
Nummer 74 - Maart 2007
19e jaargang

Verschijnt 4 x per jaar

Prijs per stuk  3,00

Limburgs Schutterstijdschrift



UIT VOORRAAD LEVERBAAR:   DE NIEUWSTE ONTWIKKELDE SCHUTTERIJBUKS DIE VOORZIEN 
KAN WORDEN VAN EEN MODIFICATOR, VERVAARDIGD DOOR 
MICHEL HENDRIX.

Tevens verkrijgbaar: Kruit : TP 103, VECTAN BA10
Slaghoedjes : Fiocchi, Hirtenberg, Rio en Cheddite
Hulzen     : Caliber 12 met een hoge kwaliteit

Voor alle onderhoudsbeurten en reparaties aan de buksen bent u bij ons aan het juiste adres.

Het nieuwe schietseizoen kan beginnen, bij Hendrix is de nieuwe voorraad binnen! 

Voor meer advies kunt u altijd contact met ons opnemen.

Openingstijden vanaf 01-03-2006: ma. + di. GESLOTEN, wo. + do. van 12.30/19.00 
     vr. van 12.30/20.00 en za. van 9.00/16.00

Wij zijn gesloten van woensdag 9 mei tot en met dinsdag 22 mei 2007.
Woensdag 23 mei staan wij weer voor u klaar!

Zandterweg 6, 5973 RC LOTTUM - Tel. 077 – 366 24 29 - Fax. 077 – 366 34 00 - Website: www.wapenmakerij.nl

wapenmakerij

HENDRIX



Limburgs Schutterstijdschrift 74 Maart 2007�

Beste schuttersvrienden,Het ‘Limburgs
Schutterstijdschrift’

Het Limburgs Schutters-
 tijdschrift wordt uitgegeven 
onder verantwoordelijkheid 
van de Stichting Limburgs 
Schutterstijdschrift te Thorn.

Abonnementen:
Het Limburgs Schutterstijd-
schrift verschijnt 4x per jaar.
Abonnementsprijs E �2,50  
per jaar.
Losse nummers E 5,-  
inclusief verzendkosten

Bankrelaties:
Nederland: 
Rabobank Centraal Plateau
Rekeningnr. �5.48.43.�05
België: 
Dexia bank te Kinrooi
Rekeningnr. 068.2059877.�2

Voorbehoud
©   Copyright Limburgs 

Schutterstijdschrift

Alle rechten voorbehouden. Niets 
uit deze uitgave mag worden 
verveelvoudigd, opgeslagen in een 
automatisch bestand of openbaar 
gemaakt, in enige vorm of op enige 
wijze zonder voorafgaande schrifte-
lijke toestemming van de redactie. 
Redactie, correspondenten en 
auteurs verklaren dat deze uitgave 
op zorgvuldige wijze en naar beste 
weten is samengesteld, evenwel 
kan op geen enkele wijze ingestaan 
worden voor juistheid en volledig-
heid van de informatie. Derhalve 
aanvaarden noch de redactie noch 
de stichting Limburgs Schutters-
tijdschrift geen enkele aansprake-
lijkheid voor schade, van welke 
aard dan ook, die het gevolg is van 
handelingen en/of beslissingen die 
gebaseerd zijn op bedoelde infor-
matie. Plaatsing van een artikel in 
dit tijdschrift houdt niet in dat de 
inzichten van de schrijver worden 
gedeeld door de redactie. Redactie 
en stichting LS stellen het algemene 
belang boven het persoonlijk belang 
en behouden zich daarmee het 
recht voor om aangeboden teksten 
te wijzigen, in te korten of zelfs niet 
te plaatsen.

ISSN: �382-0893

Druk:

Drukkerij Paesen NV
Industrieweg-Noord ��99
3660 Opglabbeek
België
E-mail: info@drukkerijpaesen.be

Ontwerp:

Grafisch Vormgever TMdesign
Irmstraat 7
6369 VL Simpelveld
Nederland
E-mail: info@tmdesign.nl

Het volgende nummer van het 
Limburgs Schutterstijdschrift 
zal in maart verschijnen. 
Kopij kan tot � mei ingeleverd 
worden bij de redactie, t.a.v. 
Herman Hawinkels, Bovenste 
Puth 54, 6�55 NJ Puth, tel. 046-
4438043. E-mail: hawinkels.h@
home.nl

Bij de voorpagina: 

De Sjöttesjoël is van start en alle schutters zijn tot ambas-
sadeur benoemd. Hiermee kan het schutterswezen aan de 
jeugd op toegankelijke en eenvoudige wijze toegelicht wor-
den. Koningsvogel Juul zorgt voor een rondgang door het 
schoolgebouw, waarvan elk lokaal iets bijzonders te bieden 
heeft, zoals de uniformen in het kleedlokaal, de historie in het 
geschiedenislokaal etc. Zorg dus allen voor de promotie van 
de website: www.sjottesjoel.nl            Screenshot: Hölscher RTV, Baarlo

Op een oude trommel van de schutterij van Klimmen staat 
een fraai wapen. Tot dusver was het onbekend, maar dit mys-
terie is opgelost.                                                    Foto: Luc Wolters

De schutterij en de jeugd gaan goed samen. Dat is ook wat 
gouverneur Frissen wil tonen met de schuttersjeugd van OLS-
winnaar Nederweert.                         Foto: OLS 2006 – Harry Hendrikx

Dankzij goede samenwerking en overleg is bereikt dat een aantal bedreigingen voor de schutterijen 
is weggenomen. Geen verplichte aansluiting bij de KNSA voor alle leden, het kunnen schieten met 
introducé(e)s en het wegvallen van de verplichting van registratie van iedereen die zou schieten.  
Tel daarbij de versobering van de regelgeving voor het organiseren van evenementen en het nieuwe 
schuttersjaar kan goed beginnen. Bewezen is dat het hebben van goede relaties binnen de politiek 
en het handig gebruik maken van hun invloed succes heeft. Nogmaals een woord van dank voor 
iedereen die zich heeft ingezet voor de positie van de schutterijen en hun leden!

Een nieuw jaar, een nieuw seizoen ligt voor ons. De plannen voor de schuttersfeesten liggen klaar 
en gehoopt wordt op goed weer. De sfeer zal, zoals altijd, wel weer gemoedelijk zijn en bijdragen 
aan het behoud van het schutterswezen. Ik hoop daarbij dat veel verenigingen gebruik gaan maken 
van de mogelijkheden die het project de ‘Sjöttesjoël’ biedt. Het voortbestaan van onze schutterijen 
kan alleen maar gegarandeerd zijn door deelname van jeugd.

De redactie wenst u een goed schuttersseizoen.

   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 Schutters-
tijdschrift, 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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Deregulering op de Schuttersdag
BAEXEM - Omwille van de veelheid aan regelgeving 
waarmee schutterijen geconfronteerd worden als ze 
een schuttersfeest willen organiseren, stond vorig jaar 
het onderwerp deregulering al op de agenda van de 
Limburgse Schuttersdag. Diverse politici maakten zich 
vervolgens zeer sterk om het woud van regels, waarmee 
door de bomen het bos niet meer te zien was, drastisch 
te verminderen. Nu een jaar later, wordt de eindstand 
opgemaakt door Herman Vrehen, gedeputeerde van de 
provincie Limburg.

Zorro
Dat verenigingen tegenwoor-
dig inderdaad geconfronteerd 
worden met teveel en ook 
overbodige regelgeving zal 
menig schutterijbestuur zelf 
wel ondervonden hebben 
en kunnen beamen. Vorig 
jaar schreef (onder anderen) 
ondergetekende ook al over 
het thema ‘deregulering’ op 
de Schuttersdag te Baexem. 
Daarbij werden sprekende 
voorbeelden van de gevolgen 
van sommige regels opge-
noemd, zoals 64 vierkante 
meter plattegrond, waarop 
nota bene zelfs alle stoelen 
en tafels ingetekend moesten 
worden. Om maar te zwijgen 
van de 25.000 euro die men 

kwijt was aan het vervaardi-
gen van deze plattegronden. 
Een schootsveld voor het OLS 
dat wettelijk gezien ongeveer 
even groot diende te zijn als 
57 voetbalvelden. Dat menig 
schutterijbestuur over deze 
regelgeving klaagt, is daarom 
ook niet echt verwonderlijk. 
Gelukkig werden deze gelui-
den opgevangen door diverse 
politici, die zich geroepen 
voelden om hier verandering 
in aan te brengen en Limburg 
een primeur te bezorgen. Want 
het uiteindelijke resultaat is 
nog niet eerder in Nederland 

- en voor zover mij bekend 
ook niet in België - vertoond. 
De insteek, die uiteindelijk 
werd gehanteerd om de vele 
regels terug te dringen, en die 
tot deze primeur leidde, was 
het principe van ZORRO. 
Daarmee word echter niet 
de overbekende gemas-
kerde televisieheld bedoeld. 
Nee, met ZORRO wordt 
gedoeld op: Zoek Overbodige 
Regelgevingen en Ruim ze Op!

Integraal 
evenementenplan
Dat overbodige regelgeving 
werd opgeruimd, moge wel 
blijken. Door de nauwe 
samenwerking met Deloitte, 
de gemeenten Heel en 
Nederweert (voor het OLS), 
diverse hulpdiensten zoals 
de EHBO en de brandweer 
en diverse schutterijen, is de 
Provincie gekomen tot een 
integraal evenementenplan. 
Dit is een stappenplan, dat 
ervoor zorgt dat het organi-
seren van evenementen, zoals 
het OLS, sneller en soms ook 
goedkoper wordt, doordat 
de organisatoren minder 
geconfronteerd worden met 
een overvloed aan regels en 
vergunningen. Er werd niet 
alleen geprobeerd om over-

bodige wet- en regelgeving te 
‘schrappen’, maar ook om de 
regels die van toepassing zijn 
op het evenement dusdanig 
aan te passen, zodat het han-
teren hiervan uiteindelijk tijd 
bespaart. Niet bijvoorbeeld 
dertig verschillende vergun-
ningen aanvragen voor het 
OLS, maar één vergunning, 
waar alle dertig vergunningen 
die vroeger nodig waren, nu 
onder vallen. Het stappenplan 
zelf valt te vergelijken met 
een ‘boom’ met zeven punten, 
waarbij de analyse van de 
huidige wet- en regelgeving 
uiteraard de basis vormt. Als 
de uitgangspunten bekend 
zijn, wordt invulling gegeven 
aan het eerste punt van het 
stappenplan: de evenement-
specificatie. Dit behelst de 
vraag: voor welk soort evene-
ment is het bedoeld? Want het 
integraal evenementenplan is 
niet alleen te gebruiken voor 
het organiseren van een OLS, 
maar ook voor bijvoorbeeld 
Pinkpop. Vervolgens komen de 
volgende punten aan bod: 2. 
afstemming, 3. risicoanalyse, 4. 
verantwoordelijkheid, 5. ver-
gunning aanvragen, 6. vergun-
ning verlenen en als laatste het 
opstellen van een operationeel 
draaiboek. 

  Gedeputeerde Herman Vrehen 
verkondigde de blijde bood-
schap: minder regels.

 

  Het woud aan regels en vergunningen maakt van de organisatie van 
schuttersfeesten een hels karwei.
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Winst
De winstpunten zijn legio. Er 
zijn minder administratieve 
lasten, er is meer transparantie, 
meer uniformiteit bij evene-
menten, betere communicatie 
en afstemming. Ook is er meer 
duidelijkheid wat betreft de 
mogelijke risico’s en wie welke 
verantwoordelijkheid draagt.
Was het vroeger gebruikelijk 
dat zowel de politie als de 
brandweer apart een inspec-
tie kwamen uitvoeren, nu 
wordt ernaar gestreefd om te 
volstaan met één inspectie. 
Toch is ook enige wijzing in 
wet- en regelgeving nodig. Als 
voorbeeld neem ik wederom 
de eerder aangehaalde 64 

vierkante meter aan platte-
grond met tot in de kleinste 
details alles erop vermeld. Het 
dunkt me dat dit ook klei-
ner en minder gedetailleerd 
kan zijn zodat het niet zoveel 
geld zal kosten. Verder valt te 
denken aan uitzonderingen 
op geluidsoverlast, drank- en 
horecawet, aanpassing van 
de Wet Ruimtelijke Ordening 
en de Algemene Plaatselijke 
Verordening. Aspecten die 
samenwerking eisen van het 
Rijk, de Provincie en de betref-
fende Gemeente en uiteinde-
lijk ook de organisatie van het 
betreffende evenement. Het 
OLS van 2007 krijgt overigens 
de primeur. Hierbij wordt het 

integraal evenementenplan 
voor het eerst in de praktijk 
toegepast. 

   Mathy Leunissen 

Foto’s: Luc Wolters

  Dankzij Zorro haalde de 
Provincie Limburg een streep 
door overbodige vergun-
ningen en regels, tijdens de 
Schuttersdag vertegenwoordigd 
door de provinciaal jurist 
Gerdo Peters en gedeputeerde 
Vrehen.

Van de Bestuurstafel
Vergadering bestuur 
OLS-Federatie op 
dinsdag 23 januari 2007

S.A.S.
Op �3 januari heeft er – in een 
kleinere groep - een overleg 
plaatsgevonden tussen de SAS 
en het bestuur van de OLS-
Federatie over hoe nou verder, 
waaronder het takenpakket 
van de S.A.S. De volgende 
vergadering is op 24 maart te 
Maasbracht. Dhr. J.A.L. Peeters 
wordt voorgedragen naast mw. 
R. Oomen-Ruijten als tweede 
afgevaardigde namens de SAS 
zitting te nemen in het OLS-
bestuur.

OLS 2007 te 
Nederweert
Tijdens de voorjaarsvergade-
ring van 3 maart worden in 
het Huishoudelijk Reglement 
enkele aanpassingen gedaan. 
Het betreft o.a. hfst. 2, art. 2.�, 
lid 2, de bedenktijd van �4 
dagen voor de winnaar van 
het OLS-feest te veranderen 
en enkele punten uit hfst. 4, 
art.4.�, wat betreft de schiet-
wedstrijden.

Circulaires
Circulaire Wapens en Munitie
Zie het artikel elders in dit 
blad. Hoe het verder wordt 
ingevuld, zal blijken na overleg 
en onderhandeling door de 
Federatie(s) met de KNSA, 
hetgeen voor � mei duidelijk 
moet worden.

Werkgroep Milieu
Deze werkgroep is diverse 
proeven aan het nemen in 
het kader van de Circulaire 
Traditioneel Schieten, die in 
2006 werd gepresenteerd door 
de Provincie Limburg. Daar 
hiervoor de nodige financiële 
middelen nodig zijn, wordt 
dit tijdens de voorjaarsver-
gadering onder de aandacht 
gebracht. Immers in 2008 zal 
een evaluatie plaatsvinden 
waaruit zal moeten blijken 
dat de Federatie niet heeft stil 
gezeten.

Schuttersmuseum
Omtrent het Limburgs 
Schutterij Museum in Steyl is 
een alarmsituatie ontstaan: er 
zal op zeer korte termijn een 
structurele financiële oplossing 

dienen gevonden te worden 
om het museum nog langer in 
de lucht en open te houden.

Scholenproject
De ‘Sjöttesjoël’ heeft meege-
dongen naar de Cultuurprijs 
van de Provincie Limburg 
voor het jaar 2007. Helaas was 
de voorbereidingstijd wat aan 
de korte kant en zijn we niet 
genomineerd. Volgend jaar 
zullen we het weer opnieuw 
proberen. Op zaterdag 28 april 
zal in het Limburgs Museum 
te Venlo van �5 tot �7.00 uur 
de ‘Sjöttesjoël’ officieel worden 
gepresenteerd.

Romebedevaart 2007
Tijdens de voorjaarsverga-
dering van 3 maart wordt 
informatie gegeven over de 
Romebedevaart voor schutters 
die in november 2007 door 
de EGS wordt georganiseerd. 
De OLS-Federatie zal enkel als 
informant fungeren en niet als 
medeorganisator.

Monument voor 
Frans Wolters
Op 9 februari 2007 is het al 

twee jaar geleden dat Frans 
Wolters overleed. Op dit 
moment wordt er een bronzen 
borstbeeld van Frans gemaakt. 
De bedoeling is dat dit beeld 
een vooraanstaande plek zal 
krijgen in het nieuwe ont-
moetingscentrum ‘De Staay’ te 
Blerick. Schutters, vrienden en 
oud-collega’s is gevraagd een 
financiële bijdrage te leveren 
ten behoeve van de schep-
ping van dit kunstwerk. Frans 
heeft een beeld verdiend; op 
vele fronten was hij actief in 
Limburg, op politiekbestuur-
lijk vlak, binnen veel vereni-
gingen en daarnaast als voor-
aanstaand politicus in Den 
Haag. Ook voor de schutters-
wereld heeft hij bijzonder veel 
betekend, met name als pre-
sident van de OLS-Federatie. 
Daarom zal elke schuttersbond 
gevraagd worden tijdens het 
eerste bondsfeest in 2007 
een inzameling te houden als 
financiële bijdrage voor dit 
monument.
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De Sjöttesjoël gaat van start!
Schutterijen en scholen moeten samen projecten gaan opzetten. Projecten waardoor 
jonge mensen op een positieve manier worden betrokken bij het Limburgse 
schutterswezen. De Sjöttesjoël helpt daarbij op speelse wijze met informatie, 
voorbeeldlessen, filmpjes, fotomateriaal en geluidsfragmenten. Dat was de kern van 
de presentatie die Twan Stemkens en Bart Hölscher van de werkgroep Sjöttesjoël 
hielden tijdens de Limburgse Schuttersdag.

Van scholenproject tot 
sjöttesjoël
Een korte terugblik. In 2004 
werd onder bezielende leiding 
van Frans Wolters een scho-
lenproject gestart. Een project 
om jonge mensen bekend te 
maken met het schutterswe-
zen. Daaraan bleek behoefte 
te bestaan. Bij schutterijen 
én bij scholen. Rond een 
OLS bezochten schutterijen 
scholen en vaak bezochten 
de scholen ook de schutterij. 
Probleem daarbij was dat veel 
informatie niet voorhanden 
was. Het ‘wiel’ moest steeds 
opnieuw worden uitgevonden. 
Het opzetten van een website 
met alle informatie en een 
voor kinderen aantrekkelijke 
vormgeving moesten daarin 
verandering brengen. Na het 
overlijden van Frans Wolters 
pakte de SAS het project op. 

Een werkgroep met leerkrach-
ten uit het basisonderwijs en 
een professional klaarden de 
klus. De Sjöttesjoël is nu bijna 
klaar. Op 28 april is de offi-

ciële opening zodat scholen 
en schutterijen in het nieuwe 
schuttersseizoen samen aan de 
slag kunnen. 

Een echte school
Hoe ziet de Sjöttesjoël er nou 
eigenlijk uit? Twan en Bart  
lieten het zien. Na het intypen 
van www.sjottesjoel.nl ver-
scheen de Sjöttesjoël op het 
grote beeldscherm. Een echte 
school met gangen, lokalen, 
een kelder een zolder én een 
bijzondere speelplaats; een 
echte sjöttewei! Met de muis 
van de computer kunnen 
bezoekers de lokalen in. Het 
muzieklokaal, het feestlokaal, 

  Het ‘kernteam’ van de 
Sjöttesjoël bij de presen-
tatie tijdens de Limburgse 
Schuttersdag, v.l.n.r. Twan 
Stemkens, leerkracht en com-
mandant Neer, Ria Oomen, 
voorzitter SAS, Audrey van 
Gaans, leerkracht en marke-
tentster Brunssum, en Bart 
Hölscher, RTV-producent en 
schutter Baarlo. Foto: Luc Wolters
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Beslissing aan de 
Minister
Tijdens de Limburgse 
Schuttersdag in januari gaf 
president Jos Michels een over-
zicht van de actuele stand van 
zaken met betrekking tot de 
CWM. Op grond hiervan wer-
den alle schutters aanvankelijk 
geschaard onder de sport-
schutters en dreigden zij tot de 

KNSA te worden veroordeeld. 
Deze koepel heeft de schutters 
echter niets te bieden, terwijl 
deze verplichte aansluiting wel 
hoge administratieve kosten 
met zich zou meebrengen. 
Hoezeer Randstedelijk de 
regering en het kabinet gericht 
zijn, blijkt bijvoorbeeld al 
uit de status aparte die in de 
CWM is ingericht voor de 

Studentenweerbaarheids-
verenigingen, waarvan er 
maar een stuk of vijf in heel 
Nederland zijn, maar die apart 
benoemd worden in hun doen 
en laten. Zij kregen een uitzon-
deringspositie zonder eerst om 
een onderhoud met ministerie 
en ambtenaren te hoeven sme-
ken. De Nederlandse schut-
tersfederaties, in Limburg, 
Brabant en Gelderland, zijn 
in het geheel niet bij de voor-
bereiding van de plannen 
betrokken. Pas na het gereed 
komen van het concept werd 
hen duidelijk dat over hen 
beslist en besloten werd. De 
schuttersfederaties kwamen 

hiertegen in verzet, gesteund 
door de provinciale overheden. 
In onderling overleg kwamen 
de federaties met het ministe-
rie en de KNSA hier evenwel 
niet uit, zodat Minister van 
Justitie, dr. Ernst Hirsch Ballin, 
de Gordiaanse knoop moest 
doorhakken.

Kaliber 12 en 16
Minister Hirsch Ballin heeft in 
zijn afweging een uitzondering 
gemaakt voor de buksen met 
kaliber �2 of �6. Dit zijn pak-
weg de zware buksen, waarmee 
in Limburg geschoten wordt. 
Het was uitgerekend deze 
zware buks, die de Minister tij-

het kleedlokaal, het aardrijks-
kundelokaal en nog veel meer. 
Klik je op een TV dan ver-
schijnt er een filmpje en wil je 
het Belgische volkslied horen, 
klik dan op de radio in het 
aardrijkskundelokaal.

Spannend en keigaaf
De spannendste plekken zijn 

de zolder en de kelder. Daar 
kun je leren hoe je kogels 
maakt. Ook is er een biblio-
theek waarin alle informatie 
keurig op alfabet is gerang-
schikt. Echt keigaaf is het 
koningsvogel schieten op de 
speelplaats. Met een kanon 
zoveel mogelijk Juulkes afknal-
len. Jong en oud krijgt er geen 

genoeg van. Juulke de konings-
vogel is het symbool van de 
Sjöttesjoël. Alle jeugdleden 
ontvingen tijdens het OLS in 
Stramproy een prachtig speldje 
met een afbeelding van Juulke. 
Tijdens de schuttersdag kregen 
alle aanwezigen er ook een. Als 
symbool: de Sjöttesjoël dat zijn 
we immers allemaal samen!

School gaat open
De Sjöttesjoël is bijna klaar. 
Op 28 april is de opening. Om 
�5.00 uur in het Limburgs 
Museum in Venlo. Iedereen 
met een schuttershart is 
daarbij van harte welkom. 
De lesmappen, de kijkdozen, 
de stickers, de DVD met een 
impressie van het Limburgs 
schutterswezen en de stickers 
worden rond die datum ver-
spreid onder alle scholen én 
schutterijen in Nederlands 
en Belgisch Limburg. Aan de 
schutterijen is nu de schone 
taak de Sjöttesjoël te omar-
men en samen met de scholen 
aan de slag te gaan. Zo zal 
onze prachtige traditie ook 
bij de jonge Limburgers in de 
belangstelling blijven staan 

    Audrey van Gaans

Vergunninghouders bij de KNSA

Minister maakt uitzondering voor ‘Limburg’
DEN HAAG - De Circulaire Wapens en Munitie (CWM) 
heeft de gemoederen danig bezig gehouden. Er dreigde 
immers verplichte aansluiting bij de Koninklijke 
Nederlandse Schutters Associatie (KNSA), waarbij 
bovendien het voortbestaan van belangrijke tradities ter 
discussie stond. De beslissing was aan Minister Hirsch 
Ballin, die oordeelde dat een uitzondering voor de 
Limburgse zware buksen op z’n plaats was.
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dens zijn bezoek aan de CDA-
familiedag ‘Thuis in Limburg’ 
in zijn handen gedrukt kreeg, 
waarop hij zich liet ontvallen 
dat dit toch wel een zwaar en 
tamelijk onhandelbaar geweer 
was. Echter de ministeriële 
uitzondering geldt niet voor 
het schieten in het algemeen 
met deze buks, maar betreft 
enkel de introducéregeling. 
Deze regeling houdt in dat 
onderscheid wordt gemaakt 
tussen schutters en gasten of 
introducés. De schutters zijn 
in de ogen van de wetgever 
degenen die geregeld met het 
wapen schieten, derhalve lid 
moeten zijn van een schutterij 
of schietvereniging, bovendien 
lid moeten zijn van de KNSA 
en minimaal achttien keer per 
jaar met dit wapen oefenen. 
Alle anderen zijn introducés, 
die na legitimatie en het voe-
ren van een register maximaal 
drie keer per jaar als gast met 
het wapen mogen schieten, 
zonder verdere verplichtingen. 
Dit zou voor ons schutters 
problemen meebrengen voor 
de vaste schutters van het zes-
tal, maar ook voor evenemen-
ten als het koningsvogelschie-
ten of burgerschieten.

Schietmeesters bij de 
KNSA
Door de vrijstelling van de 
introducéregeling voor de 
buksen met de zware kalibers 
hoeven niet alle schutters zich 
aan te sluiten bij de KNSA, 
maar alleen de vergunning-
houders (lees: de schiet-
meesters). Zij moeten een 
Verklaring Omtrent Gedrag 
(VOG) aanvragen en zich ver-
plicht aansluiten bij de KNSA. 
Vervolgens kunnen onder 
toezicht van de schietmeesters 
andere personen (de ‘introdu-
cés’ en bij de Limburgse schut-
terijen dus ook veel schutters) 
vrij schieten. Dit houdt voor 
de Limburgse schutterijen in 
dat onze activiteiten, zoals 
het zestalschieten, maar ook 
het koningsvogelschieten en 
burgerkoningschieten gewoon 

doorgang kunnen vinden. 
Zelfs externe gezelschappen 
zouden we mogen blijven ont-
vangen – zo lijkt het - om te 
schieten, zoals verenigingen of 
bedrijven.

Uitstel tot 1 mei
Enige aanpassing voor de 
Limburgers is dat de vergun-
ninghouders zich dienen 
aan te sluiten bij de KNSA. 
Daarover zegt de minister 
dat de VOG nu niet nodig 
is, omdat bij de vergunning-
verlening door de politie al 
een strenge screening van de 
persoon heeft plaatsgevonden. 
De regeling, die eerder op � 
februari in zou gaan, wordt 
nu per � mei 2007 van kracht. 
Echter alle vergunningen die 
voor � mei 2007 worden aan-
gevraagd, moeten nog voor 
een heel jaar verleend worden 
(dan wel financieel gecom-
penseerd), zonder dat het 
KNSA-lidmaatschap overlegd 
dient te worden. Pas vanaf � 
mei dient bij het verlengen van 
de vergunning een bewijs van 
lidmaatschap van de KNSA 
overlegd te worden. Hoewel 

aanvankelijk onderzocht is of 
de drie Nederlandse schut-
tersfederaties een gezamenlijke 
koepel zouden kunnen vormen 
om zelf – net als de KNSA 
– licenties af te kunnen geven, 
is deze overweging door de 
ministeriële beschikking niet 
meer opportuun. Toch is het 
plan niet geheel van de baan. 
Er wordt namelijk onderzocht 
of een ‘apart statuut binnen 
de KNSA’ zin heeft, om er de 
schuttersbelangen te beharti-
gen.

Brabant en Gelderland
Voor de Brabanders en 
Gelderlanders zijn de drui-
ven zuur. Voor hen is geen 
uitzondering gemaakt van de 
genoemde introducéregeling, 
omdat zij met een meer gang-
baar wapen schieten, dat het 
risico van mogelijk crimineel 
gebruik behelst. Dit houdt 
in dat iedereen, die met hun 
geweer schiet, geregistreerd 
moet worden. Meer dan drie 
keer schieten houdt in dat een 
KNSA-licentie aangevraagd 
moet worden. Voor wedstrijd-
schutters met een eigen wapen 

zal dit weliswaar veel extra 
kosten met zich meebrengen, 
maar wellicht niet onoverko-
melijk zijn. Echter het kan de 
doodssteek beteken voor mas-
sale kermisactiviteiten in met 
name Gelderland, waar bij die 
gelegenheden een half dorp 
aan de schuttersfeesten en 
schietwedstrijden deelneemt. 
Het is dan ook bijzonder 
spijtig dat de Minister wel 
gekeken heeft naar de aard van 
het wapen, maar niet naar de 
aard van het gebruik ervan: 
namelijk door een schutterij 
met een historische en volks-
culturele achtergrond, die op 
bepaalde momenten in het 
kalenderjaar een grote rol van 
betekenis speelt in en voor de 
dorpsgemeenschap. Dat het 
schieten hiermee onlosma-
kelijk verbonden is, moge al 
duidelijk zijn door de naam: 
schutterijen.

    Luc Wolters

  Minister Hirsch Ballin nam tijdens de ‘Thuis in Limburg-dag’ de schuttersbuks ter hand en oordeelde dat 
het een zwaar en moeilijk hanteerbaar wapen was. Twan Stemkens voorziet hem van tekst en uitleg over 
het Limburgs schieten.                                                                                                         Foto: Luc Wolters



OLS Nederweert 2007: ‘Um’ neet te misse!
NEDERWEERT - Op 8 december heeft in het OLS 
CentrUM aan de Hulsenweg in Nederweert de ‘Kickoff ’ 
van de verschillende activiteiten in het kader van het 
Nederweerter OLS 2007 plaatsgevonden. Op 1 juli 2007 
vindt in Nederweert het OLS plaats. 

Tijdens deze ‘Kickoff ’ is 
het OLS CentrUM aan de 
Hulsenweg in Nederweert, 
beschikbaar gesteld door ETF, 
officieel in gebruik genomen. 
Na het welkomstwoord en 
een korte presentatie over 
de voortgang van de organi-
satie van het OLS door Bèr 
Moonen, voorzitter van de 
Stichting OLS Nederweert 
2007, werd het programma 
van het OLS bekend gemaakt. 
Vervolgens onthulden de 
heren Evers, burgemeester 
van Nederweert, Koppens, 
directeur ETF en Reijnders, 
voorzitter van organiserende 
schutterij Sint-Antonius (en 
vicevoorzitter van de Stichting 
OLS Nederweert 2007) het 
motto: ‘Um’ neet te misse!

Overzicht evenementen 
OLS 2007
In onderstaand overzicht treft 
u de tot nu toe geplande acti-
viteiten aan op weg naar het 
OLS 2007 op � juli a.s.:

08-�2-2006 Kickoff
08-02-2007  Loting volgorde 

optocht 
22-06-2007 Kinjer OLS
23-06-2007 Sponsor OLS
29-06-2007  Feestavond met 

Rowwen Hèze
30-06-2007 Eucharistieviering
0�-07-2007  Officiële opening 

OLS 2007
03-07-2007 Vrijwilligersavond
07-07-2007 Kavelen

‘Um’ neet te misse!
‘Um’ neet te misse, dat is het 
gloednieuwe motto van het 

OLS 2007. Een motto dat kort 
en krachtig is, ‘lekker bekt’, 
uitnodigend is en dat de lading 
goed dekt. L.E. Willems-
Brusselaars uit Weert, de 
winnaar van de uitgeschreven 
prijsvraag, kreeg vrijdagavond 
na de bekendmaking van het 
motto twee tribunekaarten en 
een lekkere fles wijn uitgereikt.

Het logo
Een logo met een lang verhaal 
om de symboliek te verklaren 
mist zijn doel. Wat de ontwer-
per, Henk Baetsen, het eerst 
opviel bij het OLS is de entree 
in de vorm van een kasteel-
poort. Dat heeft hij vertaald 
in een kleurrijk ‘heraldisch’ 
wapen waarbij de verschil-
lende elementen verder voor 
zich spreken. Ditmaal geen 
buksen en schietbomen die de 
boventoon voeren, maar een 
kleurige entree die als het ware 
uitnodigt om het OLS met de 
vele schutters in al zijn pracht 

en praal te bezoeken. Het gras 
met de loodproppen staat 
eigenlijk los van het logo. Het 
is, in combinatie met het logo, 
bedoeld als kapstok voor ver-
schillende te ontwerpen uitin-
gen. Wat overigens met een 
leuke knipoog ook weer heel 
goed aansluit op het motto. 
Een motto met een tig-dub-
bele bodem dat straks sterk 
werkt in verschillende andere 
promotiemiddelen. 

Stichting OLS Nederweert 
2007 
Postbus 2706
6030 AA Nederweert 
Hulsenweg �5
603� SP Nederweert
www.ols2007.nl
info@ols2007.nl

St.-Antonius 
Nederweert 
tijdens de 
ontvangst en 
huldiging in het 
Gouvernement 
in Maastricht. 
In hun mid-
den gouver-
neur Frissen, 
waarnemend 
burgemeester 
Vossen en stuur-
groepvoorzitter 
Moonen.
Foto: OLS 
2006 – Harry 
Hendrikx
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100-jarig Bestaansfeest Schuttersbond Juliana
BAARLO - De Schuttersbond ‘Juliana’ zal in het jaar 
2008 haar 100-jarig bestaansfeest gaan vieren en er is 
gekozen om dit te gaan doen met een internationaal 
Verbroederingsfeest, temeer omdat de bond Juliana 
altijd voorstander is geweest om verder buiten de 
provinciegrenzen te kijken.

Groots 
verbroederingsfeest
Ruim twee jaar geleden is 
er binnen het bondsbestuur 
gebrainstormd over hoe dit 
jubileum te vieren of om er 
wellicht geen aandacht aan 
te besteden. Maar degene die 
deze schuttersbond kent, weet 
inmiddels dat deze de zaken 
meestal groots aanpakt en zo 
zal ‘t nu ook geschieden. Alle 
verenigingen uit de bond zijn 
benaderd om zich kandidaat 
te stellen voor de organisatie 
van dit verbroederingsfeest, 
de kandidaten hielden een 
presentatie en uiteindelijk 

heeft de algemene vergadering 
de voorkeur gegeven aan de 
Bussen Schutten Neer, een ver-
eniging die rijke ervaring heeft 
met de organisatie van grote 
schuttersfeesten.

Grote deelname en tal 
van wedstrijden
Het ligt in de bedoeling om 
een verbroederingsfeest te gaan 
organiseren met een minimale 
deelname van 70 verenigingen. 
Bij de organisatie is gekozen 
voor een stichtingsvorm, 
bestaande uit een afvaardiging 
van de Bussen Schutten en van 
het bondsbestuur. Het wordt 

een driedaags evenement van 
vrijdag �8 tot en met zondag 
20 april 2008, waarbij de zon-
dag natuurlijk in het teken 
staat van het verbroederings-
feest met een optocht en alle 
wedstrijden in het kader van 
het schutters- en gildenwe-
zen. Ook is gekozen om alle 
schutters de mogelijkheid te 
bieden om te kunnen schie-
ten, hetgeen een meerwaarde 
vormt voor het schutters- en 
gildenwezen. Verenigingen die 
zich reeds willen aanmelden of 
informatie willen ontvangen, 
kunnen zich in contact stellen 
met de bondssecretaris van de 
Schuttersbond Juliana.

Jubileumboek
Ook zal ter gelegenheid van dit 
jubileumfeest een schitterend 
jubileumboek worden samen-

gesteld. Dit wordt een �20 
pagina tellend fullcolour jubi-
leumboek, waarbij alle aange-
sloten verenigingen diepgaand 
worden toegelicht. De heren 
Gé Arts en Bernie van Lierop 
zijn vanuit het bondsbestuur 
belast met de samenstelling 
van dit jubileumboek. Hierbij 
het vriendelijke verzoek, dat 
als er vanuit de schutterswe-
reld personen zijn, die teksten 
of leuke anekdotes hebben 
over deze schuttersbond, om 
deze door te geven aan de 
bondssecretaris. Ook perso-
nen, die foto’s hebben van of 
over deze bond, zijn van harte 
uitgenodigd om deze door te 
mailen via: Bvanlierop@home.
nl. Om het voor alle leden en 
buitenstaanders mogelijk te 
maken om het jubileumboek 
aan te schaffen, is er vanuit 

  Het bestuur van schuttersbond Juliana bij gelegenheid van het 75-jarig bestaan in 1984. V.l.n.r.: Joep Krijnen (St.-Jan Venray), voorzitter Ad van 
der Vleuten (St.-Jan Grubbenvorst), erebestuursleden Graad Linssen (St.-Martinus Maasbree) en Fr. Litjens (St.-Leonardus Panningen), secreta-
ris drs. Louis Litjens (kon. St.-Lambertus Helden), beschermvrouwe mw. Hanna Haffmans-Gielen (kon. St.-Lambertus Helden), vice-voorzitter 
Louis Bouten (kon. St.-Lambertus Helden), Cor Smeets (St.-Urbanus Belfeld), erebestuursleden Thei Reinders (St.-Hubertus Kessel) en Th. van 
Oyen (St.-Martinus Tegelen), penningmeester Had Verhorstert (St.-Sebastianus Sevenum) en S. Peeters (St.-Leonardus Panningen).
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  Bondskoningschieten tijdens bestaansfeest in 1984: v.l.n.r. de koning van St.-Martinus Tegelen, de koning 
van St.-Urbanus Belfeld, koning Manders (met hoge hoed) van St.-Martinus Maasbree, staande ach-
ter koning Wiet Driessen van St.-Hubertus Beringe, die tegen de zon in kijkt, de koning van de Bussen 
Schutten St.-Martinus Neer, optekenaar en lid van het jubileumcomité Th. (Tom) Rutten van St.-Jan 
Grubbenvorst en rechts de koning van St.-Thomas van Aquino Blerick.

  Schutterij St.-Martinus Maasbree, circa 1940. vooraan aan de bestuurstafel v.l.n.r. Piet Wijnen met sabel, 
Jan Vaessen (Köster), de drie leden met sjerp Sjang Linssen, koning Piet Wijnen (Hover Piet) en Handrie 
Vaessen (Kösters Handrie), Drees Peters (Sakskes Drees), ene Kooymans die als NSB-politie beschreven 
wordt en officier Frans Werts. Beschrijving naar: jubileumboek Schutterij Sint Martinus Maasbree 1886-
1986, p. 10.

het bondsbestuur gekozen om 
een extreem lage verkoopprijs 
te hanteren van € �0,00 per 
boek.

Stichting
De organiserende vereniging, 
de Bussen Schutten Neer 
en het bondsbestuur van de 
schuttersbond Juliana heb-
ben voor dit bestaansfeest 
gekozen voor de vorming van 
een stichting, welke door het 
leven zal gaan als ‘Stichting 
�00 jaar schuttersbond Juliana’. 
Zitting in dit bestuur hebben 
Wim Peulen (voorzitter), Lei 
Pouls en Theo Peulen (namens 
de organiserende vereniging 
Bussen Schutten Neer) en 
Louis Litjens en Bernie van 
Lierop namens het bondsbe-
stuur van de schuttersbond 
Juliana. 
Aanvraag- en/of deelname-
formulieren voor het jubile-
umschuttersfeest zijn verkrijg-
baar bij de bondssecretaris, 
Bernie van Lierop, via e-mail: 
Bvanlierop@home.nl



Buksmeesterscursus
BAEXEM - Na het succes van de cursus buksmeester 
einde 2005 en voorjaar 2006, is in het najaar van 
2006 een derde cursus georganiseerd. Deze derde 
buksmeesterscursus, die door de OLS-Federatie werd 
georganiseerd, heeft de volgende groep geslaagden 
opgeleverd:

Wiel Beeren Kon. St.-Lambertus Helden
Peter van Bergen St.-Urbanus Grashoek
Charles Beurskens HH. Antonius & Petrus Baarlo
Giel Blom St.-Maternus Wijlre
Harald Bogie St.-Joris St.-Joost
Frans Brouwer St.-Andreas Maasbracht
Henk Burgers St.-Willibrordus Obbicht
Henk Derksen St.-Sebastianus Heel
Rinus Graef St.-Martinus Horn
Minne Grit St.-Sebastianus Heerlen
Frans Kampkes St.-Gertrudis Amstenrade
Wiel Kivits St.-Sebastianus Neer
Jan Knoops St.-Martinus Horn
Nico Konings St.-Salvius Limbricht
Wim Kranen Kon. St.-Lambertus Helden
Mathieu Kurvers St.-Willibrordus Obbicht
Rien van de Maat Kon. St.-Lambertus Oirsbeek
Jo Maessen St.-Michaël Brachterbeek
Aart Oenen St.-Thomas van Aquino Blerick
Michel Poels St.-Paulus Roggel
Sjef Ramakers St.-Maternus Wijlre

Sander Rooyakkers St.-Gregorius Illikhoven
Eduard Rouwet St.-Sebastianus Mheer
Peter Schreurs St.-Gregorius Illikhoven
Hans Tulkens St.-Nicolaas Meijel
Huub Vandewall St.-Sebastianus Mheer
Huub Verheijen St.-Willibrordus Obbicht
Ger Versleijen St.-Jan Grubbenvorst
Rob Verstappen St.-Sebastianus Heel
Roy Wagemans St.-Sebastianus Neer
Peter Wetzels St.-Salvius Limbricht
Roel Wijnhoven St.-Jan Grubbenvorst
Piet Wolters St.-Michaël Brachterbeek

Inmiddels loopt van eind februari tot begin april de vierde cur-
sus, waarvoor maximaal veertig personen worden toegelaten. De 
kosten voor de cursus buksmeester bedragen € �45,- per per-
soon. Hierbij zijn inbegrepen: de cursuskosten, lunches en het 
speldje voor de geslaagde buksmeester.

De derde groep die de buksmeesterscursus met succes heeft afgerond. 
Vooraan zit het Federatiebestuur.                             Foto: Michaël Bongers
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Stichting Limburgs Schutterij Museum
Het actuele secretariaatsadres - van secretaris Gerard Engels -
luidt als volgt: 
Beukenstraat �9
NL-593� KE  Tegelen
tel.: +3�-77-3733942
Fax: +3�-84-7509948
e-mail: info@schutterijmuseum 
internet: www.schutterijmuseum.nl



Orde van de Rode Leeuw
STRAMPROY - Onderstaande personen werden op 
zondag 21 januari 2007 opgenomen binnen de Edele 
Eedbroederschap van de Souvereine Orde van de Rode 
Leeuw van Limburg en de Heilige Sebastianus als 
Schutbroeder of bevorderd tot Officier.

Nieuwe Schutbroeders (nrs. 353-368):
•  Jan Maria Peter Gerardus Beckers (�945), Kon. Schutterij St.-

Sebastianus Heerlerheide
•  Jacobus Wilhelmus v.d. Beuken (�936), Schutterij St.-Hubertus 

Beringe
•  Johannus Jabobus Hubertus Creemers (�933), Schutterij St.-

Antonius Stramproy
•  Jacobus Johannes Peter Geurts (�944), Schutterij HH. Antonius 

& Petrus Baarlo
•  Nicolaas Gabriël de Jonge (�949), Schutterij Wilhelmina 

Hingen
•  Joseph Gerardus van Laar (�934), Schutterij St.-Sebastianus 

Margraten
•  Emile Maria Jozef Loo (�940), Schutterij St.-Brigida Noorbeek
•  Joannes Gerardus Hubertus Mans (�953), Schutterij St.-

Urbanus Montfort
•  Hendrikus Aldegonda Martinus van Melick (�947), Schutterij 

St.-Andreas Melick 
•  Gerard Johannes Pinxten (�945), Schutterij St.-Sebastiaan 

Grote Brogel
•  Wilhelmus Schrijen (�939), Kon. Schutterij St.-Sebastianus 

Voerendaal

•  Henricus Theodorus Gerardus Sleven (�954), Schutterij St.-
Jacobus Hunsel

•  Gerardus Johannes Leonardus Stax (�926), Schutterij St.-Lucia 
Horst

•  Peter Johannes Josephus Maria Strijbos (�953), Schutterij St.-
Oda Boshoven-Weert

•  Johannes Stephanus Vissers (�95�), Schutterij St.-Petrus Roggel
•  Franciscus Martinus Mechtildis Vonken (�95�), Schutterij Het 

Heilig Kruis Grevenbicht

Bevorderd van Schutbroeder tot Officier:
•  Charles José Pierre Brassée (�945), Schutterij St.-Joseph 

Waubach
•  Frans Baumans (�934), Schutterij St.-Joseph Vijlen
•  Leonardus Hubertus Bernardus Wijnands (�93�), Jurylid Bond 

St.-Gerardus Amstenrade

Bevorderd tot Officier en opgenomen in het 
Kapittel:
•  Jacobus Emil Wilhelmus Gorissen (�94�), Kon. Schutterij St.-

Sebastianus Voerendaal
Hij vertegenwoordigt in het Kapittel de schuttersbonden 
RKZLSB, St.-Gerardus en Berg & Dal.

   De Kanselier / Zegelbewaarder, 
Jac van der Vorst
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De investituur van de Orde van 
de Rode Leeuw op 21 januari 
2007 in de kerk te Stramproy.
Foto: Bert Craenen, Sint-Hubertus 

Beringe
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Europese Schuttersplannen

EGS onder leiding van Prins Van Merode
MERODE – In de fraaie entourage van kasteel 
Merode (D.) vergaderde het bestuur van de Europese 
Gemeenschap van historische Schuttersgilden (EGS), 
dat veel nieuws had. In een gesprek met president prins 
Charles-Louis van Merode, algemeen secretaris Lothar 
Heupts en persverantwoordelijke Horst Thoren werden 
de plannen voor de toekomst toegelicht.

Wisselingen in het 
bestuur
Begin november vergaderde 
de EGS voor ’t eerst in haar 
nieuwe samenstelling: prins 
Charles-Louis van Merode 
is de nieuwe president. Ook 
de vice-president is nog 
maar net ‘in het zadel’. Dit 
is L.G.F.M. (Loek) Swinkels 
uit het Brabantse Lieshout 
en telg uit de plaatselijke 
brouwersfamilie, die de in 
2005 overleden vice-president 
drs. Frans Wolters, presi-
dent van de Oud-Limburgse 
Schuttersfederatie, opvolgde. 
Hij werd in september 2005 
tot lid van het EGS-bestuur en 

als vice-president gekozen. 

Van Merode
Prins Charles-Louis van 
Merode volgt graaf Juan t’ 
Kint de Roodenbeeke op, uit 
het Belgische Deinze, die de 
functie van president dertien 
jaar vervuld heeft. De graaf, 
die inmiddels 73 jaar oud is, 
liet in 2005 al weten dat hij 
het stokje graag aan een jonger 
persoon zou overdragen. Prins 
Van Merode (geboren �948 te 
Brussel), die met zijn 58 jaar 
aanmerkelijk jonger is, werd 
bereid gevonden leiding te 
gaan geven aan de Europese 
schutters. Van Merode stamt 

uit een hoogadellijke familie, 
die zich hoofdzakelijk in België 
en Duitsland vertakt heeft. 
Het kasteel Westerloo (B.) is 
Merode’s bezit, maar evenzeer 
het kasteel Merode te Merode, 
zetel van de familie. Het is 
gelegen nabij Langerwehe, 
vlakbij Aken. En in deze plaats 
zijn we terug in de drielan-
denregio, die voor ’t eerst het 
initiatief nam om met schut-
ters op internationaal, later 
Europees niveau van start 
te gaan. Het eerste Europese 
Schutterstreffen vond in �975 
in Aken plaats.

Op naar Zweden
Het programma voor 2007 is 
in grote lijnen bekend. De EGS 
houdt tweemaal per jaar een 
conferentie met het volledige 
bestuur. Dit vindt plaats op 
wisselende locaties door heel 
het Europese schuttersland. 

De vergaderdagen worden 
gecombineerd met culturele 
uitstapjes en met een Heilige 
Mis, waarbij de investituur 
plaatsvindt van de Ridderorde 
van St.-Sebastianus. In april 
vindt de voorjaarsconferentie 
plaats in Peine, in de buurt van 
Hannover. In deze omgeving 
zijn wel veel schutterijen, maar 

  Prins Charles-Louis van 
Merode is de nieuwe pre-
sident van de Europese 
Gemeenschap van historische 
Schuttersgilden.

Foto: Luc Wolters

 

  De weduwe van wijlen Europees schutterskoning 
2003 Roman Rybacki werd geëerd.

  Prins Van Merode speldt tijdens de 
Investituurmis de St.-Sebastiaanmedailles op.

  Aartshertog Otto von Habsburg is de bescherm-
heer van de Europese schutters.
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die zijn lang nog niet allemaal 
aan de EGS verbonden. Een 
missiegebied dus. Peine heeft 
zich overigens kandidaat 
gesteld voor het Europees 
Schutterstreffen in 20�5, maar 
dan kijken we al erg ver voor-
uit. In het najaar wordt vervol-
gens de conferentie gehouden 
in Zweden. Hiermee wordt 
voor ’t eerst Scandinavië aan-
gedaan. In Zweden heeft een 
kleine enclave met schutterijen 
zich aangesloten bij de EGS 
en dit betekent dus ook dat 
het land een keer wordt opge-
nomen in het reislustige pro-
gramma van het EGS-bestuur.

Krakau en Maria-Laach
Als extra activiteiten voor het 
jaar 2007 heeft het bestuur van 
de EGS – voor ’t eerst – het 
beschermheerschap op zich 
genomen van het 750-jarig 
jubileumfeest van de schut-
terij van Krakau. De Polen 
zijn hartstochtelijke schutters, 
hetgeen al eerder bleek uit het 
Europees Schutterstreffen in 
Krakau zelf in �998. Van 6 tot 
�0 juni 2007 viert de ‘Bractwo 
Kurkowe Krakow’ haar jubi-
leum. Dan is er nog een bene-
fietconcert voor Maria-Laach 
gepland op 25 november. 
Dit is een zeer beduidende 
Benediktijnerabdij in de Eifel, 
ten noorden van Koblenz, 
gesticht in �093. De abdijkerk 
van dit klooster werd 850 jaar 
geleden in ��56 ingewijd door 
de aartsbisschop van Trier. Tot 
slot zijn er plannen voor een 
Rome-bedevaart.

Rome-bedevaart
De EGS is voornemens om 
in november 2007 een reis 
naar Rome te ondernemen. 
De Heilige Stad kent naar ver-
luidt niet zo’n optochttraditie. 
Vandaar dat de Romeinen zeer 
enthousiast waren toen recent 
een dertigtal muziekkorpsen 
door de Italiaanse hoofd-
stad trokken. Luid applaus 
weerklonk en een veelvuldig 
‘gracie’ viel de muzikanten ten 
deel. Dit beeld staat ook de 

Europese schutters voor ogen 
als ze van 3 tot 8 november 
2007 Rome willen bezoeken. 
Een van de hoogtepunten 
moet een optocht door de stad 
worden, waaraan naar ver-
wachting wellicht 2.000 schut-
ters uit heel Europa deel zullen 
nemen. De schutters laten 
zich vergezellen door ettelijke 
muziekkorpsen. Ander hoog-
tepunt zou natuurlijk een Mis 
in de Sint-Pieter met de paus 
Benedictus XVI zijn. EGS-
secretaris Lothar Heupts sprak 
in verband met de geplande 
schuttersoptocht zelfs van een 
heuse ‘Benedictus-Parade’.

Geen subsidie meer
Gedurende enige jaren heeft 
de EGS een Europese subsidie 
voor hun grensoverschrijdend 
werk mogen ontvangen. Dit 
jaar greep men naast de goed-
gevulde ruif. Werken met tol-
ken bleek daarom bijvoorbeeld 
helaas financieel niet meer 
mogelijk. Terwijl een aantal 
jaren geleden nog goede inter-
nationale vergaderingen van 
het uit heel Europa komende 
bestuur mogelijk waren, die 
synchroon vertaald werden om 
het Duits, Engels, Nederlands, 
Frans en Pools in een goed 
begrijpelijke structuur te vat-
ten. Helaas heeft het Europees 
Parlement, dat eerder koos 
voor de volkscultuur, er niets 
meer over te zeggen, maar is 

deze beslissing overgeheveld 
naar de Europese commissie, 
die kiest voor de elitecultuur.

Europese schutters
Dat de EGS evenwel Europees 
van opzet is, kan niemand 
ontkennen. Er zijn immers 
schutterijen uit onder meer 
Nederland, België, Duitsland, 
Noord-Frankrijk, Oostenrijk, 
Italië, Scandinavië en Polen bij 
aangesloten: heel Noord-west 
Europa dus. Het betreft in 
totaal circa 3.000 verenigingen, 
hoewel die niet allemaal even 
betrokken zijn bij de EGS of 
het Europees Schutterstreffen 
bezoeken. Met dit aantal 
verenigingen en hun achter-
ban pretendeert de EGS een 
schuttersbevolkingsgroep van 

6 miljoen mensen te vertegen-
woordigen, hoewel men direct 
het verschil erkent tussen 
degenen die zich wel en dege-
nen die zich niet betrokken 
voelen bij het schutterswezen 
op Europees niveau. Voor 
sommigen vormen de eigen 
dorpsgrenzen of regiogrenzen 
een halt. Desondanks staan er 
nog uitbreidingen op stapel of 
ze zijn recent gerealiseerd, zols 
in Zweden of Kroatië, de Sankt 
Knutsgilden in Denemarken, 
700 schuttersgilden in het 
Duitse Schleswig-Holstein 
en de alliantie van histori-
sche legereenheden van het 
Kroatische leger.

   Luc Wolters

  Het kasteel Merode werd een aantal jaren geleden zwaar getroffen 
door brand en staat momenteel in de restauratiesteigers. 

 

  De onoverdekte zittribune bij het EST 2006 te Bernheze bood plaats aan onder meer de commissaris van 
de Koningin, prins Van Merode en het EGS-presidium, de Europese schutterskoning en –prins en vele 
genodigden en sponsors.
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Grootse EGS pelgrimage naar Rome
ROME - Begin november 2007 vindt een grote 
Romebedevaart plaats. Hiertoe is besloten door de 
Europese Gemeenschap van Historische Schuttersgilden 
(EGS). Er is een gezamenlijk programma van 3 tot en 
met 7 november samengesteld. Echter elke groep kan de 
reis voor een deel zelf invullen, bijvoorbeeld door eigen 
bezichtigingen, maar ook door eerder te arriveren of 
later te vertrekken en zich aldus een eigen programma 
creëren. Het gezamenlijke programma (onder 
voorbehoud) ziet er als volgt uit: 

Vrijdag 2 november
Aankomst en het onderbren-
gen in hotels te Rome. Laat in 
de middag is er een bespreking 
van commandanten en leiders 
met de organisatoren van de 
Benedictusparade.

Zaterdag 3 november
9:30 u.  Verzamelen op de 
Piazza del S. Ufficio (voor 
de audiëntiehal). Optocht 
naar het Sint-Pietersplein en 
intocht in de Sint-Pieter.
10:00 u.  Gezamenlijke 
Eucharistieviering in de Sint-
Pieter, muzikaal ondersteund 
door de aanwezige muziekge-
zelschappen en met deelname 
van alle aanwezige schutters.  
12:00 u. Buitengewone audi-
entie (?) met de Paus (de 
beslissing hierover valt in 
januari).
14:00 u. Muzikaal concert 
door muziekkorpsen op de 
Piazza del Popolo.
14:30 u. Opstellen voor de 
optocht.

15:00 u. Grote Benedictus-
parade 2007. Start op de 
Piazza del Popolo, via de Ponte 
Margherita, naar Castel S. 
Angelo, waar de fakkels ver-
deeld worden en verder over 
de Via della Conciliazione naar 
het Sint-Pietersplein, waar 
voorbij gemarcheerd wordt 
ter hoogte van het Palazzo 
Cardinal Cesi. Dan rechts op 
het Sint-Pietersplein opstellen 
voor bijzonder defilé. Hierna 
knallend vuurwerk vanuit 
Gianocolo.

Zondag 4 november
10:30 u. Samenkomst op de 
Piazza del S. Ufficio. Optocht 
naar het Sint-Pietersplein.
11:15 u. Aldaar muzikaal 
programma door de participe-
rende korpsen.
12:00 u. Deelname aan het 
pauselijke Angelusgebed.

Maandag 5 november
Mocht op zaterdag de audiën-
tie niet kunnen plaatsvinden, 
dan is het alternatief hier-
voor deze maandagmorgen. 
Anders kan de maandag door 
de afzonderlijke groepen vrij 
ingevuld worden voor bezich-
tigingen etc.
’s Namiddags: uitzonder-
lijk programma voor de 
meegereisde leden van de 
‘Ridderorde van de Heilige 
Sebastianus in Europa’; gasten 
zijn hierbij van harte welkom.
15:00 u. Gespreksronde in der 
Universiteit van het Legioen 

van Christus in 
Rome.
19:00 
u. Feestelijke 
eucharistievie-
ring in de uni-
versiteitskerk.

Dindag 6 
november
’s Morgens ter 
vrije invulling.
15:00 u. Gemeenschappelijke 
H. Mis in de kerk Sta.-Maria 
Maggiore met plechtige inves-
tituur van de ‘Ridderorde 
van de Heilige Sebastianus in 
Europa’. 

Woensdag 7 november
’s Morgens mogelijke deelna-
me aan de algemene audiëntie 
van de Paus. Anders een zelf 
te bepalen programma met 
bezichtiging door de afzonder-
lijke groepen.

Als extra mogelijkheden voor 
bezichtigingen kunnen naast 
het gebruikelijke maar zeer 
uitgebreide aanbod in Rome 
nog de volgende highlights 
toegevoegd worden: de opgra-
ving van de Romeinse haven 
in Ostia of het bekijken van 
het Paleis van Lateranen.

Weekend of week
Buiten het bovenvermelde 
gezamenlijke programma 
wordt er ook een compact 
programma aangeboden (bij-
voorbeeld voor muziekkorp-
sen, maar ook voor schutters) 
voor degenen die enkel in het 
weekend in Rome kunnen zijn. 
De twee aangeboden opties:
a. Weekend programma: 3 
dagen/2 nachten, van vrij. 2 
t/m zon. 4 november. 
b. Volledige EGS-schuttersreis: 
6 dagen/5 nachten, van vrij. 2 
t/m woe. 7 november.

Reisaanbod  
Er is een georganiseerd reis-
aanbod via ‘Courtial Reisen/
Elz’.
Voor groepen met mini-
maal 26 deelnemers of voor 
individuelen die in groepen 
van 26 worden ingedeeld. 
Onderkomen in Rome zelf, 
eenvoudige goede hotels, 
familiekamers 3 à 4 pp. 
Overnachting en ontbijt. 
Vliegreis met start en aan-
komst in Duitsland. Vluchten 
vanaf Düsseldorf of Frankfurt 
am Main, transfer van/naar 
hotel en vast programma.
a. Weekend: 2.�� t/m 4.�� 
vanaf € 225,- p.p. (excl. kosten 
vlucht of trein).
b. EGS-schuttersreis: 2.�� t/m 
7.�� vanaf € 520,- p.p. (excl. 
kosten vlucht of trein).

Regelt u zelf de volledige reis 
(en plaatselijke transfers), dan 
geldt voor groepen van mini-
maal 26 personen met deel-
name aan programma:
a. Weekend: 2.�� t/m 4.�� 
vanaf € �25,00 p.p. (groepen 
met een eigen bus worden 
ondergebracht in 2-3 sterren-
hotels, circa 30 km. buiten de 
stad).
b. EGS-schuttersreis: 2.��. t/m 
07.�� vanaf € 425,00 p.p.
 
Variatie is mogelijk: eerder 
arriveren, later vertrekken. U 
kunt dit aanvragen en regelen 
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met:
Courtial International in 
Rome
Via S. Paolo VI, nr. 29
I - 00�93 ROMA
Tel.: 0039-066832293
Fax: 0039-0668308568   
E-mail: chini@courtial-inter-
national.it
Internet:  www.courtial-italy.
com 

Algemeen:
Bevestigt u aub uw deelname 
bij de algemene secretaris van 
de EGS (zie hieronder), zodat 
de organisatie een overzicht 
heeft van het aantal deelne-
mers. Voor alle deelnemers 
geldt een bijdrage van € 30,-. 
Hiervan worden bijzondere 
kosten zoals vergunningen 
voor optochten, de inrichting 
van zitplaatsen in de basilie-
ken, bloemen op de altaren 
etc. voldaan. Tevens ontvangt 
iedere deelnemer een herin-
neringsmedaille (die als bewijs 
van betaling geldt). Reist u 
via Courtial, dan worden deze 
kosten ingehouden, anders 
moet u ze voldoen op een 
rekening van de EGS. 

Europese Gemeenschap van 
Historische Schuttersgilden
P/a Algemeen secretaris Lothar 
Heupts
Landstraße 29
D - 4�8�2 Erkelenz-Holzweiler
Tel.: 0049-02�6448099
E-mail: generalsekretaer@egs-
schuetzen.com 
Voor nadere informatie, aan-
vullingen en wijzigingen, zie: 
www.e-g-s.eu

Borstbeeld voor Frans Wolters
BLERICK - Het is alweer twee jaar geleden, 9 februari 
2005, dat wij opgeschikt werden door het plotselinge 
overlijden van OLS-president Frans Wolters. Vaak 
spreken wij nog over Frans en op allerlei manieren 
proberen we herinneringen aan hem levend te houden. 
Zo ook werd het idee geboren om een borstbeeld van 
Frans te laten maken en dit op een prominente plek in 
Blerick zijn plaats te geven. Misschien in het nieuwe 
cultureel centrum ‘De Staay’.

De initiatiefnemers, Jan 
Berden, Michel Reijnen en 
Steph Oomen, stelden wel 
enkele voorwaarden waaraan 
dit project zou moeten 
voldoen. Één ervan 
was dat het borst-
beeld grote gelijkenis 
moest hebben met 
de persoon Frans 
Wolters. Als uitgangpunt 
werd een van de laatste 
foto’s van Frans genomen. 
Aan het kunstenaarsechtpaar 
Jean en Marianne Bremers uit 
Helvoirt bij ’s-Hertogenbosch, 
dat gespecialiseerd is in het 
maken van borstbeelden, 
werd gevraagd een ontwerp te 

maken. De twee kunste-
naars, die bekend zijn om 
hun gelijkende beelden, 
maar ook veel andere 
werken maken, hebben 
inmiddels een wassen-
beeld vervaardigd. Dit 
werd op 30 december j.l. 
aan familie en vrienden 
getoond om zodoende de 
mening van eenieder te 
vernemen, zodat er nog 
eventuele wijzigingen 
aangebracht zouden kun-
nen wor-
den. 

Dit was een unieke gebeurte-
nis, die in de lunchroom van 
Berden Mode en Wonen in 
Blerick plaatsvond. Natuurlijk 
kost een dergelijk kunstwerk 
geld. De initiatiefnemers 
hopen met hulp van sponso-
ren en vrienden het benodigde 
bedrag bij elkaar te krijgen. 

Naar aanleiding van dit ini-
tiatief is het idee ontstaan 
een tweede afgietsel van dit 
borstbeeld te maken speciaal 
voor het Limburgs Schutterij 
Museum in Steyl, om de 
betrokkenheid van Frans met 
het schutterswezen te tonen. 
Dit kan uiteraard alleen indien 
de financiën het toestaan 
uiteraard. De kosten bedragen 
circa 4.000 euro. Wilt u contri-
bueren aan dit bijzondere ini-
tiatief ter ere van wijlen OLS-
president Wolters, stort u dan 
a.u.b. uw bijdrage op reke-

ning nummer �0.77.2�.260 
t.n.v. Berden Meubelen 
Blerick, onder vermelding 
van: ‘Beeld Frans Wolters’. 
Hartelijk dank alvast voor 

uw bijdrage! 

  Een recente foto van Frans Wolters 
– hier als wethouder te Venlo – diende 
als uitgangspunt voor het borstbeeld.

 

  Het wassen ontwerp werd vervaardigd om vrienden en kennissen de 
gelegenheid te geven om aanwijzingen te geven voor het vervolmaken 
van het bronzen beeld.
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De schutterij gaat kamperen

Een alternatief gebruik van de sjöttewei
NUNHEM – De jeugd binnen de schutterij staat de 
laatste tijd regelmatig in de belangstelling. De site 
van de Sjöttesjoel (www.sjottesjoel.nl) is op het OLS 
in Stramproy van start gegaan. Op de Schuttersdag 
in Baexem werd hier aandacht aan besteed, maar ook 
de krant wijdde er een artikel aan. Doel van al deze 
inspanningen is om de jeugd bekend te doen blijven 
of maken met de schutterij. En dat lukt. Maar weet de 
jeugd eenmaal de weg naar de schutterij te vinden, dan 
is het zaak om ze er blijvend bij te betrekken. Dus niet 
alleen vinden, maar ook ‘binden’. Hoe dat onder meer 
zou kunnen, wordt beschreven in het volgende verslag 
van een niet alledaagse activiteit, die in augustus 2006 
plaatsvond.

Sjötte-Jeugd-Kamp
Schutterij St.-Sebastianus uit 
Neer is een vereniging, die 
zich gelukkig mag prijzen met 
een groot aantal jeugdleden. 
Binnen de drumband volgen 
zij hun opleiding tot tamboer 
of klaroenblazer. Vaak is in het 
begin van hun lidmaatschap 
de enige activiteit waar zij 
aan deelnemen het wekelijkse 
instructie- en/of repetitiemo-
ment. Om toch hun betrok-
kenheid bij de schutterij te 
behouden en te vergroten, 

werd een aantal jaren geleden 
door de muziekcommissie 
besloten om een Sjötte-Jeugd-
Kamp te gaan opzetten, bin-
nen de vereniging ondertussen 
beter bekend als het SJK. Het 
betreft een weekend van vrij-
dagavond tot  zondagmiddag, 
ergens op het einde van de 
zomervakantie. De kampplaats 
is aan de rand van het natuur-
gebied het Leudal, in de wei 
van Zeilsterhof in Nunhem, de 
boerderijwoning van een lid.

‘Samen doen’
Op vrijdagavond werd er 
verzameld bij het clublo-
kaal, waarna de hele groep 
zich per fiets naar Nunhem 
begaf. Een afstand van zo’n 3 
km. Natuurlijk werden eerst 
de slaapplaatsen ingericht. 
Werd er in het eerste jaar nog 
geslapen in de schuur, het 
afgelopen jaar stonden in de 
wei tenten met veldbedjes. 
Vervolgens werd de jeugd aan 
het werk gezet om brandhout 
te gaan verzamelen. Terwijl 
een paar kinderen zich daarna 
bezig hielden met blokvoetbal-
len, vermaakte een enkeling 
zich voor de laatste keer nog 

met zijn gameboy of mp3-
speler. Afgesproken werd 
namelijk dat gedurende de rest 
van het kamp deze voorwer-
pen en telefoons ingeleverd 
moesten zijn. (Opmerking van 
een jeugdlid: ‘Jullie mogen er 
best op spelen, als jullie maar 
niet saven.’) Tenslotte ga je als 
groep op kamp en daarom zijn 
al deze zaken voor individueel 
vermaak niet nodig. Hoewel 
al eens gedacht wordt dat de 
jeugd niet meer zonder deze 
apparaatjes kan, bleek het 
tegendeel waar. Het aanbieden 
van activiteiten waarin het 
accent ligt op ‘samen doen’, 
wordt door de hedendaagse 

jeugd als geweldig ervaren. 
Een zeer positieve constatering 
voor een vereniging. Tenslotte 
moet vooral een schutterij het 
van dit gegeven hebben. 

Kampvuur en 
spokentocht
Een ander uitgangspunt was 
om de jeugdleden zoveel 
mogelijk zelf te laten doen. 
Maak ze verantwoordelijk voor 
hun eigen handelen en alles   Sjötte Jeugd Kamp: ‘tableau de la troupe’.

  Niets gezelliger dan samen  
frikadellen roosteren.
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wat ze doen is opeens zinvol 
en belangrijk voor ze. Dus 
gaan ze ervoor. Als voorbeeld 
mag dienen de hoeveelheid 
brandhout die verzameld werd 
voor het kampvuur. Nodig 
om ’s avonds de frikadellen 
en hamburgers te braden. 
Op deze manier je eigen eten 
klaarmaken is toch al span-
nend en niet alledaags. Na 
afloop van deze ‘western’-
maaltijd volgde, onder bege-
leiding, de spokentocht door 
het Leudal. Natuurlijk was nie-
mand echt bang en werden er 
geen traumabezorgende acties 
voorgeschoteld, opvallend was 
wel hoe dicht de groepjes bij 
elkaar bleven. Zonder zaklam-
pen, maar met des te meer 
praatjes. Na afloop werden bij 
het kampvuur dan ook sterke 

verhalen aan elkaar verteld die 
men toch echt beleefd scheen 
te hebben. Om middernacht 
was het bedtijd, het duurde 
echter tot ver in de nacht 
voordat het ook daadwerkelijk 
stil was.

Schietprestaties
Op zaterdag werd de morgen, 
na het ontbijt en zelf afwassen, 
begonnen met windbuksschie-
ten. Na een eerste kennisma-
king hiermee werd vertrokken 
naar het zwembad in Haelen. 
Na terugkomst werd er soep 
met pannenkoek geserveerd, 
waarna de jeugd weer aan de 
slag ging met schieten. De 
training en uitleg tijdens de 
morgen bleken niet voor niets 
te zijn geweest. Ballonnen, 
blikjes, doosjes, maar ook 
echte bölkes moesten het ont-
gelden. Door twaalf leden wer-
den zo’n �.000 kogeltjes met 

vier buksen 
verschoten. 
Het gegeven 
dat ballon-
nen over een 
afstand van 
vijftig meter 
nog goed 
geraakt werden, biedt hoop 
voor de toekomst (twaalftal op 
het OLS in 2020?). Of ze dan 
tijdens de schietpauze ook fris-
drank met negerzoenen zullen 
nuttigen, dan wel pils met zult, 
zal dan moeten blijken. 

Moe en voldaan
Schieten maakt hongerig. Te 
voet ging men naar Roggel, 
waar de frituur werd bezocht. 
Terug in de wei werd de 
avond doorgebracht bij het 
kampvuur. Met elkaar praten, 
opscheppen over hun schiet-
prestaties en gezellig samen 
cola drinkend, veel verschillen 
met volwassen schutters waren 
niet te vinden. Het lang slapen 
was de eerste nacht niet echt 
gelukt. Dit resulteerde nu in 
een bedtijd die aanzienlijk 
vroeger was. De nachtrust 
werd echte rust. ’s Morgens 
om acht uur zat de hele club 
weer aan het ontbijt. Na geza-
menlijk opruimen werden 
er nog enkele kleine spellen 
gedaan, waarna om half twaalf 
de terugreis naar Neer werd 
ondernomen. Moe arriveerden 
de deelnemers bij het clubge-
bouw, waar ze werden opge-
haald door hun ouders. Het 
mag duidelijk zijn dat die zon-

dag de jeugdleden erg vroeg in 
bed lagen.

Niet op vakantie
Veel kosten heeft dit weekend 
voor de vereniging niet mee-
gebracht. Via sponsoring en 
enkele acties met een klein 
inleggeld (raden wie koning 
wordt of tijdens de heenreis 
naar het OLS in de bus laten 
raden met hoeveel leden we de 
optocht lopen) werd alles gefi-
nancierd. De gehele organisatie 
lag bij de D-graof: het ‘zestal’ 
van de schutterij waar zo’n 
tien schutters deel van uitma-
ken. Deze schutters hebben 
niet direct OLS-ambities, maar 
weten wel de juiste invulling 
te geven aan het begrip schut-
terij. Het is een goed gegeven 
om dat begrip nu al aan te 
bieden bij onze jeugd middels 
dergelijke activiteiten. En het 
feit dat de jeugd tijdens de 
winter al gaat vragen wanneer 
het SJK is (‘Dan weten pap 
en mam wanneer we niet op 
vakantie kunnen’), is een reden 
om dit te blijven organiseren.

    Michiel en Twan Stemkens

  Heuse schietoefeningen  
met de windbuks.

 

  Zelf afwassen is onderdeel van 
het kampleven.

 

  Het aloude spijker slaan.
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125 Jaar Breydelzonen Kessenich
KESSENICH - Op 11, 12 en 13 augustus vierde 
Breydelzonen Kessenich haar 125ste verjaardag. Zij 
organiseerden een optreden van The Classics Revival 
Band op vrijdag, het jaarlijkse fusiefeest van de 
gemeente Kinrooi op zaterdag en het vijfde bondsfeest 
van de schuttersbond ‘Maas en Kempen’ op zondag.

Fusiefeest Kinrooi
Het fusiefeest van de gemeente 
Kinrooi is een schutterswed-
strijd tussen de Kinrooier 
schutterijen. Alle schutterijen 
zetten een twaalftal (de nor-
male A- en B-ploeg), aan-
gevuld met één of meerdere 
drietallen, in. Bij Manestraat 
verliep alles zeer voorspoedig. 
Bij het invallen van de duis-
ternis werd het zelfs een nek-
aan-nek-race met de schut-
ters van St.-Servatius Raam 
(Ophoven). Maar de schutterij 
van Raam moest de duimen 
leggen. Manestraat won het 
fusiefeest en nam de wisselbe-
ker mee naar de ‘Sjuttesjop’.

Vijfde bondsfeest
Op zondag was er dan het 
vijfde en tevens laatste bonds-
schuttersfeest van 2006. Ook 
die zondag bleef net als zater-
dag de voorspelde regen ach-
terwege: het was zonnig en er 

stond wat wind. De Breydels 
hadden de geluidsinstallatie 
prachtig geregeld: de sfeer 
in de tent was optimaal. Na 
een mooie optocht door de 
Kessenichse straten begon even 
voor �6.00 uur de schietwed-
strijd. Met het vele zonlicht op 
de zwarte bölkes was het niet 
altijd even gemakkelijk schie-
ten. Of zoals prins Filip zou 
zeggen: ‘Moeilijk, niet gemak-
kelijk’. 
Het werd al snel donkerder 
maar de A- en B-ploeg van 
Manestraat hadden tot op 
het einde nog niet gemist. 
Bij het stoppen met schieten 
wegens de donkerte, worden 
de prijzen gedeeld. Zo deelde 
de B-ploeg van Manestraat 
uiteindelijk met St.-Harlindis 
en Relindis Ellikom de eerste 
prijs. De A-ploeg was net als 
de A-ploeg van St.-Monulphus 
en Gondulphus Rotem en 
St.-Martinus Kessenich ook 

foutloos gebleven. Maar omdat 
zowel de eerste als de tweede 
ploeg van Manestraat nog niet 
gemist hadden, ging het zilve-
ren schild naar Manestraat! 

Kortom: het was een erg 
succesvol weekend voor St.-
Hubertus Manestraat. Zowel 
het jaarlijkse fusiefeest als het 
laatste bondsfeest van 2006 
werden gewonnen. De verjaar-

dag van de Breydelzonen wer-
den direct na de prijsuitreiking 
afgesloten met een spectaculair 
vuurwerk. 

   Sonja Creemers 
Schutterij St.-Hubertus 
Manestraat

  De Breydelzonen, navolgers van de Middeleeuwse volksheld.
Foto: Fred Vliegen

  Middeleeuwse bewapening met hakbijlen en goedemorgens (de ijze-
ren bol met venijnige pinnen op steel).                  Foto: Sonja Creemers

  De Vlaamse kleuren geel en zwart voeren de boventoon in de kledij 
van de Breydelzonen.                                               Foto: Fred Vliegen
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De Breydelzonen genoemd naar Vlaamse volksheld
KESSENICH - De Breydelzonen uit Kessenich hebben 
wel een erg bijzondere naam voor een schutterij. 
Ditmaal geen heilige die als patroon van de vereniging 
fungeert, maar een volksheld van eeuwen geleden. De 
opvallende naam verdient enige toelichting. Er wordt 
niet alleen een stuk ‘Belgische’ maar ook gildenhistorie 
mee toegelicht.

Breydel en De Coninck
De Breydelzonen zijn 
genoemd naar de verzets-
strijder Jan Breydel, die rond 
�300 in Brugge leefde. Hij 
was er slager. Jan Breydel is 
symbool voor de vrijheids-
drang van de middeleeuwse 
burgers ten opzichte van de 
adel. Bovendien is Breydel 
bij uitstek een held voor 
de Vlamingen. Hij leidde 
samen met de wever Pieter de 
Coninck een opstand tegen de 
Franse koning, die de poorters 
van Brugge in hun vrijheid 
beknotte. De welbespraakte 
De Coninck werd achter slot 
en grendel gezet. De stad was 
verdeeld tussen Fransgezinde 
Vlamingen (leliaards) en de 
opstandige burgers, veelal bij 
de ambachtsgilden aangesloten 
(liebaards). De Coninck werd 
door het volk uit de gevange-
nis bevrijd en de Liebaards 
namen de macht over.

Brugse metten
Uit naam van de Franse 
koning bezette landvoogd 
Jacques de Chatillon de stad en 
tegen de afspraken in trok hij 
Brugge binnen met een kleine 
legermacht in volle wapenrus-
ting. De Bruggelingen vrees-
den een forse afstraffing en 
besloten tot tegenactie. Tijdens 
een nachtelijke verrassingsaan-
val doodden de Bruggelingen 
leden van het Franse garnizoen 
en de Brugse Fransgezinden. 
Eenieder werd gevraagd ‘schild 
ende vriend’ (of: des gildens 
vriend’?) uit te spreken, waar-
bij de Franstaligen door de 

mand vielen en vermoord wer-
den. Dit werd bekend onder de 
naam Brugse Metten (�8 mei 
�302)

Guldensporenslag
De landvoogd wist ternauwer-
nood het vege lijf te redden 
en bracht de Franse koning 
verslag uit. Deze stuurde een 

ridderleger naar Vlaanderen 
om de opstand neer te ver-
slaan. Bij Kortrijk kwam het 
tot een treffen, waarbij het 
Vlaamse voetvolk – samen-
gesteld uit ambachtslieden en 
boeren – de Franse ridders een 
verpletterende slag toebracht. 
Na de veldslag lag het terrein 
bezaaid met blinkende sporen 
die de ridders in het tumult 

van de strijd verloren waren. 
Vandaar dat deze slag de 
geschiedenis in is gegaan als de 
Guldensporenslag. Breydel was 
ook in Kortrijk present, waar 
hij samen met andere been-
houwers de troepen van zwij-
nen en zwijnenvlees voorzag. 
Met deze veldslag was de strijd 
echter nog niet gewonnen. Hij 
bevrijdde in later jaren gewa-
penderhand een strijdmakker, 
die zich na een oproer in een 
kerk verschanst had. In �309 
leidden Breydel en De Coninck 
een oproer in Brugge, daar een 
eerder vredesverdrag nadelig 

voor Brugge en de ambachts-
gilden uitpakte. In dat jaar 
vermoordde Breydel de plaats-
vervanger van de graaf van 
Vlaanderen. Tot zover een paar 
woorden over deze Brugse 
opstandeling.

Grote mannen
De heldenverering van per-
sonen die in het verleden van 

betekenis zijn geweest, nam 
in de nieuwe staat, die België 
sinds �830 vormde, een hoge 
vlucht, waarbij staatslieden 
en kunstenaars, die in de 
Zuidelijke Nederlanden actief 
waren, grote aandacht en een 
voorbeeldfunctie kregen. Er 
werden veel standbeelden 
geplaatst zoals Van Egmont 
en Horne in Brussel, Rubens 
en Van Dijck in Antwerpen 
en voor Jan Breydel en Pieter 
de Coninck werd in �887 
een standbeeld op de Markt 
in Brugge geplaatst. Zes jaar 
eerder was het in de schutterij 

St.-Martinus van Kessenich 
tot een afsplitsing gekozen. De 
schutters waren het niet eens 
over de keuze van een nieuwe 
generaal. De opstandige schut-
ters scheidden zich af en richt-
ten in dat jaar de Breydelzonen 
op, genoemd naar de Brugse 
leider van de opstand en volks-
held Jan Breydel, die geïden-
tificeerd wordt met de strijd 
voor de Vlaamse identiteit.

   Luc Wolters

  De slager Jan Breydel en de 
wever Pieter de Coninck heb-
ben een voorname plaats op 
het marktplein van Brugge.

Foto: Ian Britton Freefotocom

  

  Het standbeeld van de twee 
helden, die actief waren in 
einde van de 13e en begin 
van de 14e eeuw en de gilden 
opriepen tot verzet.

  

  Niet alleen de Breydelzonen 
uit Kessenich beelden Jan 
Breydel en Pieter de Coninck 
uit. Ook in historische optoch-
ten, zoals hier in Brugge, loopt 
het tweetal mee.

Foto: www.brugesinfo.com  
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Robijnen schutterij Sint-Barbara
TUNGELROY - In het weekend van 21 en 22 april viert 
schutterij Sint-Barara uit Tungelroy het veertigjarig 
bestaan. Destijds ontstaan uit een ter ziele gegane 
carnavalsvereniging en geënthousiasmeerd door het 
OLS 1966 in Stramproy besloten enkele mensen tot 
oprichting van een schutterij over te gaan.

Verenigingen en 
families
Dit vond plaats in een kerk-
dorpje van �000 zielen en 
diverse verenigingen. Zoals de 
fanfare en drumband Sint-Jan, 
voetbalvereniging Crescentia, 
handboogvereniging 
Ontspanning, vrouwenbond, 
buurtverenigingen, zangkoor, 
jonge boeren en scouting. Een 
schutterij oprichten is snel 
gebeurd, maar een schutterij 
op de been houden, dat is een 
andere tak van sport. Zeker in 
een dorp dat geen schutterstra-
ditie kende. Familieafkomst 
bepaalde vaak het lidmaat-
schap van een bepaalde 
vereniging. En persoonlijke 
familiebelangen werden vaak 
verenigingsbelangen.

Historisch bewustzijn
De schutterij bleef voortbe-
staan, vaak tegen de algemene 
verwachting in. Ze kreeg met 
de jaren een plaats binnen 
de dorpsgemeenschap. Door 
begeleiding van de sacra-
mentsprocessie, herplaatsing 
van een veldkruis, heemkun-
dige avonden en dialectmissen 
profileerde de schutterij zich 
als behoeder van ‘outer en 
heerd’. Bewustwording van de 
eigen plaatselijke geschiedenis 
is noodzakelijk bij historische 
legitimiteit van het schut-
terswezen. Als deze basis ver-
dwenen is, dan verwordt het 
schutterswezen tot een lege 
huls, het OLS tot zomercar-
naval. Kunstmatige folklore 
in plaats van levende traditie, 
om de vraagstelling van auteur 
Alfons Ising in zijn boek met 

Vliegend vaandel en slaande 
trom te citeren. De plaatse-
lijke historie in ogenschouw 
nemende vormde dan ook de 
reden om in 2006 aan het OLS 
te Stramproy deel te nemen in 
oude Limburgse klederdracht. 
De bijval van publiek en jury 
maakte de schoonheid van 
onze kledingcultuur weer eens 
duidelijk.

Twee schutterijen
Afgelopen zomer presenteerde 
zich een tweede schutterij in 
Tungelroy, namelijk schutterij 
Sint-Lazerus uit het gehucht 
Castert. Achterliggende 
gedachte was dat een dorp 
met twee schutterijen meer 
kans had om het OLS te win-
nen, dan een dorp met één 
schutterij. Dit was uiteraard 
een ludieke grap van een stel 
Bonte-avond artiesten. De 
Tungelroyse bonte avond 2007 
stond vervolgens helemaal in 
teken van het schutterswezen. 
Een slapstickfilm over de bele-
venissen op het echte OLS en 
bondsfeest van 
schutterij Sint-
Lazerus waren 
de uitschieters 
op de uitver-
kochte bonte 
avonden van de 
Bokkeriejers. 

‘Tungelder’
Geen receptie 
maar een volks-
feest; dat is het 
idee achter het 
jubileumfeest 
van de schutterij. 
Geen envelop of 

fles wijn, maar een optreden 
van alle plaatselijke artiesten 
en muziekverenigingen vor-
men op zaterdagavond 2� 
april de ingrediënten voor de 
Tungelder Music Explosion. In 
de accommodatie van hand-
boogvereniging Ontspanning 
en op de terreinen van voet-
balclub Crescentia vindt alles 
plaats. De percussiegroep van 
de fanfare, de fanfare Sint-Jan, 
plaatselijke rockband Crash, 
koor Enjoy, zangeres Marij 
Seevens en duo Double You M 
en de drumband van schutterij 
St.-Barbara staan garant voor 
een avond ‘holle klot’. Meer 
informatie: www.tungelder-
musicexplosion.nl 
Een speciaal geschreven lied, 
een ballade over Tungelroy, 
zal de herkenningsmelodie 
worden van alle festiviteiten 
van de schutterij. Een nummer 
dat tijdens de afgelopen vaste-
laovundj in Tungelroy al een 
plaatselijke hit werd.

Tiende Grensland-
schuttersfeest
Vijftien schutterijen van 
weerskanten van de grens 
komen op zondag 22 april 
2006 naar Tungelroy voor 
de tiende editie van het 

Grenslandschuttersfeest. 
Terwijl schuttersfeesten tegen-
woordig vaak louter schut-
terswedstrijden zijn, zal de 
Tungelroyse schutterij ook 
dit keer garant staan voor een 
feest van schutters en dor-
pelingen. De uit Tungelroy 
afkomstige dj Michel, zeg 
maar de schutters dj van de 
beide Limburgen, en nog 
enkele verrassingsacts zul-
len het publiek vermaken. De 
weersomstandigheden zullen 
geen spelbreker worden, want 
de feestgelegenheid is in de 
doel (het lokaal) van de hand-
boogvereniging. Dus span-
ning onder de schietboom en 
wedstrijdterreinen, ontspan-
ning bij handboogvereniging 
Ontspanning. De optocht trekt 
bovendien niet door afgelegen 
velden en weiden, maar langs 
kerk, pastorie en dorpscafé. 
Voorts zullen die dag Stefan 
Stals en Dave Muijsers gehul-
digd worden vanwege hun 
25 jarig lidmaatschap van de 
schutterij. Kortom, waar kan 
men in de beide Limburgen 
in het weekend 2� en 22 april 
2007 beter vertoeven dan in 
het dorpje Tungelroy?

  De robijnen schutterij St.-Barbara uit Tungelroy, hier tijdens het OLS 2002 te Ellikom.
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Burgemeester Beckers ‘verlaat’ Schinnen

De zes ‘Schinnense’ schutterijen bezorgen een 
waardig afscheid
SCHINNEN - In 1997 heeft dhr. Beckers als opvolger van 
Fr. Loeffen het burgemeesterschap in Schinnen op zich 
genomen. Daarvoor was hij vanaf 1984 burgemeester 
van Stramproy, een plaats in Midden-Limburg waar 
‘Schutterij’ met een hoofdletter geschreven wordt. Alle 
facetten van een schutterij waren bij hem bekend tot en 
met de organisatie van een OLS en de betekenis hiervan 
voor een gemeente en zijn bestuursorganisatie. Helaas 
heeft hij van die voorkennis in Schinnen nooit gebruik 
kunnen maken; ‘zijn’ grootste feest in onze gemeenschap 
was namelijk het ZLF in Doenrade van verleden jaar.

Ondanks dit gemis hebben de 
schutterijen al die jaren een 
speciale plaats ingenomen 
bij Fr. Beckers; hij probeerde 
weliswaar bij alle mogelijke 
activiteiten in het dorp aan-
wezig te zijn, maar zeker als 
een schutterij hem nodig had, 
was hij steeds paraat. Met 
het koningsvogelschieten in 
Amstenrade en Sweijkhuizen 
moest hij regelmatig tussen 
de twee kerkdorpen pendelen, 
bij de schietwedstrijden in 
Amstenrade en Puth was hij 
steeds present en de schutters-
feesten (zes stuks per vijf jaar) 
waren ook voor hem een feest. 
Op die dagen was hij steevast 
vergezeld van zijn vrouw en je 
kon dan aan zijn gezicht zien 
dat hij genoot van het feest.

Feitelijk is hij al op � april 
2006 met pensioen gegaan, 
maar de gemeenteraad had een 
verzoek ingediend om hem tot 
zijn eigen plaatsvervanger te 
benoemen, zodat de nieuwe 
raad de procedure rondom 
de nieuwe burgemeester kon 
regelen. Op �5 december werd 
het afscheid als burgemees-
ter dan definitief. Om half 
twee werd in Schinnen een 
plechtige H. Mis opgedragen; 
op het altaar stonden de zes 

vaandeldragers en vooraan 
in de kerk waren plaatsen 
gereserveerd voor de andere 
afgevaardigden van de schut-
terijen: de konings- en kei-

zersparen vooraan. Na afloop 
werden de burgemeester en 
zijn echtgenote samen met de 
genodigden naar het gemeen-
tehuis begeleid; twee tamboers 
voorop en de koningsparen, 
vaandeldragers, officieren en 
manschappen formeerden een 
erehaag bij de ingang van het 
gemeentehuis.

In een besloten raadsverga-
dering heeft burgemeester 
Beckers afscheid genomen en 
na een informeel samenzijn 
werd hij bij het verlaten van 

het gemeentehuis verrast 
met een serenade door de 
drumbands van Amstenrade 
en Oirsbeek. ’s Avonds op de 
openbare receptie heeft een 
afvaardiging van alle schutte-
rijen nog een cadeau aangebo-
den. Na zijn afscheid blijven de 
heer en mevrouw Beckers in 
Schinnen wonen en we weten 
zeker, dat ze ons zullen blijven 
bezoeken op onze feestdagen.

   André Meijers

Het afscheid van burgervader Beckers in Schinnen.
Foto’s: Jo Schoonbrood



’t Raadsel rond de oude trom 
van Klimmen opgelost
    door Luc Wolters

De oude trom
Dat schutterij St.-Sebastianus 
uit Klimmen over een bijzon-
dere en oude trom beschikt, 
was al langer bekend. Niet 
voor niets schreef de bekende 
inventarisator J.A. Jolles in  
�936 dat hij te Klimmen een 
trom had aangetroffen, of 
beter nog alleen de ketel van 
de trom met een van beide 
banden er nog om, die beschil-
derd was. Voorzichtig aftastend 
beschrijft hij de schildering: 
een ‘wapenschild onder kroon, 
gehouden door twee wildeman-
nen en beladen met een rood 
monogram, CMC; aanhangend, 
aan keten (? een ridderorde ?) 
een oliphant met draagstoel 
(overdekt?) en zwart dekkleed 
waarop gouden kruis (het geheel 
zéér onduidelijk)’. De vraag was 
natuurlijk: wat stelt het wapen 
voor, aan wie heeft het toebe-
hoord en wat kunnen we aan 
de hand daarvan afleiden voor 
de herkomst en ouderdom van 
de trommel. Een lastige maar 
interessante opgave.

Wat zien we?
Anno 2004 is de trom in betere 
staat dan in de jaren dertig van 
de vorige eeuw. Ze is compleet: 
de ketel met de schildering is 
gevat in twee banden en met 
touwen op spanning gebracht. 
Niet om te gebruiken, want 
daarvoor is de trom te oud en 
te kostbaar. Wel als curiositeit. 
Dan het geschilderde. Wat we 
zien, zijn de volgende elemen-
ten:
•  Een rood schild met mono-

gram
•  Gedekt door een vorstelijke 

kroon
•  Tegen een mantel van her-

melijn
•  Onder het wapen hangt 

inderdaad een olifant
•  En het schild wordt vastge-

houden door twee wildeman-
nen met een woeste baard, 
een knots en groen gebla-
derte voor hun edele delen en 
op hun hoofd

Deze wildemannen, die in 
meerdere heraldische wapens 
voorkomen als schildhouders, 
hebben zelfs hun weg gevon-
den naar het wapen van de 

schutterij van Klimmen: dit 
wordt vastgehouden door een 
dergelijk tweetal. Met deze 
elementen als uitgangspunt 
begon de zoektocht naar de 
herkomst van het wapen.

Deens koningswapen
Na een zoektocht, die ons 
leidde via het Legermuseum 
in Delft en de Hoge Raad van 
Adel in ’s Gravenhage, werd 
duidelijk dat het hier om een 
Deens koningswapen ging. Alle 
elementen keren hierin terug.
•  Het monogram: de Deense 

koningen zijn van oudsher 
gewend om in hun wapen-
schild de eerste letter van 
hun naam en het cijfer van 
hun erfopvolging te zetten. 
Zo wordt Frederik IV op zijn 
wapenschild vermeld als ‘F4’. 
Wat we op de Klimmense 
trom zien, is ‘C6’, wat gewoon 
in de leesbare vorm staat, 
maar daaroverheen ook nog 
een keer in gespiegelde vorm. 
‘C6’ is de aanduiding voor de 
Deense koning Christian VI. 

•  Met een koninklijk wapen is 
ook de vorstenkroon en de 
mantel van hermelijn op de 
Klimmense trom verklaard.

•  Dan de olifant: de hoogste 
ridderorde van het Deense 
koningshuis was de olifan-
tenorde, zeg maar ‘de orde 
van de witte olifant’. Van deze 
huisorde was de koning van-
zelfsprekend de hoogste baas. 
De witte olifant is getooid 
met dekkleden en torst op 
zijn rug een kastje (vergelijk 

het met een draagstoel). De 
olifantenorde hangt door-
gaans aan een lichtblauw 
lint, wordt als onderschei-
ding aan uiterst verdienste-
lijke personen uitgereikt en 
maakt tevens deel uit van het 
Deense koningswapen.

•  De schildhouders tot slot zijn 
bij de Deense vorstenwapens 
steevast wildemannen met 
baard, knots en gebladerte. 
Zij houden nu nog steeds het 
Deense koningswapen vast 
en ook bij vele andere vor-
stelijke Deense wapens zijn 
de wildemannen te zien als 
schildhouders.

De trom van koning 
Christian VI
Op de trom staat dus het 
wapen van de Deense koning 
Christian VI. Hij werd geboren 
in �699, kwam in �730 op de 
troon en regeerde Denemarken 
tot zijn dood in �746. Hij heeft 
tal van paleizen of kerken laten 

  De oude trom van Klimmen met het tot dusver onbekende wapen.
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  Op de Klimmense trom is de 
olifantsorde afgebeeld, die als 
onderscheiding door de Deense 
vorsten was ingesteld. Hier de 
olifantsorde aan een lint van 
de koninklijke huisorde, in het 
paleis Frederiksborg Museum.
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bouwen of restaureren, waarop 
telkens zijn monogram ‘C6’ 
te zien is. Na het overlijden 
van zijn vader Frederik IV in 
oktober �730 startte de rege-
ringsperiode van Christian VI. 
En een van de eerste zaken, die 
een nieuwe vorst laat doen, is 
het vervangen van het beeld-
merk van zijn voorganger 
door dat van hemzelf op alle 
koninklijke publieke zaken. 

Zo ook op de trommen van 
het leger, want daar spreken 
we met de Klimmense trom 
over. Het is een legertrom, die 
bij of na het aantreden van 
Christian VI vervaardigd werd 
of aangepast is aan het nieuwe 
beeldmerk van de vorst. Bij 
wijze van spreken is een der-
gelijke aanpassing mogelijk 
geweest door van de schilde-
ring van zijn voorganger alleen 
het wapenschild zelf over te 
schilderen en het monogram 
‘F4’ van zijn vader Frederik IV 
te vervangen door de ‘C6’ van 
Christian VI. Voor de datering 
van de trom weten we dus dat 
die in ieder geval terug gaat 
tot de regeringsperiode �730-
�746, mogelijk zelfs ouder 
(röntgenonderzoek zou kun-
nen aantonen dat er mogelijk 
oudere verflagen zijn met de 
monogrammen van eerdere 
koningen).

Een Deense trom in 
Klimmen
Hoe een Deense legertrom bij 
de schutterij van Klimmen 
terecht is gekomen, blijft een 
onbeantwoorde vraag. Een 
eerste veronderstelling zou 
zijn, dat de trom tijdens een 
oorlog is buitgemaakt en ver-
volgens lokaal zijn weg heeft 
gevonden naar Klimmen. Niet 
onmogelijk, ware het niet dat 
Denemarken tussen �720 en 
�80� niet in oorlog is geweest. 
Dus is de trom niet tijdens 
een oorlog verloren geraakt 
of buitgemaakt. Wel heeft het 
Deens koninklijk leger bij 
tijd en wijle uitverkoop van 
militaire attributen gehouden. 
Wellicht is de trom via een 
opkoper bij een rondreizend 
muzikant terecht gekomen, 
van het slag dat tot circa 
�900 telkens door de schut-
terijen werd ingehuurd om de 
optochten met tromgeroffel of 
op de fluit te begeleiden. Want 
het is nog niet zo lang geleden 
dat de schutterij niet over 
eigen muzikanten beschikte, 
laat staan een eigen drum-
band. Hiervoor werden tot 

circa een eeuw geleden mensen 
ingehuurd, die bij gelegenheid 
van de processies van dorp 
naar dorp trokken om tegen 
een geringe vergoeding op 
hun trommel of fluit te spelen. 
Of de trom op deze wijze in 
Klimmen terecht is gekomen, 
weten we niet. Wel dat het een 
bijzonderheid is dat schut-
terij St.-Sebastianus Klimmen 
over een Deense legertrom uit 
het begin van de achttiende 
eeuw (�730-�746, of eerder) 
beschikt met het wapen van de 
Deense koning Christian VI.

Literatuur & bronnen:
Emile Brouwers, Duizend jaar 
Klimmen 968-1968 (Heerlen 
�968) �96-202.
J.A. Jolles, ‘De Schuttersgilden 
en Schutterijen van Limburg, 
overzicht van hetgeen nog 
bestaat.’ in: Publications Soc. 
Hist. & Arch. Limbourg. Deel 
LXXII (�936) ��5.
Legermuseum Armamen-
tarium in Delft, conservator 
drs. F. Smits.
Hoge Raad van Adel in ’s 

Gravenhage, secretaris mr. 
O. Schutte.
Abbildung und Beschreibung 
aller Ritterorden in Europa 
(Augsburg �792, Reprint 
Leipzig) 70-72.
Mogens Bencard en Tage 
Kaarsted, Fra Korsridder til 
Ridderkors. Elefantordenens 
og Dannebrogordenens histo-
rie (Odense �993).
Europäische Stammtafeln, 
neue Folge. Band I 
(Marburg �980) Tafel 85.
Benito Scocozza, Politikens 
bog om danske monarker 
(Kopenhagen �997/�998) 
�53-�55.
Koninklijk Legermuseum 
(Tøjhusmuseet) te Kopen-
hagen, conservator Kay S. 
Nielsen.

Foto’s: Luc Wolters

  Koning Christiaan VI, die 
regeerde van 1730 tot 1746. 
Hij voerde de ‘C6’ als beeld-
merk op publieke gebouwen en 
bijvoorbeeld ook op de trom-
men van het leger.

 

  Een gevelsteen met de ‘C6’ van 
Christiaan VI in gewone en in 
gespiegelde vorm met hieron-
der de olifantsorde. Gemetseld 
boven de deuringang van het 
kerkje van het Begijnhof te 
Ribe (Denemarken).

  De schutterstrommel uit 
Klimmen, met het wapen met 
monogram, kroon olifantsorde 
(onder), hermelijnen mantel 
en wildeman als schildhouder.

 

  De wildemannen houden 
steevast de vorstelijke wapen-
schilden vast, zoals hier op 
een doodskist in de Dom van 
Roskilde (Denemarken), de 
laatste rustplaats voor alle 
Deense koningen.

 

  Een van de wildemannen als 
schildhouder op de schutters-
trom.
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Limburgse Schuttersagenda 2007
Maart
3  mrt. Jaarvergadering OLS te Baexem
4  mrt. Open solistenconcours RKZLSB te Margraten
�0 mrt.  Inrichten winnaarshoekje door Nederweert, Limburgs 

Schutterij Museum Steyl
 Jaarvergadering schuttersbond Juliana
23 mrt.  St.-Andreas Melick: presentatie jubileumboek, receptie 

jubilarissen, 375-jarig bestaan, start

April
� april Palmzondag
 E3�4 schietwedstrijd St.-Pieter Leut
5 april Witte Donderdag; Paaswake Eys
6 april Goede Vrijdag
7 april Schietwedstrijd SCNL Siebengewald
8-9 april Pasen
9 april  Koningsvogelschieten: St.-Ambrosius en St.-Martinus 

Kinrooi, St.-Martinus Vaesrade
 Drietallenschietwedstrijd St.-Hubertus Kessel
�4 april Keizerinstallatie Broederschap St.-Nicolaas Susteren
�5 april  Koningsvogelschieten: St.-Martinus Maasbree, St.-

Gertrudis Amstenrade, St.-Joseph Sweijkhuizen St.-
Eligius & Juliana Schinveld, St.-Michaël Doenrade

2� april  Jubileum 40 jaar St.-Barbara Tungelroy, muzikale 
avond

 Persoonlijk kampioenschap Schuttersbond Juliana
  Presentatie nieuwe uniformen St.-Laurentius 

Spaubeek
22 april  Tiende Grenslandschuttersfeest bij:
 St.-Barbara Tungelroy
 Persoonlijk kampioenschap Schuttersbond Juliana
  Keizerinstallatie Frans Pluijmers HH. Marcellinus & 

Petrus Geleen
 Koningsvogelschieten St.-Laurentius Spaubeek
28-29 apr.  Persoonlijk Kampioenschap beide Limburgen (OLS) 

bij: St.-Hubertus Nattenhoven        
29 april  Koningsvogelschieten bij: St.-Sebastianus Eys, St.-Rosa 

Sittard en HH. Johannes & Clemens Merkelbeek 
30 april Koninginnedag
 Gemeente Wisselcup Beesel

Mei
4 mei Dodenherdenking
5 mei Bevrijdingsdag
6 mei Bondsschuttersfeest bij:
 St.-Urbanus Montfort (Eendracht)
 St.-Brigida Noorbeek (Berg & Dal)
  Koningsvogelschieten: ’t Zandakkergilde St.-Jan 

Venray, St.-Laurentius Meeswijk, St.-Urbanus Belfeld, 
HH Marcellinus & Petrus Geleen en St.-Sebastianus 
Puth 

 Beker Maasvallei St.-Servatius Raam
�2 mei 2e Schietwedstrijd SCNL St.-Sebastianus Sevenum
 Uitkavelen beker Maasvallei St.-Servatius Raam
�3 mei Moederdag
 Bondsschuttersfeest bij:
 St.-Sebastianus Sevenum (Juliana)
 Wisselkruis schieten vm. gem. Susteren te Dieteren
�7 mei Hemelvaartsdag
  Koningsvogelschieten St.-Andreas Melick, Kon. 

St.-Lambertus Oirsbeek, St.-Gregorius de Grote 
Brunssum en Kon. St.-Sebastiaan Heerlerheide

 Installatie marketentsters, tijdens H. mis Melick
�9 mei  Schietkampioenschap gem. Gulpen-Wittem te Wijlre
 Roerdalen-Gemeentebeker bij St.-Urbanus Montfort
20 mei Bondsschuttersfeesten bij:
 St.-Sebastiaan Schimmert (St.-Gerardus)
 St.-Maternus Wijlre (RKZLSB)
 St.-Martinus Asenray (MLSB)
 HH. Nicolaas & Antonius Budel (EMM)
 St.-Lambertus Louwel (Maas & Kempen)
 St.-Joseph Koningsbosch (Maasvallei)
  3e Schietwedstrijd SCNL ’t Zandakker Gilde St.-Jan 

Venray
26 mei  Bonds erekruisschieten St.-Joseph �886 Koningsbosch 

(Maasvallei)
27 mei Pinksteren
  Koningsvogelschieten: St.-Lucia Horst, St.-Elisabeth 

Stokkem, HH. Mon. & Gon. I Maas- 
mechelen, St-.Remigius Meerssen en St.-Joseph Stein 

28 mei Tweede Pinksterdag 
  Koningsvogelschieten bij: St.-Martinus Dilsen, 

St.-Pieter Leut, St.-Sebastiaan Schimmert en St.-
Sebastianus Klimmen

  Drietallenwedstrijd HH. Georgius & Sebastianus 
Beesel

Juni
�-3 juni  Jubileumfeest 50 jaar drumband schutterij St.-

Sebastianus Eys
3 juni Bondsschuttersfeesten bij:
 St.-Pieter Leut (Maasvallei)
 St.-Catharina Beek (Maas & Kempen)
 St.-Joris Wessem (MLSB)
 St.-Cornelius Swartbroek (EMM)
8-�0 juni  Jubileumfeest St.-Martinus Linne: �00 jaar schutterij 



en 50 jaar drumband
8 juni  Koningsvogelschieten St.-Georgius en St.-Sebastianus 

Beesel
9 juni Erekruisschieten St.-Pieter Leut
 Koningsvogelschieten drumband St.-Salvius Limbricht
�0 juni Bondsschuttersfeest bij:
 St.-Paulus Epen (RKZLSB)
 Dekenale schuttersfeesten bij:
 St.-Sebastianus Neer (dekenaat Heythuysen)
 St.-Jacobus Hunsel (dekenaat Thorn)
  Koningsvogelschieten St.-Michaël Chèvremont en St.-

Salvius Limbricht
�6 juni  4e Schietwedstrijd SCNL St.-Lucia Horst
 Roerstreekcompetitie bij St.-Andreas Melick
�7 juni Vaderdag
 Bondsschuttersfeesten bij:
 St.-Sebastianus Neer (MLSB)
 St.-Paulus Roggel (EMM)
 St.-Servatius Raam (Maas & Kempen)
  HH. Monulphus & Gondulphus Maasmechelen II 

(Maasvallei)
 St.-Jan Nieuwstadt (Eendracht) 
 St.-Gertrudis Amstenrade (St.-Gerardus)
 St.-Antonius Tegelen (Juliana)
22 juni Nederweert Kinjer OLS 
  Muziekfestival Drum- en Lyrakorps van St.-Andreas 

Melick
23 juni Nederweert Sponsor OLS
  Erekruisschieten HH. Mon. & Gon. Maasmechelen II 

(Maasvallei)

24 juni Zestalconcours St.-Stephanus Dieteren
29 juni Nederweert Feestavond met Rowwen Hèze
30 juni  Nederweert Eucharistieviering

Juli
� juli Oud-Limburgs Schuttersfeest bij:
 St.-Antonius Nederweert
3 juli OLS Nederweert Vrijwilligersavond
7 juli OLS Nederweert Kavelen
8 juli Drumbandfestival St.-Rochus Hulsberg
 50+ Schutterstreffen St.-Martinus Dilsen  
�5 juli Zuid-Limburgs Federatiefeest bij:
 St.-Sebastianus Mheer
 Bondsschuttersfeest bij:
 St.-Martinus Grootbeersel (Maas & Kempen)

Augustus
5 aug. Dekenaal schuttersfeest bij:
 St.-Michaël Maasbracht-Beek (dekenaat Roermond)
8 aug 50+ Schieten HH. Mon. & Gon. I Maasmechelen
�2 aug. Bondsschuttersfeesten bij:
 St.-Jan Baexem (EMM)
 St.-Ambrosius Kinrooi (Maasvallei)
 St.-Antonius Slek-Echt (Eendracht) 
�8 aug. Roerstreek supercup bij St.-Urbanus Montfort
�9 aug. Bondsschuttersfeesten bij:
 St.-Thomas van Aquino Blerick (Juliana)
 St.-Remigius Meersen (St.-Gerardus)
 St.-Joseph St.-Geertruid (RKZLSB)

25 aug. Erekruisschieten RKZLSB te St.-Geertruid
  Eindronde Roerstreekcompetitie bij Pr. Hendr. St.-

Odiliënberg
26 aug. Bondsschuttersfeesten bij:
 Prins Hendrik St.-Odiliënberg (MLSB)
 St.-Severinus Grathem (EMM)

September
2 sept. Bondsschuttersfeesten bij:
 St.-Hubertus Nattenhoven (Eendracht)
 St.-Eligius & Juliana Schinveld (St.-Gerardus) 
6-9 sept. Jubileumfeest �25 jaar St.-Joseph Buchten
6 sept. Receptie St.-Joseph Buchten
8 sept. Taptoe St.-Joseph Buchten
  Persoonlijk kampioenschap bond St.-Gerardus 

Amstenrade 
8-9 sept.  Int. Schuttersfeest im Dreiländereck, St.-Nikolaus 

Eupen (B)
8-9 sept.  Federatiekampioenschappen schutterij St.-Michaël 

Chèvremont
�5 sept. Bieleman & sappeurstreffen, St.-Joseph Waubach
  Koningsvogelschieten St.-Stephanus Dieteren en St.-

Hubertus Schaesberg
  Dorps- en Burgerkoningsvogelschieten St.-Andreas 

Melick
�6 sept. Limburgs Dames Schuttersfeest bij:
 St.-Elisabeth Stokkem
  Dekenaal schuttersfeest St.-Leonardus Panningen-

Egchel (dekenaat Helden)
2�-22 sept.   Mathieu Quaedvlieg schiettoernooi St.-Hubertus 

Schaesberg
2�-23 sept.  Jubileumfeest 350 jaar St.-Sebastianus Mechelen
22 sept. LDS Stokkem kavelen
23 sept. Schuttersfeest St.-Sebastianus Mechelen, jubileum
  Gildedag Ieper / Nationaal Koningschieten St.-Joris 

Kaulille

Oktober
6 okt. Najaarsvergadering OLS te Baexem
2� okt. 3e Internat. Schutterstreffen Sittard (Oktoberfeest)

November 
2-4 nov. St.-Andreas Melick: tentoonstelling in café De Sport
2-7 nov.  Romereis door de Europese Gemeenschap van 

Schuttersgilden
�� nov.  Marketentstertreffen, HH. Mathias & Cornelius 

Posterholt
24-25 nov.  St.-Andreasviering Melick

Foto’s kalenderpagina’s: OLS 2006 - Harry Hendrikx
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Gouden heroprichting en vele jubilarissen in 
Schimmert
SCHIMMERT - Zondag 11 februari l.l. heeft 
schuttersgezelschap St.-Sebastiaan Schimmert een 
receptie gehouden bij gelegenheid van de vijftigjarige 
heroprichting van de vereniging. Niet alleen de gouden 
heroprichting werd herdacht, maar bovendien werd 
de gelegenheid te baat genomen vele jubilarissen te 
huldigen, waarvan sommigen al sinds de heroprichting 
in 1957, of soms zelfs nog wat eerder, verbonden zijn 
aan de Schimmertse schutterij.

De heroprichting 1957
Direct na de Tweede 
Wereldoorlog is de schutterij 
van Schimmert tijdelijk weer 
begonnen, maar de start was 
moeizaam en medio �948 zijn 
de schutters moeten stoppen 
wegens gebrek aan belangstel-
ling. In �957 is men vervolgens 
weer begonnen met een bij-
eenkomst die werd opgeroepen 
door onder meer de voorzitter 
van de oude rustende ver-
eniging, pa (Pie) Gijzen, en 
Maurice Kerkhofs. De eerste 
bijeenkomst was een teleur-
stelling; er waren te weinig 
aanwezigen. De tweede bijeen-
komst was echter een succes, 
waarbij tevens de toenmalige 
burgemeester, dhr. Spuisers, 

en de bekende kunstenaar 
Charles Eijck bijdroegen aan 
het vormen van een nieuwe 
vereniging. De eerste activiteit 
naar buiten toe was de deel-
name aan de bronkprocessie. 
Van de toenmalige starters zijn 
er heden nog vier leden over-
gebleven. 

Jubilarissen
Hieronder volgen de jubilaris-
sen, die bij die gelegenheid 
gehuldigd zijn: 
André de Lacouture, �2,5 jaar 
lid, geweerdrager
Tiny de Lacouture, �2,5 jaar 
lid, marketentster
Guido Weusten, �2,5 jaar lid, 
tamboer
Monique Bouwens, �2,5 jaar 

lid, trompettiste
Frank Moonen, 25 jaar lid, 
ongeüniformeerd lid
Hein Spaetgens, 25 jaar lid, 
officier

Math Gijzen, 74 jaar oud, lid 
sinds �945. Hij was tamboer, 
werd koning in �975. Thans is 
hij oud-officier van de schut-
terij. 

Jo Moonen, 60 jaar oud, lid 
sinds �958. Hij was tamboer, 
sloeg de overslagtrom. Hij was 
koning in �973, is geweerdra-
ger geweest en werd vervolgens 
officier. Thans is hij luitenant-
kolonel. Lid van de exercitie-
groep 

Math Raeven, 75 jaar oud, 
lid sinds �958. Hij begon als 
hoornblazer, was geweerdrager, 
koning in �974 en �990, werd 
officier en is thans generaal. 
Bijna 40 jaar is hij bestuurslid 
geweest, daarnaast verzorger 
van de uniformen, en ver-
voerde hij de materiaalwagen. 
Tot �995 achteropsjöt van het 
a-zestal en lid van de exercitie-
groep. Opgenomen in de Orde 
van de Rode Leeuw en lid in 
de Orde van Oranje Nassau. 
Frans Moonen, 67 jaar oud, 
lid sinds �958. Hij sloeg de 

overslagtrom, was koning 
in �983, �993 en 2004, werd 
officier en is thans kolonel. 
Hij is bijna 35 jaar bestuurslid 
geweest, waarbij de verzor-
ging en het onderhoud van de 
schietweide zijn taak was. 

Pierre Bemelmans, 72 jaar 
oud, lid sinds �957. Hij was 
tambour-maître, koning in 
�969, geweerdrager, werd offi-
cier en was van �975 tot 2002 
generaal. Bijna 35 jaar maakte 
hij deel uit van het bestuur. 
Lid van de exercitiegroep. 
Vanwege zijn verdiensten, 
ook bij de voetbalvereniging 
Schimmert, is hij onderschei-
den als lid in de Orde van 
Oranje Nassau. 

Lei Goossens, 70 jaar oud, lid 
sinds �957. Hij was geweerdra-
ger, koning in �960 en �968, 
werd officier en is momen-
teel kolonel. Hij is bijna 35 
jaar bestuurslid geweest, 
onder meer in de functie 
van penningmeester. Hij was 
schietmeester tot �999, bouw-
meester van onze opstal op 
de schietweide. In de schut-
tersbond St.-Gerardus is Lei 
assistent-schietmeester. Hij is 
schutbroeder in de Orde van 
de Rode Leeuw.

  De Schimmertse jubilarissen v.l.n.r.: Maurice en Maria Kerkhofs, 
Pierre en Fina Bemelmans, Lei en Mia Goossens, Frans en Corrie 
Moonen, Math en Paula Raeven, Jo en Truus Moonen, Math en Mia 
Gijzen en Hein en Mia Spaetgens.

 

  Alle jubilarissen werden afgehaald aan het huis van erevoorzitter 
Maurice Kerkhofs. Samen met hun dames werden ze naar het ver-
enigingslokaal gebracht. 
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Maurice Kerkhofs, 75 jaar 
oud, lid sinds �957. Hij was 
commandant en voorzitter van 
onze vereniging tot �998. Hij 
werd koning in �972. Naast 
het bijna 40-jarige voorzitter-
schap van onze vereniging is 
hij ook voorzitter geweest van 
schuttersbond St.-Gerardus 
tot 2002 en bestuurslid 
van de Zuid Limburgse 
Schuttersfederatie. In 
Schimmert vervulde Maurice 
diverse functies bij onder 

meer Carnavalsvereniging 
de Taarbreuk, de toneelver-
eniging, Voetbalvereniging 
Schimmert. Ook was hij actief 
als wethouder van de voor-
malige gemeente Schimmert 
en na de herindeling van de 
gemeente Nuth. Vanwege 
zijn vele verdiensten is hij 
benoemd tot officier in de 
Orde van de Rode Leeuw. Bij 
zijn afscheid als wethouder 
van de gemeente Nuth is hij 
koninklijk onderscheiden.

  Dagvoorzitter Maurice Kerkhofs hield een toespraak tot de leden van 
de schutterij, voorafgaand aan de receptie. Over hoe het vijftig jaar 
geleden was, een leven zonder auto’s, televisie, computer en e-mail. 
De tijd waarin de vereniging diende voor de contacten.

KONINGINNEJURKEN
en

BRUIDSJURKEN
Alleen nieuwe jurken, 300 stuks,

minder dan de helft van de winkelprijs.

VERKOOP OP AFSPRAAK

Avond-, cocktail- en koninginnekleding.
Open: ma. en do. van 13-17 uur;

za. van 10-16 uur.
‘s Morgens bellen (043) 604 13 02

LOUISE MODE
Vroenhof 10 - Valkenburg-Houthem

(zie ook Gouden Gids)
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Patroonsfeest St.-Sebastianus Oost-Maarland
OOST - Op zaterdag 20 januari j.l. vierde de schutterij 
van Oost-Maarland haar jaarlijkse patroonsfeest. 
Voorafgaand aan het feest was er een H. Mis voor 
levende en overleden leden. Deze eucharistieviering 
werd opgeluisterd door het tamboerkorps van de 
schutterij met instructeur Martin Warnier en tamboer-
majoor Angelique Kloos, alsmede het kerkelijk 
zangkoor.

Onder de eregasten van de 
feestavond waren de grafelijke 
familie De Liedekerke en de 
burgemeester van Eijsden, 
mevrouw M. Pelzer. Enkele 
personen werden gehuldigd. 
Zo werd keizer Jan Odekerken 
door de gravin geïnstalleerd 
tot voorzitter van de schutterij. 
Daarna werden Tamara Wolfs, 
Angelique Hacquier, Cynhia 
Lousberg, Bert Steijns, die naar 
het solistenconcours waren 
geweest, en de dames en heren 
die iedere week bij het kienen 
helpen door de nieuwe voor-
zitter in de bloemetjes gezet. 
Burgemeester mw. Pelzer werd 
opgenomen als ambassadrice 
van de schutterij. Luitenant 
Johnny de Lang werd door 

kolonel Gerard Odekerken 
bevorderd tot kapitein en 
tevens tot commandant. 
Hierna volgden de benoemin-
gen in de Orde Broederschap 
Sebastianus Oost-Maarland. 
De Hooggeboren Vrouwe 

gravin Béatrice de Liedekerke 
werd hierin als officier opge-
nomen. Ze werd onderschei-
den door haar zoon, graaf 
Raphaël de Liedekerke. Piet 
Hessels ontving voor zijn vele 
verdiensten de eremedaille in 
zilver en Wim Hoenen kreeg 
uit handen van de gravin de 
zilveren erepenning. De drie 
jubilarissen Danny Lousberg, 
Willy Magermans en Petra 
Huijnen-Schloesser ontvingen 
de bronzen eremedaille voor 
hun �2½ jarig lidmaatschap. 
Huub de Lang ontving de ere-
medaille in zilver voor zijn 25-
jarig jubileum. Tevens kreeg hij 
van Jacob Gorissen, afgevaar-
digde van het OLS, de zilveren 
OLS-medaille. 
De drie winaars van het 
onderling kampioenschap 
schieten werden door de bur-
gemeester gehuldigd. Na een 
dankwoord aan het kasteleins-
echtpaar werd de avond voort-
gezet met een warm en koud 
buffet, waarna feest tot in de 
late uurtjes.
Zondag 2� januari vond de 
overdracht van het commando 
aan Johnny de Lang plaats. Hij 

kreeg het commando over-
gedragen door waarnemend 
commandant, overste Koos 
Vaes. Aansluitend volgde op 
het kerkhof een bloemen-
hulde bij de gedenksteen van 
schutterij en jonkheden. Met 
de feestelijke rondgang door 
Maarland en Oost werd het 
patroonsfeest afgesloten.

    Kolonel Gerard Odekerken

  De personen, die allen in de 
huldiging bij gelegenheid van 
het patroonsfeest van St.-
Sebastianus Oost-Maarland 
betrokken waren.

  De grafelijke familie van kasteel Eijsden. Links gravin Béatrice 
de Liedekerke, officier in de orde die aan St.-Sebastianus Oost-
Maarland verbonden is. Rechts haar zoon graaf Raphaël de 
Liedekerke met zijn echtgenote (midden).

Militaire Krijgs – 
Kunst & Kitsch
DELFT - Het Legermuseum 
komt naar Maastricht! Op 
zaterdag 2� april 2007 bie-
den deskundigen van het 
Legermuseum Delft expertise 
en adviezen over militaire 
voorwerpen en foto’s uit par-
ticulier bezit. Heeft u foto’s 
van uw grootvader en altijd al 
willen weten bij welk regiment 
hij heeft gediend? Heeft u een 
antiek wapen en geen idee uit 
welke periode het stamt en 
door welke militairen het werd 
gebruikt? Op al deze en nog 
meer vragen wordt van �0.00 
tot �6.00 in de Hoofdwacht 
te Maastricht op het Vrijthof 
antwoord gegeven. De toegang 
is gratis. De dag wordt militair 
opgeluisterd door de aanwe-
zigheid van de Dienstdoende 
Stadsschutterij van Maastricht.

  In Maastricht kunt u op 21 
april adviezen over militaria 
krijgen door deskundigen van 
het Legermuseum
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St.-Sebastianusfeest in Beesel
BEESEL - Op 28 januari vond het jaarlijks terugkerende 
St.-Sebastianusfeest weer plaats bij de schutterij 
van Beesel. Er werd een rondgang gehouden door 
het dorp en enkele horecagelegenheden in Beesel 
werden bezocht. ’s Avonds kwamen de leden van de 
schutterij en genodigden bijeen in het clublokaal aan 
de Mussenhoekerweg. Daar werden zij onthaald op 
een heerlijke koffietafel. Tijdens het officiële gedeelte 
van die avond kwam een afvaardiging van de Midden 
Limburgse Schuttersbond (MLSB), om namens de 
Europese Gemeenschap van Schuttersgilden (EGS) de 
jubilarissen te huldigen.

Jo Peeters, 50 jaar lid
Jo Peeters is een goede schut-
ter, hij behoorde jaren tot de 
selectie voor het OLS, was 
schutterskoning en heeft 
vele prijzen mee naar Beesel 
gehaald. Jo is samen met zijn 
vrouw Marij de vaste mede-
werker, wanneer bonnen 
verkocht dienen te worden er 
bij een feest. Hij doet dit zeer 
accuraat en de kas klopt altijd. 
Zij hebben vaak méér geld 
ontvangen, dan te weinig. Hij 
zal ook altijd de volgende dag 
navraag doen of alles klopte. 
Bovendien is hij dikwijls achter 
de tap te vinden en draait hij 
samen met Marij de bardienst. 
Voor al zijn verdiensten kreeg 
Jo de gouden OLS-onder-
scheiding met kroontje en de 
daarbij behorende oorkonde. 
Voor zijn vrouw Marij waren 
er uiteraard bloemen.

Sef Janissen, 60 jaar lid
Ook Sef was altijd een goede 
schutter en haalde veel prijzen 
mee naar Beesel. Hij behoorde 
vele jaren tot de selectie van 
het OLS en behaalde ook hier 
menige prijs. De bekroning 
was het winnen van het OLS 
in �98�. Sef is ook koning 
geweest en was vele jaren 
bestuurslid. Thans is hij nog 
commandant van onze schut-
terij en men mag wel stellen, 
dat hij in de MLSB -  en naar 
wij vermoeden ook bij het 

OLS - de oudste comman-
dant is, die nog in functie is. 
Vele jaren had de schutterij 
haar clublokaal bij Sef in café 
Janissen en ze was hier kind 
aan huis. Sef heeft de schutterij 
vervolgens de grond verkocht, 
waarop nu ons nieuwe club-
lokaal staat en de schietbomen 
prijken. Tijdens de bouw hier-
van kwam Sef vaker roepen 
voor koffie, maar zijn koffie 
zag er geel uit en er zat schuim 
op (haha). Sef werd altijd 
gesteund door zijn familie; 
wanneer er iets te doen was, 
dan namen zijn broer Jan en 
echtgenote (en ook anderen) 
voor hem waar, zodat het café 
toch open kon blijven voor de 
stamgasten. Had de schutterij 
iets nodig dan vond men het 

vaak bij Sef in de garage of 
onder het sjop! Aan Sef werd 
de bijzondere onderscheiding 
door de afgevaardigden van 
MLSB uitgereikt. Hij kreeg 
de zilveren medaille van EGS 
opgespeld. En ook voor hem 
een oorkonde en een mooie 
bos bloemen.

Maan Crins, 60 jaar lid
De naam ‘Maan Crins’ is 
een begrip, niet alleen voor 
onze schutterij, maar ook ver 
daarbuiten. Maan is altijd een 
goede schutter geweest, hij 
behoorde ook jarenlang tot 
de selectie van het OLS en in 
�952 en �956 behoorde Maan 
tot het zestal dat toen het OLS 
meenam naar Beesel. Toen de 
schutterij een brassband had, 
was Maan één van de leden 
die hierin een instrument 
bespeelde. Maan is altijd een 
harde werker geweest en toen 
er een bovenboom vervangen 
moest worden en eigenlijk nie-
mand dat goed durfde, klom 
Maan zelf de ladder op om dit 
klusje te klaren. Hij was toen 
inmiddels al 80 jaar oud. Maan 
heeft vele jaren als schietmees-
ter instructies gegeven en vele 

schutters kregen het schieten 
van hem aangeleerd. Ze zijn 
hem hier nog steeds dankbaar 
voor. Hij besteedde veel werk 
aan de buksen: wanneer er iets 
mis was, keek Maan er naar en 
was het euvel snel verholpen. 
Ook voor bevriende vereni-
gingen heeft Maan de buks 
geregeld nagekeken en in orde 
gemaakt. Vroeger schoot men 
met de ‘staande-hangende’ 
of ‘zwevende korrel’. Later 
werd dit de ringkorrel. Toen 
er leden waren die zeiden dat 
ze de staande korrel misten, 
bedacht Maan hier weer iets 
op. Hij zaagde een ongebruikte 
ringkorrel af en toen had men 
weer een staande korrel. Dat 
Maan het schieten niet van 
een vreemde heeft geleerd, is 
bekend. Zijn vader was de laat-
ste keizer van onze schutterij. 
Veel onderscheidingen heeft 
hij mogen ontvangen. Maan 
is ook trots op zijn kinderen, 
die bij de schutterij zijn of 
waren. Zoon Har, die in �98� 
in het zestal stond dat het 
OLS mee naar Beesel bracht. 
Zoon Ger die al vele jaren in 
het eerste zestal schiet, zijn 
vrouw die ook verdienstelijk 

schiet. Bijzonder trots 
is hij op kleinzoon 
Ron die sinds enkele 
jaren mee schiet in het 
eerste zestal. Zo blijkt 
dus, het zit hen in het 
bloed. Maan kreeg de 
zilveren medaille van 
de EGS opgespeld door 
de afgevaardigde van 
de MLSB. Voor hem 
natuurlijk ook een oor-
konde en een mooie 
bos bloemen. Nadat 
alle versierselen waren 
uitgereikt, was er nog 
een gezellig samenzijn 
voor de leden en geno-
digden.

   De jubilarissen van schutterij HH. Georgius & Sebastianus Beesel,  
v.l.n.r. Sef Janissen, Maan Crins en Jo Peeters.
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HOLTUM - Op zondag 12 november 2006 luistert 
het klaroenkorps van Broederschap-Schutterij St.-
Martinus Holtum de jaarlijkse schuttersmis op ter 
ere van haar beschermheilige Martinus. Na afloop, na 
een gezamenlijke koffietafel in het gemeenschapshuis, 
worden de jubilarissen van 2006 gehuldigd. Onverwacht 
maakt burgemeester Cox van Sittard-Geleen zijn 
opwachting met een bijzondere mededeling.

Onderscheidingen en 
oorkondes
Voorafgaand aan de huldiging 
van de jubilarissen wordt Peter 
Peeters, webmaster van de 
schutterij St.-Martinus en van 
de bond Eendracht Born-Echt 
e.o., en tweede secretaris van 
de schutterij door bondsvoor-
zitter Jo Herffs in het zon-
netje gezet. Deze reikt hem 
de bondsoorkonde uit met 
bijbehorend draaginsigne voor 
zijn buitengewone verdiensten 
voor de vereniging. De jubile-
rende leden van die dag zijn: 
allereerst Pierre Strijkers, lui-
tenant-kolonel en 60 jaar lid. 
Drie leden vieren hun 40-jarig 
lidmaatschap, namelijk René 
Geurts, sergeant-geweerdra-
ger; Chrit Ophelders, erelid 
en officier en tot slot voorzit-
ter en tamboer-majoor Henk 
Verheijen. Deze jubilarissen 
worden in het zonnetje gezet 
door voorzitter Jo Herffs 
van de bond Eendracht. Uit 
diens handen ontvangt de 
diamanten jubilaris Pierre 
Strijkers de onderscheiding 
in de Orde van de Heilige 
Sebastianus van het Europese 
Schuttersgemeenschap.

Luitenant-kolonel 
Strijkers
Bij de uitreiking laat J. Herffs 
de voorbije zestig jaar in 
vogelvlucht passeren: Pierre 
Strijkers is zeventien jaar, als 
hij een jaar na het einde van 
de Tweede Wereldoorlog lid 
en tamboer wordt en de trom 
gaat spelen. Met veel energie 

en zorgvuldigheid doet hij 
dit twintig jaar lang. In �962 
schiet hij zich tot zijn grote 
plezier tot koning. Daarna is 
hij negen jaar geweerdrager 
en ook dit doet hij met veel 
verve. In �975 wordt hij offi-
cier. Uiteindelijk flankeert hij 
als luitenant-kolonel, samen 
met de andere officieren, het 
keizers- en koningspaar. Zijn 
inzet voor de schutterij heeft 
hij tot zijn verdriet iets moeten 
laten vieren, maar niet zijn 
trouw. Pas op 75-jarige leeftijd 
kan hij wegens zijn gezondheid 
alleen nog bij schuttersactivi-
teiten in eigen dorp present 
zijn. Hij leeft nog altijd mee 
met het wel en wee van de 
schutterij.

Overige jubilarissen
René Geurts, Chrit Ophelders 
en Henk Verheijen ontvangen 
uit handen van de bondsvoor-
zitter de gouden OLS-onder-
scheiding met bijbehorende 
oorkonde. Hij bedankt deze 
leden voor hun steun, trouw 
en inzet in de voorbije jaren 
met de woorden: ‘Veertig jaar 
lidmaatschap is niet niets, 
in een tijd waarbij de veran-
deringen elkaar snel opvol-
gen’. Namens beschermheer, 
bestuur en alle leden ontvangt 
Henk Verheijen een door Kitty 
van Neer, kunstenares uit 
Holtum, vervaardigde aquarel. 
Hierop staat hij in een voor 
hem zo karakteristieke pose 
afgebeeld, als blijk van waar-
dering, geschonken door de 
schutterij.

Bijzondere gast
Onverwachts treedt burge-
meester Cox binnen en vertelt 
dat hij voor de jubilarissen 
komt, speciaal voor voor-
zitter en tamboer-majoor 
Henk Verheijen. In zijn uitleg 
geeft hij aan dat het Hare 
Majesteit Koningin Beatrix 
heeft behaagd om Henk te 
decoreren. In �966 is Henk als 
tamboer lid geworden; in �97� 
wordt hij bestuurslid en als de 
functie van tamboer-majoor 
vrijkomt, bedenkt hij zich niet. 
In �987 wordt hij gekozen 
tot voorzitter, wat hij heden 

ten dage nog altijd is. In het 
dagelijks leven is Henk inter-
nationaal chauffeur. Ondanks 
de weinige vrije uurtjes die hij 
heeft, vindt hij nog tijd om 
de dagelijkse gang van zaken 
binnen onze broederschap in 
goede banen te leiden; zelden 
zal hij iets of iemand vergeten. 
Daarnaast is hij nog in andere 
verenigingen actief, zowel bin-
nen als buiten de schutterswe-
reld.

Lumineus idee
Als twaalf jaar geleden de 
schutterij dreigt op te houden 
te bestaan, is Henk Verheijen 
de grote motor achter het 
omvormen van het tamboer-
korps naar een klaroenkorps. 
Daarmee weet hij de schutterij 
uit het dal te redden. Als voor-
zitter is Henk een zeer toege-
wijd persoon, die de schutterij, 
maar ook het hele verenigings-
leven in Holtum, hoog in het 
vaandel heeft staan.
De koninklijke onderscheiding, 
lid in de Orde van Oranje 
Nassau, ontvangt hij voor zijn 
tomeloze inzet gedurende de 
voorbije veertig jaar.

   Tekst & foto’s: Peter Peeters

Jubilarissen onderscheiden in Holtum

  Diamanten jubilaris Pierre 
Strijkers werd geëerd met de 
Europese Sebastianus-Orde.

  Voorzitter en tamboer-majoor 
Henk Verheijen werd door 
burgemeester Sjraar Cox van 
Sittard-Geleen koninklijk 
onderscheiden.
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Herman Christiaans van het 
Akkermansgilde onderscheiden
VENLO – Herman Christiaans is teruggetreden als 
voorzitter van het Akkermansgilde. Bij die gelegenheid 
is hij koninklijk onderscheiden. Herman werd op 
1 januari 1976 tijdens de jaarvergadering van het 
Akkermansgilde gekozen tot lid. Direct nam hij zitting 
in het bestuur en werd hij gekozen als vicevoorzitter. 
Herman is een organisator ‘pur sang’. In de 31 jaar, dat 
hij bestuurslid van het Akkermansgilde was, heeft hij, 
samen met de overige bestuursleden, van dit gilde een 
goede en gezonde vereniging gemaakt.

Organisator pur sang
Met name de vele schutters-
evenementen, die onder zijn 
bezielende leiding werden 
georganiseerd, groeiden uit tot 
topevenementen. We noemen 
de volgende:
Jaarlijks het koningsvogel-
schieten en het schieten voor 
Venlose verenigingen en 
families (40 deelnemende ver-
enigingen). Tevens vier bonds-
feesten van de schuttersbond 
Juliana.
In �987 de organisatie 
Jubileumschuttersfeest 50 jaar 
OLS (50 deelnemende schutte-
rijen). Herman was lid van de 
stuurgroep als voorzitter van 
de Commissie Personeel- en 
Organisatie.
In �994 de organisatie van fes-
tiviteiten in het kader van het 
400 jarig jubileum van het 
Akkermansgilde. Dit was een 
vierdaags evenement in de 
binnenstad van Venlo, afgeslo-
ten met een optocht met 40 
gildes en 20 reuzengroepen. 
Herman was lid van de stuur-
groep als voorzitter van de 
Organisatiecommissie.
In 2004 de organisatie van 
Venlo Reuzen Groot. Eveneens 
een vierdaags evenement, 
ditmaal naar aanleiding van 
200 jaar Venlose stadsreuzen 
Fluas en Guntrud. Deze reu-
zen worden in opdracht van 
de gemeente Venlo door het 

Akkermansgilde in optochten 
meegenomen. Dit evenement 
werd afgesloten met een 
optocht door de binnenstad 
van Venlo, waaraan 35 reu-
zengroepen uit Nederland, 
België en Frankrijk deelnamen. 
Herman was weer voorzitter 
van de Organisatiecommissie 
en lid van de stuurgroep.

Netwerker
In �994 werd Herman 
Christiaans voorzitter van het 
Akkermansgilde. Het belang 
van het gilde én van haar 
leden stond bij hem altijd 
voorop. Hij profileerde zich 
als een voorzitter die niet op 
de voorgrond wilde staan. Als 
vicevoorzitter heeft hij een 
groot netwerk van relaties 
op weten te bouwen, dat hij 
als voorzitter verder uit heeft 
gebouwd. Hiervan kan het 
Akkermansgilde in lengte van 
jaren dankbaar gebruik blijven 
maken. 

Fondsenwerving
In de gemeente Venlo, de regio 
Venlo en in Limburg staat 
het Akkermansgilde aange-
schreven als een ‘instituut’ 
met een grote historische 
en folkloristische waarde. 
Mede door de grote inzet en 
enthousiasme in de afgelo-
pen dertig jaar van Herman 
kon dit tot stand komen. Hij 

is voorts een van de 
initiatiefnemers van de herop-
richting van de Broederschap 
Ingendael. Statutair bestaat 
deze Broederschap uit maxi-
maal vijftien personen, die 
zich tot doel stelt in woord 
en daad de belangen van 
het Akkermansgilde mee uit 
te dragen. Op initiatief van 
deze Broederschap en het 
Akkermansgilde werden de 
zogenaamde Wakkermannen 
opgericht. Dezen betalen een 
jaarlijkse contributie die voor 
een groot gedeelte door het 
Akkermansgilde aangewend 
kan worden voor extra financi-
ele uitgaven.

Oranje-Nassau
Bij gelegenheid van zij 
afscheidsreceptie als voorzit-
ter is Herman Christiaans op 
zaterdag �3 januari benoemd 
tot lid in de Orde van Oranje-
Nassau. De onderscheiding 
werd uitgereikt door de bur-
gemeester Hubert Bruls van 
Venlo die tevens beschermheer 
is van het Akkermansgilde.

Akkermenke: echte 
Venlose bierborrel

VENLO - Drankencentrum 
Casino en graanbrande-
rij introduceren exclusieve 
drankjes. Venlo had al zijn 
eigen Altbier, sigaren, een 
speculaaslikeur en een petit-
fourtje. Sinds enkele weken 
is het arsenaal van stadseigen 
producten uitgebreid met de 
enige echte Venlose bierbor-
rel. Het Akkermenke, zoals 
de borrel in het bijzijn van 
de stadsreuzen Flujas en 
Guntrud werd gedoopt, wordt 
op de markt gebracht door 
Drankencentrum Casino en 
volgens traditioneel recept 
bereid bij Graanbranderij De 
IJsvogel in Arcen. Het drankje, 
met een alcoholpercentage van 
30 procent, heeft een vanille-
achtige smaak met een combi-
natie van zoethout en sinaas-
appel. De afdronk zal derhalve 
ietwat zoet zijn met de herken-
bare bite van een borrel.

Scheidend voorzitter 
Herman Christiaans van 
het Akkermansgilde werd 
koninklijk onderscheiden.

Foto: Richard Fieten 
Fotografie, Venlo

De bierborrel wordt burgemeester Bruls van Venlo namens het 
Akkermansgilde gepresenteerd.
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LIMBRICHT - Op 
Sacramentsdag �8 juni 2006 
heeft pastoor Bronnenberg de 
installatie voltrokken van de 
nieuwe beschermheer van de 
schutterij, mr. Octave Regout. 
Daarmee werd de opvolging 
van mevr. M.J.C.T.M. van der 
Laan – Jkv. Smits van Oyen 
een feit. Een dik half jaar 
eerder bracht de voltallige, 
tachtig man sterke, schutterij 
een bezoek aan Oisterwijk, 
de woonplaats van de toen-
malige beschermvrouwe. Met 
een serenade werd mw. Van 
der Laan gehuldigd wegens 
25 jaar trouwe dienst aan 
haar schutterij. Het bezoek 
aan Oisterwijk kreeg samen 
met de beide schuttersgilden 
een vervolg in de binnenstad 
De drie schutterijen gaven 
demonstraties vendelzwaaien 
en exercitie en de drumband 
van St.-Salvius gaf een mini-
concert. Dit werd onder meer 
bijgewoond door mw. Van 

der Laan, haar echtgenoot en 
burgemeester Kortmann van 
Oisterwijk. De beschermvrou-
we ontving die dag uit handen 
van schutterijvoorzitter Jos 
van Cleef een mooi portret 
van haar temidden van de 
Limbrichtse schutters.

Nadat in de loop van 2005 
duidelijk werd dat mw. Van 
der Laan (kleindochter van 
baronesse Cecile Marie 
Louise Victorine Michiels van 
Kessenich, beschermvrouwe 
van de schutterij van �954 tot 
haar dood in �967) door toe-
nemende loopproblemen haar 
taak als beschermvrouwe niet 
meer naar haar wens kon ver-
vullen, werd in overleg gezocht 
naar een geschikte opvolger. 
Deze werd direct gevonden in 
de rechte lijn van de familie 
Michiels van Kessenich (voor-
malige heren van Limbricht) 
in de persoon van Octave 
Regout, zoon van Marie Louise 

Michiels van 
Kessenich en 
Louis F.H. 
Regout.

Mr. Regout 
(achterachter-
kleinzoon van 
de Maastrichtse 
industrieel 
Petrus Regout) 
is geboren 
(�935) en 
opgegroeid 
in Meerssen. 
Hij is met 
echtgenote Annetje Kars 
woonachtig in Gorssel. Na 
zijn studies in Maastricht 
(Gymnasium) en Nijmegen 
(Nederlands recht) heeft hij 
gewerkt voor Hoogovens te 
IJmuiden, bij Van Lanschot 
Bankiers te Amsterdam en de 
Sallandse Bank te Deventer. 
Sinds �990 is hij werkzaam 
voor de Samenwerkende 
Nederlandse Fondsen voor 

Centraal Europa op het 
gebied van Maatschappelijk 
werk (werkgebied Baltische 
Staten). Daarnaast is dhr. 
Regout bestuurslid van een der 
Fondsen, het RC Maagdenhuis 
te Amsterdam. 

Bieleman, koning … keizer?

LIBRICHT - ‘Koning, keizer, 
admiraal, Popla kennen ze 
allemaal’, zo luidt een bekende 
reclametekst. Deze func-
ties zullen zich echter nooit 
opvolgen, noch in het leger, 
noch in het schutterswezen. 
Van bieleman naar koning 
is al een hele stap, laat staan 
van bieleman naar keizer! 
Toch bestaat er een mogelijk-
heid, al hangt het wel af van 
een aantal factoren: zoals de 
nodige kennis, wellicht een 
helpende hand van boven en 
in elk geval het nodige geluk. 
Twee jaar geleden troonde 
bieleman Peter Schaeks zich-
zelf en zijn partner marke-
tentster Mirjam Cloots tot 
koningspaar van schutterij 

St.-Salvius Limbricht. Na de 
geboorte van hun zoon Finn, 
die algemeen al als beoogd 
opvolger gezien wordt, lukte 
het Peter zijn titel vorig jaar te 
prolongeren. Het paar vormde 
nog een jaar het koningspaar 
van St.-Salvius. Tijdens het 
koningsvogelschieten van �0 
juni, Sacramentsdag, aan-
staande bestaat er dus een kans 
dat de Limbrichtse schutterij 
voor het eerst sinds de dood 
van Peter Theodoor Vaessen in 
�946 weer een keizer in haar 
gelederen zal krijgen. Dit zou 
de vijfde keer zijn, wat met 
zekerheid te zeggen valt, in de 
rijke historie van St.-Salvius, 
dat de schutterij zich vergezeld 
weet van een keizer. In �685 

was Nicolaes 
Broeckhoven 
keizer, vanaf 
�845 Peter Jacob 
Stoffels en sinds 
�873 was het 
Mathis Harden, 
die Vaessen 
en wellicht 
dus ook Peter 
Schaeks voor 
is gegaan. Het 
belooft daarom 
een spannende 
strijd te worden 
op �0 juni vanaf 
�6.00 uur op het schietterrein 
van St.-Salvius Limbricht. U 
bent van harte welkom!

Nieuwe Beschermheer voor St.-Salvius Limbricht

Nieuws uit Limbricht

  Mr. O. Regout is de nieuwe 
beschermheer van schutterij 
St.-Salvius Limbricht.

 

  Peter Schaeks op het moment 
dat hij voor de tweede maal op 
rij de vogel heeft afgeschoten. 
Wordt hij de nieuwe keizer in 
Limbricht?
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Sacramentsdag zonder pauze

LIMBRICHT - Sacramentsdag, 
�0 juni, staat Limbricht ook 
dit jaar weer in het teken van 
vele jaarlijks terugkerende 
gebeurtenissen. Nadat om 
klokslag 6.00 uur de reveille is 
gespeeld op het plein voor de 
kerk worden de inwoners van 
de voormalige vrijheerlijkheid 
tijdens een rondgang door 
het dorp gewekt. Vroeger met 
het doel om op te staan en 
de straat te versieren voor de 
sacramentsprocessie, heden ten 
dage grotendeels ter bescher-
ming van de traditie.

Op initiatief van Wiel 
Franssen, oud drumbandin-
structeur van St.-Salvius, werd 
halverwege de jaren tachtig 
de voorzitter van de schut-
terij opgedragen een ontbijt te 
verzorgen, zijn ‘jònge’ konden 
immers niet de hele dag met 
een lege maag doorbrengen. 
Deze uitdaging kon toenmalig 
voorzitter Wil Corten natuur-
lijk niet naast zich neerleggen. 
Na de voorzitter werden in de 
navolgende jaren de andere 
bestuursleden uitgedaagd en 
een jaarlijks terugkerende 
gebeurtenis was geboren.

Nadat de drumbandleden hun 
buikjes, of buiken, hebben 
gevuld, verzamelen ook de 
overige leden van de schut-
terij in het schutterslokaal van 
waaruit om 9.�5 u. wordt ver-
trokken naar de parochiekerk 
voor het bijwonen van de H. 
Mis, die jaarlijks wordt opge-
dragen ter ere van de levende 
leden van de schutterij. Na 
afloop van deze dienst volgt de 
sacramentsprocessie door de 
straten van Limbricht. Zoals in 
vele Limburgse dorpen trekt 
ook in Limbricht de schut-
terij voorop in de stoet, het 
Allerheiligste wordt beschermd 
door enkele officieren en de 
fanfare sluit de rij.
Na afloop van de processie 
wordt er op uitnodiging van 
meneer pastoor en op kosten 

van het kerkbestuur een aantal 
consumpties genuttigd in het 
gemeenschapshuis, waarna de 
schutterij een bezoek brengt 
aan het parochiekerkhof. 
Hier worden in de schaduw 
van kasteel Limbricht en 
het monumentale oude St.-
Salviuskerkje de overledenen 
herdacht door het uitspreken 
van enkele gebeden door de 
voorzitter en het spelen van de 
‘Last post’ door enkele blazers 
van de drumband.

Na het bezoek aan het kerkhof 
wordt jaarlijks een buitenge-
wone vergadering gehouden 
in het schutterslokaal. Tijdens 
deze ‘feestvergadering’ worden 
de jubilarissen van het jaar in 
het zonnetje gezet en onder-
scheiden door een afvaar-
diging van het betuur van 
schuttersbond St.-Gerardus 
Amstenrade. Het schutterssei-
zoen wordt in grote lijnen nog 
even doorgelopen en na de 
toespraak van onze bescherm-
heer begint het onrustig te 
worden.

‘Onrust binnen de schutterij’, 
het klinkt angstaanjagend 
maar niets is minder waar. 
De vergadering is voorbij en 
het gissen wie er koning zal 
worden, is begonnen. Want 
hoewel de klok inmiddels rond 
één uur aangeeft (en de meeste 
schutters er dus al een kleine 
werkdag op hebben zitten) is 
deze dag nog niet ten einde.
Vanuit het schutterslokaal 
wordt, middels een kleine 
rondgang door het dorp, het 
heersende koningspaar naar 
huis gebracht, waar alle schut-
ters onder het genot van een 
consumptie van hen afscheid 
nemen. Het is ondertussen 
tegen twee uur in de middag, 
de hoogste tijd voor de mid-
dagpauze! Maar niet voor lang.

Als de kerkklokken half vier 
aangeven en het bloed in de 
aderen van de schutters snel-

ler en sneller begint 
te stromen, wordt 
weer verzameld bij de 
scheidende koning. 
Nog snel een lekker 
koel pilsje, voordat 
de schutters vertrek-
ken naar de plaats 
waar geen koning van 
St.-Salvius graag naar toe gaat 
op deze zondag, het schietter-
rein. Hier aangekomen weet 
iedere koning hoe laat het is: 
�6.00 uur! Tijd om afscheid te 
nemen van het oh zo begeerde 
koningszilver. Nadat de voor-
zitter zijn dank heeft uitge-
sproken jegens het konings-
paar en meneer pastoor God 
heeft verzocht onze schutterij 
goedgezind te zijn en onge-
lukken te voorkomen, is het 
eerste schot aan de scheidende 
koning. Vervolgens schieten 
beschermheer, pastoor, bur-
gemeester of diens plaatsver-
vanger, voorzitter, secretaris, 
penningmeester en overige 
bestuursleden een ereschot en 
dan kan het beginnen.

Ieder jaar schieten circa 
twintig personen mee om de 
koningstitel. Vereisten om mee 
te schieten zijn: een minimale 
leeftijd van zestien jaar, lid van 
het mannelijk geslacht en geen 
deel uitmaken van de drum-
band! Er wordt geschoten op 
een houten vogel, waarvan 
het corpus uit een deel moet 
zijn vervaardigd en niet groter 
mag zijn dan 30x30x30 cm. 
De volgorde van het schie-
ten wordt vooraf door loting 
bepaald en blijft gedurende de 
strijd onveranderd. ‘Hij die de 
vogel schiet, is koning’ luidt 
een artikel uit een oud regle-
ment. Hierbij wordt onder ‘hij 
die de vogel schiet’ verstaan: 
hij die de laatste resten hout 
van de verticale stang afschiet.
Na het bekend worden van de 
nieuwe koning wordt op het 
schietterrein snel alles opge-
ruimd, zodat de schutterij haar 
koning kan gaan presenteren 

aan het dorp. Dit gebeurt door 
een korte rondgang, die ein-
digt op het plein voor de kerk. 
Hier wordt de koning officieel 
geïnstalleerd door de pastoor, 
op wiens kosten er ook een 
toost wordt uitgebracht ter ere 
van de nieuwe koning. Na deze 
toost wordt het huis van de 
koning nog even snel bezocht 
om vervolgens verder te trek-
ken naar het schutterslokaal 
alwaar het tegen half negen ’s 
avonds tijd is voor ontspan-
ning. Dit wordt vanaf negen 
uur voortgezet op kasteel 
Limbricht, alwaar in middel-
eeuwse sferen het koningsmaal 
wordt genuttigd. Onder het 
genot van een warm buffet en 
de nodige consumpties wordt 
de dag afgesloten door onze 
huis-dj’s.

Één uur ‘s nachts is op kasteel 
Limbricht geen schutter meer 
te bekennen. In het schut-
terslokaal daarentegen spelen 
zich dikwijls nog carnavaleske 
taferelen af. Maandagochtend 
hebben de meeste leden verlof 
of vrij van school, anderen 
lopen terugdenkend aan weer 
een veel te drukke en gehaaste 
Sacramentsdag op het werk 
rond met de gedachten om 
volgend jaar toch ook maar 
verlof in te dienen bij hun 
baas. Uitspraken als ‘dat kòs 
mich twee jaor van mien 
laeve’, ‘dit is kepotmakerie’ of  
‘dit is nog sjooner es de vas-
telaovend’ worden ieder jaar 
gehoord, maar volgend jaar is 
weer iedereen van de partij. 
Sacramentsdag  is voor de 
Limbrichtse schutters immers 
de mooiste dag van het jaar!
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Heilig Kruis Grevenbicht
  

Drumband 30 jaar
Tijdens het bondsschuttersfeest van schutterij broederschap van het ‘Heilig Kruis’ 
te Grevenbicht, op 11, 12 en 13 augustus jl. werd het heuglijke feit gevierd van het 
30-jarig bestaan van de drumband van de broederschap. Hierbij kwamen vier jonge 
drummers in aanmerking voor een speld van het FKM. 

Brian Arntz kreeg de speld 
voor zijn �0-jarig lidmaat-
schap, terwijl zijn zus Chantal 
Arntz dezelfde speld kreeg 
voor �5 jaar drummen. Esther 
Metz kreeg deze voor haar 
20-jarige drumcarrière. Haar 
broer George (Sjors) Metz jr 
werd gehuldigd wegens zijn 
25-jarig lidmaatschap van de 
drumband. Alle vier kregen zij 
uit handen van mevrouw Aben 
de bijpassende oorkondes.
Bovendien kwam George Metz 
in aanmerking voor de OLS-
speld in zilver. Deze ontving 

hij met de oorkonde na een 
speech van bondsvoorzitter 
Jo Herffs, die vertelde dat hij 
Sjors Metz jr. al had zien lopen 
als klein jochie met een blik-
ken trommeltje om zijn nek.
Wethouder Pieter Meekels was 
aanwezig uit naam van het 
College van Burgemeester & 
Wethouders van de gemeente 
Sittard-Geleen-Born. Na een 
fraaie speech van Meekels 
kreeg voorzitter Math Vonken 
een mooie oorkonde uitgereikt 
wegens het 30-jarig bestaan 
van de drumband. Tevens 

kwamen alle jubilarissen in 
aanmerking voor een speld, 
die de gemeente uitbeeldt en 
symboliseert.
 
Damescomité
Tijdens ditzelfde feest kwam 
het damescomité ook weer 
met een verrassing, en wel 
twee keer een cheque van  
€ �.000,-. Eén voor de drum-
band, die werd uitgereikt aan 
Esther Metz, met de toelich-
ting van voorzitster Hilde 
Swilde, dat vrouwen toch beter 
met geld konden omgaan dan 
mannen en dat het besteed 
moest worden aan materialen 
die enkel voor de drumband 
bestemd waren. De tweede 
cheque van € �.000,- werd 
uitgereikt aan voorzitter Math 
Vonken, die deze mocht beste-
den aan die onderdelen die 
specifiek bestemd waren voor 
de schutterij zelf. Tevens was 
er ook het 20-jarig bestaan 
van het damescomité zelf. Dit 
heuglijke feit wordt op een 

later tijdstip gevierd.
 
Oudste lid Pierre 
Hanssen
Het oudste lid Pierre Hanssen 
was eveneens aanwezig aan de 
receptietafel. Hanssen, officier 
in ruste, was vooral actief in de 
jaren ’80-’90 met het ophalen 
van oud ijzer. Hij was in die 

  De jeugd met hun muzikale oorkondes.

  Chantal Arntz met de cheque 
voor de drumband.

  Voorzitter Math Vonken, die 
eveneens een cheque in ont-
vangst mocht nemen.

  Oudste lid Pierre Hanssen, 
officier b.d.
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tijd een grote man die hoorde 
bij de oud ijzerploeg die van-
daag de dag nog steeds bestaat. 
Hanssen is geen onbekende 
in de schutterswereld, in de 
jaren ’90 was het de eerste 
standaardruiter die voorop 
ging bij de schutterij. Trots als 
een pauw zat hij vast in het 
zadel en leidde zijn paard net-
jes langs het zeer enthousiaste 
publiek. Pierre is momenteel 
48 jaar lid en nog steeds op 
zijn manier actief bij de ver-
eniging. 

Generaal Ben Jennen 
gedecoreerd
Op �2 augustus 2006 was het 
25 jaar geleden dat Ben Jennen 
door de toenmalige secretaris 
Huub Stans van het Heilig 

Kruis een schuttersjas kreeg 
aangetrokken en meteen lid 
en klaargestoomd werd als 
schutter. In die tijd ging dat 
zo, de schutterij was groeiende. 
Nu, na 25 jaar is Ben Jennen 
al diverse jaren secretaris. Hij 
heeft die taak overgenomen 
van de heer Stans zaliger. Ben 
steekt er zijn hele schuttershart 
in. Moeten er feesten georga-
niseerd worden, dan zit Ben 
uren voor zijn PC om alles 
maar in goede banen te leiden. 
Niet alleen achter de PC, maar 
ook tijdens de opbouw van 
feesten is hij present. Het moet 
in zijn ogen allemaal voor 
honderd procent zijn, ‘anders 
heb ik weer slapeloze nachten’, 
liet hij zich ontvallen. Jennen 
is een secretaris die werkelijk 

getrouwd is met zijn schutterij. 
En dat is dan ook aan alles te 
merken. Zijn beloning voor al 
zijn verdiensten was dan ook 
de zilveren OLS-onderschei-
ding, die hem werd uitgereikt 
aan de vooravond van het 
schutterfeest op ��, �2 en �3 
augustus jl.
Tijdens de receptie was er een 
plek voor Jennen achter de 
receptietafel en kreeg hij uit 
handen van bondsvoorzitter Jo 
Herffs (van de schuttersbond 
Eendracht Born-Echt e.o.) de 
zilveren OLS-medaille met 
bijbehorende oorkonde uitge-
reikt.

   Tekst & foto’s: Jean Arntz
  Secretaris Ben Jennen vierde 

het zilveren lidmaatschap.

Grevenbicht heeft twee nieuwe koningen
GREVENBICHT - Tijdens het koningsvogelschieten 
op zondag 10 september 2006 zijn bij de beide 
Grevenbichtse schutterijen ‘Eendracht’ en ‘Het 
Broederschap van het Heilig Kruis’ er na een felle strijd 
weer twee nieuwe koningsparen ‘geboren’.

Bij het Heilig Kruis was de 
koningstitel met �76 schoten 
voor de tweede keer voor 
Vincent Driessen. Na twintig 
ronden, waarvan de vogel de 
laatste drie rondes al stond 
te wankelen op zijn pootjes, 
maar niet toe wilde geven, 
schoot Vincent met een welge-
mikt schot de vogel helemaal 
los. Onder luid applaus van 
publiek gaf hij de Vlaamse 
Gaai zijn vrijheid terug. Als 
koningin zal zijn vriendin 
Andrea Cruts eervol naast 
Vincent lopen tijdens het 
schuttersseizoen 2007. Ook 
zullen zij strijden om een van 
de felbegeerde prijzen binnen 
te halen.
 
Bij schutterij Eendracht schoot 
met �30 schoten voor de eerste 
keer Hen Poulissen de vogel 
naar beneden. Poulissen, die 

ook nog bij de ‘Gawsetrekkers’ 
is (de ganstrekkers, die tijdens 
het gansrijden te paard de 
kop van een opgehangen gans 
proberen af te trekken, red.), 
veroverde eerder dit jaar ook 
nog de titel ‘Gawsekoning’, een 
dubbele (konings)titel dus. 
Ook bij Eendracht zal er dit 
jaar weer een mooie koningin 
meelopen, namelijk de dochter 
van Poulissen. Beiden zullen ze 
in het schuttersjaar 2007 vech-
ten tegen de concurrentie van 
andere koningsparen om toch 
vooral in de prijzen te zullen 
vallen.

Na het installeren van de 
koningen zijn beide schutte-
rijen opgetrokken om volgens 
oude traditie ‘den nieuwe 
koning aan den volke te laten 
zien’. Hierbij deed zich nog 
een verrassing bij het Heilig 

Kruis voor. Aangekomen bij 
het schutterslokaal van Den 
Hollander vroeg Vincent heel 
even het woord aan voorzit-
ter Math Vonken. Vinc ging 
door de knieën en vroeg zijn 
Andrea ten huwelijk, onder 
luid gejuich van de schutters, 
en het jawoord kwam met een 
traantje.

Beide koningsparen, van harte 
gefeliciteerd en heel veel succes 
toegewenst voor het schutters-
seizoen 2007.

   Tekst & foto:  Jean Arntz

  De koningsparen 2007 van Grevenbicht: koningspaar en aanstaand 
bruidspaar Vincent Driessen en Andrea Cruts en schutterskoning 
annex ganskoning Hen Poulissen met zijn dochter.
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Gouden drumband en jubilarissen in Eys
EYS - In 2007 is het vijftig jaar geleden dat de drumband 
van schutterij St.-Sebastianus Eys werd opgericht. De 
schutterij, die destijds aan bloedarmoede leidde, had in 
1957 het Zuid-Limburgs Federatiefeest georganiseerd 
en dit was goed geslaagd. Met de winst werden 
instrumenten aangeschaft en werd een uitgebreide 
jeugddrumband in het leven geroepen, die geheel in 
het wit gekleed gingen. Witte broek, wit hemd met 
zwaluwnestje, zwarte stropdas en een klein opvouwbaar 
mutsje. 

Gouden drumband
Van begin af aan waren er 
trommen in diverse maten 
en blaasinstrumenten. De 
drumband heeft goed aan zijn 
doel voldaan; telkens als de 
schutterij uittrok, zorgde de 
drumband voor de muziek en 
bovendien zijn van de jeug-
dige drumbandleden diverse 
schutters voor de schutterij 
actief gebleven. Daar mogen 
we thans na vijftig jaar nog 
steeds de vruchten van pluk-
ken. Want behalve het klaroen-
korps, dat in de schijnwerpers 
staat, verdienen de gouden 
jubilarissen hierin ook een 
plaats, te weten Math Berger, 
Miel van Loo, Piet van Loo en 
Sjo Vluggen. Voldoende reden 
voor een feest en een receptie. 
Want er zijn nog meer jubi-
larissen, die dan gehuldigd 
worden, namelijk de zilveren 
leden pastoor dr. A. Kurris, 
Ad Broers, Hub Franssen, 
Thijs Lahaye en Jan Meessen. 
Bovendien telt de schutterij 
van Eys dit jaar een diaman-
ten jubilaris, namelijk Johan 
Eykenboom!

Zomerfeest met 
receptie
Aan deze bijzondere jubilaris-
sen wordt aandacht besteed 
met het zomerfeest in het 
eerste weekend van juni, op 
�, 2 en 3 juni. Dit feest wordt 
samen met de jubilerende 
carnavalsvereniging De Öss 
op touw gezet, die het 55-jarig 

bestaan viert. Het zomereve-
nement van de twee culturele 
verenigingen kent volgende 
onderdelen. Vrijdag � juni 
speelt de pop & rockband 
Network. Op zaterdag 2 
juni wordt onder het motto 
‘Karamba 5 x ��’ een arties-
tenparade met dansgroepen en 
acts uit Duitsland, België en 
Nederland gegeven, waaraan 
onder meer Dieter Koblenz 
deelneemt. Op zondag 3 juni 
een gezamenlijke brunch, dan 
de receptie voor de gouden 
drumband en de schuttersju-
bilarissen (zilver, goud en dia-
mant) en aansluitend volgt een 
zeskamp voor verenigingen en 

bedrijven, het geheel in schut-
ters- en carnavalssfeer. Het 
zomer-jubileum-festival vindt 
plaats in een paviljoentent op 
de voetbalweide.

Aanbieding zaterdagavond 
‘Karamba 5 x ��’: als u zich 
als schutterij voor 30 april 
inschrijft (en betaalt) met elf 
betalende bezoekers, betaalt 
u per persoon slechts € 5,55 
entree en dan krijgen de 
koning en koningin gratis 
entree. Zij kunnen zich als 
koningspaar ‘legitimeren’ met 
een foto van hen in vol ornaat. 
Koopt u de kaarten aan de 
avondkassa, dan kosten ze € 
6,50. Deze actie bespaart u als 
groep van elf met koningspaar 
dus ruim € 23! Uiteraard kan 
de groep ook groter dan elf 
zijn. Deze actie geldt ook voor 
carnavalsverenigingen met hun 
prinsenpaar. Aanmelden via: 
leo.eykenboom@wanadoo.nl
Voor informatie, zie:  

www.schutterij-sintsebastia-
nus-eys.tk/

Zilveren jubilarissen
Pastoor-deken Alph. Kurris 
werd in �98� pastoor van Eys. 
In die hoedanigheid werd hij 
geestelijk adviseur. Hij bleef 
lid, ook na zijn vertrek in 2000 
naar de O.L.Vrouw basiliek 
in Maastricht. Hij is in 2006 
benoemd tot Kapelaan van de 
Paus.
Ad Broers was koning in �985. 
Hij was bij de exercitieploeg, 
is lid van de archiefgroep, ser-
geant �e klasse. Op Ad wordt 
nooit vergeefs beroep gedaan. 
Voor de opslag van spullen, 
voor vervoer van materiaal 
met zijn tuffende tractor etc.
Hub Franssen was door zijn 
lidmaatschap van het Rode 
Kruis en zijn EHBO-kennis 
geruime tijd de rode kruis sol-
daat. Nadien is hij bevorderd 
van soldaat der �e klas naar 
korporaal. Sinds enkele jaren 

  Math Berger, 50 jaar lid, lui-
tenant

  Miel van Loo, 50 jaar lid, 
kolonel

  Piet van Loo, 50 jaar lid, tam-
bour-maître
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maakt hij de loden kogels voor 
de schutters. 
Thijs Lahaye, 25 jaar lid. Thijs 
werd al bij zijn geboorte opge-
geven door vader Jo. Zodra hij 
mee kon marcheren werd hij 
bordjesdrager. Nadien blies hij 
als klaroenblazer, thans speelt 
hij basklaroen. De korporaal 
schiet mee. 
Jan Meessen is jarenlang 
geweerdrager geweest en was 
lid van de exercitieploeg. 
Recent is hij bevorderd tot 
officier. In �999 en 2006 was 
Jan koning met zijn dochter 
en echtgenote als koningin. Als 
gewerkt moet worden, is Jan 
van de partij.

Gouden jubilarissen
Dat schutterij St.-Sebastianus 
in 2007 over een viertal gou-
den jubilarissen beschikt, heeft 
alles te maken met de oprich-
ting van de jeugddrumband, 
die in �957 aan de schutterij 
werd toegevoegd. Hier werden 
alle vier de gouden jubilarissen 
bij de oprichting lid van.

Math Berger, 50 jaar lid. Heeft 
diverse instrumenten bespeeld: 
trom, bekkens en klaroen. Hij 
was enkele decennia bestuurs-
lid, nam het penningmeester-

schap een tijdlang op zich en 
was assistent schietmeester. 
Is in �997 bevorderd tot 
officier, als tweede luitenant. 
Echtgenote Marly maakt deel 
uit van het damescomité en 
zoon Piet is tamboer in de 
drumband.

Miel van Loo, 50 jaar lid. Na 
enkele jaren als tamboer werd 
Miel als snel tambour-maître 
van de jeugddrumband. Dit 
bleef hij maar liefst veertig 
jaar, tot �999! Het boegbeeld 
van de vereniging en leider 
van de jeugd. In �992 werd hij 
benoemd tot officier, inmid-
dels is hij bevorderd tot kolo-
nel. Koninklijk onderscheiden 
in �996. Echtgenote Gerda is 
lid van het damescomité.

Piet van Loo, 50 jaar lid. 
Was lange tijd muzikant in 
de drumband en reserve 
tambour-maître. Korte tijd 
was hij bovendien secretaris. 
In �999 nam hij de functie 
van tamboer-majoor van 
broer Miel over. In 2004 is 
hij koninklijk onderscheiden. 
Piet treedt op als spreekstal-
meester bij recepties en de 
St.-Sebastianusavond, hetgeen 
hem op het lijf is geschreven.

  Sjo Vluggen, 50 jaar lid, lui-
tenant

  Johan Eykenboom, 60 jaar lid, 
generaal b.d.

Sjo Vluggen, behoort eveneens 
tot de 50-jarige jubilarissen. 
Hij is als schoonzoon van 
keizer Juup Senden bij de 
schutterij terecht gekomen. 
Hij is jarenlang geweerdrager 
geweest, tevens als guide, en lid 
van de toenmalige exercitie-
ploeg. In 2003 is hij bevorderd 
tot officier in de rang van eer-
ste luitenant. Hij bezoekt mede 
de begrafenissen binnen de 
schuttersbond.

Johan Eykenboom 
60 jaar lid
Johan Eykenboom was koning 
in �955 en �957. Eind jaren 
vijftig was hij lid van het 

bestuur. In �962 werd hij 
benoemd tot generaal, een 
functie die hij maar liefst 
veertig jaar zou vervullen. 
Inmiddels heeft zoon en voor-
zitter Leo hem opgevolgd. Hij 
maakte deel uit van de win-
nende zestallen die in �972 en 
�982 het OLS naar Eys scho-
ten. Koninklijk onderschei-
den in 200�. Opgenomen als 
schutbroeder in de Orde van 
de Rode Leeuw. Echtgenote 
Lena is sinds de oprichting lid 
van het damescomité en is tot 
erelid benoemd.

Koningen
- Michael Schmitz  St.-Hubertus Nattenhoven
- Wesley Scheijvens, jeugd  St.-Hubertus Nattenhoven
- Leon Lipsch  St.-Martinus Holtum
- Wil Geelen  St.-Stephanus Dieteren
- Vincent Driessen  Heilig Kruis Grevenbicht
- Hen Poulissen  Eendracht Grevenbicht

Jubilarissen
12,5 jaar
- Monique Bouwens  St.-Sebastiaan Schimmert
- André de Lacouture  St.-Sebastiaan Schimmert
- Tiny de Lacouture  St.-Sebastiaan Schimmert
- Fons Leunissen  Kon. St.-Lambertus Oirsbeek
- Rien van de Maat  Kon. St.-Lambertus Oirsbeek
- Jos Offermans Kon. St.-Lambertus Oirsbeek
- Vranken, Diana  HH. Mon. & Gon. I Maasmechelen 
- Guido Weusten  St.-Sebastiaan Schimmert

25 jaar
- D. Bancken St.-Sebastiaan Grote Brogel                    >

  De drumband, die in 1957 
dankzij het ZLF werd opgericht.
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- J. Bax  Kon. St.-Seb. St.-Huibrechts-Lille 
- Henk v/d Beucken  Kon. St.-Lambertus Helden
- G. Bloemen  Kon. St.-Seb. St.-Huibrechts-Lille
- M. Bloemen  Kon. St.-Seb. St.-Huibrechts-Lille
- L.M.H. Boumans  Kon. St.-Sebastianus Voerendaal
- H.G.J. Camp  St.-Nicolaas Heythuysen
- L. Claassen  Kon. St.-Seb. St.-Huibrechts-Lille
- T. Cuyvers  Kon. St.-Seb. St.-Huibrechts-Lille
- L. Daens  Kon. St.-Seb. St.-Huibrechts-Lille
- K. Driessens  St.-Sebastianus Laar
- M. Eerdekens  Kon. St.-Seb. St.-Huibrechts-Lille
- A.M.A. Frins  St.-Sebastianus Klimmen 
- F. van Gansewinkel  Kon. St.-Seb. St.-Huibrechts-Lille
- A. Geerits  Kon. St.-Seb. St.-Huibrechts-Lille
- G. Geerits  Kon. St.-Seb. St.-Huibrechts-Lille
- G. Hendrikx  Akkermansgilde Venlo
- T. Hensen  Kon. St.-Seb. St.-Huibrechts-Lille 
- Jeu van Heugten  Kon. St.-Lambertus Helden
- M.P.H. Heijligers-Grachten   St.-Sebastianus Herkenbosch 
- A. van Hout  Kon. St.-Seb. St.-Huibrechts-Lille
- L. Ilsbroeks  Kon. St.-Servatius Raam
- A. Iven  Kon. St.-Seb. St.-Huibrechts-Lille
- J.H. Jacobs  St.-Jan Grubbenvorst
- J. Janssen  Kon. St.-Servatius Raam
- J.J.J. Kevers  St.-Sebastianus Klimmen
- H.L.J. Kuypers  St.-Sebastianus Herkenbosch
- R. Leynen  Kon. St.-Seb. St.-Huibrechts-Lille
- H.J.J. de Lang  St.-Sebastianus Oost-Maarland 
- Machon, Ronny  HH. Mon. & Gon. I Maasmechelen
- J.C.H.M. Minkenberg  St.-Sebastianus Herkenbosch 
- Frank Moonen  St.-Sebastiaan Schimmert
- E. Mulders  St.-Sebastiaan Dorne
- R.G.H. Oerlemans  Kon. St.-Sebastianus Voerendaal
- M.J.B. Peeters-Eussen Kon. St.-Sebastianus Voerendaal
- N. Pellens  Kon. St.-Seb. St.-Huibrechts-Lille
- J.H.L. Petit  Kon. St.-Sebastianus Voerendaal
- B. Ras  Kon. St.-Seb. St.-Huibrechts-Lille
- J.H.C. Relouw  St.-Jan Grubbenvorst
- J.H.M. Rijks  St.-Nicolaas Heythuysen 
- M. Schreurs  St.-Sebastianus Margraten
- E. Schrooten  St.-Sebastiaan Grote Brogel
- W.A.J. Schrijen  Kon. St.-Sebastianus Voerendaal 
- Hein H.H. Spaetgens  St.-Sebastiaan Schimmert
- B. Stalmans  Kon. St.-Seb. St.-Huibrechts-Lille
- L. Stalmans  Kon. St.-Seb. St.-Huibrechts-Lille
- J. Swennen  St.-Sebastiaan Grote Brogel 
- Jos Teeuwen  Kon. St.-Lambertus Helden
- L. Triki  Kon. St.-Seb. St.-Huibrechts-Lille
- G. Vaesen  Kon. St.-Seb. St.-Huibrechts-Lille
- M.A.A. Verstappen  St.-Paulus Roggel 
- Vranken, Marc  HH. Mon. & Gon. I Maasmechelen 
- G. Vrolix  Kon. St.-Seb. St.-Huibrechts-Lille 
- G. van Werde  Kon. St.-Seb. St.-Huibrechts-Lille

40 jaar
- M.H. Cober  St.-Ansfried Thorn
- J.M. Collaris  Kon.Wilhelmina Nieuwenhagen
- N.P.A. Gerits  St.-Jan Grubbenvorst
- W. Heunen  Kon. St.-Seb. St.-Huibrechts-Lille
- J. Joosten  Kon. St.-Seb. St.-Huibrechts-Lille

- Machon, Francus  HH. Mon. & Gon. I Maasmechelen 
- M. Mooren  Kon. St.-Servatius Raam
- Opdenacker, Florent  HH. Mon. & Gon. I Maasmechelen 
- A. Opreij  St.-Sebastianus Margraten
- C. Scheelen  Kon. St.-Seb. St.-Huibrechts-Lille
- Spronkmans, Lucienne HH. Mon. & Gon. I Maasmechelen 
- I. Stalmans  Kon. St.-Seb. St.-Huibrechts-Lille
- J. Stalmans  Kon. St.-Seb. St.-Huibrechts-Lille
- P.J.G.M. van de Voort Kon. St.-Sebastianus Voerendaal
- H.J. Voermans  St.-Nicolaas Heythuysen
- Vranken, Barbara  HH. Mon. & Gon. I Maasmechelen
- Vranken, Joseph  HH. Mon. & Gon. I Maasmechelen
- Vranken, Romain  HH. Mon. & Gon. I Maasmechelen 
- A. van Werde  Kon. St.-Seb. St.-Huibrechts-Lille

50 jaar
- P.A. Alards  St.-Barbara Reuver
- P. Bayen  Kon. St.-Dionysius Opoeteren
- Pierre Bemelmans  St.-Sebastiaan Schimmert
- Math Berger  St.-Sebastianus Eys 
- P.M.H. Faarts  St.-Sebastianus Margraten
- L.H.C. Gabriels  St.-Ansfried Thorn
- Lei Goossens  St.-Sebastiaan Schimmert 
- Fr. Ieven  Kon. St.-Seb. St.-Huibrechts-Lille
- Maurice Kerkhofs   St.-Sebastiaan Schimmert 
- G.J.N. Korsten  St.-Paulus Roggel
- Miel van Loo  St.-Sebastianus Eys
- Piet van Loo  St.-Sebastianus Eys 
- A. van Mierlo  St.-Sebastiaan Grote Brogel 
- A.J. Mommertz  St.-Sebastianus Spekholzerheide
- Frans Moonen  St.-Sebastiaan Schimmert
- Jo Moonen   St.-Sebastiaan Schimmert 
- Jo L.M. Peeters  HH. Georgius & Sebastianus Beesel 
- G. Pinxten  St.-Sebastiaan Grote Brogel
- Math Raeven  St.-Sebastiaan Schimmert 
- Jan Roberts  Kon. St.-Lambertus Oirsbeek 
- H. Schrijvers  Kon. St.-Dionysius Opoeteren
- J. Schrooten  St.-Sebastiaan Grote Brogel
- Harry Stalmans  Kon. St.-Seb. St.-Huibrechts-Lille
- Herman Stalmans  Kon. St.-Seb. St.-Huibrechts-Lille
- J. Stalmans  Kon. St.-Seb. St.-Huibrechts-Lille
- M. Stalmans  Kon. St.-Seb. St.-Huibrechts-Lille
- Terwingen, Jozeph    HH. Mon. & Gon. I Maasmechelen
- Sjo Vluggen  St.-Sebastianus Eys
- Vranken, Jozeph  HH. Mon. & Gon. I Maasmechelen
- Vranken, Harie       HH. Mon. & Gon. I Maasmechelen 
- J. Willems  Kon. St.-Dionysius Opoeteren
- J. Winters  Kon. St.-Seb. St.-Huibrechts-Lille

60 jaar
- Maan Crins  HH. Georgius & Sebastianus Beesel
- Johan Eykenboom  St.-Sebastianus Eys
- Math Gijzen, lid sinds �945   St.-Sebastiaan Schimmert 
- Sef Janissen  HH. Georgius & Sebastianus Beesel
- Hub Lumens (dd 30.9.2006)   St.-Joseph Buchten 
- J.L. Willems  St.-Sebastianus Mheer
- Jo Zeelen (dd 30.9.2006) St.-Joseph Buchten
 

70 jaar
- Math Debije  Kon. St.-Lambertus Oirsbeek
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Onder de Schietboom...
DVD’s 75 jaar Bond  
St.-Gerardus
AMSTENRADE - Naar aan-
leiding van het sprankelende 
jubileum schuttersfeest van 
de bond St.-Gerardus te 
Amstenrade, is er een DVD 
met foto’s verschenen (slide-
show zonder muziek) en  
met een stukje (amateur-) 
film van dhr. Van Onna uit 
Sweikhuizen.
Om de DVD te ontvangen 
kunt u zich per e-mail bij rob.
spierings@amstenrade.net 
aanmelden met uw volledige 
naam-, adres- en woonplaats-
gegevens en uw eigen e-mail 
adres. Wilt u de DVD toe-
gezonden krijgen, dan moet 
u vooraf € 7,- betalen, op 
rekeningnummer 9�.90.66.798 
t.n.v. R.J.W. Spierings te 
Amstenrade onder vermelding 
van uw naam, postcode en 
huisnummer. U kunt de DVD 
voor € 4,- ook afhalen op een 
van de volgende adressen:
R&R Data, Hoofdstraat �0, 
Amstenrade
Schutterslokaal Jan van Cep, 
Amstenrade

Er is nog een DVD gemaakt 
van dit bondsjubileum. De 
heer en mevrouw Huisman 
hebben een film opgenomen, 
bewerkt en op DVD gezet. 
Deze is te koop voor € 7,50. 
Wilt u in het bezit komen van 
deze DVD, neem dan contact 
op met het betreffende gezin, 
het adres is: Kemkensweg 5a, 
6436 CN Amstenrade, tel. 046-
442�3�8.
 
Leon Lipsch koning 
2007 Holtum
HOLTUM - Na een druk sei-
zoen staat weer het traditione-
le koningsvogelschieten op het 
programma. Onze vaandeldra-
ger strijkt met de eer. Samen 
met zijn vriendin Petra vormt 
hij het koningspaar 2007 
van schutterij St.-Martinus 
Holtum.
Op �6 september, op een 
mooie zaterdagmiddag, 
werd wederom het traditi-
onele koningsvogelschieten 
bij broederschap schutterij 
St.-Martinus Holtum geor-
ganiseerd. Wie zal deze keer 
de gelukkige worden? Nadat 
het ‘oude koningspaar’, Bas 

en Nicole, is onttroond en is 
bedankt voor hun inzet, wordt 
begonnen met de wedstrijd 
van het jaar. Nadat een paar 
ronden geschoten waren, bleek 

dat het een felle strijd zou 
worden. Hierbij dienden zich 
uiteindelijk een zestal liefheb-
bers aan, die ervoor wilden 
gaan. Na het 89e schot was 
het onze vaandeldrager Leon 
Lipsch, die de vogel naar bene-
den wist te halen. Leon wist 
nog maar kort geleden, name-
lijk in het seizoen 2005, ook al 
deze eer voor zich te winnen. 
Hij zal met zijn koningin Petra 
van Wijngaarden ons broeder-
schap het komend seizoen 
vertegenwoordigen.  Petra en 
Leon, veel succes!

    Tekst & foto: Peter Peeters

Wil Geelen 
schutterskoning 
Dieteren 2007
DIETEREN - Op zaterdag �6 
september, kermiszaterdag, 
hield schutterij ‘St.-Stephanus’ 
Dieteren weer haar jaarlijks 
koningsvogelschieten op het 
schietterrein aan de Bosweg. 
Allereerst werd het huidige 
koningspaar, Thei en Marie-
José Hoorens, aan huis afge-
haald. De openingsschoten van 
dit vogelschieten werden ver-

Gedenken in de grot
VALKENBURG - Het 350-jarig 
jubileum van de Jonge Nobele 
schutterij van Valkenburg is 
in het stadje niet ongemerkt 
voorbij gegaan. Het is een 
goede Valkenburgse tradi-
tie dat bijzondere jubilea en 
gebeurtenissen een plekje 
krijgen in de grotten van het 
toeristenstadje. Derhalve heeft 
ook het bestaan van drieën-
eenhalve eeuw van de jonge 
schutterij een ondergrondse 
vermelding gekregen. Er is 
een akte opgesteld, waarop 
het wapen annex logo van de 
schutterij, en ondertekend 
door de beschermvrouwe 
Marjon Lommaert-Lambriks, 
de geestelijk adviseur H. 

Janssen, het 
koningspaar 
Erwin Kunz 
en Marjolein 
Heems, als-
mede het 
bestuur van 
de jubilerende 
vereniging. De 
Jonge schutte-
rij is eerder, in 
de jaren tach-
tig, gefuseerd 
met de Oude 
Valkenburgse 
schutterij. De 
vereniging(en) 
maken zich op 
om in 20�0 
een groots jubileumfeest te 
vieren, gebaseerd op de oudste 

vermelding van een schutterij 
in Valkenburg uit �460.

  Gedenkakte van het 350-jarig 
bestaan van de Jonge Nobele in 
Valkenburg, 2006.

  Koning Leon Lipsch van St.-
Martinus Holtum.
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Eerste vrouwelijke 
schutterskoning in 
Houthem
HOUTHEM - Tijdens het 
koningsvogelschieten op zater-
dag 2 september onder zonni-
ge en warme weersomstandig-
heden is het Chris Schrooders 
als eerste vrouwelijke schutter 
in de geschiedenis van de 
Houthemse schutterij gelukt 
de titel van schutterskoning 
te behalen. Hiermee volgt zij 
haar man Jeroen Schrooders 
op, die enkele uren daarvoor 
zijn vijfde jaar van het koning-
schap had voldragen en de titel 
van schutterskeizer bereikte. 
Chris zal komend jaar in uni-
form met koningszilver vol 
trots de Houthemse schutterij 
vertegenwoordigen. Haar man 
Jeroen gaat zijn keizerschap 
nog niet uitdragen en neemt 
vanaf komend seizoen het 
commando over van de schut-
terij. 
 
Het vrouwelijke koningschap 
zorgde voor veel aandacht in 
de regionale pers, maar ook 

landelijk werd de prestatie van 
Chris opgemerkt. Op woens-
dag �3 september maakte 
NCRV’s Man bijt Hond tv-
opnames op de schuttersweide 
bij Chateau St.-Gerlach. Het 
werd een complete remake van 
het koningsvogelschieten van 
twee weken geleden, compleet 
met geüniformeerde schutters, 
knallende buks, musicerend 
klaroenkorps, koningszilver 
om de schouders van koning 
Jeroen en nieuwe schuttersko-
ning Chris. Enkele dagen later 

was het Limburgs schutters-
wezen maar liefst vijf minuten 
onder de aandacht op de lan-
delijke televisie. Het tv-item 
is nog rustig na te kijken op 
www.stmartinusonline.nl

richt door een aantal genodig-
den, waaronder de wethouders 
Janssen en Bocken.
Daarna barstte de strijd los 
tussen de diverse kandidaten 
om het koningsschap 2007. 
De zeer spannende finale werd 
met het �96e schot beslist 
door Wil Geelen. Voor Wil 
is dit, na 2003, zijn tweede 
koningsschap bij schutterij St.-
Stephanus. Nadat hij zichtbaar 
tevreden over zijn prestatie de 
vele felicitaties in ontvangst 
had genomen, werd hem het 
koningszilver om de schouders 
gehangen. Zoals gebruikelijk 
werd daarna een rondgang 
door Dieteren gemaakt. Voor 
zijn woning aan de Kerkstraat 
werd Wil door secretaris Thei 
Hoorens officieel geïnstal-
leerd als koning 2007. Na de 
rondgang werd feestgevierd 
in het gemeenschapshuis. 
Daar maakte de kersverse 
koning bekend dat zijn nichtje 
Richelle Geelen hem volgend 

jaar als koningin zal vergezel-
len, hetgeen met een daverend 
applaus werd begroet. Wil 
en Richelle zullen in 2007 als 
koningspaar aan de diverse 
schuttersfeesten deelnemen

    Tekst & foto: Thei Hoorens

Nieuwe hand-out 
tambour-maître
WEERT - Op basis van de 
vernieuwde en uitgebreide 
zesde druk ‘Handleiding 
Tamboer-maître’ van J.A.M. 
Peeters werd, op initiatief 
van mevr. José Aben, een 
hand-out samengesteld met 
acht bladzijden informatie en 
vijftig kleurenfoto’s van een 
tambour-maître in actie. Met 
name in relatie tot deelname 
aan het OLS zijn de onderwer-
pen ‘de groet’ en ‘de eregroet’ 
(ten behoeve van openings-
ceremonie en defilé) en ‘de 
marswedstrijden’ behandeld, 
zoals deze in de wedstrijdnor-

men (het Normenboekje) zijn 
vastgelegd. De betreffende 
reglementartikelen zijn 
tevens integraal opgeno-
men. Daarnaast 
wordt een aantal 
richtlijnen 
en adviezen 
gegeven hoé 
een tambour-maître zich 
onder bepaalde, bijzon-
dere omstandigheden en 
situaties dient te gedragen 
met toepassing van het 
algemeen bekende en 
toegepaste protocol.
Veel voorkomende 
praktijkgevallen zoals 
bijvoor-
beeld een 
processie, 
een begrafe-
nis met 
korpseer, 
hoe te 
groeten 
tijdens het spelen van 
het provinciaal volkslied 

en (inter)nationale 
hymne, wanneer en 
hoe melden, bij welke 
gelegenheden en op 
welk moment worden 

de Doden-
mars*, 

Taptoe* en 
Last Post* 
ten gehore 
gebracht? 

Etc. etc.
(* Dodenmars 

voor doffe en 
grote trom, de 
Taptoe Infanterie 

en Last Post voor 
besklaroen, werden 
tevens in noten-
schrift opgenomen, 

alsmede het Belgisch 
en Nederlands volks-

lied).
Deze hand-out is te 
verkrijgen door  
€ �0,76 (€ 9,00 +  

€ �,76 verzendkos-
ten) over te maken 

  Wil Geelen koning 2007 
van schutterij St.-Stephanus 
Dieteren.

  Koningsvogelschieten 
Houthem. V.l.n.r. bescherm-
heer Jan Wortmann, burgerko-
ning Tobias Paulissen, schut-
terskoning Chris Schrooders 
en het keizerspaar Anita Derks 
en Harry Schurgers voor het 
kasteel van Houthem.

Tam-
bour-

maître 
Vergoossen 

van Hingen 
staat model.
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op giro �55067� t.n.v. J.A.M. 
Peeters, Neerstraat 38, 6004 
KC Weert, onder vermelding 
van ‘Hand-out’ alsmede uw 
volledige adres! Zodra de beta-
ling ontvangen is, wordt de 
hand-out binnen een week 
verzonden. Voor nadere info: 
Jan Peeters, tel. 0495-450�98 
/ Mob. 06-�2�00�34 / e-mail: 
engelenjan@home.nl of: 
engel@plex.nl 

Prins Ger II regeert over 
de Narre
SITTARD - Op 7 Januari 2007 
werd de nieuwe prins van 
CV de Narre uit Overhoven 
(Sittard) bekendgemaakt. In 
deze wijk wonen veel leden 
van stadsschutterij St.-Rosa 
Sittard. Maar groot was de 
verbazing toen vorst Fred I de 
naam van de nieuwe prinse-
lijke hoogheid bekendmaakte: 
in 2007 zal Ger Schaeken 
de scepter zwaaien over het 
Narreriek onder de naam Prins 
Ger II. Ger is een 24-jarige 
vrijgezel die nog bij ouders 
woont en die al meer dan tien 
jaar lid is van St.-Rosa als lid 
van de drumband, hij beheert 

de schuttersbuks en zorgt voor 
de kogels, hij is lid van het 
A-zestal en staat zijn man-
netje in het exercitiepeloton. 
Als de schutterij hem nodig 
heeft staat Ger steeds paraat. 
Daarnaast is hij ook nog eens 
een zeer actief kaderlid bij 
scoutinggroep St.-Joseph in 
Ophoven. Op de basisschool 
werd hij ooit nog uitgeloot 
om jeugdprins te worden in 
het Narreriek, maar nu gaat 
zijn prinsendroom toch nog in 
vervulling. Inmiddels hebben 
de Narre een hechte band met 
de schutterij, daar twee oud-
jeugdprinsen (Etienne Zegers 
in 2003 en Roy Cosemans 
in 2004) actief zijn bij St.-
Rosa, terwijl vorst Fred den 
Rooijen officier is in de rang 
van kapitein en voorzitter van 
de Sittardse Stadsschutterij. 
Hieruit blijkt dat schutterijen 
en carnavalsverenigingen een 
goede combinatie vormen en 
beide volksculturen hand in 
hand kunnen gaan. Daarom 
zijn zowel de Narre als de sjöt-
te van Sint Rosa trots om Prins 
Ger II in hun midden te heb-
ben. Tot besluit een driewerf 
Alaaf op Prins Ger II.

    Thimo Zegers

Prins Lars I in 
Ubachsberg
In het Durchströpere-riek van 
Ubachsberg is Lars Conjaerts 
prins geworden, nota bene de 
55e, dus jubileumprins. Lars is 
24 jaar, woont in Ubachsberg, 
werkt in Venlo en is lid 
van schutterij St.-Hubertus 
Ubachsberg.

Prins Tim in Vijlen
In Vijlen, bij de Schnapsnaze is 
Tim Kusters de carnavalsprins 
geworden. Zijn vriendin Joyce 
werd prinses. Tim is lid van 
schutterij St.-Martinus Vijlen.

Prins Eric I uit 
Merkelbeek
In Treebeek is Eric Langen 
prins geworden. Hij regeert als 
prins Eric I over het carnavals-

rijk van de C.V. Chalet. Eric, 
die woonachtig is in Oirsbeek 
en werkzaam als slager, is lid 
van schutterij HH. Johannes & 
Clemens Merkelbeek.

Kruis van Verdienste 
voor Jac Kuppens, 
Stramproy 
STRAMPROY - Tijdens het 
patroonsfeest van schutterij 
St.-Catharina Stramproy, 
gehouden op �8 november 
2006, ontving Jac Kuppens 
uit handen van Ben Cox, 
voorzitter van schuttersbond 
Eendracht Maakt Macht, de 
Europese schuttersonderschei-
ding in goud.
Jac Kuppens is sinds �946 
lid van St.-Catharina en de 
OLS-federatie. In al die jaren 
is Jac actief geweest bij vele 
werkzaamheden binnen de 
schutterij. Vele kogels werden 
door Jac met de grootste zorg 
gemaakt. Bij activiteiten, die 
voor en door de schutterij 
werden georganiseerd, was Jac 
betrokken 
bij de orga-
nisatie en 
uitvoering: 
schutters- en 
jubileumfees-
ten, eetfes-
tijn, taptoe, 
demonstra-
ties voor de 
schooljeugd 
etc. Jarenlang 
was hij lid 
van de zes-
talcommis-
sie. Jac werd 
koning in 
�968. Ook is 
hij bestuurs-
lid geweest, 
van �96� tot 
�998. Van 
�976 tot �987 
was hij vice-
voorzitter.
In �994 
kreeg Jac 
voor zijn vele 
verdiensten een Koninklijke 
Onderscheiding in zilver. In 
�986 werd hij bij zijn 25-

jarig jubileum als bestuurs-
lid ‘lid van verdienste’ van 
St.-Catharina. In �996 werd 
hem de gouden OLS-onder-
scheiding met kroontje voor 
zijn 50-jarig lidmaatschap 
opgespeld. Jac heeft in een 
tijdsbestek van veertig jaar drie 
keer in het winnende zestal het 
OLS-feest geschoten en daar-
mee dit feest naar Stramproy 
gehaald in �965, �985 en 2005. 
Ook bij het OLS 2006 was Jac 
vele uren op pad. Allereerst 
voor het benaderen van grond-
eigenaren voor de contracten 
voor de grond voor de feest-
weide en het schootsveld. Ook 
bij werkzaamheden als het 
plaatsen van de schietbomen 
was Jac vele uren in ‘De Wei’. 
Schutterij St.-Catharina wil Jac 
Kuppens hartelijk bedanken 
voor zijn inzet en betrokken-
heid bij de Stramproyse schut-
terij!

    Namens leden en bestuur, 
Annelies Indenkleef

  Het Sittardse schutterslid Ger 
Schaeken is prins in de wijk 
Overhoven.   Foto: Etienne Zegers 

  Jac Kuppens wordt onderschei-
den met het gouden Kruis van 
Verdienste in de Europese Orde 
van St.-Sebastianus.
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Installatie 
zoetelaarsgroep
STRAMPROY - Zaterdag 20 
januari was de dag waarop 
schutterij St.-Antonius 
Stramproy haar jaarlijks 
patroonsfeest vierde. Volgens 
traditie werd er in de namid-
dag begonnen met een Heilige 
Mis die werd opgeluisterd 
door de jeugdleden van de 
vereniging. Na een bezoek aan 
enkele cafés werd er om �9.30 
uur gestart met een feestavond 
voor alle leden, ereleden en 
genodigden. Nadat eenieder 
van het koud en warm buffet 
had kunnen genieten werd de 
zoetelaarsgroep naar voren 
gehaald. 
De dames Nieling en 
Erdkamp van de stichting 
‘Marketentster/Zoetelaarster 
van de schutterijen’ waren 
aanwezig om de installatie 
te voltooien. De dames van 
de zoetelaarsgroep kregen de 
medaille met bijbehorende 
oorkonde uitgereikt waarna 
ook zij zich lid van eerder 
genoemde stichting mogen 
noemen. De vereniging schonk 
hen een bloemetje waarna het 
feest tot in de kleine uurtjes 
werd vervolgd.

    Tekst & foto: Nico Parren
secretaris St.-Antonius Stramproy

Generaal Cremers: 
einde als actief lid
LIMBRICHT - Na de H. 
Mis ter afsluiting van het 
jubileumjaar van schutterij 
St.-Salvius heeft generaal Leo 
Cremers openbaar gemaakt 
zijn actief lidmaatschap van 
de schutterij wegens gezond-
heidsredenen te beëindigen. 
Leo nam op �2 juni �993 het 
commando van de schutterij 
over van zijn voorganger Wil 
Kusters. Door het verslechte-
ren van zijn mobiliteit heeft 
Leo in 200� al een opvolger 
gekregen in de persoon van 
Mai Laskerzewski. Daar Leo’s 
betrokkenheid bij in het bij-
zonder de lokale, Limbrichtse 
(schutters)activiteiten nog erg 
groot was en hij zich graag 
met zijn schutterij wilde pre-
senteren bij tal van gebeurte-
nissen waarbij zijn gezondheid 
het wel toeliet, is besloten 
om bij de overdracht van 
het commando aan generaal 
Laskerzewski op �9 mei 2002 
Leo Cremers te bevorderen 
van luitenantgeneraal naar 
generaal (resp. 3 naar 4 ster-
ren). Sinds 30 december is 
Cremers officieel generaal bui-
ten dienst. Leo blijft natuurlijk 
wel lid van St.-Salvius, zijn 
schutterij, waarvan hij in 20�0 
zijn 60-jarig lidmaatschap 
hoopt te vieren.

Jubileum 125 jaar  
St.-Joseph Buchten
BUCHTEN - Het programma 
rond het �25 jarig bestaans-
feest van schutterij St.-Joseph 
uit Buchten ziet er als volgt 
uit. Op donderdag 6 septem-

ber recipieert de schutterij 
en worden haar jubilarissen 
in het zonnetje gezet in het 
feestpaviljoen op sportpark 
Het Anker. Voor vrijdag 7 
september staat Rowwen Hèze 
op het programma en op 
zaterdag vindt om �7.00 uur 
de Jubileum Taptoe Buchten 
plaats met K&G Leiden, 
Adest Musica Sassenheim, 
Pasveerkorps Leeuwarden, 
Showband Takostu uit Stiens, 
Fluit- en tamboerkorps Prinses 
Marijke Heerlerbaan en het 
Trommel- en klaroenkorps 
van de Koninklijke harmo-
nie Sainte Cécile Eijsden. Op 
zaterdagavond wordt een 
Schlagerfestival gehouden 
met o.a. Dieter Koblenz en 
het feest wordt op zondag 
afgesloten met een H. Mis, 
Buchter Brunch en frühshop-

  De nieuwe zoetelaarsgroep van St.-Antonius Stramproy.
  De schutterij van Buchten viert het 125-jarig bestaan.
Foto: OLS 2006, Fred Vliegen

Generaal Leo Cremers eindigt om 
gezondheidsredenen zijn actieve 
lidmaatschap in Limbricht.
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pen. Kaarten voor de Jubileum 
Taptoe zijn te krijgen via 
de website www.schutterij-
buchten.nl of bij Lumens 
Tabakspeciaalzaak, Dorpstraat 
69 te Buchten.

Rode Leeuw voor Math 
Vonken
 GREVENBICHT - Op 2� 
januari 2007 is voorzitter 
Math Vonken, van schutterij 
Broederschap van het ‘Heilig 
Kruis’ opgenomen worden in 
de Edele Eed-Broederschap 
van de Souvereine orde van 
de Rode Leeuw van Limburg 
en de Heilige Sebastianus. Een 
hele naam, maar ook een hele 
eer voor Vonken, die hij ten 
volle verdient. Hij wordt in 
�979 lid van de Broederschap 
en begint als geweerdrager. 
De schutterij is dan flink 
groeiende. In �982 wordt hij 
door de toenmalige ‘vader’ 
van de schutterij, Huub Stans, 
gevraagd om voorzitter te 
worden. Math vindt dit geen 
probleem, hoeft er ook niet 
lang over na te denken en is 
het nog steeds. Hij vervult 
deze taak met heel veel liefde. 
Niets is hem teveel; door de 
jaren heen heeft Vonken dan 
ook vele bekenden gemaakt in 
de schutterswereld. Wordt zijn 
naam genoemd, dan wordt 
meteen de link gelegd naar 

het ‘Heilig Kruis’. Math is van 
�980 tot �983 buksmeester, hij 
schiet zich in �983 tot koning, 
vormt samen met zijn vrouw 
Phil het koningspaar �984, 
wordt in �987 eerste luitenant 
en is vele jaren begeleider van 
het trommelkorps. Inmiddels 
is hij sinds �997 commandant. 
De zilveren onderscheiding 
van de bond Eendracht voor 
zijn 25-jarig jubileum heeft 
hij al in 2004 mogen ontvan-
gen; in het carnavalsseizoen 
2006 is Vonken uitgeroepen 
als Ere(prins) Zawpens, een 
Grevenbichtse verdienste bij 
het carnavalswezen. Ook daar 
heeft hij samen met Phil volop 
van genoten.

Piet Scheepers wint 
wisselkruis
 GREVENBICHT - Op de dag 
voorafgaand aan het konings-
vogelschieten, op zaterdag 9 
september 2006, hebben beide 
schutterijen het ‘Heilig Kruis’ 
en ‘Eendracht’ gestreden om 
het felbegeerde wisselkruis dat 
elk jaar wordt uitgeschoten. 
Winnaar van 2006 is na �5 
ronden Piet Scheepers gewor-
den, van schutterij Eendracht. 
Piet mag het felbegeerde wis-
selkruis voor een heel seizoen 
koesteren en in zijn bezit 
houden. Tijdens deze wed-
strijd schiet het Broederschap 
van het Heilig Kruis ook de 
‘Martin Alberts heren- en 
damesbeker’ uit. De winnares 
van dit jaar is Chantal Arntz 
bij de dames en bij de heren 
ging Hans Helgers met de eer 
strijken. De drie winnaars van 
harte gefeliciteerd. 

Schutters van Oost-
Maarland te gast in 
Woerden
WOERDEN - Woensdag 
�7 januari j.l. was schut-
terij St.-Sebastianus van 
Oost-Maarland te gast bij 
hun koning Hans Schmidt 
te Woerden ter gelegenheid 
van de officiële opening van 
kasteel Woerden dat door 
Defensie werd teruggegeven 

aan de Woerdenaren. Koning 
Schmidt, die burgemees-
ter was te Eijsden, is tijdens 
zijn tweejarig koningschap 
benoemd tot burgemeester in 
Woerden, vandaar. Tijdens de 
optocht door Woerden in de 
stromende regen liep Hans 
Schmidt als trotse pauw mee 
als koning van de schutterij. 
Vóór de sleuteloverdracht van 
het kasteel werd hij ontdaan 
van het koningszilver en kreeg 
hij in de Bonaventurakerk 
zijn burgemeestersketting 
omgehangen. De burgemeester 
van Woerden, Hans Schmidt, 
hield hierna een gloedvolle 
rede, waarin hij ook aandacht 
schonk aan de aanwezigheid in 
vol ornaat van een 25-tal leden 
van de schutterij van Oost-
Maarland. Na een erehaag bij 
de slotbrug en de opening van 
het kasteel werd door de sap-
peurs van de schutterij op de 
binnenplaats van het kasteel 
een hindernis verwijderd. 
Daarna kon eenieder het kas-
teel bezichtigen. De schutterij 
van Oost-Maarland heeft de 
gemeente Woerden laten zien 
hoe rijk het Limburgse is aan 
traditie.

Keizer Rien Snijders nu 
ook Winterkoning 
ILLIKHOVEN - Deze zomer 

schoot Rien Snijders voor de 
derde keer achter elkaar de 
koningsvogel naar beneden. 
Daarmede werd hij keizer van 
de schutterij St.-Gregorius uit 
Illikhoven -Visserweert. 
Op 3� maart 2007 zal de 
installatie paatsvinden. Op �7 
december jl. hield de schutterij 
haar jaarlijks winterkoning-
schieten. Rien Snijders eiste na 
een zeer spannende strijd het 
winterkoningschap voor zich 
op. Simon de Wilde mag zich 
koning noemen voor het jaar 
2007. Wij wensen beide heren, 
met hun echtgenotes, een suc-
cesvol 2007 toe. 

    Kapt. Coörd. Th.J. Koolen 

Jubileumprogramma 
St.-Andreas Melick
MELICK - Bij gelegenheid 
van het 375-jarig bestaan van 
schutterij-broederschap St.-
Andreas Melick voert deze 
vereniging het volgende pro-
gramma in 2007: 
Op 23 maart wordt het boek 
‘Schutterij-Broederschap St.-
Andreas, Op voet van gelijk-
heid” gepresenteerd, alsmede 
een receptie van de jubilaris-
sen, tevens start van de acti-
viteiten in het kader van het 
375-jarig bestaan.
Op �7 mei, Hemelvaartsdag 
is het koningsvogelschieten. 
Tijdens de H. Mis vindt de 
installatie van marketentsters 
plaats.
De rest van het programma 
volgt later.

  Math Vonken uit Grevenbicht 
wordt schutbroeder.

  De sappeurs van Oost-
Maarland maken de weg vrij 
naar kasteel Woerden, de 
nieuwe plaats waar schut-
terskoning Hans Schmidt als 
burgemeester benoemd is.
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Wij gedenken...
Harie Kunnen,
lid van de kon. schutterij Sint-
Martinus Kinrooi. Overleden 
op 84-jarige leeftijd op 4 
augustus 2006.

In memoriam: Harie Kunnen
Overlijden Harie Kunnen 
(geboren 29 jan. �922, over-
leden 4 aug. 2006). In �952 
werd Harie Kunnen lid van de 
kon. schutterij Sint-Martinus 
Kinrooi. In die tijd stond de 
schietboom bij Jan Houben 
en als gebuur was het niet 
moeilijk om aan te sluiten. In 
die tijd werkte Harie op het 
zinkfabriek in Rotem en dat 
betekende continue dienst, dus 
ook regelmatig op zondag wer-
ken. Dat was de reden waarom 
hij soms verstek moest laten 
gaan voor de bondsfeesten, 
maar waar hij voor de rest 
een voorbeeld genoemd kon 
worden voor menig lid door 
zijn aanwezigheden. In 2002 
mochten wij samen met Harie 
en zijn echtgenote zijn 50-jarig 
lidmaatschap vieren. De laatste 
keer dat Harie geschoten heeft 
was op het bondsfeest in Elen, 
op 24 juli 2005. Daarna liet 
zijn gezondheid het niet meer 
toe. Hij overleed op 4 augustus 
2006 en werd, vergezeld van 
zijn schuttersvrienden, begra-
ven op 9 augustus. Wij wensen 
zijn echtgenote, kinderen en 
kleinkinderen veel sterkte.
 
Harrie Hebben,
oud-lid van St.-Cornelius 
Swartbroek en lid van St.-
Antonius Stramproy. Harrie 
overleed op vrijdag 24 novem-
ber 2006 op 74-jarige leeftijd 
te Stramproy. De plechtige 
uitvaartdienst met schutterseer 
vond plaats op 29 november.

In memoriam Harrie Hebben
Harrie was een trouw en toe-
gewijd lid van schutterij St.-
Cornelius Swartbroek, nooit 

werd er tevergeefs een beroep 
op hem gedaan. Altijd was hij 
in voor een grapje, hij toonde 
interesse voor de jeugd, zowel 
voor het muziekkorps als bij 
het schieten. Tijdens de schiet-
wedstrijden op de bondsfees-
ten deed Harrie trouw zijn 
werk als optekenaar, dat was 
zijn lust en zijn leven; hij had 
er veel plezier in. Hij heeft 
deze taak, ondanks zijn licha-
melijke beperkingen, nog tot 
op latere leeftijd uitgevoerd. 
Samen met zijn vrouw Lenie 
genoot Harrie van de schut-
tersfeesten. Hij droeg zijn uni-
form met trots en waardigheid. 
Kortom ‘unne echte sjut’. 
Vanaf 2005, hij woonde toen al 
in Stramproy, was hij lid van 
schutterij St.-Antonius. Niet 
meer geüniformeerd, want 
dat kon niet meer vanwege 
zijn ziekte. Zijn hartenwens, 
het bijwonen van het OLS in 
Stramproy, was één van de 
laatste schuttersactiviteiten 
waarvan hij nog enorm heeft 
kunnen genieten.

    Nico Parren 
secretaris schutterij  
St.-Antonius Stramproy

Frans Vencken,
lid van St.-Hubertus 
Nattenhoven. Heel zijn leven 
woonde hij in de ouderlijke 
boerderij, zijn brood verdiende 
hij als bouwvakker. Lange tijd 
geweerdrager te Nattenhoven, 
sinds �973 in de grenadiers-
uniformen. Koning in �959 en 
�967. Overleden op 67-jarige 
leeftijd op 26 november 2006.

Jerôme Kriens, 
lid van ’t Heilig Kruis 
Grevenbicht. Overleden op 28 
november 2006 op 77-jarige 
leeftijd.

In memoriam: Jerôme Kriens
Afscheid van Jerôme Kriens 

Heilig Kruis Grevenbicht: met 
verslagenheid hebben we ken-
nis genomen van het feit dat 
28 november 2006 Jerôme 
Kriens, lid van onze broeder-
schap, in de leeftijd van 77 
jaar is overleden. Hij was eerst 
enkele jaren sympathisant, 
waarna hij besloot om lid te 
worden van onze vereniging. 
Na vele jaren ging hij het rus-
tiger aan doen. Zo lang het 
ging was hij begaan met het 
wel en wee van de vereniging. 
Natuurlijk kreeg hij veel infor-
matie van zijn dochter Nelly 
en schoonzoon Ron, die bei-
den ook actief deel uitmaken 
van onze vereniging. Tijdens 
het bondsfeest in augustus was 
hij nog een van de stuwende 
krachten tijdens de opbouw 
van de feestweide en ook op 
de dagen zelf was hij steeds 
paraat om de handen uit de 
mouwen te steken. Dat hij 
moge rusten in vrede. Wij 
wensen Nelly, Ron en Nathalie 
en verdere familie veel sterkte 
toe. Schutterij Broederschap 
van Het Heilig Kruis heeft op 
gepaste wijze afscheid geno-
men van zijn dierbare schutter.

    Peter Peeters

Mathieu Corstjens, 
lid van schutterij St.-Martinus 
Grootbeersel. Hij is vrij plot-
seling overleden op 66-jarige 
leeftijd, op 30 november 2006. 
Op 6 december 2006 werd 
met schutterseer afscheid van 
hem genomen. Mathieu was 
lid vanaf �952 en hij is diverse 
jaren trommelaar geweest. 
Van �962 tot �972 was hij 
bestuurslid en van �965 tot 
�990 buksmeester. Hierbij 
heeft hij veel schutters het 
schieten geleerd en verschil-
lende jaren deed hij het onder-
houd van buks en oefenboom. 
Hij heeft meerdere jaren in het 
eerste zestal mee geschoten. 
Mathieu was altijd aanwezig 
bij het schieten en de feesten 
van de schutterij. In �974 en 
�977 was hij koning, hij is 
onderscheiden met de OLS-
medailles in zilver en goud 
met kroontje. Mathieu zal bij 
ons in herinnering blijven als 
‘ene echte sjut’. Bedankt voor 
je inzet, rust in vrede. 

    E.S. 

  Mathieu Corstjens,  
St.-Martinus Grootbeersel 

Frans Ackermans,
generaal b.d. en oud-bestuurs-
lid van St.-Mauritius Strucht, 
oud-secretaris van RKZLSB en 
OLS. Overleden op 80-jarige 
leeftijd op 7 december. De 
uitvaartdienst met schutterseer 

  Jerôme Kriens, Hl. Kruis 
Grevenbicht.
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vond plaats op �2 december 
2006.

In memoriam: Frans 
Ackermans
Op donderdag 7 december 
is ons zeer gewaardeerd lid 
generaal b.d. Frans Ackermans 
overleden op 80 jarige leef-
tijd. Frans was sinds �944 lid 
van onze schutterij. Zelf ver-
woordde hij dit als volgt: ‘In 
september �944 trok ik met 
een stel knapen van gelijke 
leeftijd één van de zuinige 
door de oorlog bewaarde uni-

formen van de schutterij van 
Strucht aan. Blauwe tuniek, 
witte broek en rode uitmon-
stering met opstaande kraag in 
blauw geborduurd “St. M.” (St. 
Mauritius).’ Frans ontpopte 
zich als een zeer bevlogen en 
fanatiek lid. Om zijn eigen 
woorden te gebruiken: ‘Nu 
ben ik eigenlijk altijd wel een 
tamelijke streber geweest. Het 
was me niet gauw goed genoeg 
en  ben vaak mijn boekje te 
buiten gegaan. Ik heb op tenen 
gestaan en heb tegen schenen 
getrapt en ben vaak grof uit 
de hoek gekomen. Dat spijt 
me, het was zeker geen opzet, 
maar wild enthousiasme. 
Achterom gekeken hebben wij 
(de schutterij) het helemaal 
niet gek gedaan en heb ik 
hier toch wel een behoorlijk 
aandeel aan mogen bijdragen. 
Ook in breder verband van het 
Schutterswezen in Limburg.’ 
Voorts memoreerde hij: ‘Zou 
ik moeten beschrijven wat het 
schuttersgevoel is, dan is dat 
dankbaarheid voor meer dan 
60 jaar vriendschap, welke 
ik altijd als jonge knaap heb 
mogen beleven van onze 
voorgangers, waarvan velen 
nog altijd een plaats innemen 
als over de schutters gedacht 
en gesproken wordt en hun 
idealen aan mij en ons hebben 
doorgegeven.’ In grote lijnen 
zijn dit zijn woorden om aan 
te geven hoe zijn schutterswe-
reld in elkaar zat.

Ook bestuurlijk stond 
Frans zijn mannetje: 2� jaar 
bestuurslid van schutterij St.-
Mauritius Strucht. Bovendien 
heeft hij 2� jaar het secretari-
aat bemand van de R.K. Zuid 
Limburgse Schuttersbond. 
Tevens was hij acht jaar secre-
taris van de OLS-Federatie 
en zeven jaar van de Zuid-
Limburgse Federatie. Zijn 
grootste passie was toch 
wel het schietgebeuren. Hij 
stampte een schietploeg vanuit 
het niets uit de grond met ach-
tereenvolgens een tiende, een 
derde plaats en als kroon op 
zijn werk een tweede plaats op 
het OLS in de jaren tachtig.
Principieel was Frans tegen 
het opsommen van onder-
scheidingen. Toch willen we er 
drie vermelden: in �980 werd 
Frans opgenomen in de Edele 
Eed-Broederschap van de 
Souvereine Orde van de Rode 
Leeuw van Limburg en de H. 
Sebastianus. In �984 werd hij 
begiftigd met de eremedaille in 
zilver, verbonden aan de Orde 
van Oranje Nassau. In 2004 
ontving hij het gouden kruis 
van verdienste van de EGS bij 
zijn 60-jarig schuttersjubileum. 
Als voorloper van het huidige 
schutterstijdschrift liet Frans 
het schuttersblad ‘Geeft Acht’ 
het levenslicht zien en heeft 
dit jaren in omloop gebracht. 
Frans heeft ons in zijn bevlo-
gen schuttersjaren een schat 
aan gegevens en informatie 

achtergelaten, waardoor wij 
schutters een fantastisch mens 
en vooral een echte schutter in 
hart en geest niet zullen verge-
ten. Onder grote belangstelling 
uit de gehele Limburgse schut-
terswereld hebben we Frans 
Ackermans op dinsdag �2 
december 2006 met schutter-
seer naar zijn laatste rustplaats 
begeleid.

Geeft Acht
Het ‘Geeft Acht’ is niet alleen 
als schutterscommando een 
roep om attentie, het is ook 
de titel van een schutters-
tijdschrift geweest, de enige 
voorganger van het Limburgs 
Schutterstijdschrift. Frans 
Ackermans werd in �969 secre-
taris van de OLS-federatie en 
hij verbaasde zich erover dat 
de schutterskoepel geen eigen 
tijdschrift had. Dus startte 
hij nog in datzelfde jaar �969 
de zware klus om zelf een 
schuttersblad uit te geven. Er 
kwamen mededelingen in over 
schuttersfeesten, uitslagen, 
aankondigingen van schietcon-
coursen, maar in veel gevallen 
kroop de redacteur Ackermans 
zelf in de pen om de zaken in 
het schutterswezen, die hem 
bezighielden, te beschrijven. 
Hij schroomde daarbij niet om 
zijn mening te geven en om 
misstanden aan de kaak te stel-
len of situaties aan te halen die 
zijns inziens veranderd moes-
ten worden. Geeft Acht was 

De begrafenis van Frans Ackermans met schutterseer.
Foto: Lieske Leunissen, Klimmen

  Frans Ackermans (1926-2006), 
Strucht.
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een eenmanszaak, grotendeels 
van en door Frans Ackermans. 
Weliswaar werd zijn gezin 
ingeschakeld bij het stencilen 
en postgereed maken, maar het 
leeuwendeel kwam voor reke-
ning van hemzelf: urenlang 
achter de stencilmachine op 
zolder of schrijvend dan wel 
corresponderend over schut-
tersnieuwtjes. Frans stond als 
autodidact op tal van schutter-
sterreinen te boek stond, onder 
meer voor het schieten en het 
kruit. Zijn schuttersblad telde 
circa 600 abonnees in de beide 
Limburgen en heeft tien jaar 
lang als maandblad bestaan. In 
�979 werd het hem toch wat 
teveel – hij kreeg hartklachten 
– en kwam er noodgedwongen 
een einde aan het tijdschrift 
dat zich naast het schutter-
snieuws van deze en gene zijde 
van de Maas ook kenmerkte 
door artikelen met een kriti-
sche visie op van alles wat zich 
binnen het Limburgse schut-
terswezen afspeelde. Twee jaar 
eerder had Frans Ackermans 
zijn functie als federatiese-
cretaris neergelegd. In �980 
hoorde hij bij de eerste lichting 
van personen die werd opge-
nomen in de nieuwe Orde van 
de Rode Leeuw. Ook door het 
Limburgs Schutterstijdschrift 
zijn Frans’ verdiensten onder-
kend. Hij werd geportretteerd 
in de rubriek ‘Kopstukken 
in de schutterswereld’ (zie: 
LS  28, sept. �995, �5-�7). 
Bovendien werd hij gehuldigd 
voor zijn vroege en persoon-
lijke initiatief voor een schut-
terstijdschrift tijdens de derde 
Schuttersdag, te Maaseik in 
�996. Hij ontving toen als 
blijk van erkenning de schrij-
vende hand (zie: LS 30, mrt. 
�996, 23). Een terechte hulde 
voor de bijzondere inspan-
ningen die Frans Ackermans 
zich getroost heeft. Laten we 
voor hem ’t ‘Geeft Acht!’ nog 
één keer doen volgen door: 
‘Presenteert geweer!’.

    Luc Wolters

Hein Knoors,
lid van St.-Hubertus 
Nattenhoven, oud-secre-
taris van bond Eendracht 
Born/Echt. Overleden op �3 
december 2006, de uitvaart 
met schutterseer vond op�6 
december plaats.

In memoriam: Hein Knoors
Hein Knoors, geboren en geto-
gen in Nattenhoven was nauw 
verbonden met de plaatselijke 
gemeenschap. Hij was in �948 
medeoprichter van schutterij 
St.-Hubertus Nattenhoven, 
nam na de oprichting gedu-
rende enkele jaren de functie 
van tambour-maître op zich 
(�948-�950) en werd hierna 
tamboer. In �955 en �960 
droeg hij het koningszilver. 
Op bestuurlijk vlak richtte hij 
zich volledig naar de behoef-
ten van de schutterij: hij was 
eerst secretaris (�960-�965), 
werd vervolgens voorzitter 
(�965-�968), nam nadien 
weer het secretariaat op zich 
(�970-�976) om te eindigen als 
penningmeester (�976-�992). 
Inmiddels was Hein toege-
treden tot het officierskorps. 
Maar het was nog niet gedaan 
met zijn bestuurlijke functies. 
In �97� werd hij gekozen tot 
bestuurslid van de schutters-
bond Eendracht Born/Echt. 
Na enkele jaren nam hij ver-
volgens het secretariaat van de 
bond op zich, om dit dertien 
jaar plichtsgetrouw uit te 
oefenen (�976-�989). Zoveel 
inzet voor het schutterswezen 
bleef niet onopgemerkt: In 
�973 ontving hij de zilveren 
OLS-medaille en in �983 werd 
hij als schutbroeder opgeno-
men in de Orde van de Rode 
Leeuw. Hein was behalve bij de 
schutterij ook medeorganisa-
tor van de Oogstdankfeesten 
in Berg aan de Maas en 
bestuurslid van de Stichting 
Gemeenschapsbelangen 
Nattenhoven. In �99� ver-
huisde hij met zijn vrouw naar 
Born, waar hij toetrad tot het 
bestuur van de bejaarden-
vereniging. Als kroon op zijn 

vele bestuurlijke werkzaam-
heden viel hem de konink-
lijke onderscheiding in de 
Orde van Oranje Nassau toe. 
Nattenhoven nam afscheid van 
een trouw bestuurslid, officier 
en verdienstelijk schutter.

    Luc Wolters

Harry Notermans,
oud-commandant en gene-
raal van St.-Paulus Epen. 
Overleden op 22 december 
2006 en met schutterseer vond 
de plechtige uitvaartdienst 
plaats op 29 december.

In memoriam: Harry 
Notermans
Met grote verslagenheid heb-
ben wij op 22 december kennis 
genomen van het plotselinge 
overlijden van onze goede 
schuttersvriend en generaal 
Harry Notermans. Tijdens zijn 
meer dan vijftig jaren actieve 
schuttersleven heeft hij een 
mateloze inzet getoond voor 
het schutterswezen en bekleed-
de hij vele functies. Hij was lid 
vanaf �95� als tamboer. Vanaf 
�955 als tambour-maître en 
vanaf �974 als commandant. 
Van �977 tot 2005 was hij 
bestuurslid. In �99� ontving 
hij Koninklijke onderscheiding 

in de Orde van Oranje-Nassau. 
In 200� de gouden OLS-
medaille voor zijn 50-jarige 
lidmaatschap. In 2002 werd hij 
opgenomen in de Edele Eed-
Broederschap van de Orde van 
de Rode Leeuw en de Heilige 
Sebastianus voor zijn vele ver-
diensten en trouwe inzet voor 
het hele schutterswezen. Ook 
ontving hij het zilveren kruis 
van de R.K. Zuid-Limburgse 
schuttersbond. Sinds 2005 was 
Harry generaal van schutterij 
St.-Paulus. Wij verliezen in 
hem een schuttersvriend in de 
echte betekenis van het woord. 
Harry, we zullen je missen, 
bedankt voor hetgeen je voor 
onze schutterij gedaan hebt. 
Wij wensen Annie, kinderen, 
kleinkinderen en familie in 
deze moeilijke dagen veel 
steun toe om dit zware verlies 
te verwerken.

     Schutterij St.-Paulus Epen 
Jo Vandeberg, voorzitter 

Jo Schmits,
lid van St.-Martinus Vlodrop 
en van handboogschutterij 
De Snelle Pijl. Overleden op 
59-jarige leeftijd op �6 januari 
2007.

  Hein Knoors (1930-2006), 
Nattenhoven. 

  Harry Notermans (1937-
2006), Epen.    Foto: Fred Vliegen
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Cor Gunter,
lid en korporaal van St.-Joseph 
Waubach. Overleden op 43-
jarige leeftijd op 23 januari 
2007.

Lucie Brauers–Loba,
schutterszuster en marketent-
ster van St.-Joseph Vijlen. 
Ze was sinds �99� lid van de 
schutterij. Door haar opge-
wekte en open karakter was 
zij een graag geziene persoon 
binnen de vereniging. Echter 
haar jarenlange strijd tegen 
de ongeneeslijke ziekte heeft 
zij, ondanks haar geweldig 
opportunisme, niet kunnen 
winnen. Zij overleed op 64-
jarige leeftijd op 26 januari 
2007. Tijdens een afscheidsmis 
op � februari werd zij met 
schutterseer herdacht. Hierna 
is zij, op eigen verzoek, in stilte 
gecremeerd.

Jos Verhaegh,
lid van schutterij Sint 
Hubertus Beringe, op 63-jarige 
leeftijd op 29 januari 2007 
overleden. Uitvaartdienst op 2 
februari met schutterseer.

  Jos Verhaegh, Beringe.
 

In memoriam: Jos Verhaegh
Een schuttersvriend is voor 
ons verloren gegaan.
Maandagavond 29 januari 
2007 kregen we het trieste 
bericht dat Jos Verhaegh, lid 
van schutterij Sint-Hubertus 
Beringe, plotseling is overleden 
in de leeftijd van 63 jaar. Dit 
overkwam hem tijdens het 
biljarten, een van zijn andere 
grote hobby’s. Tijdens de uit-
vaartdienst, gehouden op vrij-

dag 2 februari, hebben we met 
schutterseer afscheid geno-
men van Jos. De Heilige mis 
werd mede verzorgd door het 
Berings zangkoor Bonaparte, 
waar Jos trouw lid van was, 
en zijn vrienden van de bil-
jartclub. Jos was lid van de 
schutterij vanaf �964. In 2004 
heeft hij nog de gouden speld 
ontvangen voor zijn veertig-
jarig jubileum. Jos genoot, 
samen met zijn vrouw Bertha, 
van de gezellige feestavonden 
en andere activiteiten van de 
schutterij, zoals de Europese 
schuttersfeesten. Elk jaar ging 
hij trouw mee naar het OLS. 
Wij wensen Bertha en fami-
lie veel sterkte en kracht bij 
het verwerken van dit verlies. 
Moge Jos rusten in vrede.
 
Maria  
Schreurs-Linssen,
lid van St.-Martinus Maasbree. 
Overleden op 68-jarige leeftijd 
op 3� januari 2007. Uitvaart 
met schutterseer op 3 februari.

In memoriam: Maria 
Schreurs-Linssen 
Op 3� januari j.l. overleed in 
Maasbree, geheel onverwacht, 
Maria Schreurs-Linssen. Zij 
stond in de gemeenschap 
bekend als een vriendelijke 
en hardwerkende vrouw. Ook 
binnen de verenigingen was 
zij bijzonder actief. Maria was 
jarenlang lid van schutterij 
St.-Martinus, waar ze actief 
schoot in wedstrijdverband. 
Trots liep zij mee met de hele 
schutterij en steeds lette zij 
op de kleine details. Ook hier 
streefde zij altijd naar perfectie 
en wist anderen te motiveren 
om het nog beter te doen. In 
200� was zij de eerste vrouwe-
lijke koning van deze schut-
terij. Voor de Drumband en 
Majorettenkorps Maasbree 
heeft zij zich meer dan 28 
jaar met enorme gedreven-
heid ingezet, dat tot één van 
de grootste tamboerkorpsen 
is uitgegroeid. Ze bekleedde 
er jarenlang de functies van 
penningmeester, vice-voorzit-

ter en voorzitter. Maria nam 
veelal het voortouw bij vele 
acties, zoals de jubileumfees-
ten, vlooienmarkt, kienen, 
kassen ruimen, bakken en 
braden tijdens de autoraces 
op de Berckt in Baarlo etc. 
Dankzij Maria verwierf de 
drumband een eigen club-
gebouw, ‘De Batrom’. Bij de 
opening in �996 werd het 
erbij gelegen ‘exercitieterrein’ 
omgedoopt tot ‘Mariaplein’ en 
werd zij benoemd tot erelid. 
Na haar aftreden als voorzitter 
in �996 werd zij bestuurslid 
bij de Limburgse Bond van 
Tamboerkorpsen (LTB), dis-
trict Venray. Bovendien heeft 
zij zich jarenlang ingezet voor 
de Maasbreese politiek en 
maatschappelijke organisaties, 
zoals de Woonconsumenten
vereniging Baarlo-Maasbree-
Helden. Zij had een bijzondere 
kijk op de volkshuisvesting. 
Onder grote belangstelling 
hebben de Maasbreese schutte-
rij St.-Martinus, Drumband en 
Majorettenkorps en vele ande-
ren haar op zaterdag 3 februari 
begeleid op weg naar haar 
laatste rustplaats. Zij is 68 jaar 
oud geworden. Maria, bedankt 
voor alles wat je voor velen 
betekende en gedaan hebt. Dat 
je moge rusten in vrede.

Jacques Onnou, 
lid van St.-Sebastianus 
Margraten. Jacques kwam in 
�953 bij de schutterij, wellicht 
geïnspireerd door de toenma-

lige OLS-winst van Margraten. 
Hij begon als fuselier en werd 
in �982 bevorderd tot officier, 
2e luitenant. Hij was van �977 
tot �985 bestuurslid. In �987 
werd hij ongeüniformeerd lid. 
Vanwege zijn verdiensten werd 
hij in �99� bij gelegenheid 
van het 450-jarig bestaansfeest 
benoemd tot erelid. In �993 en 
2003 vierde hij zijn 40- en 50-
jarig lidmaatschap. Overleden 
op 75-jarige leeftijd, begraven 
met schutterseer op �0 febru-
ari 2006.

Lambertus J.R.J.-
B.W.G.E.M. graaf 
de Marchant et 
d’Ansembourg,
oud-ambassadeur, ridder in 
de Orde van de Nederlandse 
Leeuw, officier in de Orde van 
Oranje-Nassau, president van 
het erebestuur van schutterij 
St.-Gertrudis Amstenrade. Op 
�7 februari overleden op 74-
jarige leeftijd en begraven met 
schutterseer op 24 februari 
2007.

Sjef Hellenbrand,
lid & korporaal-geweerdrager 
van St.-Gregorius de Grote 
Brunssum. Een echte schut-
tersvriend, die zijn hobby, de 
schutterij, tot een deel van zijn 
leven maakte. Overleden op 
55-jarige leeftijd op 2� febru-
ari en begraven met schutters-
eer op 24 februari 2007.
 

  Jacques Onnou (1931-2007), 
Margraten.

  Maria Schreurs-Linssen, 
Maasbree.
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De Generaal
Hij zit in zijn grote zetel
en kijkt op de tekening van het slagveld,
om hem heen kapitein en kolonels,
samen genietend van een kleintje Els.

Onderling werd de situatie besproken
en hoe en waar men de vijand zou bestoken,
de aanwezige manschappen en materieel,
rapporten en overzichten van het geheel.

Hij gebruikte zijn stem met verheven kracht
en genoot innerlijk van zijn verworven macht,
de aanwezigen knikten met gebogen hoofden
en vertrokken nadat zij verbetering beloofden.

Hij voelde plots een hand die in zijn arm kneep
en hoorde van ver een stem die vroeg: ‘Nog koffie erbij?’
waarna hij begreep …
Hij was al jaren Generaal, maar wel van een Schutterij!!!

    door Frans Stollman
ex-Tamboer-Majoor der 
schutterij en zoon van een 
vroegere schuttersgeneraal, 
die hem zijn droom eens 
vertelde.

 
Jan Hubert Stollman  

(* 25 sept. 1900 Vaals,  
+ 26 dec. 1961 Kerkrade).

Generaal van schut-
terij St.-Sebastianus 

Spekholzerheide (1956-
1961).
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