schutterslokaal. De 
schutters werden toegejuicht 
vanaf de tribunes. Eenmaal 
aangekomen in de feestweide 
hebben de deelnemers geno-
ten van een lekker frietje of 
een boterham met spek en 
vooral onze Nederlandse 
vrienden weten het Belgisch 
bier te waarderen. Samen 
met de ambiance door de 
Oppenheimers in de tent en 
de goede resultaten werd dit 
voor de schutters en de orga-
nisatie een geslaagd en tof 
feest. Voor dit vijftiende LDS 
hadden zich �22 drietallen 
ingeschreven (eentje minder 
dan in 2005, terwijl het er in 
2003 in Opglabbeek nog �42 

waren! Waar we zolang naar 
uitgekeken hebben, was veel 
te vlug voorbij. 58 drietallen 
van 30 schutterijen deelden 
deze mening en zetten een 
week later, op zaterdag 23 
september de strijd voort. 3� 
Belgische en 27 Nederlandse 
drietallen van �7 Belgische en 
�3 Nederlandse schutterijen 
begonnen er om ��.00 uur 
weer aan. Wie kan haar zenu-
wen het best onder controle 
houden en mist niet? 

Zaterdags erna – op 23 sep-
tember – werd de schiet-
wedstrijd voortgezet. Na een 
bijzonder spannende strijd 
slaagde het schutstersdrietal 
van Sint-Elisabeth Stokkem 
erin de zenuwen het best 
onder controle te houden en 
de overwinning te behalen! 
Bij het vallen van de avond 
streden ze samen met Sint-
Sebastiaan Sint-Huibrechts 
Lille nog steeds om den ‘Ut’, 
tot de duisternis haar tol eiste 
en een schutster een oog om 
het touw aan de hark vast te 
knopen als doel zag en bijge-
volg het touw in plaats van het 
stopje eraf schoot. Ondanks 
deze verwarring hielden de 
schutsters van St.-Elisabeth 

 De openingstoespraken.

  Genodigden waren onder meer Tweede Kamerlid Ger Koopmans 
(Nl.) en gouverneur Steve Stevaert (B.).

  St.-Jacobus Hunsel tijdens de optocht met de schietende dames direct 
achter het koningspaar.   St.-Elisabeth Stokkem, dat later zou winnen, tijdens de optocht.
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Stokkem het hoofd koel en 
schoten zo den ‘Ut’ naar zich 
toe! Proficiat Josianne Baccus 
(44), Ennie Simons (43) en 
Femke Voorter (�7) met deze 
fel bevochten en verdiende 
zege. Dit zenuwslopende einde 
bekroonde de prachtige orga-
nisatie van het LDS 2006. 
Dank aan eenieder die hier-
aan meegewerkt heeft en St.-
Elisabeth Stokkem veel succes 
toegewenst met de organisatie 
van het LDS 2007. 

De volledige top tien ziet er als 
volgt uit: 

   Sonja Creemers 
Schutterij St.-Hubertus 
Manestraat

Foto’s: website LDS, Niel bij As.

  Ook bij St.-Margaretha Ittervoort nemen veel dames aan het schie-
ten deel.  Schutterij St.-Laurentius Meeswijk.

  Het winnende drietal, verknocht aan de schuttersbuks.

  De dames Josianne Baccus, Ennie Simons en Femke Voorter tussen 
de bloemen met de Ut.

�.  St.-Elisabeth Stokkem (B) 
2.  St.-Sebastiaan Sint–Huibrechts–Lille (B) 
3.  St.-Catharina Beek (B) 
4.  St.-Amandus Opglabbeek (B) 
5.  St.-Urbanus Maasniel (NL) 
6.  St.-Laurentius Bocholt (B) 
7.  St.-Hubertus Nattenhoven (NL) 
8.  St.-Joris Kaulille (B) ) 
9.  St.-Martinus Kessenich (B)
�0.  St.-Laurentius Meeswijk (B)
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Jo Herffs zilveren voorzitter ZLF
Jo Herffs, voorzitter 
van het bestuur van 
de Zuid-Limburgse 
schutters Federatie 
(ZLF), vierde zijn 25-jarig 
voorzittersjubileum. Dit 
zilveren voorzitterschap 
werd herdacht op de 
zaterdag voor het ZLF, in 
de feesttent te Doenrade. 
Secretaris van de Bond 
Eendracht Born Echt 
e.o., Wil Esselaar, sprak 
de jubilaris en zijn 
echtgenote toe. Het betrof 
een interne huldiging door 
het ZLF-bestuur, zonder 
publieke receptie. Van 
de Bond Eendracht is Jo 
Herffs eveneens voorzitter; 
daar vierde hij twee jaren 
geleden zijn 25-jarig 
jubileum als voorzitter.

In �98� werd het ZLF gehou-
den in Koningsbosch, de 
woonplaats van Jo Herffs en 
eertijds ook de schutterij waar 
hij lid van was. De toenma-
lige voorzitter J.J.H. Janssen 

van het ZLF was in �980 om 
gezondheidsredenen terug-
getreden. In april �98� volgde 
Herffs hem op. In het voor-
woord van het feestgidsje van 
het ZLF �98� in Koningsbosch 

noemt hij het een gelukkige 
samenloop van omstandighe-
den, dat hij uitgerekend in het 
jaar dat zijn Koningsbossche 
schutterij, waar hij sinds �955 
lid van was, het ZLF organi-
seerde hij het voorzitterschap 
van de Federatie – en een 
jaar eerder dat van de schut-
terbond Eendracht – op zich 
mocht nemen.

Inmiddels heeft Jo Herffs zijn 
voorzitterschap van het ZLF 
na 25 jaar beschikbaar gesteld. 
Het voorzitterschap wordt 
thans op iterimbasis waarge-
nomen door bestuurslid Peter 
Berben, tevens lid van het 
OLS-Federatiebestuur.

   Luc Wolters

  Jo Herffs bij zijn laatste toespraak voor het ZLF te Doenrade.
Foto: Fred Vliegen

  De interne huldiging van Jo Herffs, die 25 jaar voorzitter van het ZLF was.                         Foto: Peter Peeters

 

  Het echtpaar Herffs hoorde lovende woorden.          
 Foto: Peter Peeters
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Logo ZLF gepresenteerd
MHEER - Onder grote belangstelling is zaterdag 30 
september in de Harmoniezaal van Mheer het logo van 
het Zuid Limburgs Federatiefeest gepresenteerd aan 
de leden van de diverse werkgroepen, de leden van de 
schutterij, een aantal genodigden, de pers en verdere 
belangstellenden. 

Nieuwe website
Schutterijvoorzitter Pjer 
Senden heette de aanwezigen 
welkom, waarna de voorzitter 
van de Stichting ZLF 2007, 
Armand Opreij, een heldere 
uitleg gaf over de stand van 
zaken en over de weg die er 
nog te gaan is. Bovendien werd 
deze avond het logo van het 
ZLF 2007 gepresenteerd en de 
website www.zlf2007.nl offici-
eel gelanceerd. Sophie Senden, 
voorzitter van de werkgroep 
PR & Programmering, presen-
teerde samen met ontwerper 
Wim Hanssen het logo. De 
ontwerper gaf een uiteenzet-
ting over hoe hij gekomen was 
tot dit logo. Vervolgens werd 
met een druk op de muisknop 
door Pjer Senden en Armand 
Opreij de website officieel de 
lucht ingestuurd. Theo den Os, 
die technisch verantwoordelijk 
is voor de website, lichtte toe 
wat er op de site al te vinden is 
en wat er nog op gaat komen.

Het logo van het ZLF 
2007
Het logo is ontworpen door de 
heer Wim Hanssen. De ont-
werper heeft van de Stichting 
ZLF 2007 een aantal criteria 
meegekregen. Aan de hand 
daarvan is hij gekomen tot dit 
logo. De criteria waren: het 
beeldmerk moet eenvoudig 
maar direct herkenbaar zijn. 
De items schutterij, heuvel-
land, ‘huiskleur’ van de schut-
terij moeten erin terug te vin-
den zijn. Kleurgebruik: zoveel 
mogelijk beperken. Zowel in 
kleur als in zwartwit uitvoer-
baar. Geschikt voor klein en 
groot formaat. De vereniging 
heeft een zeer rijke historie en 
is traditioneel van aard; ze is 
echter niet per definitie gericht 
op het verleden, een jeug-
dige en vlotte uitstraling mag. 
Vanwege deze criteria is geko-
zen voor een symbolische stijl 
met herkenbare elementen. De 
in vlotte lijnen getekende graf-
fiti-achtige elementen symbo-

liseren de jeugdige uitstraling 
van de vereniging. Het geheel 
is losjes afgekaderd, maar niet 
strak. De inhoud bestaat uit 
diverse glooiende heuvels in 
groen, symbool voor het heu-
velland, terwijl één heuvel in 
rood is uitgevoerd; een van de 
opvallendste kleuren van de 
organiserende vereniging. De 
kleur wijkt af van de andere 
heuvels, terwijl het geheel een 
eenheid vormt (de binding 
met het heuvelland). De rode 
heuvel draagt tevens de schiet-

boom; St.-Sebastianus is de 
‘drager’ van het ZLF 2007. In 
het getal 2007 is het laatste 
cijfer uitgevoerd in dezelfde 
kleur rood als de heuvel; het 
jaar waarin St.-Sebastianus als 
gastheer van het ZLF optreedt.

Foto’s: Luc Wolters

  De voorzitters van schutterij 
en stuurgroep, Pjer Senden en 
Armand Opreij, bij de laptop, 
waarmee ze de nieuwe website 
gelanceerd hebben.

 

  Het nieuwe logo. 
  Schutterij St.-Sebastianus Mheer, hier tijdens het Europees Schutters-

treffen in Bernheze 2006, is de organisator van het ZLF 2007.
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Werkgroep geluid
De tweede werkgroep, van het 
geluid, deed tal van geluids-
proeven om een geëigend mid-
del voor geluidsreductie op het 
spoor te komen. Hierbij stuitte 
ze telkens op het noodzakelijke 
schootsveld. Discussies over 
geluid zijn niet gemakkelijk, 
immers wat is aanvaardbaar? Is 
het de norm die een willekeu-
rige burger beleeft? Is het de 
norm die de Arbo wetgeving 
aangeeft of die gesteld wordt 
voor een bedrijventerrein? 
Zijn schutterijen, die zeven 
maanden per jaar enkele uren 
per week schieten, te verge-

lijken met bedrijven die het 
hele jaar door produceren? 
Gaat überhaupt de vergelijking 
op met een bedrijf of drukke 
verkeerssnelweg die 24 uur 
per dag in gebruik is? Moeten 
deze geluidsnormen dan toch 
op ons worden los gelaten? 
Het zijn allemaal vragen die 
niet eenvoudig zijn te beant-
woorden. Een ding is zeker: 
bovenstaande problematiek 
gaat in feite over ruimte. Want, 
wanneer wij kilometers van 
elkaar vandaan zouden wonen, 
dan zouden wij zelfs als buren 
geen enkele hinder onder-
vinden van elkaars geluid! 

Onlangs bij de kamerdebatten 
sneerde een kamerlid naar 
de Groenlinks-fractievoorzit-
ter: ‘Wanneer u van bijtjes en 
bloemetjes houdt, ga dan naar 
Australië!’ Dat is wel erg kort 
door de bocht in democratisch 
Nederland.

De schutterscultuur is 
ook van belang
Wij leven in Nederland in 
het dichtst bevolkte land van 
Europa. Om alles in goede 
banen te leiden is er een aan-
tal regels en wetten om het 
leven draaglijk te maken en te 
houden. Van groot belang is 

de ‘Wet Ruimtelijke Ordening’. 
Die is weliswaar circa veertig 
jaar oud, maar voldoet naar 
mijn smaak nog geheel aan 
de gestelde eisen van deze 
tijd. Deze wet is door de jaren 
namelijk zodanig verfijnd, 
dat niet enkel sprake is van 
ruimtelijke ordening maar 
van het inrichten van een 
samenleving in de breedste zin 
van het woord, met oog voor 
zeldzame dieren en planten. In 
onze Limburgse samenleving 
zijn schutterijen een niet meer 
weg te denken onderdeel van 
de cultuur, waarbij het uit-
zonderlijke (unieke) van deze 

Werkgroep Milieu OLS-Federatie
Wijlen Frans Wolters, president van de OLS Federatie, 
kwam in 2004 tot het initiatief om de schutters 
zelf te laten meedenken om de problematiek, waar 
schutterijen bij voortduring voor gesteld staan, het 
hoofd te bieden en mede richting te geven. Hij belegde 
een vergadering, waar de schutters hun zienswijze ter 
tafel konden brengen. Naar aanleiding hiervan werden 
twee werkgroepen opgericht, één die onderzoek moest 
doen naar de geluidsproblematiek en één die zich bezig 
moest houden met de schootsvelden (lees: ruimte). 
De werkgroepen zijn van start gegaan door eigen 
initiatieven te ontplooien. De werkgroep schootsvelden 
kwam er al gauw achter dat er op technisch gebied 
(beheersing van wapens en munitie) ruimte te winnen  
was. Deze groep - mede aangespoord door de Circulaire 
Wapens en Munitie - nam het initiatief om een cursus 
buksmeester te starten. Deze cursus loopt, wellicht 
nog met wat kinderziektes, maar het resultaat is naar 
tevredenheid.
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cultuur te vergelijken valt met 
dieren en planten, die door de 
Nationale maar ook Europese 
wetgeving beschermd wor-
den. En dan druk ik mij als 
mens nog zeer bescheiden uit! 
Bekijken wij ons schuttersspel, 
dan is het schieten slechts een 
klein maar wezenlijk onder-
deel. Uit de diverse spelele-
menten blijkt dat wij onszelf 
normen en waarden en disci-
pline opleggen. Uitgerekend  
in de huidige samenleving, 
waar telkens gehamerd wordt 
op het belang van de normen 
voor de onderlinge omgang. 
‘Zou de buitenstaander dat 
niet bij ons bespeuren?’, vraag 
ik mij wel eens af.

Provinciale hulp
Gelukkig zijn onze Provinciale 
Bestuurders tot het inzicht 
gekomen dat wij hulp nodig 
hebben op dit vlak. In onze 
beleving is besturen namelijk 
ook het zodanig inrichten van 
de Limburgse samenleving 
- waar de schutterijen deel van 
uit maken - dat eenieder aan 
bod komt. Net zoals sportver-
enigingen sportvelden nodig 
hebben, hebben schutterijen 
ook behoefte aan ruimte. 
De ‘Handreiking traditio-
neel schieten’, samengesteld 
door het Provinciaal Bestuur, 
samen met de OLS-Federatie, 
de gemeente Weert en het 
ministerie van VROM, moet 

ons ruimte op maat bieden. 
Het is echter slechts een 
‘handreiking’, dus geen wet! 
Ieder gemeentebestuur kan er 
gebruik van maken, maar mag 
er ook van afwijken. De hand-
reiking is bedoeld voor twee 
jaar, waarna ze geëvalueerd zal 
worden en overleg zal plaats-
vinden met de vraag: ‘Hoe nu 
verder?’ Hierbij is de opdracht 
aan de schutters: benut de 
handreiking, probeer eraan 
te voldoen en los knelpunten 
op of kom met voorstellen. 
Schutters die menen dat wij 
met de handreiking in de hand 
achterover kunnen leunen, 
slaan te plank helemaal mis.

Samenstelling 
Werkgroep Milieu
De werkgroepen en het 
OLS-bestuur zijn zich er ter-
dege van bewust dat acties 
ondernomen moeten worden 
om knelpunten op te los-
sen. Na intern overleg tussen 
het Federatiebestuur en de 
Werkgroepen om doeltreffend 
te kunnen handelen, is thans 
een werkgroep Milieu gefor-
meerd, waarin ook drie OLS-
bestuursleden zitting hebben. 
De werkgroep bestaat uit:
voorzitter drs. Louis Litjens, 
vice-voorzitter OLS; 2e 
secretaris Jacob Gorissen, 
bestuurslid OLS; Peter Berben, 
bestuurslid OLS; secretaris 
Fred Hannen; vice-voorzitter 

Wim Peulen en de leden: Ger 
Heldens, Thijs Aengevaeren, 
John v.d. Beek, Math Roberts 
en Michel Bongers. De werk-
groep is ervan doordrongen 
dat zij de hulp nodig heeft van 
alle lidverenigingen. Om de 
overheid te kunnen melden 
welke problemen er specifiek 
zijn, is namelijk de hulp van 
de schutterijen noodzakelijk. 
Vandaar nogmaals een beroep 
op u: vul de u toegestuurde 
enquêteformulieren in en 
stuur ze zo snel mogelijk terug.

Financiële middelen
De werkgroep is van plan 
tal van proeven te doen om 
een zo klein mogelijk veilig 
schootsveld te realiseren. 
Daarnaast zoeken we naar 
mogelijkheden om het geluid 
te reduceren. Al deze werk-
zaamheden kosten geld. Zelf 
hoeven we geen bijdrage, maar 
als we een beroep moeten 
doen op derden om diensten 
te verlenen, dan moeten deze 
wel worden vergoed. Om een 
ontwikkelingsfonds op te 
starten, lijkt het ons zinvol dat 
van alle lidverenigingen een 
financiële bijdrage gevraagd 
kan en mag worden. Wanneer 
dit is gebeurd, op grond van 
een opgave van knelpunten en 
problemen, alsmede een plan 
van aanpak, dan zijn wij ervan 
overtuigd dat ook op de over-

heid een beroep voor financi-
ele steun gedaan kan worden. 
Natuurlijk zal de werkgroep 
komen met een goed onder-
bouwd plan van aanpak, met 
begrotingen om de vraag naar 
geld te onderbouwen. De 
werkgroep staat voor voort-
gang. Het mag niet zo zijn dat 
wij door gebrek aan financiële 
middelen geremd worden in 
onze werkzaamheden. Dat 
zou voor een vrijwilligersor-
ganisatie zeer frustrerend zijn. 
We moeten er geen kater aan 
overhouden omdat er niets 
gerealiseerd is.

Eerste proeven
De werkgroep wenst over 
twee jaar aan te kunnen geven 
waar naar toe! Alle schut-
terijen dienen behouden te 
blijven met de mogelijkheid 
voor een voortbestaan in 
lengte van jaren. Onze eerste 
werkzaamheden betreffen een 
onderzoek naar de mogelijk-
heden om het schootsveld te 
verkleinen en het valgebied 
van de kogels te beperken. In 
november zijn hiertoe proeven 
gedaan. Hier zijn weinig kos-
ten mee gemoeid en wij zullen 
verslag doen in het Limburgs 
Schutterstijdschrift.

   Namens de werkgroep Milieu, 
Fred Hannen

Foto’s: Lieske Leunissen & Fred Vliegen



Limburgs Schutterstijdschrift 73 December 2006�2

Geslaagd oktoberfeest voor schutterijen in Sittard
SITTARD - Op zondag 15 oktober vond in Sittard 
de tweede editie plaats van het Euregionaal 
Schutterstreffen. Dit gebeurde in het kader van de 
Sittardse Oktoberfeesten, die georganiseerd werden 
door de gemeente Sittard-Geleen, in samenwerking met 
Stadsschutterij Sint-Rosa Sittard. 

De combinatie van het mooie 
weer, de grote kermis en koop-
zondag in het centrum lokte 
vele duizenden toeschouwers 
naar Sittard, hetgeen de deel-
nemende schutterijen een 
‘OLS-gevoel’ bezorgde. Dat 
was ook aan de stemming in 
de tent te merken, waar het 
bekende orkest ‘de Rosentaler’ 
voor de muzikale klanken 
zorgde. Na de optocht werden 
de deelnemers ontvangen in de 
feesttent door de recent geïn-
stalleerde burgemeester Sjraar 
Cox van Sittard-Geleen en zijn 
collega van de Duitse gemeen-
te Selfkant, de heer Corsten. 
De schutterijen werden door 
hun voorzitters en konings- en 
keizersparen gerepresenteerd 
en die een blijvende herinne-
ring ontvingen.
Terwijl in de tent de schutters 
volop broederschap dronken, 

de jeugdleden zich vermaakten 
op de kermis – voor hen stelde 
de organisatie een aantal vrije 
ritten in de diverse attracties 
beschikbaar – (goed  om op 
deze wijze aan de jeugd te 
denken!), werd naast de tent 
geschoten om de titel ‘Koning 
van het Oktoberfeest’. Dit werd 
een spannende strijd tussen 
de Nederlandse en Duitse 
deelnemers. Uiteindelijk was 
het Daan Neutgens, keizer van 
de St.-Joseph Buchten, die de 
vogel naar beneden haalde en 
ten teken hiervan een fraaie 
bokaal in ontvangst mocht 
nemen. 
Het succes van deze tweede 
editie van het schutterstref-
fen in Sittard zal dit ook in 
2007 weer een plaats in het 
programma van de Sittardse 
Oktoberfeesten krijgen. Een 
aantal schutterijen heeft al 
toegezegd ook dan weer van 
de partij te zijn. Indien ook 
andere schutterijen inte-
resse hebben om aan dit grote 
najaarstreffen deel te nemen, 
kunnen zij contact opne-
men met Fred den Rooijen, 
Rijksweg Noord 242, Sittard, 
tel. 046–45�80�4, e-mail: 
gmmdenrooijen@hetnet.nl. 
Een foto-impressie (door 
Etienne Zegers) van dit 
schutterstreffen vindt u 
op onderstaande link: 
www.sjtadssjotterie-st-rosa.tk

  Thimo Zegers 
Stadsschutterij St.-Rosa Sittard

Foto’s: Fred Vliegen

  Daan Neutgens, keizer van St.- 
Joseph Buchten, die zich tot 
‘koning van het Oktoberfeest’ 
schoot.         Foto: Etienne Zegers
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Na ontvangst van de deelne-
mers, werd aangetreden voor 
de officiële opening. Na een 
gebed door onze Patronus 
Spiritualis, waarin de bedenker 
van het bielemantreffen bij-
zonder werd herdacht, werden 
er kamers geschoten door 
onze marketentser Xandra 
Hoffmans. Na het maken van 
de gebruikelijke groepsfoto, 
kleedden de meeste deelne-
mers zich om. Er werd een 
spellenparcours afgewerkt van 
twaalf spellen, onder meer 
boomstamzagen, hindernis-
baan, bölkes schieten, ring-
steken. Rond �8.00 uur werd 
er gezamelijk gegeten. Tegen 
de avond werden de prijzen 
bekendgemaakt en uitgedeeld 
in aanwezigheid van de wet-
houder van cultuur, dhr. B. 
Dauven.

De uitslag:
�. Waubach
2. Grubbenvorst
3. Dieteren
Schutterij St.-Joseph uit 
Waubach heeft hiermee het 
recht verworven om in 2007 
het bielemannen- en sappeurs-
treffen te organiseren. Na de 
prijsuitreiking bleef het nog 
lang gezellig

 Jubileum Jonge Nobele
Op zondagmorgen �7 septem-
ber werd in alle vroegte verza-
meld i.v.m. de viering van het 
350 jarig bestaan van de Jonge 
Nobele. (�656-2006). Voor 
de viering van dit jubileum 

is bewust gekozen voor een 
kleine opzet. In 20�0 vieren 
we immers 550 jaar schutterij 
Valkenburg onder meer met 
het Drei-Länder-Eck schut-
tersfeest. Na de H. Mis in de 
HH.-Nicolaas- en Barbarakerk, 
waarin bijzonder gebeden 
werd voor het onlangs overle-
den lid mevr. Lieske Lebouille-
Donners trok de schutterij de 
gemeentegrot in, om aldaar 
een plaquette te onthullen. 
Het is een goed gebruik dat 
bijzondere momenten vast-
gelegd worden middels een 
plaquette in de grot. Hierna 
marcheerden schutterij en 
genodigden naar het schiet-
terrein ‘Koningswinkelhof ’. Na 
aankomst werden de vlaggen 
gehesen en opnieuw kamers 
geschoten (dit keer door een 
geweerdrager). Na de groeps-
foto kon men genieten van 
een verzorgde koffitafel. In de 
namiddag werden door enkele 
bestuursleden en het konings-
paar de felicitaties in ontvangst 
genomen tijdens een receptie. 
Ook werd tijdens deze receptie 
de nieuwe zware buks officieel 
aan de schietmeester overhan-
digd. Na het officiële gedeelte 
werd het feest in besloten 
kring voortgezet. Tot slot 
mogen we terugkijken op een 
zeer geslaagd week-end, waar-
bij verbroedering en gezellig-
heid centraal stonden.

  Frédéric Lebouille

Foto’s bielemantreffen:  

Lieske Leunissen, Klimmen

Op 16 september werd onder schitterende weers-
omstandigheden het bielmannen en sappeurstreffen 
georganiseerd door de Jonge & Oude Nobele schutterij 
te Valkenburg. 
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Schutterij St.-Joseph Sweikhuizen 
viert 100-jarig bestaansfeest
SWEIKHUIZEN - In het weekend van 25 t/m 27 
augustus vierde schutterij St.-Joseph uit Sweikhuizen 
het feit dat enkele ingezetenen van Sweikhuizen 
honderd jaar geleden een eigen schutterij oprichtten 
onder de naam ‘St.-Joseph’.

Heerlijkheid Schinnen 
In vroeger eeuwen had 
ieder dorp van betekenis, en 
zeker iedere ‘Heerlijkheid, 
waar een schepenbank was’. 
zoals te Schinnen, zijn eigen 
schutterij. In de heerlijkheid 
Schinnen was dit de schut-
terij St.-Sebastianus. Zulk een 
schutterij was geen overdreven 
weelde. Daar er geen politieap-
paraat bestond om voor de 
openbare orde en veiligheid 
te zorgen in de dorpsgemeen-
schap, was dat de eerste en 
belangrijkste taak van de 
schutterij. In woelige tijden 
moesten de schutters ’s nachts 
patrouille lopen, als vreemde 
elementen zoals zigeuners en 

taters de wegen onveilig maak-
ten, hadden ze de handen vol. 
Dit was dus ook een taak van 
schutterij St.-Sebastianus van 
de heerlijkheid Schinnen.

Bij Puth en Schinnen
In �857 scheidden de schut-
ters van Puth en Sweikhuizen 
zich af van schutterij St.-
Sebastianus Schinnen. De 
nieuwe schutterij van Puth 
ging verder onder de naam 
St.-Sebastianus Puth. Hierbij 
waren tevens de schutters uit 
Sweikhuizen aangesloten. Dit 
is te zien op de koningsplaten 
van de schutterij uit Puth. De 
koningen van de schutterijen 
van Schinnen en Puth, maar 

afkomstig uit Sweikhuizen zijn 
de volgende vier:
-  �8�8 J.S. Kerkhoffs, 

Sweikhuizen
-  �852 J.S. Kerkhoffs, 

Sweikhuizen
-  �858 J.S. Kerkhoffs, 

Sweikhuizen
-  �860 J.W. Kisters, 

Sweikhuizen.
In �906 heeft de gemeenschap 
Sweikhuizen vervolgens een 
eigen schutterij gekregen, 
die inmiddels dus een eeuw 
bestaat.

Muzikaal programma
Voor de organisatie van 
het eeuwfeest van de 
Sweikhuizense schutterij 
was een stichting in het 
leven geroepen. Hierbij 
werden mensen betrokken, 
die bekendheid genieten 
in de dorpsgemeenschap 

Sweikhuizen maar ook daar-
buiten. Deze mensen hebben 
ontzettend veel werk verzet 
om een prachtig programma 
te bieden, zodat iedereen kon 
genieten van een stuk muziek 
en volkscultuur. Vrijdag 25 
augustus werd het feestweek-
end geopend door de cover-
bands Network en De Spikes. 
De zaterdag was een avond vol 
Limburgse muziek met arties-
ten van eigen bodem onder 
meer Big Benny, Angelina, 
John Coenen en Ummer d’r 
Neaver.

Huldiging jubilarissen
Op zondag 27 augustus vond 
het hoogtepunt van dit week-
end plaats, namelijk de recep-
tie. Nadat de voorzitter van 
de Stichting Eeuwfeest schut-
terij St.-Joseph Sweikhuizen, 
Bas Sieffers, de receptie had 
geopend, was het de beurt 
aan de schutterijvoorzitter Jan 
Dols om de jubilarissen te hul-
digen, te weten Roy Gerards, 
�2,5 jaar lid; Albert Verheijden, 
40 jaar lid; Hub Kersemakers, 
40 jaar lid; Jozef Cremers, 50 
jaar lid en tenslotte Jan Smits, 
50 jaar lid. Zij ontvingen allen 
een herinneringsmedaille van 
de schutterij. Tevens werden 
de heren Jozef Cremers en Jan 
Smits benoemd tot erelid van 
de vereniging.

Koninklijke Erepenning
Na de huldiging door de 
voorzitter, werden de schut-
ters en bezoekers al direct 
verrast door burgemeester 
Beckers, die namens Hare 
Majesteit Koningin Beatrix, de 
Koninklijke Erepenning uit-
reikte aan schutterij St.-Joseph 
Sweikhuizen (zie foto). Nadat 

  De jubilarissen, die bij gelegenheid van het jubileum van St.-Joseph Sweikhuizen gehuldigd werden. In 
willekeurige volgorde: Roy Gerards (12,5 jr), Albert Verheijden (40 jr), Hub Kersemakers (40 jr), Jozef 
Cremers (50 jr) en Jan Smits (50 jr).



het gemeentebestuur van de 
gemeente Schinnen, waartoe 
Sweikhuizen behoort, bestuur 
en jubilarissen hun felicitaties 
had overgebracht was het de 
beurt aan het bondsbestuur 
van Schuttersbond St.-
Gerardus. Ook het bondsbe-
stuur had enkele verrassingen 
in petto voor de jubilarissen. 
Zo ontving Jozef Cremers de 
OLS medaille in goud met 
kroon voor zijn 50-jarig lid-
maatschap. Hub Kersemakers, 
de nestor van de vereniging 
met zijn 82 jaar, en Albert 
Verheijden ontvingen beiden 
de OLS medaille in goud voor 
hun 40-jarig lidmaatschap.

De eerste honderd jaar
Na deze huldigingen konden 
de vele zusterverenigingen en 
particulieren hun felicitaties 
overbrengen. Het was een 
zeer drukbezochte en gezel-
lige receptie. Na afloop van 
de receptie werd er nog lang 
gefeest, vooral door de leden 

van schutterij St.-Joseph. Dat 
hadden ze zeker verdiend. Een 
mooi weekend voor schut-
terij van Sweikhuizen, met 
als hoogte punt de onder-
scheiding met de Koninklijke 
Erepenning, ging ten einde. De 

eerste honderd jaar zitten erop. 
Ik hoop dat dit een stimulans 
mag zijn om deze schitterende 
traditie in ere te houden.

  Voorzitter schutterij  
‘St.-Joseph’ Sweikhuizen 
Jan Dols

  Burgemeester Beckers van Schinnen verraste de eeuweling, schutterij 
St.-Joseph Sweikhuizen, met een Koninklijke Erepenning. 

 

Goed georganiseerd Nationaal Koningschieten eindigt in mineur
GEMMENICH - Op zon-
dag �5 oktober was de gilde 
St.-Hubert uit Gemmenich 
gastheer voor het dertiende 
Nationaal Koningschieten, dat 
elk jaar georganiseerd wordt 
onder supervisie van het 
Belgisch Overlegorgaan van 
Historische Schuttersgilden. 
De dag begon voortreffelijk, 
met een stijlvolle eucha-
ristieviering in een sfeer-
volle en goedgevulde kerk 
van Gemmenich, waar de 
pastoor de schutters in de drie 
landstalen welkom heette. 
Een prima locatie en mooi 
weer zorgden voor een goede 
sfeer. De optocht kende wel-
iswaar weinig belangstelling, 
maar de verschillende gilden 
en schutterijen uit alle hoe-
ken van België zorgden voor 
veel afwisseling en kleur. Een 
mooie gelegenheid om kennis 
te maken met alle aspecten 

van het gilde - en schutterswe-
zen in België. Na de optocht 
en de officiële opening was 
er de traditionele receptie. 
Omstreeks �3.00 uur bega-
ven de schutters zich naar de 
verschillende schietstanden, 
waar de nevenwedstrijden een 
aanvang namen. Maar het 
grote moment is toch wan-
neer de koningen en konin-
ginnen zich opstellen en in 
optocht,onder begeleiding 
van een drumband, naar de 
schietstand gaan voor het 
jaarlijkse koningschieten. Na 
een korte toespraak door de 
E.H. pastoor en de ereschoten 
kon het koningschieten onder 
grote belangstelling beginnen. 
Dit schieten gebeurt altijd vol-
gens de geplogenheden (lokale 
gebruiken, red.) van de organi-
serende vereniging of bond. In 
dit geval met een karabijn .22 
op een houten vogel. Normaal 

hoort het koningschieten 
omstreeks �7.00 uur afgelo-
pen te zijn, waarna de koning 
gehuldigd wordt. Ondanks de 
verzekering van de organisa-
toren dat de vogel na ongeveer 
300 schoten zeker gevallen zou 
zijn, bleek helaas wederom 
dat dit niet het geval was. 
Omstreeks �9.45 uur werd 
door de aanwezige leden van 
het dagelijks bestuur van het 
Belgisch Overlegorgaan van 
Historische Schuttersgilden 
besloten het koningschieten 
te stoppen en niemand tot 
koning uit te roepen.

Dit is niet de eerste keer dat 
er problemen zijn met het 
koningschieten. Waarom is 
niet duidelijk, maar in Meldert 
enkele jaren geleden duurde 
het koningschieten veel te lang, 
waarna er geloot werd wie 
zich voor een jaar Nationaal 

Koning mocht noemen. Vorig 
jaar in Rodt waren er ook al 
problemen met het koning-
schieten, waar na veel discus-
sie besloten werd om Guido 
Schoonjans van St.-Sebastiaan 
Dilbeek tot koning uit te roe-
pen. Dit jaar is er dus in ’t 
geheel geen koning gekroond. 
Dit zijn toestanden een 
Nationale Koningsschieting 
onwaardig. Binnen het 
Belgisch Overlegorgaan zal 
men dringend op zoek moe-
ten gaan om hier oplossingen 
voor te vinden.  Niet alleen de 
schutters beginnen te mop-
peren, maar een dergelijk 
feest mag niet op deze manier 
eindigen. Ook komen toe-
komstige organisaties in de 
problemen, omdat door deze 
toestanden de belangstelling 
minder zal worden.

   Peter Ressen

December 2006�5Limburgs Schutterstijdschrift 73



Buksmeesterscursus
BAEXEM - Als vervolg op de pilot 
van de buksmeesters-cursus is hier 
onder leiding van de OLS-Federatie 
een vervolg aan gegeven. Wederom 
was er grote belangstelling voor de 
cursus. 

De deelnemers aan deze tweede 
buksmeesterscursus waren de volgende 
personen:
Peter Adriaens, Ittervoort
Paul M.J. Beelen, Hunsel
John J.C. Biermans, Vlodrop
John Bons, Urmond
Clement M. Botty, Houthem St.-Gerlach
Jan M.P. van Breugel, Kerkrade

Leon H.G. Briels, Stramproy
Wim L.H.M. Broens, Ospel
Giel Brouwers, Neeritter
Harrie J. Claessen, Stein
Anjes A.M.M. Coumans-Brouwer,  
   St.-Odiliënberg
Pascal A. Dritty, Maastricht
John G.W. Geraads, Belfeld
Rinus Gunter, Nieuwenhagen
Jos A.N. ter Haar, Schinnen
Jos P. van Heel, Kessel
Ger A.M. Heijligers, Roermond
Wim J.A. Hendrix, Urmond
Piet J.M. Janssen, Neer
Henny J.M. Janssen, Maasbree
Fred Jeurissen, St.-Odiliënberg
Johan G.F. Kessels, Beegden

Frans H. Kolk, Herkenbosch
Bart J. Lammers, Vlodrop
Jan N.G. Laumen, Susteren
Victor Linssen, Roermond
Jac J.H.N. Maessen, Maasbracht
Huub J.W. Meijssen, Stramproy
Noud H. Nies, Ospeldijk
Henriëtte M. van der Schoot, Hegelsom
Jac A.M. Simons, Belfeld
Frits J. Smedts, Meijel
Broer M.A. Smeets, Voerendaal
André P.H. Sogeler, Kerkrade
Jack M. Thielens, Ittervoort
Piet H. Timmermans, Meijel
Hendrie Vranken, Echt
Walter Willems, Maastricht
Tjeu C.M. van de Winkel, Neer

 De tweede groep die de cursus met succes heeft afgerond.                                                                                                        Foto: Michaël Bongers
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Ria Oomen eerste vrouwelijke OLS-bestuurslid
BAEXEM - De opmars van 
de vrouw binnen het OLS 
boekt op alle fronten winst. 
Werd in 200� al het schieten 
voor dames vrijgesteld, zodat 
het eerste gemengde zestal dit 
jaar kon winnen, ook de Orde 
van de Rode Leeuw maakte in 
haar rangen plaats voor dames 
als ‘schutsvrouw’ (200�) en 
Officier (2006), thans is de 
eerste vrouw toegetreden tot 
het OLS-Federatiebestuur. 
Het betreft mevrouw Ria 
Oomen-Ruijten, die voorzit-
ter van de Stichting SAS is, 
en uit dien hoofde tijdens de 
Algemene Ledenvergadering 

op 7 oktober lestleden bij zeer 
ruime meerderheid van stem-
men gekozen werd tot lid van 
het OLS-bestuur. Ria Oomen 
uit Maasbracht is lid van het 
Europees Parlement (CDA). 
Tijdens de vergadering bleek 
al dat haar inbreng met de 
politieke contacten, waar ze 
over beschikt, zeer wenselijk 
is, gezien de wettelijke maat-
regelen, waarmee de schutters 
in de komende tijd kampen. 
Tijdens de rondvraag van de 
vergadering dankte mevrouw 
Oomen voor het in haar 
gestelde vertrouwen en zegde 
toe dit ten volle voor de schut-

ters waar te willen maken.
  Tekst/Foto: Luc Wolters

  President Jos Michels verwel-
komt Ria Oomen als eerste 
vrouw in het federatiebestuur.
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Secretaris Jan Kessels gedecoreerd

Buiten de vele genodigden, 
die naar de H. Mis van het 
OLS op � juli in Stramproy 
kwamen, waaronder oud-
minister Donner van Justitie, 
gouverneur Frissen en een 
schare geestelijken, was ook 
burgemeester J. Niederer van 
Weert present. Naast stuur-
groepvoorzitter Cruyssen en 
president Michels voerde de 
burgemeester het woord, die 
bij die gelegenheid Jan Kessels 
naar voren riep. Hem reikte hij 
de versierselen uit, behorend 
bij de onderscheiding Lid in de 
Orde van Oranje Nassau.

Winnend zestal
Peter Johannes Martinus (Jan) 
Kessels is geboren op 27 juni 
�935 in Stramproy en woont 
aan de Horsterweg �8 in 
Stramproy, voorheen aan de 
Vloedmolenweg. Hij groeide 
op in het landbouwbedrijf van 
zijn ouders, dat hij met zijn 

zus Annie overnam en vele 
jaren leidde. Al vanaf �953 is 
hij actief in de schutterswe-
reld; in dat jaar werd hij lid 
van de plaatselijke schutterij 
St.-Catharina. Van deze ver-
eniging was hij van �958 tot 
�995 bestuurslid. In �96� nam 
hij het secretariaat op zich, om 
deze taak gedurende 34 jaar 
getrouw te vervullen. Tot zijn 
grote trots maakte hij in �985 
deel uit van het zestal, dat het 
OLS wist te winnen, waardoor 
Stramproy het een jaar later 
organiseerde. Zijn vader Thieu, 
hoewel die pas na hem lid 
werd van de schutterij, maakte 
twintig jaar eerder deel uit van 
het illustere zestal dat het OLS 
wist te veroveren. Jan vervult 
momenteel de hoogste rang bij 
de officieren, namelijk die van 
kolonel.

Secretariaten
Vanaf �967 tot dit jaar is 

Jan bestuurslid van de Bond 
Eendracht Maakt Macht Weert 
e.o. Ook hiervan nam hij het 
secretariaat op zich (�967). 
Hij zou maar liefst 32 jaar 
secretaris blijven van de bond 
(tot �999). In �970 werd Jan 
bovendien bestuurslid van de 
OLS-Federatie, waar hij Thieu 
Henrix opvolgde als secretaris. 
Hij voert het secretariaat van 
het OLS-feest, waarbij Jan 
verantwoordelijk is voor de 
federatiebewijzen van de aan-
gesloten schutters, de inschrij-
vingen van de schutterijen, 
de indelingen bij de loting, de 
leiding bij de schietwedstrij-
den etcetera. Ook in 2006 in 
Stramproy zorgde Jan voor de 
37e maal voor deze admini-
stratieve organisatie.

Eerder koninklijk 
onderscheiden
In �979 stond Jan als OLS-
secretaris mede aan de basis 
van de Edele Eedbroederschap 
van de Rode Leeuw van 
Limburg en de Heilige 
Sebastianus. Al bij de eerste 
investituur werd hij in de 
Orde opgenomen en bekleedt 
hij de functie van thesaurier 

of schatbewaarder, in welke 
hoedanigheid hij de finan-
ciën beheert. In �985 volgde 
zijn bevordering tot officier 
binnen de Orde. Andere 
onderscheidingen die Jan 
heeft mogen ontvangen is de 
Europese St.-Sebastianusorde 
(�990) en opvallend genoeg 
is de decorandus in �993 
al eerder koninklijk onder-
scheiden met de eremedaille 
in goud verbonden aan de 
Orde van Oranje Nassau. 
Bovendien was Jan van �955 
tot �960 ook actief voor de 
Nationale Reserve (Natres) 
en sinds 2004 is hij tevens 
actief als vrijwilliger in de 
St.-Willibrordusparochie in 
Stramproy. Jan is in alles een 
dienstbaar persoon, nooit op 
de voorgrond, altijd in dienst 
van bestuur of organisatie. Hij 
is van een generatie die een 
eenmaal begonnen taak met 
kennis en kunde decennialang 
met verve blijft vervullen. Dat 
we nog lang op bestuurders als 
Jan mogen rekenen.

  Luc Wolters

  Jan Kessels werd tijdens de OLS-mis 2006 gedecoreerd.                                                                                             Foto’s: OLS 2006 - Harry Hendrikx

STRAMPROY - Aan de vooravond van het OLS in 
Stramproy werd in de persoon van Jan Kessels een 
uiterst verdienstelijk bestuurder, voor zowel de 
organiserende schutterij St.-Catharina, de bond EMM 
alsook de OLS-Federatie gehuldigd. Jan Kessels ontving 
een koninklijke onderscheiding tijdens de H. Mis, die 
het OLS-feest in Stramproy inluidde.



St.-Sebastianus Spekholzerheide

Overzicht van 125 jaar
SPEKHOLZERHEIDE 
- Bij gelegenheid van het 
125-jarig bestaan van 
schutterij St.-Sebastianus 
Spekholzerheide wil de 
vereniging zich graag met 
het volgende historisch 
overzicht presenteren.

Oprichting 1881
Op kermismaandag 9 novem-
ber �88� werd de schutterij 
opgericht door de heren 
Leo Esser, Peter Moonen, H. 
Moonen, Leo Aretz, Lambert 
Slangen en Ludwig Werry. Met 
de harmonie St.-Caecilia van 
Spekholzerheide behoort zij 
tot de oudste verenigingen van 
Spek’hei. Het eerste vaandel 
uit �882, ofschoon er kort 
erna een nieuwe drapeau werd 
aangeschaft, is nog in het bezit 

  De jubilarissen en het bestuur in 1987 bij gelegenheid van het eeuwfeest van de vereniging. Achter hen de 
vaandels en drapeau van de vereniging.
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Groepsfoto uit 1991 met koningspaar Lex Koken en keizerspaar Jacob van Gelderen.
Foto: Bert Meijs
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van de schutterij. De eerste 
voorzitter was Leo Esser, deze 
wist met zijn actief bestuur 
de jonge schutterij tot een 
krachtige vereniging te maken. 
Na Esser volgde A. Paffen, die 
de vereniging ruim achttien 
jaar lang presideerde en die ze 
samen met de onvergetelijke 
secretaris-penningmeester 
Leonard Paffen tot grote bloei 
bracht. Bekende figuren uit 
die tijd waren Leonard Smeets 
en tamboer Donatus Luth. Bij 
gelegenheid van hun zilveren 
lidmaatschap ontvingen de 
heren A. Paffen, L. Paffen en 
H. Smeets een prachtige foto 
in lijst, waarop ze alledrie in 
uniform afgebeeld stonden; 
deze foto is nog in ons bezit en 
hangt in het verenigingslokaal 
Schuttersweide. De eerste com-
mandant was P.J. Moonen. Een 
eigen tamboer had men in het 
begin nog niet, die werd inge-
huurd om de schuttersfeesten 
op te luisteren; dhr. Otermans 
uit Pannesheide heeft toen 
geruime tijd als tamboer 
gefungeerd. Donatus Luth 
volgde hem op als tamboer en 
circa dertig jaar later traden 
zijn zoons in vaders voetspo-
ren. De oudst bekende tam-
boer-maître was Fr. Stalman, 

die opgevolgd werd door Frans 
Stolmans, die met de drum-
band in �962 een tweede prijs 
wist te behalen op het Wereld 
Muziek Concours te Kerkrade.

Het koningschap
Een der bijzonderheden is 
het koningsvogelschieten. De 
schutterij heeft gedurende haar 
�25-jarig bestaan vele perso-
nen beslag zien leggen op deze 
erefunctie.

De eerste koning was in �882: 
L. Werry
B.g.v. het 25-jarig bestaan in 
�906: P. Prickarts
B.g.v. het 50-jarig bestaan in 
�93�: P.J. Slangen
B.g.v. het �00-jarig bestaan in 
�98�: Antoon van Bree
B.g.v. het �25-jarig bestaan in 
2006: Jos Sijstermans jr.
Al het koningszilver is tot op 
de dag van heden nog in het 
bezit van de schutterij, veelal 

rijkelijk versierd met foto’s 
van de koningen op de zilve-
ren platen. In de eerste jaren 
werd de koning begeleid door 
twee lansdragers (lansiers), die 
ieder een lange koperen lans 
droegen. De koning zelf droeg 
vroeger een zwarte jas, waarop 
de koningsplaten hingen, op 
zijn hoofd een hoge hoed en in 
zijn hand een stok met zilveren 
knop. Tegenwoordig draagt 
de koning zijn uniform, met 
de rang die hij in de schutterij 
bekleedt.

Historisch
Tengevolge van de oorlog in 
�940 verloor de schutterij haar 
geweren, die door de Duitsers 
naar Duitsland weg werden 
gevoerd. In de daaropvolgende 
jaren heeft de schutterij zowel 
perioden van voor- maar ook 
van tegenspoed meegemaakt. 
Een periode van bloei lag 
tussen �954 en �964, waarin 
schutterij St.-Sebastianus grote 
bekendheid verwierf op de 
vele schuttersfeesten. Op vele 

  Koningin Beatrix bezoekt 
het WMC in de jaren ’80, 
waarbij de schutterij van 
Spekholzerheide zich  
presenteert.                                                                                        
                     Foto: 3Poot Heerlen

 

  Een nieuw vaandel en nieuwe buks in 1989.                                                                                Foto: 3Poot
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van deze feesten wist men een 
eerste prijs te veroveren. Na 
�964 heeft men zich helaas al 
te vaak moeten troosten met 
de gedachte: ‘volgend jaar 
beter’. Gelukkig zijn dankzij de 
drumband, die onder leiding 
stond van Pierre Degens (die 
zijn 70-jarig lidmaatschap 
heeft mogen vieren in �98�), 
nog vele prijzen behaald. In 
�932 werd op een internati-
onaal concours in Venlo zelfs 
de eerste prijs – de gouden 
Koningin Wilhelmina medaille 
– behaald. Ook na de Tweede 
Wereldoorlog was Pierre tot 
op vergevorderde leeftijd nog 
steeds gevreesd op de schut-
tersfeesten. Het eerste schutter-
slokaal was bij Lambert Werry, 
later bij Austen, J. Fischer, W. 
Kochen, P. Slangen, L. Meels, 

Dubois, Johan Meels, Juup 
Bremen, Hein Wetsels, Jacob 
van Gelderen-Degens, Wim 
Erveraerts, Hub Weckseler en 
Lex Koken. Het tegenwoordige 
verenigingslokaal is geves-
tigd in café Willem Tell bij 
Leo Crombach, die in 2003 
beschermheer werd.

Schuttersbonden, 
rustend en keizerschap
Vanaf �948-�968 lid van 
de R.K. Zuid-Limburgse 
Schuttersbond, echter wegens 
het niet voorhanden hebben 
van een schietaccomodatie, 
moest de schutterij zich terug-
trekken uit de Bond Zuid en 
werd rustend lid. Verder was 
de schutterij aangesloten bij 
de Kerkraadse Federatie en bij 
de Internationale Flobertbond. 

In �974 kreeg schutterij St.-
Sebastianus Spekholzerheide 
een koninklijke erkenning 
van de statuten. Het doel der 
vereniging is de bevordering 
van ’s lands weerbaarheid. 
Zij tracht dit doel te bereiken 
langs wettige wegen en wel 
door te oefenen in het schieten 
en exercitie, het organiseren 
van schuttersfeesten en andere 
bijeenkomsten. Alhoewel na 
�964 de schutterij er niet al 
te florissant voor stond, bete-
kende het jaar �977 een nieuw 
hoogtepunt in haar geschiede-
nis; de schutterij kreeg toen 
namelijk haar eerste keizer 
in de persoon van Jacob van 
Gelderen. 
In �982 werd het honderdjarig 
bestaansfeest gevierd, daar het 
najaar van �98� koud was.
Apollo van Huub Weckseler 
aan de Industriestraat �9 te 
Kerkrade-West fungeerde als 
schutterslokaal. In �983 werd 
aangesloten bij de Bond Berg 
en Dal, waarbij de schutterij 
met sprongen vooruit ging. 
Met het zestalschieten behaal-
de zij diverse eerste prijzen, 
hetgeen bekers en medailles 
opleverde.

Vandaag de dag
Het tegenwoordige kader 
van de schutterij bestaat 
uit: koning, keizer, kolonel, 
kapitein, drie luitenants, 
adjudant, twee marketent-
sters, acht geweerdragers en 
drumband, in totaal 42 leden, 
waarvan 26 geüniformeerd 
(werkende leden). Al vele 
jaren neemt de schutterij deel 
aan de Sacramentsprocessie 
en het communiefeest van 
de parochie St.-Martinus 
Spekholzerheide. Ook bij de 
inzegening van wegkruisen, 
50-jarige jubelfeesten. Onlangs 
werd het wandelpad langs het 
spoor mee opgeluisterd. De 
betrokkenheid bij de kerk is er 
van oudsher: aan de parochie-
kerk heeft de schutterij inder-
tijd een mooi gebrandschil-
derd raam geschonken. Ook 
beschikt de vereniging weer 

over een geschikte schietloca-
tie. De oude schuttersweide 
aan de Schoolstraat naast de 
Sporthal van Kerkrade-West 
werd ingeruild voor een 
nieuwe locatie, namelijk 
aan de Industriestraat 3 te 
Spekholzerheide. Hier ligt het 
nieuwe clubgebouw van steen 
met twee kogelvangers. Dit 
werd geopend door burge-
meester Jos Som van Kerkrade 
op �4 mei van dit jaar. De 
schutterij dankt hierbij de 
gemeente Kerkrade voor haar 
grote steun. 

Jubileum en 
jubilarissen
De vereniging vierde het �25-
jarig bestaansfeest op ��, �2 
en �3 augustus jongstleden. 
Bij die gelegenheid werd het 
bondsschuttersfeest van ‘Berg 
en Dal’ georganiseerd en wer-
den vier jubilarissen gehul-
digd, te weten:
Jacob van Gelderen – 60 jaar. 
Direct na de oorlog sloot 
Jacob zich bij de schutterij 
aan. In �956 werd hij voor de 
eerste keer koning, in de jaren 
zeventig volgde zijn grote 
triomf: drie maal koning in 
vijf jaar, hetgeen hem in �977 
de keizerstitel opleverde. In 
�985 werd hij nog eens keizer-
koning, maar tegenwoordig 
schiet hij niet meer mee. Met 
zijn vrouw Annie wist het 
keizerspaar vele prijzen in de 
wacht te slepen. In �976 was 
hij penningmeester geworden, 
waardoor hij de vereniging 
goed vooruit hielp. Bij gele-
genheid van zijn robijnen 
lidmaatschap ontving hij de 
koninklijke onderscheiding in 
de Orde van Oranje Nassau in 
zilver (�986). In 2002 was hij 
de zilveren keizer.
Jeu Degens – 60 jaar. Evenals 
Jacob van Gelderen werd 
Jeu Degens schutterslid vlak 
na de oorlog. Hij vervulde 
decennialang de functie van 
commandant met de rang 
van kapitein. Toen Jeu zijn 
veertigjarig lidmaatschap 
vierde, ontving hij in �986 

  Een foto uit 1906 van de drie oprichters van de schutterij, die destijds 
25 jaar aan de vereniging verbonden waren. De foto werd aangebo-
den door de ereleden.                                     Reproductie: André Sogeler 
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de koninklijke onderschei-
ding in de Orde van Oranje 
Nassau. In �995 ontving hij 
het draaginsigne gewonden 
vanwege zijn betrokkenheid bij 
de politionele acties in voor-
malig Nederlands-Indië. Hij 
draagt momenteel de rang van 
kolonel.
Jos Sijstermans sr. – 40 jaar. 
Jos heeft tijdens zijn robij-
nen lidmaatschap al heel wat 
functies binnen de schutterij 
vervuld. Hij is driemaal eerder 

voorzitter geweest en is het 
thans weer. Diverse jaren was 
hij koning, namelijk in �977, 
�978, �987, �988 en �992 en 
hiermee heeft hij zelfs ette-
lijke malen op keizer gestaan, 
hetgeen hem niet gelukt is. In 
het kielzog van hun vader zijn 
de drie zonen John, Jos jr. en 
Jac. lid van de schutterij, die 
allen eens of meerdere malen 
het koningschap bemachtigd 
hebben.
Jac. Sijstermans – 25 jaar. Jac 

is door zijn vader Jos sr. Bij 
zijn geboorte opgegeven als 
lid. Zodra hij met de schutterij 
meekon, heeft hij gefungeerd 
als bordjesdrager en tamboer. 
In deze laatste functie is hij 
tegenwoordig nog actief. Hij 
was koning in 2003.
Verder valt nog te vermelden 
dat Jos Sijstermans sr. en 
Jeu Degens als schutbroe-
ders opgenomen zijn in de 
Edele Eedbroederschap van 
de Souvereine Orde van de 

Rode Leeuw van Limburg en 
de Heilige Sebastianus. Keizer 
Jacob van Gelderen werd in 
deze orde zelfs bevorderd van 
schutbroeder tot officier. Dit 
zijn de hoogste schutterson-
derscheidingen in hun schut-
tersloopbaan.

  Voorzitter Jos Sijstermans sr. 
(inmiddels afgetreden)

  Diamanten jubilaris  
Jacob van Gelderen.

 

  Zilveren jubilaris  
Jac Sijstermans.

 

  Robijnen jubilaris Jos 
Sijstermans.

 

  Diamanten jubilaris  
Jeu Degens.

 

Koninklijke Erepenning 
voor Spekholzerheide
Schutterij St.-Sebastianus 
Spekholzerheide, die dit jaar 
het �25-jarig jubileum viert, 
mocht naar aanleiding hiervan 
de Koninklijke Erepenning 
ontvangen. Burgemeester Jos 
Som van Kerkrade was naar 
de nieuwe schietlocatie van de 
schutterij anno �88� gekomen 
om deze penning te over-
handigen aan de twee oudste 
leden, die in dit jubileumjaar 
zelf hun diamanten lidmaat-
schap vierden, namelijk keizer 
Jacob van Gelderen en Jeu 
Degens. Namens de jubilaris-
sen sprak dhr. Degens een 
dankwoord. Aansluitend von-
den de schietwedstrijden van 
de Bond Berg en Dal plaats.

  Tekst & foto: Luc Wolters
  Burgemeester Jos Som (l.) overhandigde de Koninklijke Erepenning aan de diamanten jubilarissen keizer 

Jacob van Gelderen en oud-commandant Jeu Degens. Midden achteraan de geestelijk adviseur.
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Willen ‘Bussen–Schutten’ met eeuwenoude traditie breken?
NEER - Groot en uitdagend als kop boven een artikel 
van Wim Pijpers in het Limburgs Schutterstijdschrift 
nr. 72 – september 2006. Waarom niet: ‘Wil het 
kerkbestuur van Neer einde van eeuwenoude traditie?’ 
of als er iets had moeten staan ‘Einde van eeuwenoude 
schutterstraditie in Neer’. Veel beter was echter geweest 
als er niets gestaan had, ook geen artikel over iets wat 
totaal geen dorpsrel heeft ontketend in Neer, behalve 
misschien dan in de ogen van Wim Pijpers en enkele 
personen, die hij volgens hem heeft gesproken.

Diep geschokt, verontwaar-
digd en kwaad zijn wij als 
‘Bussen–Schutten’ na het lezen 
van dit boulevardbladartikel, 
dat zeker niet thuishoort in 
een tijdschrift dat de schutters-
wereld moet promoten, wat 
trouwens prima lukt – behalve 
dit artikel – en niet uit moet 
zijn op sensatie en negativiteit. 
Dit gebeurt ten opzichte van 
schuttersactiviteiten al veel 
te veel. Gezien de vele voor 
ons positieve reacties staan 
we zeker niet alleen in deze 
met onze mening. Wij vragen 
ons af hoe een redacteur, die 
toch een naam heeft in schut-
terskringen mede door het 
Schutterstijdschrift, erbij komt 
om zo’n eenzijdig verhaal neer 
te zetten. Het doet ons denken 
aan een vorm van journalis-
tiek, die wel eens vergeleken 
wordt met voorzieningen, die 
onder de grond liggen.
De schrijver is nergens bij 
geweest, heeft ons niet gespro-
ken en verwijt ons ‘emotioneel’ 
denken en handelen. Er zijn 
toch twee partijen in deze of 
niet soms? Eenzijdig beëin-

digen van deze eeuwenoude 
traditie zal wat ons betreft 
nooit gebeuren. Adviezen 
van hem over wat wij wel of 
niet moeten doen, hoeven wij 
niet. Wij weten zelf best wel 
wat goed is of niet en dat kan 
iedereen constateren. Je moet 
niet waaien met de wind, maar 
een eigen koers durven te 
varen. Als dat ‘waersigheid’ is, 
dan zijn wij daar ook nog best 
trots op.
In een drie kwartier lang tele-
foongesprek heb ik de schrijver 
meteen na het uitkomen van 
nr. 72 tekst en uitleg gevraagd. 
Hij deelde mij toen mede dat 
wij als een van de weinige 
‘Broederschappen’ verplichtin-
gen hebben tegenover de kerk, 
iets wat ook te lezen was in een 
krantenartikel (lees sensatie) 
in ‘De Limburger’ naar aan-
leiding van zijn artikel in nr. 
72. Ik kan iedereen verzekeren 
dat wij onze ‘verplichtingen’ 
niet alleen nakomen, maar ook 
nog sinds mensenheugenis zelf 
bepalen en niet de schrijver, 
waar nooit problemen mee 
zijn geweest. Ga maar eens te 

raden in Neer. Ook heeft hij 
met Neerse mensen gesproken 
die ons gedrag afkeurden, vol-
gens hem. Wie dat waren zei 
hij niet. Op zo’n manier kan 
ik ook van alles zeggen. Noem 
dan man en paard, dan kun-
nen wij ons tenminste verde-
digen. Sterke vermoedens heb-
ben wij overigens wel uit welke 
hoek die mensen zijn.
Wij hebben van niemand een 
reactie gehad, dat we iets niet 
goed gedaan hebben, ook niet 
van het kerkbestuur. Waarom 
tegen hem wel en tegen ons 
niet? Alleen de heer Piet 
Timmermans heeft op zijn 
website gesteld dat het jam-
mer zou zijn als deze traditie 
zou verdwijnen. Wij vinden 
dat ook en daarom zal het ook 
niet gebeuren, wat ons betreft. 
Wij hebben na een vergade-
ring met het kerkbestuur in 
het plaatselijke weekblad ‘Ons 
Eigen Nieuws’ aan de Neerse 
gemeenschap tekst en uitleg 
gegeven hoe alles precies in 
zijn werk is gegaan en daar 
heeft niemand op gerea-
geerd, behalve dat het goed 
was dat we dat gedaan had-
den. Voor diegenen die deze 
tekst en uitleg willen lezen, 
deze is te vinden op de web-
site van de Bussen–Schutten, 
www.bussen-schutten.nl 
(klikken op menu: Nieuws-
Archief).
Ook geen reacties van het 
kerkbestuur, maar wel reac-

ties naar Wim Pijpers. Een 
vreemde zaak. De schrijver 
heeft het betreffende artikel 
trouwens gelezen. Wil men 
ons schade berokkenen? Speelt 
hier jaloezie een rol? Gunt 
men een vereniging die aan 
de weg timmert haar succes-
sen niet? Het Bondsbestuur 
van de Bond Juliana, waarop 
gezinspeeld wordt, heeft met 
deze zaak totaal niets uit 
te staan. Zij hebben zo ook 
gereageerd naar de schrijver. 
Misschien moet de redactie 
van het Schutterstijdschrift 
zich eens voorzichtig afvra-
gen of zulke artikelen wel 
geplaatst moeten worden, ook 
al komen ze uit de pen van 
gelouterde schrijvers. Voor de 
rest kan ik verzekeren dat de 
Sacramentsprocessie in 2007 
weer in al zijn luister door gaat 
met de Bussen–Schutten, want 
na het OLS is dit het hoogte-
punt van het jaar voor onze 
Broederschap.
Historie en traditie zullen in 
Neer nog niet zo snel worden 
afgeschaft, ook niet door het 
plaatsen van zo’n artikel, waar 
we wel op kunnen ‘schieten’, in 
schutterstermen uitgedrukt.
Wat ons betreft is hiermee de 
kous af.

   Namens bestuur en leden 
der ‘Bussen–Schutten’, 
Broederschap van St.-
Martinus Neer 
W. Peulen, voorzitter

Reactie op het schrijven 
van Wim Peulen
Daags na het verschijnen van 
LS nr. 72 werd ik gebeld door 
Wim Peulen, voorzitter van de 
Bussen-Schutten uit Neer. Het 
werd een 40 minuten durend 
telefoongesprek zonder enige 
stemverheffing of boosheid, 
maar wel met een voortduren-

de herhaling van zetten. Peulen 
erkende dat het artikel de fei-
ten (!) weergaf zoals die waren 
voorgevallen, evenals dat 
zijn vereniging begin maart 
(Carnaval) al op de hoogte 
was van de gewijzigde datum 
van de Sacramentsprocessie 
in 2006. Het enige verwijt dat 
Peulen mij maakte, kwam 

erop neer dat ik de rol van het 
kerkbestuur onvoldoende had 
belicht in het artikel. Over de 
afzonderlijke leden van het 
kerkbestuur had hij overigens 
weinig lovende woorden. Wim 
Peulen: ‘Het zou me niets 
verbazen als iemand van het 
kerkbestuur jou deze infor-
matie heeft aangereikt.’ In het 

gesprek heeft Peulen toegege-
ven dat ‘waersigheid’ inder-
daad de drijfveer is geweest. 
Ik hield Peulen voor dat alle 
commotie en publicaties voor-
komen hadden kunnen wor-
den indien zijn vereniging aan 
zowel de Sacramentsprocessie 
als het bondsschuttersfeest 
in het aangrenzende Helden 
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deelgenomen zou hebben. 
De Bussen-Schutten schreven 
op � juni 2006 in Ons Eigen 
Nieuws: ‘Wij hebben in onze 
schuttersbond Juliana, waar 
2� verenigingen lid van zijn, 
reeds jaren gepleit voor geen 
bondsfeesten te houden op 
processiezondag (2e zondag 
na Pinksteren), omdat dit 
voor ons vaak problemen geeft 
onder andere i.v.m. op tijd 

aanwezig zijn op de feesten. 
Dit jarenlange pleidooi heb-
ben wij zelfs bijgezet met de 
dreiging niet meer naar een 
bondsfeest op deze dag te 
komen en de boete van € 500 
te betalen. Twee jaar geleden 
is door een kleine meerder-
heid op de jaarvergadering 
van de bond aangenomen 
geen bondsfeesten meer te 
houden op processiezondag en 

direct het tweede jaar wordt 
de processie verzet en moeten 
wij alsnog met de processie 
naar een bondsfeest. Volledig 
gezichtsverlies voor ons in de 
bond (wie luistert er nog naar 
ons als we weer eens iets voor-
stellen).’  
Samenvattend: Ik zie geen 
reden om de voorgevallen 
feiten anders voor te stel-
len. Sterker nog: geen van de 

door mij genoemde feiten 
worden in het antwoord door 
de Bussen-Schutten in twijfel 
getrokken. Toch ben ik blij dat 
de Bussen-Schutten in 2007 de 
Sacramentsprocessie weer zul-
len begeleiden.

   Wim Pijpers

Nachtwachtgilde in ’t Rembrandtjaar
BERG & TERBLIJT - Het Nachtwachtgilde heeft een 
druk jaar achter de rug. Behalve als schutterij van 
de Bond Berg & Dal heeft de vereniging nog een 
‘tweede leven’, namelijk om op tal van plaatsen acte de 
présence te geven en het wereldberoemde schilderij 
van Rembrandt tot nieuw leven te wekken. Het 
afgelopen jaar was natuurlijk extra druk, daar 2006 het 
Rembrandtjaar was, de grote meester was vierhonderd 
jaar geleden geboren.

Rembrandtfestival 
Leiden
Op tal van plaatsen werd mid-
dels exposities en festivals aan-
dacht aan het Rembrandtjaar 
geschonken. En op vele plaat-
sen is het Nachtwachtgilde 
geweest om zich als schilderij 
te vertonen. Niet op ’t laatst 
in Rembrandts geboorteplaats 
Leiden, waar Rembrandt voor 
vier eeuwen het licht zag. Bij 
het Rembrandtfestival op �5 
juli was het Nachtwachtgilde 
present. Met een bont spek-
takel ging Leiden terug naar 
de tijd van Rembrandt: �7e 
eeuwse muziek, zang, dans, 
straattheater, een schilders-
markt, exposities en rondlei-
dingen. Hoewel er meerdere 
schilderijen van Rembrandt tot 
leven waren gewekt, was het 
Nachtwachtgilde de absolute 
publiekstrekker, dat ’s middags 
geregeld poseerde en tot ’s 
avonds moest blijven om deel 
te nemen aan een botentocht 
over de grachten, waarvan 
de vele toeschouwers op de 
kade genoten.  Een gewel-

dige belangstelling in de stad 
Leiden voor de volgens de vele 
lovende kritieken ‘prachtig uit-
gebeelde’ levende Nachtwacht

Berlijn en Steyl
Het is ondoenlijk om alle acti-
viteiten in het Rembrandtjaar 
van de imposante compagnie 
van Frans Banning Cocq en 

Willem van Ruytenburch 
uit Berg & Terblijt de revue 
te laten passeren. In Berlijn 
werd geposeerd bij het 
Brandenburger Tor en stapte 
‘het meisje met de kip’, ver-
beeld door Audrey Jongen, uit 
de levende Nachtwacht om 
met een bos oranje tulpen te 
poseren. Daarbij werd de soci-

ale kant niet vergeten: zo werd 
de stamgroep-jongeren van 
Franciscusoord Mytylschool 
in de gelegenheid gesteld zich 
als Rembrandt-schilderij te 
presenteren. Een aantal leden 
van het gilde was bovendien 
present om in het Limburgs 
Schutterij Museum (LSM) 
de expositie over Rembrandt 
en de Nachtwacht mede 
te openen. Na een rond-
tocht door Steyl namen de 
Nachtwachtleden zelf de schil-
derskwast ter hand om een 
aanzet tot het bekendste schil-
derij op doek te zetten. Het 
resultaat is nog tot en met �� 
maart in het LSM te bekijken.

   Tekst & foto’s: Luc Wolters 

  Leden van het Nachtwacht-
gilde bij de opening van de 
expositie in het Limburgs 
Schutterij Museum in Steyl.

  

  Kapitein Frans Banning Cocq 
met de penseel in de hand is 
zelf aan het schilderen gesla-
gen.
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Koningszilver schutterij St.-Wiro ’t Reutje weer te zien
’t REUTJE / SINT ODILIËNBERG - Het zal zo’n 15 
jaar geleden geweest zijn dat ik een artikel wilde 
schrijven over de rustende schutterij St.-Wiro uit ’t 
Reutje, een gehucht gelegen tussen St.-Odiliënberg en 
Posterholt. Ofschoon Piet Gootzen, destijds voorzitter 
van de Heemkunde Vereniging Roerstreek, wist bij 
wie het koningszilver van schutterij St.-Wiro was, 
kreeg ik het advies om te wachten. Er zouden nog te 
veel gevoeligheden zijn uit het verleden die er wel eens 
toe zouden kunnen leiden dat het koningszilver zou 
verdwijnen. Ik gaf mijn woord en wachtte af. Vlak voor 
Pasen 2006 ontving Fanfare St.-Wiro ’t Reutje een kistje 
met daarin het koningszilver van schutterij St.-Wiro 
’t Reutje. Het koningszilver was gevonden tijdens het 
opruimen van een zolder. De Midden-Limburgse editie 
van Dagblad De Limburger wijdde op 31 mei 2006 een 
artikel aan de vondst. Voldoende aanleiding dus om het 
koningszilver van dichtbij te gaan bekijken.

Koningszilver
Het koningszilver van schut-
terij St.-Wiro ’t Reutje omvat 
tien verzilverde koningsplaten 
en een zilveren koningsvogel. 
De koningsvogel en de platen 
dragen geen tekens over het 
zilvergehalte noch over de 
zilversmid. Bijgaande afbeel-
dingen tonen de koningspla-
ten met opschrift alsmede 
de koningsvogel. Deze vogel 
is uniek in zijn soort. Nooit 
eerder zag ik een koningsvogel 
waarvan de kop scharniert 
op de romp. Van binnen is de 
vogel hol en voorzien van een 
coatinglaag. De vogel heeft 
verder rode kraaloogjes en 
staat niet op een tak.

Schutterij St.-Wiro  
‘t Reutje
De oprichting van schutterij 
St.-Wiro ’t Reutje vond plaats 
op 25 maart �920 in café H. 
Roemen. Op diezelfde avond 
werd ook besloten tot het 
oprichten van een afdeling van 

de burgerwacht in ’t Reutje. 
Ongeveer alle aanwezigen 
(42) traden toe tot de nieuwe 
schutterij en de burgerwacht. 
Burgemeester Geradts van 
Posterholt nam het bescherm-
heerschap van de schutterij 
voor zijn rekening. In �92� 
werd het éénjarig bestaan van 
schutterij St.-Wiro ’t Reutje 
groots gevierd. Toen in �928 
spanningen ontstonden bin-
nen deze schutterij, scheidde 
het muzikale deel van de 
schutterij zich af en ging ver-
der als fanfare St.-Wiro. Op 
een groepsfoto uit �930 zit 
de koning van schutterij St-
Wiro - met het koningszilver 
omhangen - parmantig tussen 
de muzikanten van fanfare St.-
Wiro. Niet lang daarna werd 
schutterij St.-Wiro ’t Reutje 
rustende.

Gedenkboek
Veel van de gegevens uit het 
krantenartikel van 3� mei 2006 
vond ik terug in het gedenk-
boek dat in �979 werd uitge-
geven bij gelegenheid van het 
75-jarig bestaan van schutterij 
Prins Hendrik St.-Odiliënberg. 
De grote aandacht die in 
dit gedenkboek uitgaat naar 
schutterij St.-Wiro ’t Reutje is 
opmerkelijk te noemen.

Schutterij St.-Wiro  
St.-Odiliënberg
Schriftelijke bronnen uit de 
periode �885 tot en met �906 
spreken eveneens over het 
actieve bestaan van een schut-
terij St.-Wiro (nota bene) in 
St.-Odiliënberg. Deze schut-
terij St.-Wiro nam regelmatig 
deel aan grote schuttersfeesten 
en plaatste enkele malen een 
advertentie in de kranten om 
mensen uit te nodigen om 
het koningsvogelschieten en 
het concert van schutterij 
St.-Wiro St.-Odiliënberg bij 
te wonen. Tijdens een Groot 
Internationaal Schuttersfeest 
bij schutterij St.-Nicolaas 
Heythuysen op �4 juni �906 
behaalde schutterij St.-Wiro 
St.-Odiliënberg nog een derde 
prijs. Bij gelegenheid van het 
300-jarig bestaan van schut-
terij St.-Hubertus Peij-Echt 
op 26 augustus �906 namen, 
naast schutterij St.-Wiro, ook 
de schutterijen Prins Hendrik 
en St.-Ludgerus (waarschijn-
lijk wordt hier schutterij St.-
Otgerus uit Paarlo bedoeld) uit 
St.-Odiliënberg deel. Schutterij 
St.-Wiro St.-Odiliënberg wordt 
in �907 opvallend genoeg 
niet genoemd als deelnemer 
van het OLS dat op �6 juni 
�907 georganiseerd werd door 
schutterij Prins Hendrik St.-
Odiliënberg. Mogelijk dat 
schutterij St.-Wiro uit diezelf-
de plaats tussen 26 augustus 
�906 en �6 juni �907 rustende 
is geworden, want ik trof de 
naam van schutterij St.-Wiro 
St.-Odiliënberg niet meer aan. 
Wanneer men in �920 in ’t 
Reutje een schutterij opricht 
en hieraan de naam van de 
kerkpatroon St.-Wiro verbindt, 
worden er geen bezwaren ver-
nomen.  De koningsvogel, deel van het koningszilver van St.-Wiro ’t Reutje, 

dat voor de gemeenschap beschikbaar is gekomen.

  Een koningsvogel  
met scharnierende kop.



Naschrift opheffing 
schutterij ’t Reutje
Uit de informatie van de hui-
dige fanfare St.-Wiro verkre-
gen, zou –zoals boven vermeld 
– de schutterij omstreeks �933/
�934 zijn opgeheven of opge-
gaan zijn in fanfare St.-Wiro. 
Echter in een ‘In Memoriam’ 
uit de jaren vijftig wordt een 

opheffing van schutterij en 
burgerwacht in �940 aange-
duid. Op 24 mei �955 over-
lijdt in St.-Odiliënberg Peter 
Johannes Daemen, wonende 
te Roskam 4. Daemen was 
geboren te St.-Odiliënberg 
op 26 april �868. In een ‘In 
Memoriam’ in dagblad de 
Maas- en Roerbode staat op 28 

mei �955 onder meer te lezen: 
‘Ruim 20 jaar was hij, tot aan 
de opheffing, bij de voorma-
lige Burgerwacht en schutterij 
St.-Wiro.’ Er is bekend dat de 
burgerwacht en schutterij St.-
Wiro in �920 zijn opgericht. 
Wil de overledene Daemen 
hier twintig jaar actief in zijn 
geweest, dan zou(den) deze 

vereniging(en) tot circa �940 
actief moeten zijn gebleven.

  Wim Pijpers

Een gemeenschappelijke foto van 
fanfare St.-Wiro en schutterij 
St.-Wiro, beide van ’t Reutje. De 
opname dateert uit 1930. In het 
midden is de schutterskoning 
zichtbaar, die op ’t oog hetzelfde 
zilver aan de voorzijde draagt 
(uit 1922-1927), dat thans nog de 
voorzijde vormt. De leden van de 
fanfare met instrument hebben 
allen een metalen embleempje 
op hun pet. Diverse niet musice-
rende personen – tien in totaal, 
veelal wat oudere mannen, die 
vooraan hurken of helemaal ach-
teraan staan - hebben dit niet; 
vormen zij de schutterij? Hierbij 
zouden dan nog de koning en de 
vaandeldrager rechts (ook zon-
der embleem op de pet) gevoegd 
moeten worden. Voorts zijn er 
– buiten het erebestuur - nog vier 
personen in burger.

Schutterij Prins Hendrik
Het actieve bestaan van schut-
terij St.-Wiro St.-Odiliënberg, 
St.-Otgerus Paarlo en St.-
Plechelmus Lerop noodzaken 
de in �904 nieuw opgerichte 
schutterij in St.-Odiliënberg 
een naam te kiezen die niet 
betrekking heeft op een van 
drie Angelsaksische patroon-
heiligen van de kerk in St.-
Odiliënberg. De naam die aan 
de in �904 opgerichte schut-
terij wordt gegeven, luidde: 
schutterij Prins Hendrik. De 
naam Prins Hendrik is geko-
zen zonder medeweten of toe-
stemming van het Koninklijk 
Huis (gedenkboek schutterij 
Prins Hendrik St.-Odiliënberg, 
pag. 27).

Samenvattend 
Nagenoeg elk dorp of gehucht 
in Limburg beschikte in de 
jaren ’80 van de �9e eeuw wel 
over een schutterij. Dit gold 
ook voor St.-Odiliënberg met 
haar kerk uit de �0e eeuw. Als 

vereniging zou je immers trots 
moeten zijn als je de naam van 
de kerkpatroon mag voeren. 
Vandaar dat St.-Odiliënberg 
twee schutterijen heeft gekend 
met de naam St.-Wiro. De 
actieve periode van schutterij 
St.-Wiro St.-Odiliënberg liep 
van �885 tot ongeveer �907. 
De actieve periode van schut-
terij St.-Wiro ’t Reutje liep van 
�920 tot ongeveer �933.  
Het is de bedoeling dat het 
koningszilver van schutterij 
St.-Wiro ’t Reutje tentoon-
gesteld zal gaan worden in 
het Heemkundemuseum te 
St.-Odiliënberg. Blijft de vraag 
wie zich de rechtmatige eige-
naar van het koningszilver van 
schutterij St.-Wiro ’t Reutje 
mag noemen. De fanfare St.-
Wiro die zich afsplitste van de 
schutterij of de gemeenschap 
van St.-Odiliënberg. Ik ben 
van mening dat de gemeen-
schap van St.-Odiliënberg de 
rechtmatige eigenaar is.
  Wim Pijpers

  Het koningszilver van schutterij St.-Wiro ‘t Reutje 1922-1929.
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Schutterslobby op CDA-familiedag
OOL – Thuis in Limburg was de naam van manifestatie, 
georganiseerd door het CDA Limburg. De dag is 
bedoeld als een gezins- en familiedag, maar door de 
vervroegde verkiezingen viel de middag midden in de 
campagnetijd. Een groot aantal provinciale en landelijke 
CDA-celebreties bezocht Thuis in Limburg. De 
schutters waren present om het schutterswezen onder 
de aandacht te brengen en hun lobby voor het schieten 
voort te zetten.

Thuis in Limburg
De zevende Thuis-in-Limburg 
dag, georganiseerd door de 
gelijknamige stichting, vond 
op zondag �2 november plaats 
in de Oolderhof te Herten. De 
gezinsdag beoogde vermaak 
voor jong en oud met een 
‘vleugje politiek’. Dit vleugje 
werd iets meer, daar tien 
dagen later al de verkiezingen 
voor de Tweede Kamer plaats 
zouden vinden en tevens voor 
de gemeenteraad van vijf 
Midden-Limburgse gemeen-
ten. Een groot aantal landelijk 
bekende CDA’ers zou daarom 
acte de présence geven, 
zoals minister Maria van 
der Hoeven van Onderwijs, 
Cultuur en Wetenschappen, 
minister mr. drs. Joop Wijn 
en staatssecretaris ir. Karien 
van Gennip MBA, beiden 
van Economische Zaken, 
minister mr. Aart Jan de 
Geus van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid, minister dr. 
Ernst Hisch Ballin van Justitie, 
staatssecretaris drs. Pieter van 
Geel van Volkshuisvesting, 
Ruimtelijke Ordening en 
Milieubeheer en last but not 
least minister-president mr. 
dr. Jan Peter Balkenende van 
Algemene Zaken, die eerst een 
bezoek bracht aan Roermond 
en later met een vlammend 
betoog in Ool het middagvul-
lend programma met discus-
sies en politiek café afsloot.

Presentatie van het OLS
De OLS-Federatie was eerder 

samen met enkele andere 
Limburgse organisaties, zoals 
het Limburgs Landschap 
en de Limburgse Bond 
voor Muziekgezelschappen, 
gevraagd zich op deze dag 
te presenteren. Derhalve 
zorgden Twan Stemkens en 
Audrey van Gaans van het 
Scholenproject samen met Luc 
Wolters namens het Limburgs 
Schutterij Museum en het 
Limburgs Schutterstijdschrift 
voor een bijzondere museale 
aankleding en bemensing van 
de stand, die zowel educatief 
als explicatief was. Hölscher 
RTV had voor de gelegenheid 
een documentaire geheel in 
schutterssfeer vervaardigd. 
Ria Oomen en Ger Koopmans 
toonden zich vervolgens de 
ware ambassadeurs die de ene 
na de andere politicus mee 
naar de schuttersstand torn-
den.

Provincie en Sjöttesjoël
Gedeputeerde Herman Vrehen 
kroop achter de computers om 
de website van het scholen-
project te verkennen. Na zijn 
bezoek aan de digitale school 
toonde hij zich namens de 
Provincie Limburg bijzonder 
verguld met de zeer toegan-
kelijke en informatieve schut-
tersschool op internet, zie: 
www.sjottesjoel.nl. Bovendien 
liet hij weten de schutters 
meer toelichting te willen 
geven op het terugdringen 
van de vergunningen en regels 
omtrent de organisatie van 

schuttersfeesten, zoals het 
OLS. Hij kreeg de uitnodiging 
om hier tijdens de Limburgse 
Schuttersdag nader kond van 
te doen.

Politieke pressie
Fractievoorzitter Maxime 
Verhagen liet zich bijpraten 
over de problematiek van 
het schieten. Immers, sinds 
de (inmiddels oud-)minister 
Donner van Justitie het OLS 
in Stramproy bezocht en de 
schutterijen uitstel verleende 
tot in februari, moest hij aftre-
den wegens de Schipholbrand 
en werd opgevolgd door 
Hirsch Ballin. En deze nieuwe 
minister op Justitie had nog 
geen besluit genomen of de 
aparte status van de OLS-
Federatie doorgang kon vin-
den. Hierdoor was nog steeds 
niet zeker of de Federatie zelf 
toezicht zou mogen houden 
op de registratie en vergun-
ningverlening voor de zware 
buksen bij de aldaar aan-
gesloten schutterijen. Enige 
politieke pressie was dus zeker 
gewenst en wanneer leent zich 
de situatie hier beter voor dan 
in verkiezingstijd? Dus werd 
de Maastrichtenaar Verhagen 
- met groene das - voorgelicht 
over de nog niet opgeloste 
problemen bij het schieten. Hij 
zegde zijn hulp toe.

Minister van Justitie
Even later verscheen de minis-
ter van justitie, Ernst Hirsch 
Ballin, die zich persoonlijk op 
de hoogte kwam stellen van de 
situatie en zich een beeld wilde 
vormen van het Limburgse 
Schutterswezen. Hiertoe was 
voldoende gelegenheid, want 
behalve de computers met de 
sjöttesjoël bestond de schut-
tersstand uit diverse tafels en 
wanden vol met schuttersma-

terialen, om een beter beeld te 
schetsen van de veelheid van 
activiteiten. De minister kreeg 
de zware buks in handen en 
erkende volmondig dat het 
wapen zich slecht leende voor 
criminele activiteiten. Hij zag 
ook in dat het schutterswezen 
veel meer is dan een schiet-
sportvereniging: het schieten 
is weliswaar een essentieel 
onderdeel, maar er zijn nog 
tal van bouwstenen, waaruit 
het schutterswezen is samen-
gesteld. Hij kon evenwel nog 
niet direct ‘ja’ of  ‘nee’ zeggen 
tegen de vraag of het OLS een 
aparte koepel kon worden. De 
inmiddels aangeschoven OLS-
vicevoorzitter Louis Litjens 
pleitte voor een gezamenlijke 
koepel voor de Nederlandse 
schutterijen.

Premier Balkenende
Hoewel vertraagd door diverse 
onvoorziene programmaon-
derdelen, bezocht ook premier 
Balkenende de schuttersstand. 
Twan introduceerde het schut-
terswezen bij hem en stelde 
de vraag of de CDA-lijst-
trekker genegen zou zijn een 
kepie met officierspluim op 
te zetten. Echter volgens het 
hoofd voorlichting was het 
opzetten van een hoofddeksel 
niet gepermitteerd. Premier 
Balkenende bood hulpvaardig 
aan de kepie in de hand te 
nemen en ook ‘een geweer’ was 
geen bezwaar. Snel kreeg hij 
de zware buks aangereikt en 
onder een verblindend flits-
licht van fotografen en came-
ra’s maakte ook Luc een foto 
voor ons blad. Marketentster 
Audrey bood vervolgens een 
borrel aan, die de minister-
president niet afsloeg. Tot slot 
liet hij zich ook nog aan de 
computer voorlichten over de 
digitale schuttersschool, die 
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hij met interesse bekeek en 
beluisterde. Aansluitend hield 
hij in de grote zaal voor een 
enthousiast CDA-publiek een 
betoog, waarin hij de items 
van de schutterij en de har-
monie, die hem ontvangen 
had, als Limburgse deugden 
karakteriseerde, tevens als 

toonbeeld van een maatschap-
pij, die rijk is aan verenigings-
leven en waarmee dus langs 
die weg waarden en normen 
overgedragen kunnen worden 
aan een volgende generatie. 
Terloops vroeg hij minister 
Hirsch Ballin wel nog even 
de schietproblemen van de 

schutters op te lossen. 
Laten we hopen dat 
dit politieke zetje tot 
een voor de schutters 
acceptabele oplossing 
leidt.

Luc Wolters
Foto’s: Luc Wolters

  De premier krijgt van Audrey van Gaans toe-
lichting op het Scholenproject.

  Minister-president Jan Peter Balkenende en 
minister Ernst Hirsch Ballin van Justitie luiste-
ren aandachtig naar de toelichting over de zware 
buks.

  Premier Balkenende kijkt met interesse naar een 
demonstratie van de digitale sjöttesjoël.

  De schietproblematiek van de OLS-Federatie 
wordt door Ria Oomen en Twan Stemkens 
besproken met minister Hirsch Ballin.

  Audrey van Gaans van het Scholenproject maakt 
deputé Vrehen wegwijs.

  Ook Maxime Verhagen heeft groot interesse in 
het educatieve project van de OLS.

  Fractievoorzitter Maxime Verhagen is snel voor 
de schutterszaak gewonnen. Links en rechts van 
hem de OLS-bestuursleden Louis Litjens en Ria 
Oomen. Rechts Tweede Kamerlid Ger Koopmans 
en Twan Stemkens.



Schuttersbond St.-Gerardus Amstenrade 75 jaar
Fotocollage:
Lieske Leunissen, Klimmen
Archief Amstenrade
Luc Wolters
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Europees Schutterstreffen, Heeswijk 2006
Foto’s: Luc Wolters
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BERNHEZE – Met het weer had de organisatie van het 
Europees Schutterstreffen het niet zo goed getroffen. 
Desondanks zorgden de schutters uit heel Europa voor 
een bont schouwspel en een broederlijk treffen. In de 
feeërieke entourage van kasteel Heeswijk werd op 25, 26 
en 27 augustus het vijftiende Europese Schutterstreffen 
gehouden. Naar schatting kwamen er tien- tot 
vijftienduizend gildenbroeders- en zusters bijeen in het 
Brabantse Bernheze. 

Logistieke miskleunen
Hoewel grotendeels droog tij-
dens de hoogtijdagen zelf, had 
het Europees Schutterstreffen 
(EST) zwaar te lijden onder 
de o zo natte augustusmaand. 
Bijna een maand lang hadden 
regen en buien de weilanden 
geteisterd, die op het moment 
suprême veelal in grasgroene 
modderpoelen veranderd 
waren. Met zaagsel, planken en 
loopmatten werd getracht de 
loopwegen begaanbaar te hou-
den, hoewel deze strijd tegen 
de elementen amper gewonnen 
kon worden. Echter, bij slecht 
weer horen extra voorzienin-
gen en dat viel in Bernheze 
wel eens tegen. Dat op de 
vertrekwei voor de optocht het 
water enkeldiep stond, daar is 
weinig aan te doen, maar dat 
dit de enige toegang was om 
aan de optocht deel te nemen 
en het modderballet daarom 
bij vertrek al een aanvang 
moest nemen, vraagt om een 
betere ad hoc oplossing. Hoe 
verzin je het trouwens om na 
een volle maand lang regen 
een eretribune voor de hoog-
ste genodigden te bouwen 
zonder enige vorm van over-
kapping?! Is dit de plek waar 
schutters een commissaris van 
de koningin, burgemeester, 
Europese schutterskoning, 
prinselijke president en vele 
andere genodigden durven te 
plaatsen? Deze tribune stond 
vervolgens midden in een 

zompige en modderige weide, 
waar de optocht binnenkwam 
en waar dus op het gladde 
gras het defilé moest worden 
gegeven. Het leek bijna of men 
de genodigden wilde vergasten 
op schutterlijke valpartijen. 
Inderdaad zagen we de schut-
ters, koninginnen en hofdames 
deze barrières met de nodige 
argwaan nemen. Niet te ver-
geten de vaandeldrager, die 
– weggegleden – potsierlijk 
achter zijn vaandel aanrende, 
om maar het wankele even-
wicht te bewaren. Dat zijn toch 
taferelen die we onze eregasten 
niet moeten willen voorscho-
telen?

Tentoonstelling
Gedurende het schutterstreffen 
was er in het koetshuis van het 
kasteel Heeswijk een expositie 
onder de titel ‘Het schut-
tersgilde in een modern jasje’, 
samengesteld onder meer door 
drs. Jette Janssen-Beij en Frank 
van Loon. De tentoonstel-

ling beoogde vier thema’s van 
het schuttersgilde onder de 
aandacht te brengen, namelijk 
verwantschap, broederschap, 
eer/prestige en traditie. Anders 
dan de traditionele exposities 
met zilverwerk, oude vaan-
dels en kostuums, bood deze 
tentoonstelling enkele ‘goed 
getroffen’ uitbeeldingen, zoals 
een film van het vogelschieten 
met de boog vanuit het zicht 
van de schutter, de kracht die 
het kost om de boog te span-
nen, een puzzel van een oud 
reglement of een reglement 
dat toegelicht en uitgetekend 
was middels ‘Tien geboden’. 
Stuk voor stuk goede vondsten 
om de aard van de broeder-
schap te verbeelden, maar al 
met al werd de tentoonstelling 
als tamelijk mager ervaren. 
Zo was de grote zaal, die als 
filmzaal was ingericht, slechts 
minimaal gebruikt: het film-
pje dat draaide was een con-
stante herhaling van een halve 
minuut Brabantse opmars tij-

dens het vorige EST. Goed was 
het evenwel om te zien dat ook 
het Limburgse scholenproject 
aan de Brabantse jeugd aan-
geboden werd. Naar verluidt 
gaat de tentoonstelling door 
Europa reizen. 

De jeugd en het gilde
De vier Brabantse gilden, die 
tekenden voor de organisatie 
hadden een prachtig en veel-
zijdig programma op touw 
gezet. Behalve de expositie was 
er op de donderdag een groots 
muziekspektakel met klinken-
de namen, waar 5.000 mensen 
op af kwamen. De schooljeugd 
werd niet vergeten: vrijdag-
morgen bezochten circa �.000 
leerlingen van basisscholen uit 
de omgeving het feestterrein, 
die de generale repetitie van de 
vlaggenparade voorgeschoteld 
kregen. Ter voorbereiding op 
hun bezoek aan het schut-
tersgilde hadden de kinderen 
de Brabantse lesbrief ‘Daor 
hedde de Guld; schuttersgilden 
in Noord-Brabant’ behandeld. 
Met deze achtergrondkennis 
konden ze de activiteiten van 
de gilden beter waarderen. ’s 
Middags was er vervolgens nog 
een sponsorschieten. 

Europese ridders
Die vrijdag werd in een stijl-
vol versierd natuurtheater 
‘De Kersouwe’ de plechtige 
Investituurmis gevierd. Het 
had wat weg van een Grieks 

Europees Schutterstreffen:

Kleurrijke verbroedering ondanks modderballet
Het Europees Schutterstreffen in de entourage van kasteel Heeswijk.
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theater met zittrappen, die 
in een halve boog rond het 
podium liggen. Tussen publiek 
en ‘bühne’ lag nog een gracht, 
waarin een bootje dreef met 
een groot bloemstuk met 
zonnebloemen en het hele 
‘kerkkoor’ was afgezet met 
diepe gildentrommen met een 
bloemstuk erop. Zeer sierlijk! 
Voorgangers in de mis waren 
bisschop Muskens van Breda 
en de abt van de abdij van 
Berne. Tijdens deze investi-
tuurdienst werden maar liefst 
23 Europese schutters en gil-
denbroeders door aartshertog 
Otto von Habsburg tot ridder 
of officier in de orde van de 
Heilige Sebastiaan geslagen. De 
94 jaar oude aartshertog han-
teerde het ridderzwaard dat 
hij op de schouders legde van 
de nieuwe ordeleden, de zoge-
naamde ridderslag. Deze eer 
om tot ridder van de Europese 
St.-Sebastiaan-orde geslagen 
te worden, viel president Jos 
Michels en bestuurslid Jacob 
Gorissen van de OLS-Federatie 

te beurt. Hierna vond de 
openingsceremonie plaats, 
waarbij president graaf t’Kint 
de Roodenbeke het vijftiende 
EST officieel voor geopend 
verklaarde. Na diverse toespra-
ken, het hijsen van de vlaggen 
en spelen van de volksliederen, 
gaven de Bernhezer tamboers, 
vendeliers en bazuinblazers 
nog een optreden. 

Opnieuw een Pool als 
schutterskoning
Zaterdag was de belangrijke 
dag van het Europese konings-
vogelschieten. Om ook de 
lokale schuttersgebruiken 
onder de aandacht te brengen, 
werd ’s morgens  al gestart 
met de Brabantse wedstrijden 
trommelen, vendelen, bazuin-
blazen, schieten met geweer, 
handboog of kruisboog en 
zelfs een in schutterskringen 
onverwacht spel als jeu de 

boules. De wedstrijd met de 
meeste deelnemers en met de 
grootste spanning was die 
van het koning der konin-
gen schieten. Op diverse 
vogels schoten maar 
liefst 390 koningen. 
Geschoten 
werd met 6 
mm. kogels 
op vogels, die 
op �5 m. hoogte op de 
schietbomen stonden. 
Degene die de vogel in 
de voorronde afschoot, 
ging door naar de 
finale, maar niet alleen 
de koningsschutter 
zelf, maar ook de twee 
personen voor en na hem 
van de vastgestelde volg-
orde. Al deze 45 finalisten 
schieten vervolgens nog 
een koningsvogel om de 
uiteindelijke winnaar 
te bepalen. Wie zal de 

nieuwe Europese schuttersko-
ning worden in een wedstrijd 
die toch ook altijd als landen-
strijd wordt ervaren? Dan is er 
plots gejuich vanuit de men-
senmassa onder de schietboom 

te horen. Met het ��5e schot 
heeft de Pool Tadeusz 

Zyla de 
vogel van de 

paal geschoten. 
Ongeveer tezelf-

dertijd komt de 
ontknoping bij 
het schieten 
voor de jeugd, 
waar circa �80 
prinsen en 
jeugdkoningen 

aan deelnemen. 
Hier valt de eer 

te beurt aan de 
Duitser Christoph 
Müller, die zich 

dankzij het �98e 
schot Europese 
Jeugdkoning 
mag noemen. 
Nog onder de 
schietstang wor-

den de nieuwe 
koningen gehuldigd door 

de nieuwe president prins 
Charles Louis van Merode en 
algemeen secretaris Lothar 
Heupts. Zo blij zijn de Polen, 
dat na de Poolse Europees 
Schutterskoning uit 2003, die 
een week na het EGS in coma 
raakte en overleed, wederom 
een Pool de hoogste eer mag 
behalen, dat het door het 
Poolse lid van het presidium, 
Andrzej Wegner, ingezette 
volkslied uit volle borst wordt 
meegezongen.

Kroningsmis
In optocht worden de nieuwe 
Europese koning en prins van 
het schietterrein bij kasteel 
Heeswijk naar het natuur-
theater gebracht. Begeleid 
door het presidium van de 

  De intieme kroningsmis is een 
fraai natuurtheater.

  President Jos Michels (met steek) en bestuurslid Jacob Gorissen van 
het OLS werden door Otto von Habsburg tot ridder geslagen en door 
Charles-Louis van Merode gedecoreerd.           Foto’s: website EST 2006
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EGS, geëscorteerd door stan-
daardruiters, trommelaars en 
vendeliers en omstuwd door 
vele enthousiaste Polen kent 
de Europese koning zijn eer-
ste triomftocht. Voorganger 
in deze ‘Kroningsmis’ is bis-
schop Hurkmans uit Den 
Bosch, naast diverse andere 
heren die de mis mee die-
nen. De gezangen, a capella 
gezongen, slechts door een 
gitaar begeleid, zijn loepzuiver 
en veroorzaken kippenvel. 
Leden van het Dintherse Sint-
Barbaragilde, met een heuse 
troubadour in hun midden, 
brengen deze fraaie nieuwe 
liederen ten gehore, die ook 
op CD verkrijgbaar zijn. Na de 

Hl. Mis vindt de huldiging van 
de nieuwe Europese majestei-
ten plaats in de feesttent. Wat 
hierna volgt, is niet anders te 
omschrijven dan een Europees 
verbroederingsfeest van schut-
ters, reden genoeg voor de 
deelnemers om speciaal voor 
dit feest vaak grote afstanden 
te reizen. 

De bonte stoet
Op de zondagmorgen worden 
bezoekers en gasten welkom 
geheten door een salvo van de 
Oostenrijkse ‘Böllerschützen’, 
die zelf gewapend met oor-
dopjes hun reeksen oorverdo-
vende knallen laten klinken. 
Om �2.30 uur start een kilo-

meterslange optocht 
door weilanden 
en lanen om maar 
door een stukje 
bebouwde kom van 
Heeswijk-Dinther 
te kunnen trek-
ken. Tot overmaat 
van ramp zet een 
hevige hoosbui alles 
blank. Deelnemers 
aan de optocht zijn 

doorweekt, een gilde wordt 
opgevangen door een plaatse-
lijke boer, die opeens zijn hele 
huis gevuld ziet met kleur-
rijke schutters, anderen heb-
ben hun toevlucht gezocht in 
een schuur. De al zompige en 
modderige terreinen zijn nu 
bijna veranderd in een moeras. 
Waar de stoet van honderden 
schuttersgilden het hoofdter-
rein bereikt, moet door enkel-
diep water en modder worden 
gewaad. Enkele omstanders 
slepen lange loopmatten nader. 

De binnenkomst verloopt 
vervolgens grotendeels droog, 
soms zonnig zelfs, maar de 
verwoestende natte kracht 
is aan kleren, schoeisel en 
soms zelfs aan enthousiasme 
merkbaar. Los daarvan is het 
wederom een Europese schut-
tersstoet als vanouds: bont en 
kleurrijk, met tal van lokale 
schuttersfiguren en gebrui-
ken, zoals standaardruiters, 
narren, bielemannen, zilver-
dragers, hofdames of zelfs 
vele paren die het eigenlijke 

De Europese 
schuttersprins
De Europaprins Christoph 
Müller is negentien jaar en 
lid van de ‘Schützenverein 
Heidberg �953 e.V.’. De schut-
terij is een familietraditie; 
vader Müller is al 34 jaar lid 
van deze vereniging. Cristoph 
is bovendien muzikant en 
speelt bij de ‘Musikzug 
Bergerhof ’ te Reichshof. In dat 
gezelschap speelt hij trompet. 
En net zoals in de blaaskapel is 
hij ook bij alle activiteiten van 
de schutterij present.
In de gemeente Reichshof 
zijn nog drie andere schut-
terijen actief, namelijk 
‘Bürgerschützenverein 
Sinspert �858 e.V.’, ‘Allgemeine 
Schützengesellschaft �857 
zu Eckenhagen e.V.’ en 
‘Schützenverein Einigkeit 
Wildberg e.V.’ De schutterij 
van Heidberg anno �953 telt 
maar liefst �74 leden, maar 

ondanks dit ledental is het 
een van de kleinere vereni-
gingen van de ‘Oberbergische 
Schützenbund’ (OSB). ‘Mede 
daarom is de vereniging 
apetrots dat Christoph zich 
tot Europese Schuttersprins 
geschoten heeft’, aldus de 
voorzitter, tevens Oberst, 
Werner Weidenbrücher uit 
Heidberg. Cristoph heeft in 
2005 bij zijn eigen vereniging 
de prinsenvogel neergescho-
ten en in hetzelfde jaar bij 
het ‘Bundesschützenfest’ 
in Wipperführt de titel 
‘Bundesprinz’ behaald. Tijdens 
zijn ambtsjaar als prins en 
bondsprins heeft hij alle 
schuttersfeesten van de OSB 
bezocht, waar hij overal als bij-
zondere gast onthaald werd.
In Nederland haalde hij 
te Bernheze de hoogste 
schutterseer voor de jeugd, 
namelijk die van Europees 
Schuttersprins. Na het behalen 

van deze titel en terugkomst 
in eigen dorp heeft zijn schut-
terij op de daaropvolgende 
dinsdag een grote ontvangst 
met receptie voor hem op 
touw gezet. Bijna alle leden 
van de Heidbergse schutterij 
en blaaskapel waren present. 
Hoogtepunt was de feeste-
lijke optocht door Heidberg, 
waarbij de burgemeester, de 
plaatsvervangend ‘Landrat’, de 
pers en afvaardigingen van de 

schuttersbonden OSB en de 
‘Sauerländische Schützenbund’ 
acte de présence gaven.

   Ralf Schumacher 
‘1. Schriftführer 
Schützenverein Heidberg’

  De Europese schuttersprins 
Christoph Müller bij de hul-
diging door president prins 
Van Merode. Links de nieuwe 
Europese schutterskoning.
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koningspaar begeleiden. Niet 
voor niets nemen aan de 
Europese optocht schutters uit 
vele landen deel, zoals Polen, 
Zweden, Duitsland, België, 
Frankrijk, Oostenrijk, Kroatië 
en Nederland. De uitdossing 
varieert van jagergroen in alle 
variaties, met bont afgezette 
adelskledij, ‘Lederhosen en 
Knickebockers’, de Robin-
Hood outfit met scherp jager-
hoedje en maillot, officierskle-
dij uit de walsende balzalen tot 
aan de traditionele uniformen 
of gildenkledij in prachtige 
uitvoeringen. Op het gras van 
de weide wordt in defilé langs 
de eretribune getrokken. De 
Limburgers leveren hun aparte 
bijdrage, zoals de schutters 
van Tungelroy in hun ‘anno 
�906’-outfit, de schutters van 

Valkenburg, die een salvo los-
sen of de schutters van Mheer 
die front maken en het geweer 
presenteren.

EGS 2009 in Kinrooi
Hoewel veel internationale 
schutterijen of afvaardigingen 
daarvan zonder aanmelding 
aan de optocht deelnemen, is 
de stoet toch vrij tijdig na vele 
uren kijkgenot binnengetrok-
ken. Aansluitend volgen nog 
enkele Brabantse specialiteiten, 
zoals de massale opmars in 
de volle breedte van het wed-
strijdterrein van alle Brabantse 
deken-kapiteins, tamboers, 
bazuinblazers, vaandeldragers 
en vendeliers. Bij de afslui-
tingsceremonie vinden er ook 
nog enkele toespraken plaats, 
zoals van de commissaris 

van de Koningin, de EGS-
president, de burgemeester 
en de voorzitter van de orga-
niserende gilden. Ter afslui-
ting brengen de Brabantse 
vendeliers een gezamenlijke 
vendelhulde en wordt het 
EST 2006 afgesloten met een 

indrukwekkend slangendefilé 
van alle deelnemers aan de 
opmars. Bij de afsluiting en 
de diverse toespraken wordt 
al voorzichtig vooruitgeblikt 
naar het komende EGS, dat in 
2009 in de gemeente Kinrooi 
georganiseerd zal worden. De 
Breydelzonen en St.-Martinus 
uit Kessenich, St.-Hubertus 
Manestraat, St.-Lambertus 
Molenbeersel, St.-Martinus 
Grootbeersel. St.-Martinus 
en St.-Ambrosius uit Kinrooi 
en St.-Servatius Raam teke-
nen voor de organisatie 
van dit volgende Europees 
Schutterstreffen dat dus na 
lange tijd weer binnen de 
grenzen van de OLS-federatie 
georganiseerd zal worden.

   Luc Wolters

De Europese 
schutterskoning
De nieuwe Europese schut-
terskoning is Tadeusz Zyla 
geworden. Zyla is afkomstig 
uit het plaatsje Pszczyna, gele-

gen ten oosten van Krakau, in 
de landstreek Opper-Silezië 
in het zuiden van Polen. Hij 
is 53 jaar oud, gehuwd met 
Maria en heeft twee kinderen. 
Zyla heeft een eigen werk-
plaats voor auto’s, waarin hij 
vooral vrachtwagens repareert. 
Gedurende drie jaar zal hij 
als nieuwe koning het EGS 
mede vertegenwoordigen. Hij 
is genoemd naar de vergeten 
apostel Hl. Judas Thaddeus 
(niet te verwarren met Judas 

Iskariot), die in 
Klein-Azië met 
een knots werd 
vermoord; zijn 
naam betekent de 
groothartige, de 
onverschrokkene.
De Polen zijn 
altijd bijzonder 
ingenomen als 
een van hen 
het Europese koningszilver 
bemachtigt. Al direct bij de 
huldiging onder de schiet-
boom werd het volkslied 
uit vele kelen gezongen. Dat 
was drie jaar geleden ook zo, 
toen Roman Rybacki uit het 
Poolse Rawicz in Vöcklabrück 
in Oostenrijk Europees 
Schutterskoning werd. Helaas 
mocht hij slechts zeer kort van 
zijn vergaarde roem proeven: 
het Europees Schutterstreffen 
vond plaats op 30 augustus 
2003, een week later kreeg 
Rybacki een auto-ongeluk als 
gevolg waarvan hij in coma 
raakte en 30 september over-
leed.
Overigens was hij niet de 
eerste schutterskoning 
die in zijn ambt overleed. 
Dit gebeurde eerder met 
Mathieu Janssens van Sint-

Sebastiaan Grote Brogel. 
Tijdens het tweede Europees 
Schutterstreffen in op 5 juni 
�977 in Nijmegen wist hij de 
Europese koningseer te beha-
len, waarbij hij zelfs felicitaties 
van Prins Bernhard mocht 
ontvangen. Een grootse hulde 
was gepland, echter tijdens het 
OLS op 3 juli �977 in Niel-bij-
As werd Mathieu Janssens bij 
de optocht getroffen door een 
beroerte, waaraan hij later op 
54-jarige leeftijd overleed. Het 
was uitgerekend zijn schutterij 
St-Sebastiaan Grote Brogel die 
sinds dat voorjaar bezig was 
met de organisatie van het 
Europees Schutterstreffen in 
Peer in �979.

  Tadeusz Zyla (Polen), Europees 
Schutterskoning 2006.

 

  Mathieu Janssens (uit Grote 
Brogel), Europees Schutters-
koning 1977, overleden 1977. 

  Roman Rybacki (Polen), 
Europees Schutterskoning 
2003, overleden 2003.

 



Nieuwe uniformen voor Sint-Geertruid
SINT-GEERTRUID - Na ruim een  jaar van  hard werken 
is het schutterij St.-Joseph  St.-Geertruid gelukt om de 
aanschaf van nieuwe uniformen te verwezenlijken. In de 
zomer van 2005 is begonnen aan de voorbereiding om 
een gigantisch bedrag, dat hiermee gemoeid is, bijeen te 
halen. De Sint-Geertruidse schutterij St.-Joseph bestaat 
bijna 200 jaar. De voormalige prachtige historische 
‘Rode Huzaren’ uniformen waren ruim 25 jaar in 
gebruik. Ze droegen bij aan kleur, cultuur en welzijn 
van vele dorpsgebeurtenissen en schuttersfeesten in het 
Limburgse. Het betekent afscheid nemen van deze oude 
vertrouwde uniformen, want er werd namelijk gekozen 
voor een geheel nieuwe outfit en wel het traditioneel 
uniform van het Korps Mariniers, dat stamt uit de 
periode 1896 tot 1906.

Mariniers geschiedenis 
De ‘scheepssoldaten’, vroeger 
de benaming van de mariniers, 
zijn altijd nauw verbonden 
geweest met oorlogvoering 
op zee. Al in het begin van 
de zeventiende eeuw werden 
musketiers aangewezen voor 
de dienst op de schepen van 
de Hollandse Vloot, maar pas 
in �665 werden ze zodanig 
georganiseerd dat men kon 
spreken van ‘Korps Mariniers’. 
Tot diep in de achttiende eeuw 

werden mariniers ingezet 
tijdens vlootgevechten, maar 
later ook bij oorlogen en 
conflicten op het vaste land 
onder meer te Suriname en 
Nederlands Indië. Het in �665 
opgerichte Korps Mariniers, 
waarvan schutterij Sint-Joseph 
thans de uniformen draagt uit 
de periode �896-�906, bestaat 
nog steeds. Eenheden van het 
Korps worden thans overal ter 
wereld ingezet. Recentelijk nog 
in Eritrea, Bosnië en Irak.

Super loterij
De Sint-Geertruidse schutterij 
organiseerde een ‘Grote Super 
Loterij’, waarvoor maar liefst 
�.000 loten zouden moeten 
worden verkocht voor € 50,- 
per stuk. De loterij startte in 
januari 2006. Alle loten wer-
den verkocht, de laatste nog 
vlak voor de trekking, door 
families en gezinnen uit stra-
ten die gezamenlijk de laatste 
lootjes aankochten. Met de 
opbrengst van deze loterij en 
nog tal van sponsorgelden en 
subsidies kon de schutterij de 
nieuwe uniformen in het dorp 
presenteren tijdens de proces-
sie op zondag 2 juli jongstle-
den. Bij terugkomst van deze 
processie werden de unifor-
men door de pastoor officieel 
ingezegend. De eerste trekking 
van de loterij vond plaats op 
kermismaandag 3 juli. Het 
werd uiteraard een prachtige 
en onvergetelijke kermis in 
St.-Geertruid. In totaal zijn 
er drie trekkingen verbon-
den aan deze loterij, waarbij 
diverse geldprijzen zijn te win-
nen. Tijdens de zogenaamde 

zeepkistenrace, georganiseerd 
door de schutterij, werd op 27 
augustus de tweede trekking 
gehouden. De laatste feeste-
lijke trekking was op zondag 
�0 december 2006 tijdens 
een groot spektakel met veel 
muziek. Als hoogtepunt is de 
hoofdprijs verloot: een prach-
tige nieuwe Nissan Micra!

Blik vooruit
Het jaar 2006 stond in het 
teken van de nieuwe unifor-
men en het is een onvergetelijk 
schuttersjaar geworden voor 
de Sint-Geertruidse schutterij, 
momenteel bestaande uit zes-
tig geüniformeerde leden. Ook 
2007 betekent wederom een 
jaar van hard werken, want op 
�9 augustus a.s. vindt in Sint-
Geertruid het bondsschutters-
feest plaats van de R.K. Zuid-
Limburgse Schuttersbond. 
Ook dan zal er weer gezorgd 
worden voor een prachtige 
schuttersdag voor alle deelne-
mende verenigingen.
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  Schutterij St.-Joseph Sint-Geertruid op kermiszondag 2006 in nieu-
we uniformen.                                      Foto: Foto Artica, Heer-Maastricht
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Leden Broeksittard geridderd
BROEKSITTARD - Zondag 17 september was voor 
schutterij St.-Lambertus Broeksittard een memorabele 
dag. Traditiegetrouw vond op de patroonsdag van onze 
schutterij het koningsvogelschieten plaats.

Nadat de schutterij, begeleid 
door fanfare St.-Caecilia uit 
Broeksittard, op de schietweide 
was aangekomen, was er voor 

drie leden een grote verrassing. 
Bondsvoorzitter Jo Herffs was 
aanwezig om de jubilarissen 
de gouden medaille van de 

Europese Gemeenschap van 
Historische Schuttersgilden 
in de Ridderorde  van de H. 
Sebastianus op te spelden. Dit 
gebeurde in het bijzijn van 
eerwaarde pastoor Vergouwen, 
beschermheer H. Penners, 

wethouder drs. I. 
Widdershoven, 
enkele raads-
leden en heel 
veel publiek uit 
Broeksittard. De 
leden, die werden 
gehuldigd voor 
hun jarenlange 
verdiensten voor 
de schutterij, zijn: 
Paul Palmen, 40 
jaar lid, voorma-
lig voorzitter en 
thans erevoorzit-
ter,
Frans Hermans, 
volgend jaar 60 

jaar lid, voormalig buksmees-
ter en bestuurslid, en Jozef 
Winthagen, volgend jaar 
eveneens 60 jaar lid waarvan 
vele jaren bestuurslid en com-
mandant.
Het drietal werd na de huldi-
ging uitgebreid gefeliciteerd.

Op zaterdag 30 september, tij-
dens het traditionele ‘konings-
bier’, werd erevoorzitter Paul 
Palmen nogmaals gehuldigd. 
Namens het bondsbestuur was 
Wil Esselaar en onze eigen 
‘koningin’ Lies Nieling aanwe-
zig om de jubilaris de gouden 
medaille van de OLS-fede-
ratie op te spelden. Namens 
beschermheer, bestuur en 
leden nogmaals van harte gefe-
liciteerd met de onderschei-
dingen.

 Tonita Dreissen, secretaris

Nieuwe schutterskoning Broeksittard

  De drie met de Europese ridderorde gedecoreerde schutters, v.l.n.r.: Jozef Winthagen, 
Frans Hermans en Paul Palmen.                                              Foto: Graphic Mountain

BROEKSITTARD - Op 16 en 17 september was het weer 
het weekeinde van Sint-Lambertus en traditiegetrouw 
ook het weekeinde van het koningsvogelschieten van 
schutterij St.-Lambertus Broeksittard. 

Het weer was de schutterij 
goed gezind. De zon liet zich 
regelmatig zien en hierdoor 
stroomde het publiek rond 
�5.00 uur massaal naar de 
schietweide. De schutterij 
werd begeleid door fanfare 
St.-Caecilia en vergezeld door 
diverse eregasten en genodig-
den. Nadat de ‘oude’ koning 
Marco Peters was ontdaan 
van het koningszilver, kon de 
strijd om de felbegeerde titel 
beginnen. Onder de grote buks 
ontspon zich een ware ‘nek-

aan-nek-race’. Na 72 schoten 
was de strijd gestreden. Om 
circa �6.30 uur loste Hein 
Nieling, de buksmeester, het 
verlossende schot waarmee hij 
het koningsschap voor zich 
opeiste. Hein Nieling is sinds 
�970, dus al 36 jaar, lid van 
onze vereniging. Momenteel 
bekleedt hij de rang van 
generaal. Tevens is hij lid 
van het bestuur en is hij de 
schietmeester. Hij zal zich tij-
dens de schuttersfeesten laten 
vergezellen door zijn vrouw 

Lies Nieling. Vanaf 
deze plaats onze 
felicitaties aan het 
nieuwe koningspaar 
en veel succes tijdens 
de schuttersfeesten in 
2007.

 Namens schut-
terij St.-Lambertus 
Broeksittard, Tonita 
Dreissen, secretaris

Het nieuwe konings-
paar Hein en 

Lies Nieling van 
Broeksittard. 

Foto: Graphic Mountain

December 2006
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Roel Wijnhoven koning in Grubbenvorst
GRUBBENVORST - Zondag 3 september was het dan 
eindelijk zover, het hoogtepunt in het schuttersseizoen, 
het koningsvogelschieten. 

Nadat we het koningspaar 
Mark en Monique Gerits thuis 
hadden afgehaald, vertrokken 
we onder muzikale klanken 
van harmonie St.-Joseph naar 
de schuttershof. Daar aangeko-
men vond de opening van het 
feest plaats met toespraken van 
burgemeester Kees van Rooy 
en gouverneur Leon Frissen, 
die samen met de bescherm-
vrouw van onze schutterij, 
mevr. Resi Frissen, aanwezig 
was bij de schutten van St.-Jan. 
Na het openingsgebed door 
pastoor Peeters werd koning 

Mark Gerits ontdaan van 
het koningszilver, waarna de 
schietwedstrijd om de nieuwe 
koning kon beginnen. 
Helaas waren de weersgoden 
ons deze middag niet zo goed 
gezind en kon er pas rond 
de klok van half vijf begon-
nen worden met schieten. 
Bij de strijd op de erelidsvo-
gel, voor niet-leden van de 
schutterij, was het na ruim 
200 schoten de dochter van 
onze buksmeester, Janine 
van Geffen-Versleijen, die de 
laatste resten naar beneden 

schoot en dus erelidskoningin 
2006 werd. Bij het schieten om 
de koningstitel van de schut-
terij was het dit jaar een lange 
wedstrijd voordat de laatste 
resten van de vogel uit de plaat 
vielen. De kop werd er afge-
schoten door Ger Versleijen, de 
staart door Luuk Claassens, de 
vleugel door Hay Wijnhoven 
en de poten door Roel 
Wijnhoven. Hij was uitein-
delijk ook degene die na 272 
schoten met een welgemikt 
schot de laatste resten in het 
gras deed belanden en dus een 
jaar voorop zal gaan als koning 
van schutterij St.-Jan. Het is 
voor het tweede jaar op rij dat 

een van onze tamboers zich 
tot koning van de schutterij 
schiet. Zijn zus Monique stond 
hem gelijk terzijde als konin-
gin. Nadat de schutters na een 
lange tocht door Grubbenvorst 
de nieuwe koning aan de Burg. 
Cremersstraat hadden afge-
haald en begeleid hebben naar 
de schuttershof vond de recep-
tie en het gezellige koningsbal 
plaats. Al met al kunnen we 
terugkijken op een geslaagd 
koningsvogelschieten 2006.

  Bestuur en leden schutterij  
St.-Jan Grubbenvorst

Koninklijk schuttershuwelijk bij St.-Jan Grubbenvorst

Mark is een geboren schutter 
in hart en nieren. Reeds op 
jonge 
leeftijd liep hij voorop bij St.-
Jan als bordjesdrager en werd 
daarna een vaste kracht in het 
tamboerkorps en verdienstelijk 
schutter in het A of B zestal 
van de schutterij. Hij heeft het 
ook nooit onder stoelen of 
banken gestoken dat het een 
van zijn dromen was om te 
trouwen als schutterskoning. 
Toen hij op zondag 28 augus-
tus 2005 de laatste resten van 
de vogel naar beneden schoot, 
stond het voor hem dan ook 
gelijk vast om dezelfde avond 
op het koningsbal zijn vrien-
din Monique Gielen, ook lid 
van ons tamboerkorps, ten 

huwelijk te vragen.
Zaterdag �2 augustus 2006 
was de grote dag. Om �0.00 
uur stond de gehele schutterij 
bij haar koning voor de deur 
om hem af te halen en samen 
met hem zijn aanstaande af 
te halen bij haar ouderlijk 
huis. De schutterij begeleidde 
het bruidspaar naar de kerk 
waar de huwelijksvoltrekking 
plaatsvond. Voor aanvang en 
na afloop van de heilige mis 
vormde de hele schutterij 
natuurlijk een erehaag voor 
hun koningspaar. Hierna trok-
ken we nog met het hele gezel-
schap naar de schuttershof 
waar het kersverse bruidspaar 
ons nog trakteerde op wat 
lekkers te eten en te drinken. 

’s Avonds hebben we het 
bruidspaar nog een serenade 
gebracht op hun receptie. 
Saillant detail aan het hele 
gebeuren is dat in �982 ook al 
een koninklijk schuttershuwe-
lijk plaatsvond bij schutterij 
St.-Jan uit  Grubbenvorst, en 
dat het ook toen een lid van 
de familie Gerits betrof, name-

lijk een oom van Mark, Wiel 
Gerits. Namens alle leden van 
de schutterij wensen wij  Mark 
en Monique, samen met hun 
kinderen Dion en Mika, nog 
heel veel gelukkige jaren toe.

  Bestuur en leden schutterij  
St.-Jan Grubbenvorst

GRUBBENVORST - Zaterdag 12 augustus was een 
bijzondere dag voor schutterij St.-Jan uit Grubbenvorst. 
Die dag trad namelijk ons koningspaar, Mark Gerits 
en Monique Gielen, in het huwelijksbootje. Natuurlijk 
werd het bruidspaar begeleidt door de hele schutterij. 

Een dolgelukkig koningspaar annex 
bruidspaar in een vorstelijke koets.
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Australiër ‘schutter-voor-één-dag’
De eerste zondag van juli is voor de schutterswereld 
elk jaar het feest der feesten, het weekend dat het 
OLS schuttersfeest gehouden wordt. Dit jaar had 
Broederschap St.-Martinus in Tegelen een primeur. 
Henk Uijen is in 1955 op 18-jarige leeftijd geëmigreerd 
naar Australië en was dit jaar naar Nederland afgereisd 
om zijn familie en vrienden te bezoeken. 

Maar het bleef niet alleen bij 
familie en vrienden zodra 
Henk te horen kreeg dat in 
Stramproy het OLS werd 
gehouden. Toen hij van 
Broederschap St.-Martinus een 
uitnodiging kreeg om mee te 
gaan hoefde Henk er niet lang 
over na te denken en stelde 
zijn terugreis met drie weken 

uit om dit schuttersfeest mee 
te mogen maken. De vrijdag 
vóór het OLS mocht Henk 
eens onder de buks, om zelf 
te ervaren hoe het is om met 
zo’n buks te schieten. Na wat 
gaten in de lucht geschoten te 
hebben, kwam Henk toch al 
snel tot de conclusie dat het 
er makkelijker uit zag dan het 

in werkelijkheid is. Na deze 
ervaring is er nog gezel-
lig in het schutterslokaal 
nagekletst bij een potje bier 
(en een paar meer) en is 
door het voltallige bestuur 
en leden besloten om Henk 
in een uniform te hijsen en 
het OLS echt van dichtbij 
mee te laten maken. Henk, 
toch al 70 jaar en totaal geen 
ervaring in de schutterswe-
reld, liet het eigenlijk maar 
over zich heen komen.  De 
zondagmorgen vroeg uit de 
veren en met de bus naar 
Stramproy, des te korter 
dat wij bij het feestterrein 
kwamen des te groter was de 
verbazing van Henk. Maar 
bij verbazing alleen bleef 
het niet, Henk was immers 
in een uniform gehesen en 
zou dus ook mee lopen met 
Broederschap St.-Martinus. 
Nou één ding kunnen we wel 
stellen: Henk, die niet snel 
op zijn mondje is gevallen en 
een zeer gezellige persoonlijk-
heid is, was toch stil tijdens 
de optocht. Zoals hij zelf liet 
weten na de optocht: ‘O my 
God, what a people’ en wat een 
enthousiasme van het publiek 
langs de optocht route; ieder-
een kon gewoon zien dat Henk 
genoot van oor tot oor. Na de 
optocht dacht Henk volgens 
ons dat dit het was maar wij 
wisten wel beter, het feest der 
feesten ging nu pas beginnen. 
We namen hem dan ook mee 
naar de schietbomen, hoewel 
het schieten maar van korte 
duur was. Maar aan alles komt 
een einde, zo ook aan deze dag 
en wij kunnen uitzien naar het 
volgend OLS. En voor Henk, 
ja, hij heeft het diverse malen 
gezegd: ‘This is the time of 
my life!’ Henk is nu inmiddels 
weer terug naar Australië, met 
een OLS-pet en diverse foto’s 

op zak en een evaring rijker. 
Hij is daar nu het OLS-feest 
aan het promoten en heeft 
het er maar constant over wat 
voor een geweldig festijn het 
was en dat hij zoiets nog nooit 
in zijn leven heeft meege-
maakt. Hij draagt nu de gehele 
schutterswereld een warm 
hart toe en wenst dan ook alle 
schuttersverenigingen veel suc-
ces voor de toekomst en dat ze 
nog vele zo’n gezellige OLS-
feesten mogen organiseren. 
Henk zal zeker vanuit Australië 
elke eerste zondag van juli met 
weemoed terugdenken aan het 
geweldige schuttersfeest dat hij 
heeft mogen meemaken.

  Gé Arts 
Secretaris Broederschap  
St.-Martinus Tegelen   Henk Uijen met 70 voor ’t eerst onder de buks.

  ‘The time of my life’: aldus de 
Australiër die zich voor één 
dag een schuttersuniform liet 
aanmeten.
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Thei van Oijen koninklijk onderscheiden
TEGELEN - Op zaterdag 4 november 2006 werd 
er wederom een persoon uit Tegelen koninklijk 
onderscheiden door burgemeester Bruls van Venlo. Thei 
van Oijen, 60 jaar lid van schutterij Sint-Martinus uit 
Tegelen werd tijdens de jaarlijkse feestavond verrast 
door burgemeester Bruls, welke hem de koninklijke 
onderscheiding mocht uitreiken.

Het secretariaat
Thei van Oijen werd op 20 
mei �93� geboren te Tegelen. 
Thei is in �946 als �5-jarige 
jongen bij broederschap St.-
Martinus als lid begonnen. 
In �963 werd hij secretaris en 
stapte hiermee in de voetspo-
ren van zijn vader; Thei heeft 
deze functie 35 jaar met veel 
plezier en inzet gedaan tot 
�998. We kunnen wel stellen 
dat dit toen een hele taak was 
zonder typemachine en com-
puter. Thei beperkte zich niet 
alleen tot onze vereniging met 
zijn bestuurlijke kwaliteiten, in 
�969 melde hij zich aan als lid 
van het bondsbestuur en heeft 
deze bestuursfunctie in totaal 
elf jaar, tot �980, bekleed, 
waarna hij bij zijn aftreden 
is benoemd tot erebondsbe-
stuurslid.

Dames schieten
Thei was er een grote voor-

stander van dat de dames op 
gelijke niveau met de heren 
mochten schieten en die 
mening heeft hij dan ook 
nooit onder stoelen of banken 
gestoken. Zo werden de dames 
bij St.-Martinus dan ook al 
in een vroeg stadium gelijk 
behandeld met de heren schut-
ters, nog voordat men er bij 
de bond of OLS federatie ook 
maar aan durfde te denken. 
Het probleem in Tegelen is 
vervolgens dat de dames met 
hun schietkunsten de heren 
aan het verdringen zijn. 

Commandant en 
schutter
Niet alleen op bestuurlijke 
functie heeft Thei zich inge-
zet voor broederschap St.-
Martinus, in �956 nam Thei 
het commandantschap over; 
dit heeft hij tot �996 met hart 
en ziel gedaan, waarbij hij 
ons allen bekwaamde in het 

lopen. Dit kwam tot uiting in 
de diverse prijzen die hijzelf 
als commandant heeft gewon-
nen, maar ook de vereniging, 
die gedurende de loopbaan 
van Thei diverse prijzen in de 
wacht sleepte bij het defilé, 
mooiste houding en mooiste 
geheel enz. Thei was boven-
dien een actieve schutter en 
ook nog eens geen slechte: 
hij was tot nog toe twee maal 
koning, te weten in �954 en 
�975, voorts is Thei vier maal 
kampioen geweest van de 
vereniging, namelijk in �964, 
�967, �973 en �99�. In �986 
heeft hij zelfs de ‘keetbeker’ 
van de gezamenlijke schutte-
rijen te Tegelen gewonen. Zelfs 
nu nog is Thei actief, hij zit in 
de dinsdagploeg om het schut-
tersterrein in topconditie te 
houden, hij zorgt dat het gras 
laag blijft en verricht er ook 
nog eens diverse onderhouds-
werkzaamheden.

Onderscheidingen
Omwille van al zijn inzet is 
Thei al diverse malen onder-
scheiden en heeft hij zo onge-
veer alles al ontvangen, wat 
er maar ook te ontvangen is. 
Binnen de OLS-federatie, waar 
de onderscheidingen maar 
tot het 50-jarig lidmaatschap 
reiken, is hij al aan het eind 

van zijn Latijn. Maar laten we 
het even op een rijtje zetten 
wat Thei al in zijn loopbaan 
heeft mogen ontvangen. In 
�980 werd hij benoemd tot 
erebondsbestuurslid van de 
Bond Juliana. In �998 werd 
hij erelid van St.-Martinus en 
onderscheiden met het gou-
den speldje van Martinus met 
robijnen oog. Op 26 januari 
2003 werd Thei onderscheiden 
met de Rode Leeuw. Dit jaar in 
Helden tijdens het Bondsfeest 
werd hij gedecoreerd met de 
erespeld van de Bond Juliana. 
Wat zouden we hem nu nog 
kunnen uitreiken: een gou-
den schiethark, een vergulde 
grasmaaier? Hij heeft immers 
al alles. Niet dus, er is nog iets 
wat er uitgereikt kon wor-
den, namelijk een koninklijke 
onderscheiding. Deze heeft hij 
dan ook zaterdag 4 november 
2006 uit handen van bur-
gemeester drs. H.M.F. Bruls 
mogen ontvangen. 

  Namens broederschap Sint-
Martinus Tegelen

  Decorandus Thei van Ooijen met zijn echtgenote.

  De jubilarissen van Sint-
Martinus Tegelen rondom 
burgemeester Bruls, die een 
koninklijke onderscheiding 
kwam uitreiken.
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Koningen Bond Berg en Dal
Schutterij St.-Joseph 
herbergt prins en 
koning
Op hemelvaartsdag trokken 
de Waubachse schutten een 
laatste maal naar hun koning 
Klooster, Rene, en zijn gemalin 
Jolande. Na een schitterend 
koningsjaar werd hij aan 
zijn woning afgehaald om te 
proberen een verlenging af 
te dwingen. De strijd onder 
dertien schutters was heroïsch. 
Edoch, Rene lukte het dit keer 
niet de vogel naar beneden 
te halen. Dit jaar was de eer 
aan Roel Pelzer, bieleman. Hij 
haalde met het �35e schot 
de koningsvogel naar bene-
den onder luid gejuich van 
alle schutters. Uniek aan zijn 

koningschap is dat hij dit jaar 
tevens prins is van de VV de 
Geete uit de Groenstraat. 

  Roel Pelzer, de prins die koning werd in Waubach.

  Koningspaar Pelzer, Waubach.
 

St.-Michaël 
Chèvremont-
Kerkrade
Koning J.J.L. 
Zaunbrechers. 
Hij werd koning 
2006 met het 
368e schot en 
het is de eerste 
maal in zijn 
23-jarig lidmaat-
schap dat hij 
het koningschap 
verwierf.

Koningspaar 
Zaunbrechers, 
Chevremont.

St.-Brigida 
Noorbeek
Sinds Hemel-
vaartsdag 
2006 wordt 
het konings-
paar van 
St.-Brigida 
Noorbeek 

gevormd door Frank en Cindy 
Schins. Frank is sinds 2000 
lid als geweerdrager. Hij is 36 
jaar oud. Tevens is hij sinds 
enkele jaren bestuurslid. Zijn 
vrouw Cindy is 3� jaar oud; zij 
is marketentster en lid sinds 
2002.

St.-
Sebastianus 
Spekholzer-
heide
Koning Jos 
Sijstermans 
junior. Hij werd 
koning 2006 met 
het 898e schot 
en was al eerder 
koning in �995 
en 2004. Hij is 
reeds 35 jaar lid, 
waarvan al 29 
jaar tamboer.

Koningspaar 
Sijstermans, 
Spekholzerheide.

Frank en Cindy Schins, Noorbeek.
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Kevin Hendrix koning 
Urmond 
Op 3 september 2005, bij 
gelegenheid van het �2,5 jarig 
bestaansfeest, organiseerde 
Stadssjötterie Sint-Leendert 
uit Urmond, naar jaarlijkse 
traditie haar koningsschieten. 
Voor de tweede maal kon dit 
op Urmonds grondgebied 
plaatsvinden, daar er in eer-
dere jaren uitgeweken moest 
worden naar het schietterrein 
in Nattenhoven, daar dit in 
Urmond nog niet beschikbaar 

is. Na een spannende wedstrijd 
schoot Kevin Hendrix bij het 
�09e schot de koningsplaat 
naar beneden. Kevin is sinds 
2002 lid als geweerdrager. Hij 
is pas �8 jaar en al een vast lid 
van het eerste zestal, waarmee 
hij op het OLS heeft gescho-
ten. Kevin heeft zijn zus Bianca 
als koningin gekozen. Samen 
hebben zij zich het afgelopen 
jaar vol trots als koningspaar 
gepresenteerd en menig prijsje 
weggesleept.

  Kevin en Bianca Hendrix, Urmond.
 

Dominique Grisard 
koning St.-Martens-
Voeren
De vogelschot van Sint-
Martinus van Sint-Martens-
Voeren is elk jaar opnieuw 
een folkloristisch  gebeuren 
van de bovenste plank. Met 
het 450e schot kroonde 
Dominique Grisard (37 jaar) 
uit ’s-Gravenvoeren zich tot 
nieuwe koning 2006-2007. 
Geen gemakkelijke opdracht 
als je weet dat in Voeren met 
de flobert (6 millimeter) om 
de beurt op de houten vogel 
geschoten wordt. 39 schut-
ters streden dit jaar voor het 
koningszilver. Wie de houten 

vogel van de schietboom haalt 
mag één jaar lang de zilve-
ren vogel met koningsplaten 
dragen. ‘Ik was nog geen lid 
van de schutterij maar het 
schieten boeit me wel. Als je 
onder de aanlegboom staat 
ga je je kans. Naarmate de 
houten vogel doorzeefd werd 
kreeg iedereen meer en meer 
de kriebels en ik dus ook’, lacht 
Dominique. Samen met zijn 
echtgenote Sylvianne stapte 
koning Dominique mee met 
de schutters tijdens optochten 
in binnen- en buitenland. Het 
koningspaar heeft duidelijk de 
smaak te pakken.

  Dominique en Sylvianne Grisard, St.-Martens-Voeren.

Nachtwachtgilde Berg 
en Terblijt
Zondag �� juni vond op 
de schuttersweide aan de 
Rijksweg 88 te Berg en Terblijt 
de koningsvogelstrijd van 
schutterij het Nachtwachtgilde 
plaats. Ondanks de voetbal-
wedstrijd van Oranje tegen 
Servië-Montenegro ging de 
strijd voor het koningschap 
gewoon door. Na een span-

nend verloop schoot Bergenaar 
Jef Jongen het laatste stukje 
van de vogel af, waarmee hij 
het koningszilver 2006 voor 
zich opeiste. Zaterdag 24 juni 
werd voor de woning van de 
nieuwe koning de 43e konings-
den geplant. Het eerste offi-
ciële optreden van de koning 
is tijdens de processie daags 
daarna.

   Jef Jongen, Nachtwachtgilde Berg en Terblijt.
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Kampioenen
Persoonlijk kampioenschap van de OLS federatie
Op 29/30 april 2006 in Asenray

ASENRAY - Op de twee laatste dagen van april werd 
het persoonlijk kampioenschap van de OLS-Federatie 
verschoten bij schutterij St.-Martinus Asenray. Het 
aantal inschrijvingen in de categorie zestien jaar 
en ouder bedroeg 253, bij de jeugd waren er 14 
inschrijvingen. 

Ontknoping jeugd
Na drie rondes op blokjes van 
�,5 cm. bleven nog �44 schut-
ters in de categorie + �6 en 
nog 8 jeugdige schutters in 
wedstrijd. Om circa 20.00 uur 
is op de eerste dag de wedstrijd 
gestopt, na 72 kavelschoten 
(bij de jeugd: 36) en nog 36 
schutters in de categorie + �6 
en 2 jeugdschutters in wed-
strijd. Op zondag omstreeks 
��.00 uur viel de beslissing 
bij de jeugd. Met 46 schoten 
wist Maarten Pannemans van 
Sint-Laurentius Meeswijk de 
titel voor de tweede maal in 
de wacht te slepen, ditmaal 
voor Jelle Voorter van Sint-
Elisabeth Stokkem en Anette 
Tullemans van Sint-Cornelius 
Swartbroek.

Zestien jaar en ouder
In de categorie + �6 ging 
de kaveling verder en wer-
den er iedere ronde missers 

genoteerd, tot de �9e ronde, 
waarna er verschillende ron-
des geschoten werd zonder 
uitvallers. Nadat even na �6.00 
uur verder geschoten werd 
met één schutter per buks, 
ging het tempo fors omhoog 
en na een korte pauze werd 
omstreeks �7.00 uur verder 
gekaveld met nog �0 schutters 
in wedstrijd, waarvan 2 dames. 
Voor Godelieve Deckers van 
de schutterij van Ellikom was 
het tempo er teveel aan en zij 
bleef steken op 330 treffers. 
Na enkele rondes zonder mis-
sers werd de volgende misser 
genoteerd bij Ward Willemijns 
van Maasniel. Eric Steffani 
van Wessem, nog winnaar 
in Maasniel in 2004, was het 
volgende slachtoffer. Tenslotte 
moest ook de laatste dame in 
wedstrijd, Bertha Schepers, 
eveneens van Ellikom de dui-
men leggen. Van toen af aan 
ging het vlugger met de mis-

sers, eerst Davy Scheepers van 
Stokkem, toen Jan Jacobs van 
Boshoven, vervolgens Romain 
Vranken van Maasmechelen I 
en Pascal Peeters van Maasniel. 
Rik Ooms van Bocholt en Roy 
Willems van Nattenhoven 
maakten er een ware titanen-
strijd van, totdat uiteindelijk 
Rik zijn 553e punt liet staan, 
waardoor Roy Willems zich 
voor het komende jaar de 
persoonlijk kampioen van de 
OLS-Federatie mag noemen.

Algemeen
Elke schutterij, die de kans 
krijgt om deze wedstrijd te 
organiseren, wil dit doen op 
eigen terrein als het enigs-
zins mogelijk is. Zo ook 
St.-Martinus Asenray. Maar 
niet elke vereniging heeft een 
accommodatie die dit toelaat. 
En dan moet er geïmprovi-
seerd worden. Toch was er nie-

mand die hier moeite mee had. 
Voor het overige werden door 
de mensen van St.-Martinus 
Asenray inspanningen geleverd 
om de wedstrijd vlot te laten 
verlopen en iedereen snel te 
voorzien van een natje en een 
droogje. De weersomstandig-
heden waren op beide dagen 
niet goed. Hoewel de zondag 
uiteindelijk nogal meeviel en 
de kaveling zonder onderbre-
kingen kon doorgaan, was het 
vooral op zaterdag koud en 
moest de wedstrijd een aantal 
malen gestaakt worden in ver-
band met zware buien.

Tijdens de najaarsvergadering 
in oktober 2006 werden de 
winnaars bij de jeugd en de 
volwassenen gehuldigd door 
de OLS-Federatie.

  Peter Ressen

Uitslag 16+:
�.  Roy Willems St.-Hubertus Nattenhoven 553 pnt.
2.  Rik Ooms St.-Laurentius Bocholt 552 pnt.
3.  Pascal Peeters St.-Urbanus Maasniel 453 pnt.
4.  Romain Vranken HH. Mon. & Gond. Maasm. I 426 pnt.
5.  Jan Jacobs St.-Oda Boshoven 422 pnt.
6.  Davy Scheepers St.-Elisabeth Stokkem 398 pnt.
7.  Bertha Schepers HH. Harl. & Rel. Ellikom 396 pnt.
8.  Eric Steffani St.-Joris Wessem 39� pnt.
9.  Ward Willemijns St.-Urbanus Maasniel 336 pnt.
�0.  Godelieve Deckers HH. Harl. & Rel. Ellikom 330 pnt.

  De winnaars in de categorie zestien jaar en ouder, v.l.n.r.: 
Federatiepresident Jos Michels; Roy Willems, Nattenhoven (1); Rik 
Ooms, Bocholt (2) en Pascal Peeters, Maasniel (3).     Foto: Luc Wolters

  De winnaars bij de jeugd, v.l.n.r.: Jelle Voorter, St.-Elisabeth 
Stokkem, Maarten Pannemans, St.-Laurentius Meeswijk (1) en 
Anette Tullemans, St.-Cornelius Swartbroek. Ook zij werden gehul-
digd door president Jos Michels.                                  Foto: Luc Wolters
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Kampioenschappen 
RKZLSB
SIMPELVELD - Binnen de 
RKZLSB wordt het bonds-
kampioenschap bepaald door 
het beste resultaat tijdens de 
bondsschuttersfeesten. Deze 
werden in 2006 gehouden te 
Ubachsberg, Nieuwenhagen 
en Simpelveld. De week na het 
laatste bondsfeest vond op 26 
augustus in Simpelveld het 
schieten voor het individuele 
erekruis plaats. Bij het inschie-
ten van de tien punten starten 
95 deelnemers van �5 vereni-
gingen. Hiervan vallen er �6 
uit in de A en 24 in de B. Het 
deelnemersveld bestaat dan 
nog uit 39 A- en �5 B-schut-
ters. Bij de B-klasse komt het 
zaterdag nog tot een ontkno-
ping, echter in de A-klasse is er 
na de invallende duisternis nog 
geen winnaar bekend. Daarom 
wordt besloten om op zondag 
27 augustus verder te schieten 
in Simpelveld. Aangezien ech-
ter twee schutters er dan niet 
bij kunnen zijn wordt door 
deze twee geloot om de derde 
en de vierde plaats (A-klasse). 
Op de zondag is het na een 
paar schoten na de hervatting 
al bekend dat J. Douven uit 
Mechelen de nieuwe bonds-
kampioen is.

  John Schreurs 
Schietcommissie RKZLSB

Bondskampioenschap: Erekruisen:

 1. Jef Douven, Mechelen
 

Zestallen A-klasse
�. St.-Hubertus Ubachsberg
2. St.-Sebastianus Mechelen
3. St.-Sebastianus Mheer
4. St.-Sebastianus Margraten
5. St.-Maternus Wijlre

Zestallen B-klasse
�. St.-Sebastianus Voerendaal
2. St.-Sebastianus Mheer
3. St.-Sebastianus Margraten
4. St.-Maternus Wijlre
5. St.-Hubertus Ubachsberg

 2. Piet Dadziak, Voerendaal
 

 3. Loe Senden, Mheer
 

 4. Arno de Jong, Voerendaal

De winnaars in de A-klasse:
Foto’s: Fred Vliegen

Persoonlijk, A-klasse
�.  J. Douven  St.-Sebastianus Mechelen
2.  P. Dadziak  St.-Sebastianus Voerendaal
3.  L. Senden  St.-Sebastianus Mheer
4.  A. de Jong  St.-Sebastianus Voerendaal
5.  R. Smeets  St.-Sebastianus Margraten

Persoonlijk, B-klasse
�.  E. Lardinois  St.-Sebastianus Mechelen
2.  A. de la Haye  St.-Maternus Wijlre
3.  R. van der Heijden St.-Sebastianus Mechelen
4.  E. Stam  St.-Sebastianus Mheer
5.  A. Eussen  St.-Sebastianus Voerendaal
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Persoonlijk Kampioen-
schap bond EMM
BOSHOVEN - Op de schietac-
commodatie van schutterij 
St.-Oda te Boshoven vonden 
in het weekend van 2 en 3 
september de schietwedstrij-
den plaats om het persoonlijk 
kampioenschap van de kan-
tonnale schuttersbond EMM.
Liefst 2�0 personen waren 
gerechtigd om deel te nemen 
aan dit kampioenschap. De 
wedstrijd begon op zaterdag 
op blokjes van �x�x� cm. 
ribbe. Aan het einde van deze 
dag waren er nog 28 personen 
in de strijd, die op zondag 3 
september de wedstrijd ver-
volgden. Na �40 schoten per 
schutter te hebben geschoten, 
besloot men over te stappen 
op blokjes van 0,5x0,5x0,5 cm. 
Ondanks de regen, hevige ruk-
winden en de invallende duis-
ternis werd de uiteindelijke 

winnaar - na nog eens 205 van 
deze kleine blokjes geschoten 
te hebben - de 26-jarige Rob 
Gabriëls van schutterij St.-
Ansfried Thorn.

  M. Timmermans, EMM

A.Klasse
�.  R. Gabriëls  St.-Ansfried Thorn
2.  H. Reinders  St.-Antonius Nederweert
3.  H. Stals  St.-Cornelius Swartbroek
4.  Mw. E. Huyerjans St.-Oda Boshoven
5.  Mw. M. v. Lierop St.-Oda Boshoven

B Klasse
�.  Mw. M. Beyes St.-Antonius Nederweert
2.  G. Sijben  St.-Sebastianus Laar
3.  Mw. M. Veugen St.-Severinus Grathem
4.  R. Janssen  St.-Barbara Leveroy
5.  P. Seegers  St.-Catharina Stramproy

  Rob Gabriëls, winnaar A-klas-
se persoonlijk kampioenschap 
bond EMM.

 

Senioren
�.  J. Horion  St.-Nic.Ant. Budel
2.  J. Sonnemans  St.-Antonius Nederweert
3.  B. Janssen  St.-Willibrordus Meyel

Jeugd:
�.  Mark Aengevaeren St.-Catharina Stramproy
2.  Rian Lamerikx St.-Cornelius Swartbroek
3.  Bart Smeets  St.-Petrus Kelpen-Oler

De volledige uitslagen:

Bert Koelen kampioen 
bond Eendracht
Bert Koelen is de winnaar 
geworden van het persoonlijk 
kampioenschap van de schut-
tersbond Eendracht Born/Echt. 
Op het schietterrein van St.-
Stephanus Dieteren bleef Bert 
na veertien rondes als enige 
over van schutterij HH. Petrus 
& Paulus Susteren. Samen 
met dertien andere schutters 
van St.-Stephanus Dieteren 
en St.-Hubertus Nattenhoven 
werd daags erna de strijd her-
vat, wederom onder een felle 
zon met 30 graden. Op kleine 
bölkes kwam Bert die zondag 
na nog eens 22 rondes als 

winnaar uit de bus. Met �08 
treffers leverde hij een prach-
tige prestatie. Brian Schepers, 
eveneens van schutterij HH. 
Petrus & Paulus Susteren, werd 
winnaar bij de jeugd onder 
zestien jaar.

Beringe wint Schutters 
Combinatie Noord-
Limburg
VENRAY - Schutterij Sint 
Hubertus uit Beringe heeft in 
het schuttersseizoen 2006 de 
Schutterscombinatie Noord-
Limburg (SCNL) glansrijk 
gewonnen. In alle drie de klas-
sen (A- B en C-klasse) was de 

eindzege weggelegd voor de 
schutterij uit Beringe. Het jaar 
2006 was geen ideaal jaar voor 
de SCNL, de eerste schietwed-
strijd werd onder erbarmelijke 
weersomstandigheden gescho-
ten, de tweede en derde wed-
strijd (Panningen en Helden) 
op een beperkte schietaccom-
modatie en tot overmaat van 
ramp werd de vierde schiet-
wedstrijd bij Siebengewald 
afgelast in verband met ach-

terliggende aspergeveld. Dus 
moest deze combinatie worden 
gebaseerd op het resultaat 
van slechts 2,5 wedstrijd. De 
organisatie bestond dit jaar 
wederom uit Tiny van Rengs 
(St.-Lucia Horst), Peter-Paul 
Ketelings (HH. Antonius & 
Petrus Baarlo), Piet en Bernie 
van Lierop (’t Zandakker Gilde 
St.-Jan Venray). De einduitslag 
van de SCNL is als volgt:

  Bernie van Lierop

Dames beheersen 
Kampioenschap Venray
Bij het kampioenschap op 
20 augustus ging de strijd 
uiteindelijk tussen het oud-
ste lid Martien Lenssen, die 
tegenover vijf vrouwen stond. 
Uiteindelijk werd Ria de Klein-
Peters derde, tweede werd 
Natascha Hendrickx en de 
eerste prijs en het algemeen 
persoonlijk kampioenschap 

van schutterij ’t Zandakker 
Gilde Sint Jan Venray ging 
met 88 schoten naar Lisette 
van Rhee-van den Broek. De 
Piet Lenssen Memorialbeker 
is vervolgens voor de winnaar 
van de strijd voor de beste 
schutters gedurende het schut-
tersseizoen. Met �05 schoten 
wist Toos Linders-Verhaeg de 
eindzege voor zich op te eisen.

C-Klasse
�.  St.-Hubertus Beringe C2  �7� punten
2.  St.-Hubertus Beringe C�  �66 punten
3.  St.-Martinus Maasbree (*)  �65 punten
(*)  De uitslag is gebaseerd op het dagklassement van de derde 

wedstrijd.

B-Klasse
�.  St.-Hubertus Beringe   �73 punten
2.  St.-Anna Maasbree (*)  �69 punten
3.  HH. Antonius & Petrus Baarlo (*) �69 punten

A-Klasse 
�.  St.-Hubertus Beringe   �79 punten
2. ’t Zandakker St.-Jan Venray  �76 punten
3.  St.-Anna Maasbree   �75 punten
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Koningen
Jos Deneer St.-Joris Wessem
Johan Heldens HH. Antonius en Petrus Baarlo
Berry Driessen St.-Sebastianus Sevenum
Hein Nieling St.-Lambertus Broeksittard
Humprey Hoefnagels  HH. Monulphus en Gondulphus Berg en 

Terlijt
Peter Göttgens Kon. Wilhelmina Nieuwenhagen
Jan Rijks St.-Nicolaas uit Heythuysen
Berry Driessen, keizer St.-Sebastianus Sevenum
John Kreukniet HH. Johannes en Clemens Merkelbeek
Roger Ernes St.-Hubertus Ubachsberg
Chris Schrooders, �e vrouw St.-Martinus Houthem
Tobias Paulissen, burgers St.-Martinus Houthem
Thom Frenken St.-Paulus Roggel
Richard Naus St.-Severinus Grathem
Lilian Wyers, koningin St.-Severinus Grathem
Wim Heijnen St.-Rochus Stevensweert
Joop van Hoef St.-Aldegundis Buggenum
Frits Krause St.-Antonius Slek-Echt
Hub Leurs St.-Willibrordus Obbicht
Wil Geelen St.-Stephanus Dieteren
Rob Deuss St.-Martinus Born
Henk Merry St.-Joseph Buchten
Joop Wagner HH. Petrus & Paulus Susteren
Vincent Driessen Heilig Kruis Grevenbicht
Jan Vissers St.-Petrus Roggel
Boy Kemper, jeugd St.-Petrus Roggel
Thom Frenken St.-Paulus Roggel
Paul Smeets St.-Petrus Kelpen-Oler
Vicky Baetsen, jeugd St.-Petrus Kelpen-Oler
Hans Verstegen, burgers St.-Andreas Melick
Paul Pouwels St.-Sebastianus Eygelshoven
Leo Zaunbrecher St.-Michaël Chevremont
Ger Heckmans, koning St.-Henricus Bocholtzerheide
René Heckmans, prins St.-Henricus Bocholtzerheide
John Dammers St.-Hubertus Kaalheide
Ed Heijnen St.-Sebastianus Kerkrade
John Werry St.-Sebastianus Bleijerheide
Andrea Bednas Catharinagilde Holz-Kerkrade

Jubilarissen

25 jaar
J.G.C. v.d. Beuken St.-Nicolaas Meijel
P. Jo van den Boorn St.-Maternus Wijlre
P.J.L. Brouns St.-Jacobus Hunsel
Wiel M.J. Crutzen St.Maternus Wijlre
J. Haen Kon. Wilhelmina Nieuwenhagen
H. Hartman St.-Hubertus Schaesberg
G.L.F. Heinen St.-Martinus Tegelen 
Huub Hermans D.d. Stadsschutterij Maastricht
K. Houben St.-Hubertus Schaesberg
W. Houben St.-Hubertus Schaesberg
A.J.A. Koopmans St.-Willibrordus Meijel
L.L.H. Koopmans St.-Willibrordus Meijel
A. Leenders HH. Mon. & Gon. Rotem
J.M. Looyen-van Gansewinkel St.-Antonius Nederweert

Frans Meulendijks St.-Petrus Kelpen-Oler
Hub J.M. Nix St.-Maternus Wijlre
H.J.M. Nijssen St.-Hubertus Kessel
J.A. Ottenheijm-Bol St.-Hubertus Kessel 
Marcel Pluijmen St.-Mauritius Strucht
E.M.C. Poulissen-Magnee St.-Martinus Tegelen 
Frans Schuijren D.d. Stadsschutterij Maastricht
P. Smeets St.-Hubertus Manestraat
A. Truijen St.-Martinus Grootbeersel
A. Stevens St.-Martinus Grootbeersel 
Coen van Thor D.d. Stadsschutterij Maastricht
A.A.P. Verstraeten-Bol St.-Hubertus Kessel
G.O. Vroemen St.-Hubertus Schaesberg
M. Wellmans St.-Hubertus Kessel 
Jack Wetzelaar Prins Hendrik Nulland

40 jaar
M.P.Th. Basten St.-Martinus Tegelen 
Johan Braeken (erelid) St.-Mauritius Strucht
R.J.G.G. Geurts St.-Martinus Holtum
P.J.J. Gielen St.-Jacobus Hunsel 
J.H. van Montfort St.-Willibrordus Meijel
Ch. Ophelders St.-Martinus Holtum
M. Peerlings St.-Martinus Grootbeersel
H. Renardie St.-Joseph Vijlen
J. Schins St.-Joseph Vijlen
M. Schins St.-Joseph Vijlen 
Piet Slangen St.-Mauritius Strucht
H.Th.W. Verheijen St.-Martinus Holtum
M. Vleeshouwers St.-Hubertus Manestraat
J. Waaijen St.-Martinus Born

50 jaar
P.J. Brouns St.-Nicolaas Meijel
A.J.J. v. Dijk St.-Martinus Tegelen
Sjra Janssen St.-Petrus Kelpen-Oler
Pierre J.H. Leurs St.-Maternus Wijlre
Thei Peeters St.-Petrus Kelpen-Oler
A.J. Pijnenburg St.-Nicolaas Meijel
J.G. Tullemans St.-Antonius Nederweert
Jaak Vandenkerkhof St.-Sebastianus Grote Brogel

60 jaar
Albert van den Bergh St.-Rochus Stevensweert
Wiel Cuypers St.-Rochus Stevensweert
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Onder de schietboom
Keizer in Sevenum
SEVENUM - Sinds zondag 
3 september heeft het St.-
Sebastianus Gilde uit Sevenum 
weer een keizer. Na een span-
nende strijd die tussen de 
buien en windstoten door 
moest worden afgehandeld was 
het de 6�-jarige Berry (voor 
ons: Bey) Driessen die bij het 
67e schot de vogel omlaag 
schoot. Na reeds in 2004 en 
2005 dit kunststukje te hebben 
uitgehaald, lukte het hem ook 
dit jaar weer om zijn mede-
schutsbroeders voor te blijven. 
Hij wordt de vierde keizer 
sinds de heroprichting van het 
gilde in �898. Zijn voorgangers 
waren in volgorde: �928 Jan 
Billekens, �934 P. van de Pasch 
en in �965 Teun Verhaag. Bey 
moet nog wel even op zijn 
keizerschap wachten want zijn 

ambtstermijn gaat pas in op 
� januari 2008. Dit omdat hij 
reglementair zijn koningschap 
over 2007 nog eerst uit moet 
dienen en de wisseling van het 
koningschap in Sevenum altijd 
op � januari officieel ingaat. 
Te zijner tijd zal hij geïnstal-
leerd worden en zal hem een 
receptie worden aangeboden. 
Voor die tijd zal er nog een 
nieuw keizersuniform en een 
keizersbreuk (het keizerszilver) 
moeten worden gemaakt.

St.-Andreas Melick  
375 jaar
MELICK - In 2007 herdenkt 
Schutterij-Broederschap St.-
Andreas Melick haar 375-jarig 
bestaan. Op 23 maart wordt 
gestart met een receptie die 
aangeboden zal worden aan 
de jubilerende vereniging en 
haar jubilarissen. Tijdens de 
receptie zal ook de presentatie 
plaatsvinden van het boek 
‘Schutterij-Broederschap St.-
Andreas, op voet van gelijk-
heid’. Schrijver van dit, ruim 
�20 pagina’s tellende boek-
werk, is Wim Pijpers. Het boek 
besteedt aandacht aan het 

verleden van het Limburgse 
schutterswezen in het alge-
meen en schutterij St.-Andreas 
in het bijzonder. In het tweede 
gedeelte wordt de hedendaagse 
vereniging vereeuwigd. Het 
boek is voor een breed publiek 
geschreven. Hierdoor krijgt 
men een goed beeld van de 
historie van het Limburgse 
schutterswezen én van schut-
terij-broederschap St.-Andreas. 
Dankzij sponsoring is het 

mogelijk om het boekwerk 
voor een interessante prijs aan 
te bieden. Bent u geïnteres-
seerd in dit boekwerk, maak 
dan € 7,50 (inclusief verzend-
kosten) over op bankrekening-
nummer �330.0�.490 (voor 
België geldt IBAN-nummer 
NL 98 RABO 0�33 00�4 90) 
t.n.v. schutterij St.-Andreas, 
p/a Wienkeskoel 94, 6074 HH 
Melick. Na 23 maart 2007 zal 
het boek € �0 (inclusief ver-
zendkosten) gaan kosten. 
Op 23 juni zal er een verbroe-
deringsfeest zijn met deelname 
van onder meer schutterijen 
en muziekgroepen uit de nieu-
we fusiegemeente Roerdalen. 
Het jubileumjaar wordt afge-
sloten met een tentoonstelling 
die van 2 t/m 4 november te 
bezichtigen zal zijn. Het eer-
dergenoemde boekwerk zal 
tijdens deze tentoonstelling 
dienst doen als catalogus en 
leidraad voor de vele uitge-
stalde attributen, foto’s, etc. 
Het gehele jaar door zullen er 
activiteiten georganiseerd wor-
den die bedoeld zijn voor de 
bevolking van Melick.
Wij houden u op de hoogte.

  Nieuwe keizer Berry Driessen, 
hier nog als koning tijdens de 
OLS-optocht.

Foto: Fred Vliegen

  De Heilige Andreas in het logo 
van de Melickse schutterij

 

Jan Rijks koning 
Heythuysen
HEYTHUYSEN - Het was weer 
eens een goede dag voor de 
familie Rijks op zondag � okto-
ber jl. Op deze zonnige dag 
stond het traditionele konings-
schieten op het programma, 
daarnaast werd de strijd om 
het verenigingskampioenschap 
beslecht. Aan het einde van 
de dag was het drie keer ene J. 
Rijks die met de prijs naar huis 
ging. Nadat de koning van het 
seizoen 2006 was opgehaald 
werd gestart met het schieten 
op de vogel. Tegelijkertijd werd 
er bij de jeugd gestreden om 
de titel jeugdkoning(in) 2007. 
Hierbij werd het laatste schot 

afgevuurd door Joyce Rijks 
en daarmee mag zij zich het 
komende seizoen jeugdkonin-
gin noemen. Vaandeldrager 
Jan Rijks schoot de grote vogel 
naar beneden en hij is zodoen-
de de nieuwe koning voor het 
komende seizoen. Een eer die 
hem, gezien het vele werk dat 
hij voor én achter de schermen 
voor de vereniging verricht, 
absoluut toekomt. Vervolgens 
zette Jos Rijks het vereni-
gingskampioenschap op zijn 
naam. Hiermee was het drietal 
J. Rijks’en dat in de prijzen 
viel dus compleet. Het moge 
duidelijk zijn dat het schieten 
bij deze schuttersfamilie in de 
genen zit.

  Schutterskoning Jan Rijks en 
nichtje Joyce, de jeugdkonin-
gin.  Foto: website St.-Nicolaas
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Jubilarissen Wijlre
WIJLRE - Schutterij St.-
Maternus Wijlre heeft op 
�4 oktober vier jubilarissen 
gehuldigd.
Gouden jubilaris is Pierre 
Leurs, 50 jaar lid. Hij is begon-
nen als tamboer en in �964 
werd hij benoemd tot tam-
boer-maître, welke functie 
hij tot �970 met grote inzet 
vervulde. In �980 werd Pierre 

gekozen tot commandant. 
In 2000 is hij benoemd tot 
erecommandant in de rang 
van kapitein. Sinds 200� 
is hij bestuurslid van de 
schutterij en ook is hij acht 
jaar bestuurslid geweest bij 
de R.K. Zuid-Limburgse 
Schuttersbond.
Zilveren jubilarissen zijn:
Jo van den Boorn sr. Hij is 
begonnen als grenadier. Sinds 

�998 officier in de rang van 2e 
luitenant.
Hub Nix begon als grenadier. 
Hij is lid van het exercitiepe-
loton en heeft de rang van ser-
geant. Wiel Crutzen, de huidi-
ge koning en reserve comman-
dant van de schutterij, begon 
als tamboer op de marstrom 
en is sinds �993 grenadier en 
lid van het exercitiepeloton als 
rechter guide. 

St.-Martinus Dilsen: 
410-jarige viering
DILSEN - Het laatste bonds-
feest voor dit seizoen in de 
bond Maasvallei was tevens 
de viering van 4�0 jaar St.-
Martinus Dilsen. Het werd een 
feest met een familiaal karak-
ter met de St.-Jozefsgilde uit 
Winterslag als gast. ‘Zo kun-
nen wij eens zien hoe het er in 

een andere bond aan toe gaat,’ 
zeiden de Genkenaars. Bij het 
schieten deelden elf drietal-
len de punten, bij de zestallen 
bezetten Stokkem en Kinrooi 
de eerste twee plaatsen. 

Omdat Maasmechelen II bij de 
drietallen nog vijf ploegen in 
competitie had bij het inval-
len van de duisternis en bij de 

zestallen de derde en vierde 
plaats inpalmde, werd de jong-
ste Maasmechelse schutterij 
winnaar met 34 punten, voor 

Kinrooi (�8,5) en Stokkem 
(�6,5).

Tekst & foto: Jos Thomassen

  Bij de opening waren het koningspaar en vaandeldrager van St.-
Ambrosius Kinrooi en St.-Martinus Dilsen, dat het 410-jarig bestaan 
vierde, present.

 

  Maasmechelen II en I gebroederlijk naast elkaar.

  De Wijlrese jubilarissen, v.l.n.r.: Hub Nix, Jo van den Boorn, Wiel 
Crutzen en Pierre Leurs.

Vergadering bond Maas 
en Kempen
OPGLABBEEK - Op 2� april 
had in Opglabbeek de voor-
jaarsvergadering van de bond 
plaats. Vooraf werd gezocht 
naar een nieuw bestuurslid in 
opvolging van René Maesen 
(+), maar er bleek geen enkele 
kandidaat te zijn. Daar de 
voorzitter in Polen was in 
verband met de EGS, nam 
Herman Janssen zijn plaats 
in. De schutterij St.-Anna 
Opglabbeek is ontbonden, 
zodat er nu nog maar 22 
bondsleden zijn. Eerst werden 
de verslagen van de statutaire 

vergadering goedgekeurd. Aan 
de reglementen van de Bekers 
Maasvallei en Meester Cremers 
werden in samenspraak met 
Bond De Maasvallei wijzi-
gingen aangebracht, die ook 
werden goedgekeurd. Op 6 
mei is er een cursus voor com-
mandanten (sabelexercitie en 
commanderen). De secreta-
riaatswagen werd vernieuwd, 
waarvoor elke vereniging zijn 
geldelijke bijdrage inleverde. 
Er zal goed voor de wagen 
gezorgd worden. Verder deed 
ikzelf een oproep om meer 
nieuwtjes door te geven voor 
het LS, dat totnogtoe zelden 
gebeurt. Hiermede werd de 
vergadering gesloten en kon 
elke schutterij een affiche mee-
nemen van het eerste bonds-
feest te Rotem.

 Werner Smet

Nieuwe keizer voor St.-
Nicolaas Susteren
SUSTEREN - 9 September 
2006 zal als een historische dag 
in de annalen van broeder-
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schap schutterij St.-Nicolaas te 
Susteren worden bijgeschreven. 
Op die dag werd namelijk het 
jaarlijkse koningsvogelschieten 
gehouden. Niets bijzonders, 
ware het niet dat Rico Beckers 
in de voorafgaande twee jaren 
de koningstitel had behaald en 
nu de mogelijkheid had om 
zich tot de vijfde keizer van de 
vereniging te schieten. Op 9 
september moest het dan gaan 
gebeuren. Hoewel enkele land-
bouwers in het schootsveld de 
wedstrijd enkele uren hadden 
opgehouden, kon tegen �7.30 
uur eindelijk met de wedstrijd 
worden begonnen. Na enkele 
ronden was er nog maar een 
select gezelschap over, dat voor 
de koningstitel wilde schieten. 
Met het 69e schot was het ech-
ter toch weer Rico Beckers, die 
met een welgemikt schot aan 
alle illusies een einde maakte. 
Hierdoor mag hij zich levens-
lang keizer noemen. Samen 
met echtgenote Marijke zal hij 
het nieuwe keizerspaar van de 
vereniging gaan vormen.
Na een korte huldiging in het 
schutterslokaal moest men 
opnieuw onder de buks voor 
de vacante koningstitel 2007. 
Het werd een zeer spannende 
strijd, er waren na enkele ron-
den nog vijf schutters over. 

Vanaf het 75e schot bewoog de 
plaat met de vogel langzaam 
naar voren en naar achter. 
Bij het 79e schot viel de plaat 
pas naar beneden, hetgeen 
Annelies Driesen de koningsti-
tel opleverde. Samen met part-
ner Hans Kamphuis zijn zij het 
nieuwe koningspaar voor 2007. 
Na de huldiging van het nieu-
we koningspaar en het omhan-
gen van de koningsplaten werd 
de dag gezellig besloten in het 
schutterslokaal. De officiële 
installatie van de nieuwe keizer 
en zijn keizerin zal plaatsvin-
den op zaterdag �4 april 2007 
in de H. Amelbergakerk te 
Susteren.

Rookverbod in 
sportkantines in België
De minister van Volksgezond-
heid, Rudy Delmotte, heeft 

een Koninklijk Besluit uitge-
vaardigd, waarbij vanaf 2007 
ondermeer in sportkantines 
het roken verboden wordt. Er 
zouden eventueel uitzonde-
ringen zijn, maar niet voor de 
uitbater van een drankgele-
genheid in een sportkantine. 
Ook in gesloten kantines van 
sportclubs mag dan niet meer 
gerookt worden. Aan het ver-
bod zijn ook voordelen ver-
bonden. Wie tegen zijn wil de 
rook niet kon hebben, zal nu 
misschien terugkomen. Passief 
roken geeft een risico op long-
kanker van 20 à 30 %.
Hein Comeyne in: VlaS, Trend, 
� (2006).

Wet op de vrijwilligers
VZW of feitelijke verenigingen
Ten gevolge van de admi-
nistratie die bij een VZW 

moet gebeuren, schakelen 
kleine clubs over op feitelijke 
verenigingen. De wet op de 
vrijwilligers is er, maar er zijn 
nog geen uitvoeringsbesluiten 
verschenen. De verenigingen 
zullen moeten rekening hou-
den met deze wet. Zeker te 
volgen door alle Belgische ver-
enigingen en dus ook door de 
schutterijen.
Hein Comeyne in: VlaS, Trend, 
� (2006).

 Werner Smet

Voor ’t Nuuj Sjöttepak 
van Spaubeek.
Kon. Militaire Kapel op 
bezoek
SPAUBEEK - Zoals u al in een 
van de vorige edities van dit 
tijdschrift hebt kunnen lezen 
is schutterij St.-Laurentius uit 
Spaubeek toe aan nieuwe uni-
formen. Via diverse acties is al 
heel wat geld bijeen gebracht 
en de komende maanden 
zal een en ander definitief 
gerealiseerd worden. ook al is 
het beoogde bedrag nog niet 
bereikt.
De planning is om op zaterdag 
2� april 2007 de schutterij in 
de nieuwe uniformen te pre-
senteren aan de Spaubeekse 
gemeenschap. Maar voor het 
zover is zal er eerst nog een 
geweldige happening plaats-
vinden, een en ander natuur-
lijk ook in het kader voor ’t 
Nuuj Sjöttepak voor schutterij 
St.-Laurentius. Op donderdag 
�5 maart 2007 komt niemand 
minder dan de Koninklijke 
Militaire Kapel ‘Johan Willem 
Friso’ naar Beek. In sporthal 

  Het nieuwe keizers- en koningspaar (respectievelijk links en rechts) van St.-Nicolaas Susteren na de huldi-
ging. 

Solistenconcours 
RKZLSB
MARGRATEN - Het solisten-
concours van de R.K. Zuid-
Limburgse Schuttersbond zal 
plaatsvinden op zondag 04 
maart 2007 en zal door schut-
terij St.-Sebastianus Margraten 
worden georganiseerd in 
samenwerking met het bonds-
bestuur van de RKZLSB. Het 
concours wordt gehouden 

in Gemeenschapshuis ‘Oos 
Heim’, Clermontstraat �0 te 
Margraten, tel. 043–458�5�9. 
Ondanks de naam van het 
concours, kunnen zowel solis-
ten, als duo’s, maar ook 3-, 4-, 
5-, 6- of zelfs 7-tallen hieraan 
deelnemen. Inschrijven kan 
tot uiterlijk �� februari 2007 
bij Willy Leurs, Binsfeldstraat 
�5, 632� CM Wijlre, e-mail: 
Wleurs@home.nl. Informeert 

u bij hem tijdig naar de 
schriftelijke inschrijving en 
de inschrijfgelden. Voor dit 
‘solistenconcours 2007’ kan uit 
het Solistenrepertorium, uit-
gave 200� en nieuwer, gekozen 
worden. Deelnemers treden 
in volledig uniform op in hun 
eigen divisie.

Ad Knops
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De Haamen kunt u een hele 
avond genieten van geweldige 
muziek. Een avond die u zeker 
niet mag missen en tegelij-
kertijd steunt u er ook nog de 
schutterij mee. Voor de entree 
hoeft u niet thuis te blijven, 
want een kaartje kost slecht 
7,50 euro.
Het nieuwe uniform van de 
Spaubeekse schutterij betreft 
het ceremonieel tenue van het 
Regiment Johan Willem Friso. 
Een schitterend uniform, van-
daar de link met de komst van 
de Koninklijke Muziek Kapel. 
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. Dit �e 
Regiment is op zijn beurt weer 
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-
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.
De Kon. Militaire Kapel Johan 
Willem Friso is een militair 
orkest dat deel uitmaakt van 
de Koninklijke Landmacht en 
als zodanig als ‘bedrijfsorkest’ 
voor een belangrijk deel van 
haar tijd actief is binnen de 
krijgsmacht. Daarnaast heeft 
de kapel een representatieve 
taak namens de krijgsmacht 
en verzorgt regelmatig concer-
ten en taptoes in binnen- en 
buitenland. Op het concert-
podium profileert ‘Johan 
Willem Friso’ zich door een 

programmering waarin origi-
nele blaasmuziek, transcripties 
van klassiek repertoire, lichte 
muziek, jazz en entertainment 
met elkaar in evenwicht zijn. 
Met regelmaat worden speciaal 
voor deze Kapel arrangemen-
ten geschreven en werkt het 
korps met een groot aantal 
bekende artiesten samen. 
Noteer dus �5 maart 2007 in 
uw agenda. Heeft u interesse, 
wacht dan niet te lang want de 
belangstelling zal ongetwijfeld 
erg groot zijn. Neem contact 
op met onze voorzitter Lei 
Gabriël (tel. 046-4432489)  
voor het bestellen van kaarten. 
Wij zouden het fijn vinden als 
we veel schuttersvrienden op 
deze avond mogen begroeten. 

  Namens schutterij St.-
Laurentius 
John Bannier 

Gildendag Maaseik
MAASEIK - Zondag 24 sep-
tember 2006 hield de Federatie 
van Vlaamse Historische 
Schuttersgilden haar vijfde 
Gildendag in Maaseik. De his-
torische binnenstad vormde 
het ideale decor voor de ruim 
vijftig deelnemende vereni-
gingen uit alle delen van 
Vlaanderen. De meeste deel-
nemers kwamen natuurlijk 
uit de schuttersbonden ‘Maas 
en Kempen’ en ‘Maasvallei’, 
omdat Maaseik voor hen dicht 
bij huis is, maar er waren ook 

groepen uit Ieper, Boezinge, 
Haacht en Veurne, die deel-
namen aan de verschillende 
activiteiten. Na de traditionele 
eucharistieviering en kleur-
rijke optocht zijn er onder het 
goedkeurende oog van Jan en 
Hubert van Eyck – het stand-
beeld van de gebroeders op de 
markt van Maaseik, red. - ook 
nog optredens van gilden-
dansen en vendel- en trom-
melkorpsen. Verder konden 
bezoekers ook nog demonstra-
ties van luchtgeweer- en hand-
boogschieten bijwonen. Er was 
een tentoonstelling van het 
koningszilver van de aanwe-
zige gilden en ook de vaandels 
van alle verenigingen stonden 
opgesteld zodat iedereen alles 
van dichtbij kon bewonderen. 
Deze mooie nazomerdag werd 
afgesloten met een gastoptre-
den waarna elke deelnemende 
gilde een zilveren herinne-
ringsplaket kon afhalen. 
In 2007 is de stad Ieper gast-
heer voor de Gildendag van 
de Federatie van Vlaamse 
Historische Schuttersgilden. 

Sonja Creemers
Schutterij St.-Hubertus 
Manestraat 

Twee 60-jarige 
jubilarissen 
Stevensweert
STEVENSWEERT - Bij 
schuttersgilde St.-Rochus 
Stevensweert werd het jubile-
um gevierd bij gelegenheid van 
de heroprichting die 60 jaar 
geleden plaatsvond. Twee trou-
we schutters vierden het feit 
dat zij sinds die heroprichting 
in �946 deel uitmaken van de 
Stevensweertse schutterij. Dit 
waren Albert van den Bergh en 
Wiel Cuijpers. Op zondag �7 
september mochten zij beiden 
na afloop van het konings-
vogelschieten uit handen van 
de voorzitter van schutters-
bond Eendracht Born-Echt 
het erekruis in goud van de 
Europese Gemeenschap van 
Schuttersgilden (EGS) ontvan-
gen.  De Koninklijke Militaire Kapel Johan Willem Friso op het concertpodium.

  Johan Willem Friso, uit de 
Friese tak van de Nassau’s, 
is de naamgever van het 
Regiment Infanterie en van de 
Koninklijke Muziek Kapel.

Rijksmuseum Paleis ’t Loo Apeldoorn
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Te koop: 
provoostuniform
Het uniform is uitgevoerd 
in de stijl van schutterij 
Wilhelmina Nieuwenhagen; in 
de functie van provoost. Het 
uniform (maat 54) is voor-
zien van goudstiksel en wordt 
gecompleteerd door een steek 
en sabel. Het betreft een half-
lange jas, tot 7/8. Het geheel 
verkeert in uitstekende staat en 
is te verkrijgen tegen een reëel 
aannemelijk bod. Voor nadere 
informatie: tel. 045-5453402.

  De jonge schutters uit Arcen zijn maar wat trots op de waardering 
van koninklijke zijde.                                      Foto: website, Loek Backes

Koninklijke erepenning 
voor Arcen
ARCEN - De jonggezel-
lenschutterij HH. Petrus & 
Paulus Arcen heeft bij gelegen-
heid van de viering van het 
driehonderdjarig bestaan de 
koninklijke erepenning mogen 
ontvangen. Behalve met een 
groots schutterstreffen in juni 
werd het jubileum ook met 
een fraai boek luister bijgezet. 
De koninklijke erepenning 
vormt de kroon op de activi-
teiten van de jonge schutterij 
binnen de gemeenschap Arcen.

Koninklijke Onderscheiding 
voor John Beckers
HEERLERHEIDE - In het weekend van 19 en 20 
augustus 2006 organiseerde de koninklijke schutterij 
St.-Sebastiaan Heerlerheide een bondsfeest van 
schuttersbond St.-Gerardus. Op zaterdagavond was er 
een receptie ter gelegenheid van een drietal jubilarissen 
en de nieuwe keizer Lei Kleijnen. De jubilarissen waren: 
Nico Spittler, vice-voorzitter en generaal, 50 jaar lid; 
Wim Baltussen, 40 jaar lid, en John Beckers, 40 jaar lid.

Vrij in het begin van deze 
receptie tekende de burge-
meester van Heerlen, Toine 
Gresel, het receptieboek. Op 
dat moment vermoedde John 
Beckers al dat dit wel eens 
speciaal voor hem kon zijn. 
In zijn toespraak bracht de 
burgemeester hulde aan alle 
jubilarissen en de nieuwe 
keizer. Daarna wijdde hij zijn 
aandacht speciaal aan John. 
Hij roemde zijn betrokkenheid 
bij het verenigingsleven op 
Heerlerheide en mocht hem 
namens Hare Majesteit een 
Koninklijke Onderscheiding 
uitreiken. Ook zijn echt-
genote Jeanne werd in de 
bloemetjes gezet. Na afloop 
van de receptie bracht de com-
plete eigen drumband van de 

Heerlerheidse schutterij een 
serenade, speciaal voor John.
John Beckers is vanaf  3 april 
�965 lid van de Heerlerheidse 
schutterij. Vanaf �975 tot 
heden maakt John deel uit 
van het bestuur. Sinds �99� 
vervult hij de functie van �e 
penningmeester. Daarnaast 
is hij ook instructeur van de 
tamboers. Hij is gestart als 
tamboer, was daarna jarenlang 
tambour-maître en momen-
teel is hij officier in de rang 
van luitenant-kolonel. Naast 
deze bijzondere betekenis 
voor de schutterij is John op 
vele andere gebieden actief. 
Zo was hij onder meer mede-
oprichter van drumband 
jeugdschutterij Klein maar 
Dapper, lid van de drumband 

van de koninklijke fanfare St.-
Joseph Heerlerheide, raadslid 
van carnavalsvereniging ‘de 
Bokkeriejesj’ Heerlerheide en 
bestuurslid van het feestcomité 
van carnavalsvereniging de 
‘Winkbühle’ Heerlen. Tevens 
is hij lid van de muziekkapel 
vrijwillige politie, district 
Kerkrade, lid en medeoprich-
ter van huurderbelangenver-
eniging ‘Heerlerheide Centrum 
– Rennemig’, waarbij hij eerst 

voorzitter was en momenteel 
penningmeester is. Daarnaast 
is hij ook nog bestuurslid en 
penningmeester van overkoe-
pelend orgaan huurderbelan-
genverenigingen ‘Huren en 
Wonen’ en bestuurslid van de 
stichting wijkbeheer ‘Carisven’.

  Paul Hazen

  Decorandus John Beckers, 
Heerlerheide.  Foto: Fred Vliegen
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14e Limburgse Schuttersdag
zaterdag 13 januari 2007

Baexheimerhof te Baexem, start 14.00 uur

Thema’s:
• Reductie vergunningen en de actualiteit van het schieten
• Multimedia voor de jeugd (website) en algemeen (presentatie) 

Programma:
14.00 uur  Opening door de dagvoorzitter
14.05 uur Openingsgebed door pastoor E. Mutsaerts, moderator OLS-Federatie
14.10 uur Toespraak door Jeu Smeets, voorzitter Stichting Limburgs Schutterstijdschrift

14.15 uur Sjöttesjoël
 Toelichting project ‘Sjöttesjoël’
 Demonstratie website www.sjottesjoel.nl
 Handreiking om in uw eigen gemeenschap met dit project de jeugd te bereiken. 
 Gelegenheid tot het stellen van vragen

15.00 uur Deregulering / Reductie vergunningen door Gedeputeerde H. Vrehen
 Het aantal vergunning voor evenementen (OLS) is drastisch gereduceerd.
 Toelichting door: Gedeputeerde van de provincie Limburg Herman Vrehen.
 Gelegenheid tot het stellen van vragen

15.45 uur Pauze

16.00 uur Multimedia presentatie Schutterswezen
 Bart Hölscher RTV
 Hierin zal de diversiteit van het schutterswezen getoond worden
 (geschikt voor algemene presentatie)

16.10 uur Circulaire Wapens en Munitie / Handreiking Traditioneel Schieten
 Wijzigingen op schietgebied: wat mag nog en wat mag niet meer.
 Toelichting door een lid van het OLS-Federatiebestuur
 Gelegenheid tot het stellen van vragen

16.30 uur  Toespraak door Jos Michels, president OLS-Federatie
 Stand van zaken met betrekking tot de CWM
 De eigen koepel van Nederlandse schutterijen & schuttersgilden 
 Gelegenheid tot vragen stellen

17.00 uur  Afsluiting

Redactie, correspondenten en bestuur van het Limburgs Schutterstijdschrift nodigen hun 
lezers en alle geïnteresseerden uit om de 14e Limburgse Schuttersdag bij te wonen in het 
Gemeenschapshuis Baexheimerhof, Kerkstraat 1 (tegenover de kerk) in Baexem, tel. 0475-
451696. Baexem ligt halverwege de provinciale weg N280 Roermond-Weert.

De toegang is gratis.
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Wij gedenken
Math Echternach,
lid van schutterij St.-Joseph 
Buchten, sinds �97�. Geboren 
�8 maart �939, overleden op 
2 augustus, 67 jaar oud, op 5 
augustus met schutterseer ten 
grave gedragen.

In memoriam:  
Math Echternach
Op woensdag 2 augustus over-
leed ons lid Math Echternach 
op 67-jarige leeftijd thuis in 
zijn vertrouwde omgeving. 
Math was al geruime tijd ern-
stig ziek. Hij was 35 jaar lid en 
geweerdrager van onze schut-
terij. Nooit deden wij tever-
geefs een beroep op hem wan-
neer er hand- en spandiensten 
verricht moesten worden. 
Math ontving in �996 de OLS-
medaille in zilver en onze ver-
enigingsoorkonde. Na een stijl-
volle uitvaartdienst in de St.-
Catharinakerk van Buchten, 
ondermeer verzorgd door zijn 
geliefde Buchter Mannen Koor 
waarin hij jarenlang zong, 
werd op zaterdag 5 augustus 
met schutterseer afscheid van 
Math genomen. Moge Math 
rusten in vrede.

   Wim Neilen, secretaris schut-
terij St.-Joseph Buchten

Clim (Clementius) 
Goertz,
lid van schutterij St.-Barbara 
Leveroy waar hij deel uitge-
maakt heeft van winnende 
zestallen (OLS), buksmeester 
en koning was. Overleden op 
7 augustus en met schutterseer 
begraven op �2 augustus 2006.

In memoriam Clim Goertz
Op maandag 7 augustus ont-
vingen wij het bericht  van het 
plotseling overlijden van ons 
zeer gewaardeerde lid Clim 
Goertz. Clim heeft voor schut-
terij St.-Barbara zeer veel bete-
kenis gehad. Al vanaf �939 was 

hij lid van onze vereniging, 
samen met zijn vader Hein en 
de broers Frens en Thei  en 
zwager Lei. Zij hebben vooral 
in de jaren zestig de schut-
terij van Leveroy  bekendheid 
gegeven, door maar liefst drie 
maal in een tijdsbestek van 
zeven jaren het OLS te winnen. 
Bij alle drie de overwinningen 
maakte Clim deel uit van het 
winnende zestal. Jarenlang ver-
zorgde Clim het schietmateri-
aal, maakte de kogels en was 
tevens buksmeester. 
Hij was vooral een liefhebber 
van de natuur, in alle vroegte 
trok hij er al vaak op uit om 
hiervan te genieten en ook 
mocht hij graag gaan jagen. 
Vanaf �997 liet zijn gezond-
heid het wat afweten en moest 
hij het rustiger aandoen, doch 
zijn betrokkenheid bij de ver-
eniging is altijd gebleven. Op 
�2 augustus hebben we Clim 
met schutterseer naar zijn 
laatste rustplaats begeleid en 
begraven. Wij willen Clim pos-
tuum bedanken voor de vele 
mooie jaren en zijn tomeloze 
inzet voor onze vereniging. 
Wij wensen zijn vrouw Lies 
en zoon Clemens en verdere 
familie veel sterkte met dit 
zware verlies. Dat hij moge 
rusten in vrede.

   Sjack Verlaek, voorzitter schut-
terij St.-Barbara Leveroy  
M. Timmermans, EMM

Sonja Vossen,
lid van stadssjötterie St.-
Leendert Uermend. Overleden 
op 34-jarige leeftijd op �0 
augustus 2006.

  Sonja Vossen, Urmond.

In memoriam Sonja Vossen:
Op donderdag �0 augustus, 
vlak voor onze generale repe-
titie voor deelneming aan het 
bondsfeest te Spekholzerheide, 
bereikte ons het  droevige 
bericht dat Sonja Vossen was 
overleden. Sonja was sinds de 
oprichting van onze schutterij 
in �992 als marketentster aan 
onze vereniging verbonden. 
Sonja was Bourgondisch inge-
steld en genoot van het leven. 
Niet alleen binnen de schut-
terij maar ook daarbuiten was 
zij een graag gezien persoon. 
In het millenniumjaar 2000 
was zij met haar toenmalige 
echtgenoot nog prinses van 
de plaatselijke carnavalsver-
eniging in Urmond. De herin-
neringen hieraan spreken nog 
iedereen aan, aangezien zij 
toen met Beppie Kraft het lied 
‘Ich waor de prinses’ vertolkte. 
Op �4 augustus hebben wij 

met een groot aantal leden 
van onze schutterij afscheid 
genomen tijdens een crematie-
plechtigheid. Wij wensen haar 
familie heel veel sterkte met 
dit grote verlies. Dat zij moge 
rusten in vrede.

   Namens stadssjötterie Sint 
Leendert Uermend, 
Jo Driessen

Sjra Wijers,
lid van schutterij St.-Barbara 
Leveroy waar hij meer dan zes 
decennia deel van uitmaakte. 
Overleden op 2� augustus en 
met schutterseer begraven op 
26 augustus 2006.

  Sjra Wijers, Leveroy.

In memoriam Sjra Wijers
Op maandag 2� augustus ont-
vingen wij het droevige bericht 
van het overlijden van ons zeer 
gewaardeerde lid Sjra Wijers. 
Geboren en getogen in Leveroy 
en al zeer vroeg lid van onze 
schutterij. Maar liefst 6� 
jaren maakte Sjra deel uit van 
onze vereniging, waarbij vele 
jaren als vaandeldrager. Zoals 
omschreven in het gedachte-
nisprentje was Sjra een ‘gewo-
ne man’ met een onuitwisbaar 
gevoel voor humor. Zijn 
interesse gold de schutterij; 
het schieten maar zeker ook 
de muziek van de drumband 
spraken Sjra bijzonder aan. 
Zolang zijn gezondheid het 

  Clim Goertz, Leveroy.
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toeliet maakte hij samen met 
zijn echtgenote Mien lange 
wandelingen en als de drum-
band buiten aan het oefenen 
was, dan kwam hij altijd naar 
het plein of het voetbalveld om 
te kijken en te luisteren naar 
zijn kleinzoon Nando, om nog 
eens te genieten van de muziek 
en met een scherp oog voor 
details plaatste hij nog vaak 
een kritische opmerking. Op 
zaterdag 26 augustus hebben 
wij hem met de hele vereni-
ging begeleid naar zijn laatste 
rustplaats en met schutterseer 
begraven. Wij willen Sjra pos-
tuum bedanken voor de vele 
mooie jaren en zijn verdienste 
voor de schutterij. Wij wensen 
zijn echtgenote Mien, de kin-
deren en kleinkinderen en ver-
der familie veel sterkte met dit 
grote verlies van deze gewone 
man. Dat hij moge rusten in 
vrede.

   Sjack Verlaek, voorzitter schut-
terij St.-Barbara Leveroy 
M. Timmermans, EMM  

Lieske Lebouille-
Donners,
Valkenburg, overleden op 62-
jarige leeftijd op 3� augustus 
2006.

  Lieske Lebouille-Donners, 
Valkenburg 1944-2006.

Preek uitvaart Lieske Lebouille
Door pastoor Janssen van 
Valkenburg, patronus spiri-
tualis van de Jonge en Nobele 
schutterij

Toch enkele woorden en 

gedachten over Lieske, hoewel 
zij zelf zou zeggen ‘niet te veel 
ophef ’. Houdt het sober en 
vooral geen verheerlijking. 
Ze werd geboren 3� januari 
�944 te Valkenburg. Ze over-
leed 3� augustus j.l. aldaar in 
haar eigen vertrouwde huis. 
62 Levensjaren. Veel te jong. 
Onbegrijpelijk.
In de vele verhalen rond het 
leven van Lieske rijst het beeld 
op van een nabije, hartelijke, 
eenvoudige, bezorgde, sterke 
vrouw. Wellicht het beste 
getypeerd als een moeder, 
een alles overziende persoon. 
Lieske was een moeder voor 
haar gezin. Met een natuurlijk 
gezag en overwicht ging ze 
de gangen van haar man en 
kinderen na. Niet als controle, 
maar uit pure liefde. Ze was er 
altijd. Samen met Harry trok 
ze één lijn in de opvoeding 
van haar kinderen. Alhoewel, 
naargelang de situatie, eerst 
naar mam gegaan werd om te 
horen hoe zij er over dacht. 
De kinderen wisten precies 
wat ze aan hen beiden had-
den. Een gebiedende blik, een 
duidelijk hoorbare stem, ’t 
werd geaccepteerd. En als ze 
naar buiten toe het opnam 
voor haar kinderen, dan waren 
haar houding en woord over-
duidelijk. Als de kinderen ’s 
morgens naar school of werk 
gingen riep ze: ‘höb d’r alles?’. 
Ze zorgde voor een hechte 
band - steeds een open deur. 
Bij Lieske kon alles; je kon 
altijd aanschuiven aan de grote 
keukentafel. 

Met veel respect getuigen 
Harry en de kinderen met 
sprankelende anekdotes over 
deze sterke vrouw, met geen 
goud te betalen. Lieske was 
een moeder voor de colle-
ga’s en medewerkers van het 
bedrijf Lebouille Valkenburg 
BV. In hun rouwadvertentie 
getuigt het bedrijf dat Lieske 
een stuwende kracht was. 
Wederom een sterke vrouw die 
van aanpakken wist, van wei-
nig grote woorden, maar des 

te meer veel grote en kleine 
daden. Ze kon zichzelf mak-
kelijk wegcijferen en stond 
altijd voor iedereen klaar; deed 
veel ongezien werk en maakte 
dagelijks op haar fiets en later 
per scootmobiel een rondje 
Valkenburg om voor bedrijf 
en medewerkers boodschap-
pen te doen en koffie te zetten. 
Haar bewegingsvrijheid werd 
door ziekte minder; maar met 
de nodige snelheid kon ze zich 
nog lang verplaatsen. 

Lieske was een moeder voor 
de schutterij, de jonkheid, 
de Luèterklöpperkes en veel 
meer. Ook hier ontging haar 
niets. Als bestuurslid van 
de schutterij bracht ze haar 
moederlijke inbreng. Kleding, 
uniformen, het zilver en nog 
veel meer ontsnapte nooit aan 
haar aandacht. Zij zorgde wel 
dat ieder zijn of haar zilveren 
keten tijdig kon omhangen, 
ook die van de patronus spi-
ritualis. En als de schutterij 
uittrok, bij welke gelegen-
heid dan ook, kwam steeds 
haar luide vraag: ‘Höb d’r 
alles?’. En als er wel eens iets 
schortte klonk de roep: ‘bel 
Lieske maar’. En dan kwam 
het goed. Ook de Jonkheid en 
de Luèterklöpperkes konden 
genieten van haar moederlijke 
en alles overziende instelling. 
Hoe vaak en hoeveel spek en 
eieren verorberd zijn in haar 
huis als versterking voor of 
na het uittrekken, staat ner-
gens vermeld. En als er een 
misdienaar te weinig was bij 
een huwelijk of zondagsvie-
ring, was een kort telefoontje 
voldoende. ‘Ich sjik waal eine’. 
Lieske zelf zou, als ze dit alle-
maal hoorde, reageren met: 
’t was toch vanzelfsprekend. 
Voor haar was het schutterij-
motto levensbepalend. Niet 
vragen: wat kan de groep voor 
mij betekenen? Maar: wat kan 
ik voor de vereniging beteke-
nen? En bij Lieske betekende 
dat: alles. Vandaag en ook 
reeds in de voorbije dagen 
klinken er vele anekdotes; zij 

kleuren deze 62 levensjaren 
onvergetelijk in. Deze kleur-
rijke vrouw blijft ook zo voort-
leven. Na veel strijd en met 
veel hoop heeft Lieske haar 
laatste levenstraject afgelegd. 
Dapper en o zo bezorgd dat ze 
anderen tot last was. In haar 
geliefde omgeving is ze toch 
nog plotseling weggegleden uit 
dit leven. Tot vandaag moch-
ten we haar daar nog omrin-
gen. Nu geven we haar uit 
handen nu ze mag rusten in de 
‘Cauberg ziene sjoot’. Rust nu 
maar in vrede. Adieu. 

Sjeng Beenen, 
erelid van schutterij St.-
Mathias en Cornelius 
Posterholt. Sjeng was bijna 
zestig jaar lid van de schutterij 
van Posterholt, aanvankelijk 
van schutterij St.Cornelius, 
later St.-Cornelius-Irene 
en nadien St.-Mathis en 
Cornelius. Hij was geruime 
tijd buksmeester en hielp mee 
het damesschieten te bevor-
deren, waarbij hij geregeld als 
laatste man van het dames-
zestal meeschoot. Begiftigd 
met de eremedaille verbon-
den aan de Orde van Oranje 
Nassau. Overleden op 86-jarige 
leeftijd op �7 september 2006. 

Godefridus (Frits) 
Geelen, 
lid en nestor van St.-Barbara 
Tungelroy. Meuse Frits was 
sedert de heroprichting in 
�966 lid van de schutterij van 
Tungelroy. Tot op zeer hoge 
leeftijd nam hij actief deel 
aan alle schuttersactiviteiten. 
Overleden daags voor zijn 95e 
verjaardag op � oktober 2006 
en met schutterseer naar zijn 
laatste rustplaats begeleid.

In memoriam Frits Geelen
‘Schieten tot de dood er op 
volgt’: deze woorden ston-
den enkele jaren vetgedrukt 
in Dagblad de Limburger. 
Woorden van de oudste 
actieve schutter in de beide 
Limburgen, Godefridus Geelen 
(�9��-2006). Frits kende veel 
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schutters aan beide kanten 
van de grens, maar nog meer 
schutters kenden Frits. Menige 
sjöt stopte bij het boerderijtje 
aan de Maaseikerweg om met 
Frits een praatje te maken in 
zijn ‘mooshoof ’. En als hij op 
zijn praatstoel zat, sprak hij 
over zijn avonturen uit zijn 
jeugd, ‘de zwokke van Kraake 
Frens’ en de spannende smok-
kelverhalen.
Sinds de oprichting van de 
schutterij vormde Meusse Frits 
met zijn neef Pier Geelen, 
Sjonke Pierke een onafschei-
delijk schuttersduo. Na de 
optocht plaatsten ze ergens 
in ‘de sjeem nieer’ en met 
een zelfgedraaide sigaret, een 
hamburger en een glas cola 
genoten ze zichtbaar van het 
schutterswezen. Marcheren 
deed Frits het liefste. En toen 
een paar jaar geleden, tijdens 
een heel warm OLS, door een 
journalist gevraagd werd of hij 
het in het uniform niet warm 

had, waren zijn woorden; ‘waat 
kaoj kiertj, kiertje auch hitst’. 
Schieten was zijn lust en zijn 
leven. Lange tijd schoot hij in 
het eerste zestal en in �973 en 
�974 was hij koning. Bijna dus 
keizer van de toen nog jonge 
vereniging. Een vereniging 
die het vaak niet makkelijk 
heeft gehad, maar dankzij 
mensen als Meusse Frits bleef 
voortbestaan. Een voorbeeldig 
verenigingsmens en schutter, 
die in april 2007 zou worden 
gehuldigd worden vanwege 
zijn 40-jarig lidmaatschap. 
Schieten tot de dood volgt; 
daags voor zijn 95e verjaardag 
kwam voor Frits het einde van 
het aardse bestaan. Schutterij 
Sint Barbara heeft haar nestor 
na de H. Mis met schutterseer 
op �2 oktober 2006 op het 
St. Barbarakerkhof ter ruste 
gelegd.
Frits, namens de schutterij St.-
Barbara, bedankt voor alles!
Heilige Barbara, patrones van 
de schutterij, bid voor hem .

J.W.M. (Sjeng) Cox,
lid van St.-Joseph Buchten. 
Hoewel hij pas sinds verleden 
jaar lid was, voelde hij zich 
thuis binnen de schutterij van 
Buchten, waar men Sjeng heeft 
leren kennen als een zeer bij 
de vereniging betrokken lid. 
Overleden op 60-jarige leeftijd, 
oktober 2006 en begraven met 
schutterseer op 28 oktober. 

Rinus Steeghs,
lid van schutterij St.-Hubertus 
Beringe. Overleden op 30 
oktober in de leeftijd van 68 
jaar. De uitvaart werd op zater-
dag 4 november gehouden.

Rob Poulssen, 
lid van Stadssjötterie Sint-
Leendert Uermond. Overleden 
op 49-jarige leeftijd op 3 
november 2006.

  Rob Poulssen, Urmond.

In memoriam Rob Poulssen
Op vrijdagmorgen 3 novem-
ber j.l. kregen wij het treurige 
bericht dat onze geweerdrager 
Rob Poulssen na een kort-
stondig ziekbed was overle-
den. Rob was dan pas sinds � 
november 2003 lid van onze 
schutterij, maar hij had zich 
wel al een vaste plaats in onze 
vereniging verworven. Als 
geweerdrager  was hij actief 
in onze vereniging. Daarnaast 
was hij een vaste schutter van 
ons tweede zestal. Verder was 
altijd present bij de repetities 
om te marcheren en bij het 
schieten met de zware buks. 
Voorts was hij steeds als tap-
per bij diverse evenementen 
van onze schutterij aanwezig. 
Samen met zijn echtgenote 
bemande hij ook menig buffet 
bij andere verenigingen tijdens 
evenementen en deed men 
nooit tevergeefs een beroep op 
hem. Echter de vrijdagavond 
was bestemd voor zijn andere 
grote liefde, namelijk Fortuna 
Sittard. In augustus kreeg Rob 
te horen dat hij ongeneeslijk 
ziek was. Na nog een behan-
deling van drie weken in het 
AZM te Maastricht, kreeg hij 
het bericht dat geen genezing 
meer mogelijk was. Tijdens 
een van de bezoeken sprak hij 
de voor onze schutterij  mooie 
woorden: ‘Veurzitter, ich ben 

nog neet klaor mit dit leave. 
En dao bie wil ich nog ens 
keuning waere’. 
Echter Rob heeft deze strijd 
niet kunnen winnen. Op 
woensdag 8 november hebben 
wij Rob, onder grote belang-
stelling en in aanwezigheid 
van zijn familie, vrienden en 
bekenden, supporters, spe-
lers en bestuur van Fortuna 
Sittard, met schutterseer naar 
zijn laatste rustplaats bege-
leid. Rob, namens ons allen 
hartstikke bedankt. Namens 
bestuur en alle leden van 
Stadssjötterie Sint-Leendert 
Uermend wensen wij zijn 
echtgenote Anita en de kinde-
ren Glynis, Brimley en Kjelcey 
veel sterkte met dit verlies.

Marcel Vroonen,
bieleman van Sint-Martinus 
van Sint-Martens-Voeren. 
Overleden in november 2006 
op 74-jarige leeftijd.

  Marcel Vroonen, Sint-
Martens-Voeren.

In memoriam  
Marcel Vroonen
Het doet bijzonder veel pijn 
als je afscheid moet nemen van 
iemand die je graag ziet, die je 
vriend is. Op �� november, op 
de feestdag van haar patroon-
heilige Sint-Martinus, heeft 
schutterij Sint-Martinus van 
Sint-Martens-Voeren afscheid 
genomen van haar bieleman 
en pauselijk gendarme Marcel 
Vroonen. Voor een laatste keer 
begeleidde de voltallige schut-
terij Marcel op zijn laatste 
reis. Marcel, in de lente nog 
gevierd omwille van zijn 50-

  Frits Geelen (1911-2006), 
Tungelroy.     Foto: Jozet Corstjens

  Afscheid op het kerkhof van 
Frits Geelen door schutterij 
St.-Barbara Tungelroy.

  Rinus Steeghs, Beringe.



Limburgs Schutterstijdschrift 73 December 200655

jarig lidmaatschap waarvan 
40 jaar als bieleman, was een 
van de voortrekkers van Sint-
Martinus en zijn gezin, kinde-
ren en vandaag verschillende 
kleinkinderen zijn en blijven 
verbonden met Sint-Martinus. 
Bedankt Marcel voor je 
vriendschap. We zullen je altijd 
in ons hart dragen.  
Wij bieden zijn echtgenote 
Irène, kinderen en kleinkin-
deren, familie en alle kennis-
sen en vrienden onze diep 
Christelijke deelneming aan.

Theo Vonken, 
erebestuurslid van St.-
Hubertus Ubachsberg. Hij was 

53 jaar lid van onze vereniging; 
voordat hij erebestuurslid 
werd, was hij officier. Theo is 
overleden op �� november op 
69-jarige leeftijd. De plechtige 
uitvaartdienst met schutterseer 
vond plaats op �6 november.

In memoriam Theo Vonken
Op �6-jarige leeftijd kwam 
Theo Vonken bij schutterij 
Sint-Hubertus. Hij was gedu-
rende twintig jaar de vaandel-
drager. Deze functie vervulde 
hij tot �988. sinds �975 maakte 
hij deel uit van het bestuur 
en steeds was hij zeer actief. 
Vele duizenden kogels heeft 
hij gemaakt, altijd was hij 

erbij als er bondsconcoursen 
– zelfs twee maal het OLS – of 
schuttersfeesten waren voor 
te bereiden. In 2003 vierde hij 
zijn gouden jubileum bij de 
schutterij. Hij bekleedde de 
rang van eerste luitenant tot 
hij twee jaar geleden getroffen 
werd door een herseninfarct, 
waardoor hij op rolstoel en 
hulp aangewezen werd. Enkele 
weken eerder zat hij bij gele-
genheid van het patroonsfeest 
van Sint-Hubertus voor de 
laatste maal aan bij zijn schut-
tersvrienden.

Het Limburgs Schutterijmuseum:

Verlenging expositie de Nachtwacht van Rembrandt

  Theo Vonken (1937-2006), 
Ubachsberg.        Foto: bidprentje

STEYL – De bijzondere tentoonstelling over de 
wereldberoemde schilder Rembrandt van Rijn en zijn 
bekendste schilderij De Nachtwacht wordt verlengd. 
Het Limburgs Schutterij Museum te Steyl biedt tot 
begin maart de gelegenheid de Rembrandtexpositie 
te bezoeken en breidt de tentoonstelling uit met De 
Nachtwacht in keramiek.

Schijnwerpers op De 
Nachtwacht
Het Rembrandtjaar 2006 loopt 
bijna ten einde. Vierhonderd 
jaar geleden werd de grote 
meester geboren, die te boek 
staat als grootste vernieuwer 
van de schilderkunst. Het 
Limburgs Schutterij Museum 
richt met een aparte wisselex-
positie de schijnwerpers niet 
alleen op de schilder zelf, maar 
vooral op het wereldberoemde 
schilderij De Nachtwacht.

Door Rembrandt 
vereeuwigd
De Nachtwacht is een schut-
tersstuk, de voornaamste 
leden van een schutterij uit 
een Amsterdamse wijk staan 
erop geportretteerd: vooraan 
de kapitein en luitenant, maar 
ook de vaandeldrager, de mus-

ketier en niet te vergeten het 
meisje zijn door Rembrandt 
letterlijk ‘vereeuwigd’.
Door het succes van deze wis-
seltentoonstelling is besloten 
deze te verlengen tot en met �2 
maart 2007.

De Nachtwacht in 
keramiek
De expositie wordt niet alleen 
verlengd, maar bovendien uit-
gebreid. Hiertoe is een tweetal 
kunstenaars aangetrokken, 
uit het uiterste noorden en 
zuiden van de provincie, die 
de nachtwacht op hun eigen 
keramische wijze hebben ver-
eeuwigd. De zich ‘keramisch 
activist’ noemende Piet Arts 
uit het Noord-Limburgse 
Ottersum heeft De Nachtwacht 
op kunstige wijze vervat in 
kleitabletten. Vervolgens 

heeft Pierre Beusen uit het 
Zuid-Limburgse Houthem 
St.-Gerlach een complete kijk-

kast met de 
Nachtwacht-
figuren in 
klei gefabri-
ceerd. Nog 
meer reden 
dus om de 
Nachtwacht-
expositie 
te bezoe-
ken. Het is 
immers het 
beroemdste 

schilderij ter wereld.

Limburgs Schutterij 
Museum Steyl
Open: dinsdag t/m zondag 
�3.00 – �7.00 uur.

  De Nachtwacht in klei door Pierre Beusen uit Houthem is nu te zien 
in het Limburgs Schutterij Museum.

  De Nachtwacht van 
Rembrandt, 1642.
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Nieuwe vrienden
Provincie Limburg, gouverneur S. Stevaert, Hasselt (B.) / 
Provincie Limburg, Maastricht / LTB Adviseurs, Hoofddorp 
/ HB Helmond Fin. Service, Zoeterwoude / A.A. Dortangs, 
Amstenrade / J. Vanderfeesten, Weert / Klus- en Cleanservice, 
Ospel / J. Tindemans, Nederweert / J.M.J.J. op den Kamp, 
Helden / Bloemsierkunst Jan Grubben, Blerick / Rabobank, 
Venlo / Piet Bekker, St.-Odiliënberg / Houben Mediatechniek 
BV, Roermond / J.H.C. Habets Beheer BV, Wijnandsrade / 
Prof. dr. Van den Heuvel, Spaubeek / F.J.M. Maes, Weert / 
Hotel-Restaurant Rooland, Arcen / M. Huijs-Bol, Venlo / Betty 
Pisters, Kerkrade / H.J.G. Berden, Venlo-Blerick / J. Joosten, 
Kinrooi / M.M.J.M. Gelissen, Venlo / A.W. Engelen, Maastricht 
/ Ing. P.H.M.J. Lambriex, Maastricht / A.G.H. Timmermans, 
Maasbree / Arco Reuver BV, Reuver / Amkreutz & Donners 
Bel.Adv. BV, Heerlen / Pas Notariaat, Beek / Autobedrijf 
Jan Bakkes BV, Posterholt / Marcel van Cruchten, Wessem 
/ Salentijn BV, Echt / J. Pluymakers, Beek / J.C. Beljaars, 
Stramproy / A.F.I.M. Cornelissen, Weert / W.J.G.M. Boreas, 
Meerlo / W.A.J. Alsters, Helden / Stichting Labor et Cultura, 
Thorn / Dassen Bouwbedrijf, Stein / Tal Techniek BV, Weert 
/ Andre & Lilian Soons, Schimmert / M. Foppen, Geulle 
/ Helichem BV, Belfeld / M. van Pol-Janssen, Meijel / Stef 
Stevens, Bunde / M. Jacobs-Wolters, Venlo / Kneepkens C/K 
Design, Nederweert

Redactie:
Hoofdredacteur: Herman Hawinkels, Bovenste Puth 54, 6�55 NJ Puth, tel. 046-4438043. E-mail: hawinkels.h@home.nl
Eindredacteur: drs. Luc Wolters, Dr. Schweitzerstraat 4, 6369 XL Simpelveld, tel. 045-5442585. E-mail: luc_wolters@yahoo.com
Wim Pijpers, Wienkeskoel 94, 6074 HH Melick, tel. 0475-492868. E-mail: wimpijpers@planet.nl
drs. Jean Walraven, Borgeind 2�, 604� AP Roermond, tel. 0475-3�8�24.

Correspondenten: 
Bond Maas en Kempen: Jo Bloemen, Herenstraat 6�, B-3960 Bree. E-mail: jo.bloemen@wol.be 
Bond Berg en Dal: Twan Cratsborn, Donatusstraat �97, 636� TP Nuth, tel. 045-5242468. 
Bond St.-Gerardus: Frank Lebens, Bovenstraat �2, 6�4� CD Limbricht. mob. 06-30457478. E-mail: frank.lebens@limbricht.com 
Bond St.-Gerardus: Audrey van Gaans, Pelgrimsweg 32, 6445 XP Brunssum, E-mail: audreyvangaans@�2move.nl
Bond Juliana: Bernie van Lierop, Bingelkruid 7, 5803 BM Venray, tel. 0478-5�0400, mob. 06-430�6�34. E-mail: bvanlierop@home.nl 
Belgische bonden: Werner Smet, Nachtegalenlaan 84, B-3650 Rotem, tel. 089-868782.
Bond E.M.M.:  Thieu Timmermans, Kruisstraat 73, 6034 RJ Nederweert-Eind, tel. 0495-633840. E-mail: timmoors@msn.com of  

m.timmermans2@chello.nl
Bond Maasvallei: Jos Thomassen, Eikenlaan 32, B-3630 Maasmechelen, tel. 089-767789 of 0473-452690. E-mail: josthomassen@hotmail.com
Bond Eendracht Born-Echt e.o.: Peter Peeters, Graaf van Loonstraat �9, 6�2� JS Born, tel. 046-4856783. E-mail: pehapeeters@home.nl
Inventarisatie: André Meijers, Panhuisstraat ��, 6436 BH Amstenrade, tel. 046-4423644, E-mail: andre.meijers@home.nl
Documentatie: Mathy Leunissen, Heerlerweg �05 C, 6367 AC Voerendaal, mob. 06-435856�4, E-mail: Evilzwelkeisevil@hotmail.com

Colofon en voorwoord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . �
75 Jaar St.-Gerardus Amstenrade: uitstekende presentatie . . . . 2
Stichting OLS Nederweert 2007 een feit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Limburgs Dames Schuttersfeest in Niel bij As . . . . . . . . . . . . . . 6
Jo Herffs zilveren voorzitter ZLF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Logo ZLF gepresenteerd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Werkgroep milieu OLS-Federatie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . �0
Geslaagd Oktoberfeest voor schutterijen in Sittard . . . . . . . . . �2
Bielemannen van Valkenburg naar Waubach . . . . . . . . . . . . . . �3
Schutterij St.-Joseph Sweikhuizen �00-jarig bestaansfeest . . . �4
Nationaal Koningsvogelschieten eindigt in mineur . . . . . . . . . �5
Buksmeesterscursus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . �6
Ria Oomen eerste vrouwelijke OLS-bestuurslid  . . . . . . . . . . . �6
Secretaris Jan Kessels gedecoreerd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . �7
St.-Sebastianus Spekholzerheide: overzicht van �25 jaar  . . . . �8
Willen Bussen-Schutten met eeuwenoude traditie breken?  . . 22
Koningszilver schutterij St.-Wiro ’t Reutje weer te zien  . . . . . 24
Schutterslobby op CDA familiedag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Collage Schutterbond St.-Gerardus Amstenrade 75 jaar . . . . . 28
Collage Europees Schutterstreffen Heeswijk  . . . . . . . . . . . . . . 30
EST: Kleurrijke verbroedering ondanks modderballet . . . . . . 3�
Nieuwe uniformen voor Sint-Geertruid . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Broeksittard: leden geridderd / nieuwe koning  . . . . . . . . . . . . 36
Grubbenvorst: koninklijk schuttershuwelijk / Koning . . . . . . . 37
Australiër ‘schutter-voor-één-dag’ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Thei van Oijen koninklijk onderscheiden . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Koningen Bond Berg en Dal  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Kampioenen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Jubilarissen / Koningen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Onder de Schietboom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Programma Limburgse Schuttersdag  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5�
Wij gedenken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Vrienden / Inhoudsopgave / Redactie & correspondenten . . . 56

Inhoudsopgave

Agenda
Limburgse Schuttersdag  zat. �3 jan. te Baexem
Investituur orde Rode Leeuw  zon. 2� jan. te Stramproy
Voorjaarsvergadering OLS   zat. 3 mrt. te Baexem
Solistenconcours RKZLSB zon. 4 mrt. te Margraten
Winnaarshoekje Nederweert   zat. �0 mrt. te Steyl






