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Bij de voorpagina: 
Bij de opening van de Sjöttesjoël worden gouverneur Frissen 
en echtgenote welkom geheten door een erehaag van jeugdige 
schutters (links). Voorzitter Ria Oomen van de stuurgroep 
spreekt een welkomstwoord. 
Foto: Twan Stemkens

In het kader van het OLS te Nederweert werd veel aandacht 
besteed aan het jeugd-OLS. Daar het OLS een trofee heeft in 
de vorm van d’n Um, werd hiervoor ’t Ummeke ontworpen. 
Hier het kleimodel, later in brons uitgewerkt.
Foto: Organisatie OLS 2007

Voor u ligt de 75e uitgave van het Limburgs Schutterstijdschrift. Vijfenzeventig keer is de redactie 
er met medewerking van de correspondenten en u in geslaagd een mooie uitgave te verzorgen. Dit 
is op zijn minst een compliment waard. Tevens geeft het aan dat dit blad een gewaardeerde functie 
vervult binnen de schutterswereld. Bestuur, redactie en correspondenten zijn momenteel in overleg 
hoe het tijdschrift nog beter kan aansluiten op uw wensen. Wij komen daar in ieder geval op terug.
We staan aan de vooravond van het OLS in Nederweert, het hoogtepunt van het seizoen voor de 
meeste schutters. De verwachtingen zullen weer hoog gespannen zijn: wat zal het voor weer zijn, 
verloopt de organisatie soepel, moeten we lang wachten en wie zal dit jaar winnen? We hebben al 
kunnen lezen dat degenen die sponsoren aan het zoeken zijn de wens hebben uitgesproken dat de 
volgende winnaar uit het noorden of het zuiden van Limburg moet komen omdat de financiële 
bronnen in Midden-Limburg aan het uitdrogen zijn. Niet alleen om die reden zou het prettig zijn 
als hun wens uitkomt.
Overigens andere financiële bronnen waar schutterijen uit putten om hun begroting sluitend te 
kunnen maken dreigen niet uitgeput maar verstopt te raken. Ik doel hierbij op het laten schieten 
van huidige en mogelijk nieuwe sponsoren met de zware buks tijdens bijvoorbeeld bedrijvenschut-
tersdagen. Want, hoewel de minister in zijn brief aangeeft dat er mag geschoten worden met kali-
ber .�6 en .�8 ook door genodigden, legt een  korpschef van politie in Zuid-Limburg uit dat als de 
genodigden hiervoor betalen (lees sponsoren) dit schieten dan valt onder ‘commercieel schieten’ 
en derhalve verboden is. Er zal handhavend worden opgetreden. Overleg en creativiteit is dus wéér 
geboden. Ik kan u al mededelen dat vertegenwoordigers in de politiek, zowel landelijk, provinciaal 
als gemeentelijk de uitleg van de korpschef niet delen, er is er slechts één die dat de ambtenaar 
duidelijk kan maken en dat is de minister. Bij hem zal moeten worden aangedrongen op een een-
duidige uitleg zodat schutterijen, gemeenten en sponsoren niet in verlegenheid gebracht gaan wor-
den. Ik weet dat men er intensief mee bezig is en heb alle vertrouwen dat ook deze onduidelijkheid 
spoedig uit de weg geruimd zal zijn.

Veel succes en plezier bij de schuttersfeesten

   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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Opening Sjöttesjoël
VENLO – Op zaterdag 28 april j.l. is de Sjöttesjoël 
geopend. Dit project is bedoeld om de jeugd bekend 
te maken met de schutterscultuur. Na enkele jaren 
van hard werken en uitproberen kan de Sjöttesjoël 
eindelijk van start. De digitale school, te vinden op 
www.sjottesjoel.nl , geeft ook nog een DVD en een 
handreiking voor schutterijen en scholen uit. Niemand 
minder dan gouverneur Frissen met zijn vrouw kwamen 
dit bijzonder stukje onderwijs openen. Een verslag van 
een middagje Sjöttesjoël.

Erehaag
De middag begon rond de 
klok van drie uur. Op het plein 
voor de ingang bevonden 
zich voornamelijk jeugdle-
den, in uniform, van diverse 
schutterijen uit Nederland en 
België. Alle aanwezige schut-
ters hadden van de conciërge 
van de Sjöttesjöel een Sjuulke 
opgespeld gekregen. Dit is een 
speldje met een afbeelding 
van de mascotte Julius van de 
Sjöttesjoël erop. Daarna maak-
ten zij samen een erehaag voor 
de ontvangst van gouverneur 
Leon Frissen en zijn vrouw. 
Zij werden ontvangen met 

muziek van het jeugdkorps 
van schutterij St.-Willibrordus 
uit Meijel. Een korps, ontstaan 
door het voeren van een actief 
jeugdbeleid! De gouverneur en 
zijn vrouw kregen een Sjuulke 
opgespeld, het entreebewijs 
voor het museum deze mid-
dag. Tevens mochten beiden 
een mooie schuttershoed uit-
kiezen van de conciërge, om zo 
het schuttersgevoel nog meer 
te kunnen ervaren. De geno-
digden werden daarna welkom 
geheten door mevrouw Ria 
Oomen, voorzitter van de 
stuurgroep van de Sjöttesjoël. 

Kennistest
Eenmaal binnen in het muse-
um, dat verder voor ander 
publiek gewoon geopend was, 
werd de ‘Sjöttesjoël entreetoets’ 
gemaakt. Middels een aantal 
vragen werd op ludieke wijze 
de kennis van het schutters-
wezen getest. De aanwezigen 
moesten in een soort ‘Ren je 

rot’ quiz laten zien wat ze al 
wisten over het schutterswe-
zen. Uiteindelijk kwam er een 
winnaar uit de bus. Dit werd 
Max Berben uit Nunhem, een 
jonge schutter. Voor de con-

  Het jeugdkorps van 
St.-Willibrordus 
Meijel heette de 
gouverneur muzi-
kaal welkom. 
Foto: Twan Stemkens

f  Foto inzet 
Foto: Luc Wolters

  De conciërge van de Sjöttesjoël 
heet gouverneur Frissen wel-
kom.          Foto: Twan Stemkens

 

  De jeugd vormt de erewacht. Links in wit t-shirt Max Berben, die 
later die dag de quiz zou winnen. Hij is daarmee de eerste geslaagde 
aan de Sjöttesjoël.                                                  Foto: Twan Stemkens
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ciërge, gespeeld door acteur 
Rob Meurders, en alle andere 
aanwezigen werd het belang 
van de Sjöttesjöel duidelijk. 
Er moet nog heel veel geleerd 
worden! Want het aantal afval-
lers in de spelquiz was toch 
wel erg groot!

Koningsvogel schieten
Na de entreetoets voor de 
jeugd en de volwassenen, wer-
den de aanwezigen naar de 
filmzaal geleid alwaar de site 

werd gepresenteerd. Samen 
met koningsvogel Julius wer-
den alle klaslokalen kort aan-
getipt en besproken. Helaas 
voor de aanwezigen werkten 
de filmpjes op de site wegens 
technische problemen niet. 
Maar het spelletje met Sjuul in 
de Sjöttewei werkte wel dege-
lijk en werd ter plekke gede-
monstreerd door een van de 
aanwezige jonge schutters, die 
aardig wat koningsvogels wist 
af te schieten. Dit tot groot 

enthousiasme van de mensen 
in de zaal. 

Tromgeroffel en zwart 
doek
De conciërge van de Sjöttesjöel 
had nu nog een laatste belang-
rijke taak voor de jeugd 
en voor de gouverneur. De 
presentatie van de foto’s die 
gemaakt waren door jeugdle-
den van schutterijen, op het 
OLS 2006 in Stramproy, met 
camera’s die via de bonden 
waren verdeeld over de gehele 
federatie. Onder het tromge-
roffel van Frans Hölscher, een 
jonge schutter van schutterij 

  Ria Oomen speldt mevrouw 
Frissen de pin met Julius op. 
Dit vormde het toegangsbewijs 
voor het museum.  
Foto: Twan Stemkens

 

  Gouverneur Leon Frissen 
en echtgenote tooiden zich 
beiden met de steek van 
een schuttersgeneraal.                              
Foto: Twan Stemkens

 

  Kennistest ‘Ren je rot’ in de coulissen van het museum.
Foto: Luc Wolters

  De ontknoping van ‘Ren je rot’ betrof een vraag over de bordjesdra-
ger. Hay Schell van Baarlo bij vlag a en winnaar Max Berben uit 
Nunhem bij vlag b.                                                    Foto: Luc Wolters

  Als antwoord op een meerkeuzevraag moesten de bezoekers bij vlag 
a, b of c gaan staan.                                              Foto: Twan Stemkens
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St.-Antonius en St.-Petrus uit 
Baarlo, werden de knopen uit 
het zwarte doek gehaald. Dit 
gebeurde door jeugdleden van 
de schutterijen St.-Gregorius 
de Grote uit Brunssum en St.-
Petrus uit Roggel. 

Collage: OLS gezien 
door de jeugd
Er kwam een prachtige, kleur-
rijke fotocollage tevoorschijn 
op een doek van 200 x �00 
cm. Op de collage staan foto’s 
van het OLS, gezien door de 

ogen van schutterskinderen. 
Natuurlijk werd het Limburgs 
Schutterij Museum niet ver-
geten in deze. Gouverneur 
Frissen en federatiepresident 
Michels overhandigden Luc 
Wolters, conservator van het 
museum in Steyl, een rol waar-
in zich nog eenzelfde schit-
terende fotocollage bevond. De 
collage zal de komende maan-
den in Steyl te bekijken zijn.

Een volgende generatie
De gouverneur hield nog een 
korte toespraak waarin hij 
sprak over het belang van 
de Sjöttesjoël. Namelijk het 
doorgeven van ons culturele 
erfgoed aan een nieuwe gene-
ratie. Door de conciërge van 
de Sjöttesjoël werden de geno-
digden bedankt voor hun aan-
wezigheid en actieve bijdrage 
aan deze middag. Daarna ging 

de jeugd in de knutselruimte 
aan de slag met de kijkdozen, 
behorende bij het project. 
Terwijl de volwassenen onder 
het genot van een drankje 
de voordelen van het project 
bespraken.

Aan de slag!
Een ding was daarbij heel dui-
delijk: om het project te doen 
slagen zullen schutterijen zelf 
actief aan de slag moeten gaan 
en het schutterswezen gaan 
promoten en gaan uitdragen! 
Het succes van de Sjöttesjoël 
kan alleen maar bestaan als het 
door de verenigingen wordt 
opgepakt! Aan het begin van 
het nieuwe schooljaar zullen 
alle scholen in Belgisch en 
Nederlands Limburg, samen 
met alle schutterijen van de 
federatie, de mappen met dvd’s 
ontvangen. De deuren van de 

Sjöttesjoël zijn 
wijd geopend. 
Dus, aan de 
slag ermee!

  Audrey van 
Gaans

f  In de film-
zaal van het 
museum 
werd de digi-
tale Sjöttesjoël 
gepresenteerd. 
Het jonge 
publiek volgt 
de verrichtin-
gen met aan-
dacht. 

Foto: Twan Stemkens

f  De onthul-
ling van het 
OLS door 
de ogen van 
de jeugd. 
Trommelaar 
Frans 
Hölscher rof-
felt, terwijl de 
knopen van 
het zwarte 
doek ontward 
worden. 
Foto:  

Luc Wolters

  De leerkrachten die inhoud van de Sjöttesjoël voor hun rekening 
hebben genomen en die de vertaalslag naar het onderwijs gemaakt 
hebben.                                                                       Foto: Luc Wolters

f  Gouverneur Frissen 
houdt bij de foto-
collage door de 
jeugd een speech.  
Foto: Twan Stemkens

f  Knutselen 
met het les-
pakket van 
de Sjöttesjoël. 
Alle schut-
terijen en 
scholen kun-
nen er bin-
nenkort mee 
aan de slag.  
Foto: Twan 

Stemkens
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Organisatie OLS in goede handen
bij Sint Antonius in Nederweert
Onder het motto ’Um’ neet te misse!

NEDERWEERT - Schutterij Sint Antonius Boeket/
Nederweert is met een geboortejaar van 1952 beslist 
geen oude vereniging in de schutterswereld. Eerder een 
jeugdige schutterij. Toch wemelt het bij Sint Antonius 
van de records en primeurs. Wie niet weet dat op 
zondag 1 juli het Oud Limburgs Schuttersfeest bij 
Antonius/Boeket wordt gehouden, is geen Limburger, 
leest geen kranten, luistert niet naar de radio, kijkt 
geen tv en komt niet bij grote evenementen. Want 
daar slaat Antonius op de trom met krantenartikelen 
geïllustreerd met foto’s, met radio- en tv-spotjes, met 
flyers die een heus promoteam uitdeelt. Afgaande op de 
voorbereidingen is de organisatie van het 101ste OLS 
bij Sint Antonius/Boeket in goede handen. Kom dat op 1 
juli zien, want het OLS is volgens het motto ’Um’ neet te 
misse!

Primeurs: vijfde keer  
en dames in zestal
Het is voor de vijfde keer dat 
het OLS in Nederweert wordt 
gehouden. Geen enkele andere 
stad of dorp in Nederlands 
of Belgisch Limburg heeft 
het OLS zo dikwijls binnen 
zijn grenzen gehad. Voor deze 
primeur, dit record, heeft Sint 
Antonius gezorgd. 
Het was vorig jaar in 
Stramproy voor de eerste keer 
dat een zestal d’n Um won 

met vrouwen in het team. 
Ook al een primeur voor 
Sint Antonius. Het zit toch 
wel goed met vrouwen bij 
de Nederweertse schutterij. 
Mevrouw Sonnemans is een 
jaar voorzitter geweest, voor 
zover valt na te gaan de eerste 
vrouwelijke voorzitter van een 
schutterij. Ook een vrouw als 
koning is voorgekomen. Gerda 
Kneepkens werd in �992 lid en 
schoot zich meteen koning. Zij 
is de vrouw van buksmeester 

Peter Kneepkens, die haar wel 
extra geïnstrueerd zal hebben.

Klein broertje
De winnaar van het OLS krijgt 
een jaar lang d’n Um mee naar 
huis, naar het clublokaal. Het 
is een wisselprijs. Dit jaar heeft 
d’n Um een klein broertje 
gekregen: een Ummeke. Een 
wisselprijs voor het Kinder-
OLS. Ook deze primeur is in 
goede handen bij schutterij 
St.-Antonius.

Schutterijen in Limburg, 
in België en in Nederland, 
kenmerken zich door saam-
horigheid, samenwerking, col-
legialiteit. Dat hebben we ook 
gezien in de voorbereidingen 
om tot ‘t Ummeke te komen. 
Twee scholen, basisschool 
De Bongerd in Nederweert 
en de Helibel-school in Sint-
Huibrechts-Lille, hebben 
samen met de kunstenaar 
Pierre Habets ervoor gezorgd 
dat ’t Ummeke is geboren. 

  Het promotieteam OLS 2007 tijdens de paardenmarkt in Weert.
  Acht vrijwilligers plaatsten op tien ochtenden de 36.000 bölkes op de 

harken. Het ‘oppinnen’ was een forse klus.

  Bianca Dewit van De Helibel uit Sint Huibrechts-Lille bedacht het 
ontwerp voor de trofee van ‘t ‘Ummeke’.
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De kinderen hebben samen-
gewerkt. Zij hebben samen 
met hun leerkrachten ervoor 
gezorgd dat de kunstenaar tot 
dit kunstwerk kon komen. Een 
prestatie, waaraan schutterij 
St.-Antonius heeft bijgedragen 
en ook de presentatie van ’t 
Ummeke heeft verzorgd. 

Koningspaar in brons
Waarschijnlijk heeft 
Nederweert het jongste 
koningspaar in huis. Loïc 
Schreurs van basisschool De 
Bongerd en Bianca Dewit 
van de Helibel-school in 
Sint-Huibrechts-Lille hebben 
samen als jeugdig konings-
paar model gestaan voor ’t 
Ummeke. Zo’n jong, vrolijk 
stel mag ook een primeur 
onder auspiciën van Antonius 
heten. Als een ridder leent 
Loïc zijn schouder voor de 
zware buks, waarmee Bianca 
een schot moet lossen. Loïc en 
Bianca zijn geen koningspaar 
voor een jaar, zoals dat bij 
schutterijen het geval is. Zij 
zijn voor eeuwig bij elkaar, een 
koningspaar in brons gegoten.

Overigens doet ’t Ummeke 
niet onder voor de grote Um. 
Het weegt zo’n twintig kilo, 
ongeveer even zwaar als d’n 
Um. Bij de presentatie werd 
het beeldje dan ook niet door 
kinderen op een draagbaar het 
Sportcentrum Nederweert, 
waar onder anderen leerlingen 
van de twee scholen bijeen 
waren, binnengedragen, maar 
door twee volwassen schutters. 

Kinder-OLS
In ieder geval tot vrijdag 
22 juni blijft ’t Ummeke 
in Nederweert. Dan is het 
Kinder-OLS, waar achttien 
scholen voor de eerste maal 
om deze wisseltrofee gaan 
strijden. De kinderen gaan 
ook schieten. Basisschool De 
Bongerd hoopt ’t Ummeke een 
jaar lang voor Nederweert te 
behouden. Het zou weer een 
primeur onder de vleugels van 
Antonius zijn.

Wethouder Mart van de 
Mortel, die in de gemeente 
Nederweert onder meer 
sport-, cultuur- en jeugdzaken 
behartigt, zei bij de presen-
tatie van het kunstwerk in 
stilte te hopen dat ’t Ummeke 
in zijn gemeente blijft. ‘Dat 
geeft perspectief voor de toe-
komst’, sprak Van de Mortel. 
‘Misschien dat onze jonge 
schutters ervoor kunnen zor-
gen dat het OLS over een jaar 
of tien weer in en door onze 
gemeenschap georganiseerd 
kan worden. Buksmeester 
Peter Kneepkens heeft al eens 
gezegd dat als de vijf jaar om 
zijn waarin St.-Antonius het 
OLS niet kan winnen, zijn 
schutterij over zes jaar al d’n 
Um terughaalt. We zullen zien 
of dat lukt met jongens en 
meisjes die op 22 juni de buks 
hanteren.’

IdOLS
Nog een nieuwigheid ofwel 
primeur in Nederweert was 
het IdOLS om aan een OLS-
lied te komen. Zeven gewel-
dige liedjes waren op het 
evenement te horen. Antonius 
heet d’n UM van The Hot 
Buskers op tekst en muziek 
van Winand Bijlmakers werd 
winnaar. Op het OLS is de cd 
te koop.
Nog een bijzonderheid – noem 
het ook maar een primeur 
– was dat St.-Antonius na 
het behalen van d’n Um in 
Stramproy niet meteen ‘ja’ zei 
tegen de organisatie. Voorzitter 

Hans Reijnders bedong veer-
tien dagen bedenktijd. Het 
was niet eerder voorgekomen 
dat zo voorzichtig tegen de 
organisatie van een OLS werd 
opgekeken. Bij de huldiging 
na een grandioze intocht in 
Nederweert liet althans waar-
nemend burgemeester mr. 
Hubert Vos er geen twijfel over 
bestaan. ‘Wat Weert kan, kan 
Nederweert ook!’, riep hij. 

‘Ja’ tegen de 
organisatie
Natuurlijk nam St.-Antonius 
de organisatie op zich. 
Voorzitter Reijnders zei nog 
wel dat het een bescheiden 
feest moest worden, maar dat 
kon hij niet lang volhouden. Er 
werd een Stichting OLS 2007 
Nederweert opgericht met als 
voorzitter Bèr Moonen, zoon 
van een van de oprichters van 
Antonius. Een man met erva-
ring, want hij was al eens de 
kartrekker geweest bij het OLS 
in Boshoven en onder zijn 
leiding werd daarna een LDS 
in Nederweert gehouden dat 
klonk als een klok. Er kwam 
een stuurgroep met een tiental 
secties. En met zo’n vijftien-
honderd vrijwilligers wordt 
het weer een feestelijk OLS. 
St.-Antonius is er klaar voor.

Wet Wapens & Munitie
Peter Kneepkens, vice-voor-
zitter en buksmeester van 
St.-Antonius, legde later uit 
dat de aarzeling om het OLS 
te organiseren onder meer lag 
aan de onzekerheid of er wel 
geschoten zou mogen worden 
op het feest. Er was een wij-
ziging van de wet Wapens en 
Munitie op handen, waarin 
zou worden opgenomen dat 
alle schutters lid moeten zijn 
van de Kon. Ned. Schutterij 
Associatie (KNSA). Het was 
duidelijk dat de Limburgse 
schutterijen hiervoor niets 
voelden. Op hoog niveau is er 
vele malen over overlegd. De 
aanpassing van de wet liet op 
zich wachten doordat minister 
Donner aftrad en vervangen 

werd door de huidige minis-
ter Hirsch Ballin, die zich in 
de materie moest inwerken. 
‘Onmiddellijk na mijn aantre-
den op 22 september werd ik 
met de problemen van schut-
terijen geconfronteerd’, aldus 
de minister. ‘Ik wilde de puzzel 
oplossen. En graag op een een-
voudige manier.’

Gewicht van de buks
Tijdens de verkiezings-
campagne van het CDA in 
Limburg kwam de minister 
in contact schutters die hem 
vroegen of hij hun buks wilde 
vasthouden. Hij vond het wel 
riskant, want hij was bang 
door de knieën te gaan. Dat 
zou voor persfotografen een 
heerlijk moment zijn geweest, 
maar voor hemzelf pijnlijk. 
Hij voelde het gewicht van de 
buks en besefte meteen dat je 
met zo’n lang en zwaar wapen 
dat bovendien na ieder schot 
opnieuw geladen moet wor-
den, geen overval kan plegen 
of anderszins kwaad in de zin 
kan hebben. 

Minister wil erbij zijn
Al gauw na de kennismaking 
met het schutterijwezen en 
de in die wereld gehanteerde 
buksen verscheen een ministe-
riële circulaire. De Limburgse 
schutterijen mogen hun his-
torische (of replica) buksen 

  Minister Hirsch Ballin wil op 
1 juli in Nederweert van de 
partij zijn.
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blijven gebruiken. Daarmee 
heeft minister Hirsch Ballin 
het Limburgs cultureel erfgoed 
gered. Als er niets tussenkomt, 
wil hij op � juli zelf getuige 
van het OLS zijn. En met hem 
duizenden en nog eens dui-
zenden kijkers bij de optocht 
en de bijna zestig verschillende 
disciplines van het 
OLS. Er doen �59 
schutterijen aan het 
OLS in Nederweert 
mee.
Schutterij Sint 
Antonius en Neder-
weert zijn er klaar voor. 
’Um’ neet te misse! 

  Ton van der Sande

f  Kunstenaar Pierre Habets 
heeft samen met de basis-
schoolkinderen van De 
Bongerd in Nederweert en De 
Helibel uit St.-Huibrechts-
Lille het ‘Ummeke’ gemaakt. 
Van ontwerp tot en met de 
oplevering zijn de kinderen 
bij dit project betrokken. Het 
stelt het koningspaar voor dat 
het laatste ‘bölke’ er af schiet. 
Bedenkster Bianca Dewit en 
Loic Schreurs hebben model 
gestaan.

  Basisschool Budschop verkent de expositie in het OLS-centrUM.
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Handreiking Limburgs Traditioneel Schieten: 
de stand van zaken
MAASTRICHT – De Provincie Limburg heeft met 
de Handreiking Traditioneel Schieten getracht de 
schutters tegemoet te komen bij de problemen die zij 
ondervinden met de regelgeving omtrent het schieten. 
Vanuit Schinnen is evenwel een zaak voor de Raad 
van State gekomen en zijn er indringende vragen 
over gesteld. Nog vóór de uitspraak heeft de krant er 
al een vernietigend artikel over geschreven. Tijd dus 
om de Provincie aan het woord te laten om de positie 
van de Handreiking in neutraal daglicht te etaleren 
ten opzichte van de direct betrokkenen, namelijk de 
schutters [Luc Wolters; redactie].

De Handreiking:  
een korte terugblik
In mei 2006 is de Handreiking 
Limburgs Traditioneel 
Schieten door Gedeputeerde 
Staten (GS) van Limburg 
vastgesteld. GS hebben deze 
handreiking aan de besturen 
van de Limburgse gemeenten 
aangeboden om een nieuw 
beoordelingskader te bieden 
voor de vergunningverlening 
aan Limburgse schutterijen.  
Aanleiding voor het vaststel-
len van deze handreiking was 
het feit dat de afgelopen jaren 
schutterijen werden gecon-
fronteerd met toenemende 
regeldruk. Het bleek voor 
schutterijen steeds moeilijker 
te worden om aan de gel-
dende regelgeving te kunnen 
voldoen. Vooral ten aanzien 
van geluid golden – op grond 
van de circulaire schietlawaai 
- strenge regels. 
Door een ambtelijke werk-
groep waarin de Oud-
Limburgse Schuttersfederatie, 
het Ministerie van Volkshuis-
vesting Ruimtelijke Ordening 
en Milieubeheer, de gemeenten 
en de provincie waren ver-
tegenwoordigd, is de proble-
matiek nader onderzocht en 
is tevens naar oplossingen 
gezocht. 
De ‘nieuwe’ Handreiking is 

daarvan het resultaat. Deze 
Handreiking richt zich voor-
namelijk op de milieu- en 
omgevingsaspecten van het 
schieten: geluid, bodem en 
veiligheid.
De belangrijkste wijzigin-
gen betreffen de gewijzigde 
geluidsnormen: vooral de 
knellende normering uit de 
voorheen geldende ‘circulaire 
schietlawaai’ met betrekking 
tot het aantal toegestane 
schoten is daarbij aangepast. 
Bovendien zijn de afmetingen 
van het schootsveld aangepast 
naar meer redelijke maatsta-
ven. Bij evenementen kan wor-
den geschoten in het vrije veld 
indien de omstandigheden en 
het terrein dit toelaten. Voor 
het gebruik van een kogelvan-
ger bij het reguliere schieten 
gelden er bepaalde uitzon-
deringsregels voor bestaande 
situaties zodanig dat toepas-
sing van een kogelvanger in 
bepaalde gevallen kan worden 
uitgesteld tot 20�2.
De Handreiking heeft daar-
naast als belangrijk voordeel 
dat de situatie rond schutte-
rijen inzichtelijker wordt en er 
meer maatwerk mogelijk is in 
de vergunning. Per situatie kan 
worden bezien welke moge-
lijkheden de specifieke locatie 
biedt, welke maatregelen 

eventueel extra ruimte kun-
nen bieden en welk gebruik 
toelaatbaar is. Maar het 
allerbelangrijkste voordeel is 
natuurlijk dat een vergunning 
op basis van de Handreiking 
vooral meer ruimte biedt aan 
schutterijen, zonder afbreuk te 
doen aan de kwaliteit van de 
omgeving. 

De Handreiking:  
onder vuur?
De Handreiking is inmid-
dels door diverse gemeenten 
reeds met succes toegepast bij 
de vergunningverlening voor 
een aantal schutterijen. Bij de 
gemeente Schinnen heeft dit 
onlangs geleid tot een beroeps-
zaak tegen een afgegeven 
vergunning. De bezwaarmaker 
in kwestie betwijfelt of de 
verruimde geluidsnormen vol-
gens de Handreiking – die de 
gemeente had gehanteerd bij 
het opstellen van de vergun-
ning - wel voldoende bescher-
ming tegen geluidoverlast 
bieden. Daarmee komt in deze 
zaak niet alleen de verleende 
vergunning maar ook de 
Handreiking zelf ter discussie 
te staan.
De zaak heeft inmiddels op 
�9 april 2007 gediend bij de 
Raad van State. Behalve de 
bezwaarmaker en de gemeente 

Schinnen zijn ook een verte-
genwoordiger van de schut-
tersbond en de provincie (als 
opsteller van de Handreiking) 
ter zitting verschenen. 
Tijdens de zitting zijn door de 
Staatsraden de nodige kritische 
vragen gesteld over de achter-
grond van de geluidnormen 
uit de Handreiking. 
Een belangrijke motivatie voor 
het aanpassen van de geluid-
normering uit de circulaire 
schietlawaai komt voort uit het 
feit dat vrijwel geen schutterij 
kon voldoen aan de normen 
voor Lr (het toegestane aantal 
schoten per uur). Dit leidde in 
sommige situaties tot toegesta-
ne aantallen schoten van soms 
drie of vier per uur. Het zal 
duidelijk zijn dat geen schut-
terij kan functioneren onder 
dergelijke condities. Vooral 
deze Lr-norm is, naar analogie 
van de beoordeling van andere 
‘geluidsoorten’ aangepast en 
daarmee versoepeld.
GS hebben bij het vaststellen 
van de Handreiking tevens 
bepaald dat met een nader 
zogenaamd belevingsonder-
zoek (waarmee de hinderbele-
ving van burgers rond schut-
terijlocaties wordt onderzocht) 
achteraf onderzocht zal wor-
den of voorgestelde normering 
vanuit hinderoptiek redelijk is. 

Foto: Lieske Leunissen
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Een dergelijk onderzoek wordt 
momenteel voorbereid in het 
kader van de evaluatie van de 
Handreiking. Deze evaluatie 
zal binnen twee jaar na vast-
stelling van de Handreiking 
(dus voor medio 2008) wor-
den afgerond.

De Handreiking:  
de toekomst
De Handreiking is het resultaat 
van een gedegen onderzoek 
naar de mogelijkheden om in 
redelijkheid schutterijen meer 
ruimte te bieden voor hun 
activiteiten en tevens afdoende 
bescherming te bieden voor 
omgeving en omwonenden.
Bij het opstellen ervan is 
de inhoudelijke kennis van 
deskundigen zo goed moge-
lijk betrokken. Bovendien is 
nog in een evaluatie van de 

Handreiking voorzien. We 
mogen daarom goede hoop 
houden op een gunstige uit-
spraak. Gelet op het ter zitting 
naar voren gebrachte en de 
daarover gevoerde discussie, 
moet momenteel echter ook 
rekening worden gehouden 
met de mogelijkheid dat de 
Raad van State in het geval 
van de schutterij in Schinnen 
van oordeel zal zijn dat 
een belevingsonderzoek als 
onderbouwing van de – door 
de gemeente gehanteerde 
- Handreiking toch vooraf uit-
gevoerd had moeten worden. 
Mogelijk is dan de conclusie 
dat nu bij het ontbreken daar-
van niet voldoende duidelijk is 
of een afdoende bescherming 
geboden wordt. De uitspraak 
zou in dat geval kunnen lei-
den tot vernietiging van de 

vergunning. Dit zou tevens 
– tijdelijk - de toepasbaarheid 
van de Handreiking als kader 
voor de vergunningverlening 
beperken. Mocht dit het geval 
zijn dan is het ten aanzien van 
de Handreiking zaak zo snel 
mogelijk eventuele leemten 
in de onderbouwing aan te 
vullen, zodanig dat deze de 
toets van de rechter uiteinde-
lijk wel geheel kan doorstaan. 
Het vervroegd uitvoeren van 
het hierboven al aangehaalde 
belevingsonderzoek zou in dat 
geval hieraan  kunnen bijdra-
gen.
De uitspraak is doorgaans te 
verwachten binnen zes weken 
na de zitting. Soms duurt dit 
wat langer. Medio juni weten 
we meer. Al met al zijn het 
momenteel dus spannende 
tijden voor de Handreiking 

Traditioneel Schieten. Maar 
ook voor de Limburgse schut-
ters, want de Handreiking 
bepaalt voor een belangrijk 
deel de ruimte die schutterijen 
in de praktijk krijgen om hun 
prachtige in onze Limburgse 
cultuur gewortelde activitei-
ten te mogen beoefenen en 
daarmee ook hun toekomst. 
We gaan vooral ook voor dat 
laatste.

  Gerard Hagen 
Provincie Limburg

 Aandacht voor het schieten.
Foto: Fred Vliegen

Vereniging van Buksmeesters
Minister Hirsch Ballin van Justitie heeft besloten in 
het kader van de Circulaire Wapens en Munitie een 
uitzondering te maken voor de buksen met kalibers 
12 en 16, voor wat betreft de introducéregeling. De 
schade van de overheidsmaatregel valt hierdoor voor 
de Limburgse buksschutterijen mee. Er is evenwel 
geen uitzondering gemaakt voor de geweerschutters 
in Gelderland en Brabant, die hun activiteiten moeten 
trachten aan te passen aan de vigerende wetgeving.

Door het oog van de naald
De drie federaties van Noord-
Brabant, Gelderland en 
Limburg zijn gezamenlijk 
opgetrokken met als uitgangs-
punt dat (traditionele) schut-
tersfederaties niet bij een asso-
ciatie van schietverenigingen 
horen. Zij kunnen voor hun 
eigen administratie zorgen en 
hierover verantwoording afleg-
gen. Hoewel de Minister geen 
gevaar zag in de schutters, 
heeft hij geen precedent wil-
len scheppen. De Limburgers 
komen er nog genadig vanaf, 
hoewel zij door het oog van 
de naald zijn gekropen. De 
Minister heeft immers een 

uitzondering gemaakt op basis 
van het geweer. Dit ondanks 
het feit dat een ambtelijke 
notitie (dec. 2005) meldt dat 
‘de verplichting tot het over-
leggen van een Verklaring 
Omtrent het Gedrag (VOG) 
het uitgangspunt is voor per-
sonen zonder eigen vuurwa-
penverlof, die meer dan drie 
keer per jaar schieten. Hierbij 
een onderscheid maken naar 
type wapen waarvoor wèl een 
VOG nodig is en waarvoor 
niet, leidt tot onduidelijkheid 
en een glijdende schaal en is 
daarom niet mogelijk.’ Een 
geluk dat de Minister hiervan 
heeft durven afwijken.

Aparte vereniging
Bij de Limburgers dienen dus 
de vergunninghouders van de 
zware buksen geregistreerd te 
worden, bij de Brabanders en 
Gelderlanders geldt dit voor 
alle personen die meer dan 
drie keer per jaar schieten! 
Dezen worden geacht geoefend 
schutter te zijn en hierin wil 
de Minister inzicht krijgen. In 
alle drie de Federaties worden 
momenteel afzonderlijke ver-
enigingen opgericht voor de 
bukshouders dan wel voor alle 
schietende schutters, volgens 
de richtlijnen van de KNSA, 
waartoe we veroordeeld zijn. 
Daarnaast stelt de KNSA aller-
lei eisen aan de schietterreinen. 
Door een afzonderlijke vereni-
ging op te richten, die enkel 
uit leden bestaat, kan de KNSA 
geen eisen aan de onderko-
mens van de schutters of hun 
schietterreinen stellen. Zowel 
de bij de KNSA aangesloten 
schutters als de overige schut-
tersleden kunnen dan gewoon 
gebruik blijven maken van het 

schietterrein van hun eigen 
vereniging.

Geld en rompslomp
De Brabanders en 
Gelderlanders zijn door veel 
meer KNSA-leden veel meer 
geld kwijt en worden boven-
dien opgescheept met een berg 
administratie: presentielijst 
schieten, introducéregis-
ter, uitleenregisters wapens 
en het KNSA-schietboekje. 
Dankbaarheid en ontevreden-
heid vechten om de voorhand. 
Dankbaarheid dat de schade 
voor de OLS-schutters beperkt 
blijft, ontevredenheid dat we 
zelfs als drie schuttersfedera-
ties met 440 schutterijen en 
3�.000 leden geen vuist kun-
nen maken en dat ons geen 
aparte koepelorganisatie wordt 
toegestaan.

  Luc Wolters

Bronnen: websites Noord-Brabantse en 

Gelderse Schuttersfederaties.



Limburgs Schutterstijdschrift 75 Juni 2007�0

ZLF Mheer 15 juli 2007

een feest voor jong en oud!
MHEER - De feestterreinen liggen gereed, de organisatie 
is rond. Alles is geregeld. De negen werkgroepen 
hebben hun voorbereidend werk gedaan. Voorzitter 
Armand Oprey van het organisatiecomité en Pjer 
Senden, voorzitter van schutterij St.-Sebastianus Mheer 
hebben er alle vertrouwen in dat hun Zuid Limburgs 
Federatiefeest (ZLF) gaat slagen.

Het feest duurt drie dagen, de 
voorbereidingen zijn al meer 
dan een jaar gaande. De beno-
digde vrijwilligers, ongeveer 
500 personen, zijn benaderd 
en bereid gevonden. De begro-

ting is opgemaakt, de sponso-
ren zijn via een goede formule 
benaderd en gevonden. Met de 
agrariërs, die het vijf hectare 
grote feestterrein beschikbaar 
hebben gesteld, zijn overeen-
komsten gesloten.

VIPs, senioren en jeugd
Op vrijdag �3 juli barst het 
feest los. Liefst met drie 
onderdelen. De bedrijven die 
gesponsord hebben, komen 
bijeen op kasteel Mheer. 
Onder het genot van koffie en 
vlaai krijgen ze uitleg over het 
schutterswezen, waarna men 
naar het feestterrein wandelt 
waar men in de praktijk kennis 
kan maken met het schietge-
beuren dat afgesloten wordt 
met een schuttersmaaltijd in 
de VIP-tent.
Tegelijkertijd is er een senio-
renprogramma. Voor hen is 
een kien-keuvel-kaart activiteit 

georganiseerd. Jos Senden en 
Jack de Roo zullen met mee-
zingnummers de stemming er 
in brengen en houden.
’s Avonds is de beurt aan de 
wat oudere jeugd. In samen-
werking met radio DONNA 
wordt de DONNA SOIRÉE 
XL georganiseerd met mega-

sterren als Milk Inc, Sylver en 
Danzel. Er worden zo’n 3.000 
feestvierders verwacht.

Schutterijen van de 
basisschool
Op zaterdag �4 juli  wordt 

begonnen met activiteiten 
voor de schooljeugd. De leer-
lingen van  basisschool St.-
Josef uit Mheer zijn al geruime 
tijd bezig met de voorbe-
reidingen. Zo maakt iedere 
groep haar eigen schutterij, er 
wordt uitleg gegeven over de 
schutterij, onderdelen van het 
project ‘de Sjöttesjoël’ wor-
den gebruikt. Op de zaterdag 
worden de kinderen door de 
schutterij van het schoolplein 
opgehaald en in optocht gaat 
men naar het feestterrein. Daar 
vindt een heus defilé plaats 
dat afgenomen wordt door het 
konings- en keizerspaar. Ook 
zijn er prijzen te winnen door 
de koningen en koninginnen 
van de groepen. Uiteraard is er 
een hapje en een drankje, een 
kleurwedstrijd en muziek. 

  De zilveren koningsvogel  
uit circa 1628.

 

  Op de plaats rust. 
 

  Met vliegend vaandel onder de kasteelpoort.   De bielemannen in actie.



Openluchtmis en 
koffietafel
’s Avonds is de openingsbij-
eenkomst. Met een plechtige 
H. Mis op de binnenplaats van 
Kasteel Mheer die bijgewoond 
wordt door genodigden, spon-
soren, bestuur ZLF en die 
opgeluisterd zal worden door 
de Mheerder verenigingen, zal 
de zegen over het schutters-
feest gevraagd worden.
Na afloop gaat men in optocht 
naar het feestterrein voor een 
gezamenlijke koffietafel waar-
voor alle inwoners van Mheer 

zijn uitgenodigd. Hierna zul-
len de Bergweider Muzikanten 
proberen het gezelschap in de 
juiste stemming te brengen.

Op zondag het ZLF
’s Zondags �5 juli, het hoog-
tepunt: het Federatiefeest. In 
de ochtenduren is er nog een 
gevarieerd programma voor 
de sponsoren en de genodig-
den. Er zijn  toespraken door 
de voorzitter van het ZLF, de 
voorzitter van de schutterij, 
Degenhard baron de Loë over 
het kasteel van Mheer en Luc 
Wolters over schutterswezen 
en schutterijen. Na de brunch 

gaat men naar de feestweide 
waar de Jonkheid met kamer-
schoten het federatiefeest zal 
openen.
De optocht, het defilé, de wed-
strijden; alles zal zijn plaats 
hebben. Voor muziek wordt 
gezorgd door de Boemelkapel 
Tebannet, de Sambaband 
Segura en in de avonduren 
door Valsj Plat.

‘De organisatie heeft ervoor 
gekozen om er een traditioneel 
schuttersfeest van te maken’, 
voegt stuurgroepvoorzitter 
Armand Oprey toe, ‘niet een-
voudig van opzet, maar wel 

een feest dat eenvoud en dege-
lijkheid uitstraalt, zoals dat 
past bij de eeuwenoude schut-
terstraditie.’

  Herman Hawinkels 
Foto’s: Jos van As
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  De schutterij trekt. 
 

  Een blik langs de gelederen.
 

Lastige zon bij de schietwedstrijden.
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Voorbereiding loopt op volle toeren 
voor LDS te Stokkem

Nadat de drie dames, Josianne 
Baccus, Annie Simons en 
Femke Voorter, geschiedenis 
schreven voor de Kon. schut-
terij St.-Elisabeth Stokkem 
door het LDS in Niel-bij-As 
te winnen, wist het bestuur 
en de leden dat het een heel 

jaar hard moest gaan werken 
om een mooi en gezellig LDS 
2007 te organiseren. Er werd 
een stuurgroep opgericht die 
onmiddellijk de handen uit 
de mouwen stak. In december 
2006 werd een receptie gehou-
den ter ere van de drie dames 
en werden het logo en de web-
site www.LDS2007.be voorge-
steld. Ook werden er toespra-

ken gehouden 
ter ere van 
de dames. Na 
het formele 
gedeelte van de 
avond, werd er 
nog gefeest tot 
in de late uurtjes. Na 
Nieuwjaar werden 
de voorbereidin-
gen intensiever, de 
eerste contracten 
werden toen reeds 

ondertekend. Nu we al enkele 
maanden verder zijn en het 
LDS dichterbij komt, is de 
Kon. schutterij St.-Elisabeth 
Stokkem volop in de weer om 
de laatste loodjes af te hande-

len. Nu is het aan de andere 
schutterijen om zich in te 
schrijven voor het LDS 2007 in 
Stokkem. Verder nodigen wij 
alle lezers uit om een kijkje te 
komen nemen op �6 septem-
ber 2007 op het LDS-feestter-
rein in Stokkem. 

  Theo Voorter 
Voorzitter

  De drie dames, die het LDS 
voor Stokkem wonnen.

 

  Kon. schutterij St.-Elisabeth 
Stokkem tekent voor de orga-
nisatie van het LDS op 16 
september 2007. 
Foto: Fred Vliegen
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Van de bestuurstafel
Vergadering bestuur OLS-
Federatie van dinsdag 10 april 
2007

SAS
Op 27 april heeft een 
werkgroep vanuit het 
Federatiebestuur overleg 
gevoerd over de positie van het 
SAS en het Federatie-bestuur, 
onder meer betreffende het 
takenpakket van het SAS.

OLS 2007 te 
Nederweert
Vrijdag 27 april heeft te 
Nederweert de overdracht 
plaats gevonden van het 
‘Ummeke’, aan de Federatie. 
Samen met de scholen de 
Bongerd te Nederweert en de 
Helibel te Sint Huibrechtslille 
(B) heeft gedeputeerde mevr. 
Odile Wolfs het beeldje 
onthuld. Zij is benoemd 
tot beschermvrouwe van 
het Kinjer OLS 2007 te 
Nederweert. Het Kinjer OLS 
zal plaatsvinden op vrijdag 22 
juni en er hebben zestien scho-
len uit Belgisch en Nederlands 
Limburg ingeschreven. 

  Mevrouw Odile Wolfs, lid 
van Gedeputeerde Staten, 
is beschermvrouwe van 
het Kinjer OLS 2007 te 
Nederweert. 
Foto: Provincie Limburg

 

Circulaire Wapens en 
Munitie
De nieuw op te richten vereni-
ging binnen de OLS-Federatie, 
de OLS-Buksmeesters, is 
statutair getekend bij notaris 
Veugen te Weert op vrijdag 
20 april. De bescheiden zoals 
statuten, uittreksel Kamer van 
Koophandel en aanvraagfor-
mulier lidmaatschap KNSA is 
reeds verstuurd en per 3 mei 
zijn we als aspirant-lid aan-
gemeld bij de KNSA. Dit zal 
een maand in beslag nemen 
en indien er geen bezwaren 
worden geuit, dan zullen we 
officieel als lid onder nr. 8482 
worden aangenomen. In deze 
tijd zullen we alle gegevens 
van de buksmeesters reeds 
opsturen zodat de KNSA de 
tijd heeft om ze in te voeren 
en de licenties kunnen worden 
afgegeven.

Bestuur Federatie
Dhr. Sjef Peeters heeft op �0 
april officieel zitting genomen 
tijdens de bestuursvergadering 
in het Federatiebestuur.

  Sjef Peeters, oud-burgemeester 
van Roggel & Neer, is als  
afgevaardigde uit het 
SAS toegetreden tot het 
Federatiebestuur.

 

Werkgroep Milieu
Deze werkgroep is momenteel 
bezig met diverse proeven 
waarbij ze worden bijgestaan 
door adviezen van dhr. Bert 
Janssen (fabrikant kogelvan-
ger).

Scholenproject
De ‘Sjöttesjoël’ is zaterdag 28 
april officieel geopend door 
gouverneur Frissen in het 
Limburgs Museum te Venlo.

Jurycommissie
Het federatiebestuur heeft een 
nota goedgekeurd omtrent het 
beleidsplan van de jurycom-
missie dat o.a. inzicht dient te 
geven in:
 *  Project ‘Jurering wed-

strijdonderdelen jaarlijks 
OLS-feest’ voor wat betreft 
doelstelling en vereist kwali-
teitsniveau.

*  Gekozen organisatiestruc-
tuur van de jurycommissie.

*  Tijdpad van de te bereiken 
doelen.

*  Benodigde financiën voor 
het project.

*  Communicatie en informa-
tieverstrekking.

Duidelijkheid dient gegeven 
te worden betreffende kernbe-
grippen zoals: wie, wat, wan-
neer, waarom, op welke wijze?
Of met andere woor-
den: het plan van aanpak 
‘Jurycommissie OLS-Federatie’, 
dient een leidraad te zijn, hou-
vast te bieden voor alle betrok-
kenen om de jurycommissie 
binnen de O.L.S.-Federatie aan 
de maat te laten functioneren 
met als doelstelling, een goed 
functionerend jurykorps OLS-
Federatie tijdens het OLS-feest.
Dit plan van aanpak kan 
tevens als basis genomen wor-
den bij de evaluatie van het 
functioneren van de juryleden 
tijdens het OLS-feest en het 
functioneren van de jurycom-
missie in het bijzonder.
Een aan de maat zijnd plan 
van aanpak is daarom een 
‘conditio sine qua non’, geen 

doel op zich maar een middel 
tot! Van groot belang bij de 
realisering van een en ander 
is de menselijke inbreng zoals 
onder andere: Motivatie, 
werkbereidheid, inzetbaarheid, 
samenwerking en discipline.

  Jac van der Vorst

Abonnementsgeld LS
De abonnees van het LS, die 
hun abonnementsgeld over 
2007 nog niet betaald hebben 
of de abonnees, die problemen 
gehad hebben met betalen 
vanwege problemen met de 
acceptgiro zouden we wil-
len vragen om het uitstaande 
bedrag te willen voldoen met 
een eigen overschrijving (!) 
naar rekeningnummer �548 43 
�05 ten name van de Stichting 
Limburgs Schutterstijdschrift.
 

Schuttersforum
Op de verzamel-website, waar 
alle links naar schutterijen en 
gildes op geplaatst zijn, is nu 
ook een schuttersforum actief. 
Hierop kunnen schutters- en 
gildebroeders allerlei zaken 
kwijt die betrekking hebben 
op ons schutterswezen. Het 
forum is te bereiken via de 
volgende link: 
http://schutterij.startkabel.
nl/forum/
 

Rechtgezet
Bij het artikel over de EGS in 
LS 74, maart 2007, pag. �2 is 
bij de foto midden onder een 
foutief bijschrift geplaatst. 
De foto toont Tina van Hoef, 
weduwe van Baer van Hoef, 
oud-voorzitter van de bond 
EMM, van de LBT etc., die 
tot Ridder in de Europese 
orde van de H. Sebastianus 
benoemd was (voor In memo-
riam, zie: LS 72, sept. 2006, 
pag. 55).
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Onderzoek schootsvelden en kogelvangers
Geachte schuttersvrienden(innen), we maken graag van 
de gelegenheid gebruik om jullie op de hoogte te stellen 
van onze werkzaamheden. Goede communicatie staat 
immers centraal. Nadat de gegevens verzameld waren 
voor de ‘Handreiking traditioneel schieten’, heeft een 
hergroepering van werkgroepen, plaatsgevonden, één 
richt zich op de schootsvelden, de ander op het geluid. 
We zijn in september 2006 hiermee van start gegaan 
om vervolgens in het voorjaar van 2008 gereed te zijn 
om met het Provinciaal bestuur en het Ministerie van 
VROM de ‘Handreiking’ te kunnen evalueren.

Enquête
In september 2006 is de vraag 
aan de orde gesteld hoe wij 
verder gaan. Om een project 
aan te pakken, moet eerst 
de positie van de verenigin-
gen duidelijk zijn. Daarom 
is ervoor gekozen om een 
enquête te houden bij de 
Nederlands-Limburgse schut-
terijen (OLS). Gebleken is dat 
de verenigingen hier niet, of 
argwanend, op reageren. Dan 
wordt het lastig om te bepalen 
in welke positie de schutte-
rijen verkeren. Het is jammer 
dat dit bovendien de nodige 
vertraging oplevert, omdat de 
gegevens nog niet voor 50% 
binnen zijn. Dit terwijl deze 
werkgroep toch deskundig 
genoeg geacht mag worden 
om de actuele problemen te 
onderkennen en ze te lijf te 
gaan.

Financiële bijdrage
Het project van de geluids-
arme kogelvanger is sinds 2005 
stapje voor stapje voortgezet. 
We hebben steun gekregen 
van een aantal schutterijen en 
schutters, waarvoor we dank 
zeggen aan de Bussen Schutten 
te Neer, St.-Hubertus Kessel 
en St.-Margaretha Ittervoort 
en vele andere. Bij gebrek aan 
geld was het project evenwel 
stil komen te liggen. Want om 
hiervoor noodzakelijke proe-
ven te doen, is een financiële 
ondersteuning onontbeerlijk 
gebleken. Na herhaalde ver-
zoeken aan de OLS-Federatie 
is in maart 2007 aan de leden 
een bijdrage gevraagd en is 
een fonds ontstaan, waaruit 
nieuwe proeven gefinancierd 
kunnen worden. Mocht u als 
vereniging uw financiële bij-
drage nog niet overgemaakt 

hebben, wilt u dat dan zo 
spoedig mogelijk doen. Want 
we zijn voor u aan de slag. Het 
project loopt, waarbij een goed 
resultaat ons oogpunt is.

Geluidsarme 
kogelvanger
Het doel is om elke schutterij, 
in welke omstandigheden dan 
ook, een passend aanbod te 
leveren. Daartoe hebben we 
ons eerst bij onze onderzoeken 
laten voorlichten door milieu-
deskundigen! Hierbij kwamen 
vragen aan bod, als: waar spre-
ken wij over als wij het hebben 
over decibellen geluid en welke 
metingen zijn van toepassing, 
onder welke omstandigheden? 
Hoewel elke schutterij met 
betrekking tot milieu en/of 
geluid in een andere situatie 
verkeert, hebben we desal-
niettemin goede hoop iedere 
vereniging iets aan te kunnen 
bieden, dat voor haar geschikt 
is. Doel is namelijk te komen 
tot een goed en goedkoop 
bouwpakket, dat elke schutterij 
zelf kan maken of kan laten 
maken. Een model kogelvan-
ger dus, dat voor elke schutte-
rij betaalbaar is en bovendien 
geschikt om in de toekomst 
tijdens een schutterfeest op te 
schieten. Deze toekomstmu-
ziek wordt wellicht al mogelijk 

met een verkleinde uitvoering 
van de watten kogelvanger 
van een type, zoals dit in Neer 
gebouwd is. Maar de werk-
groep blijft doorzoeken of 
uiteindelijk een doorzichtige 
kogelvanger te realiseren is, die 
zowel betaalbaar als geluids-
arm is.

Schootsveld
Daarnaast zijn we bezig met 
het nemen van proeven om 
ruimte te besparen op ons 
traditionele schootsveld. De 
werkgroep is namelijk van 
mening dat er nog onbenutte 
mogelijkheden zijn om de 
oppervlakte van het valgebied 
in de onveilige zone te beper-
ken. Hierdoor zou het opper-
vlak gereduceerd worden, dat 
moet worden nagezocht om 
kogels te rapen. Dat is toch 
altijd nog een forse klus! Zo 
is onderzoek gedaan naar 
het intensieve valgebied. Een 
schutterij zou dit gedeelte in 
eigendom kunnen verwerven 
om het te verharden of af te 
dekken, zodat de (meeste) 
kogels niet in de grond 
komen. Dank aan landmeter 

  Waarnemer Fred Hannen op 
de uitkijk, geflankeerd door 
president Jos Michels (l.) en 
Ger Heldens.

 

Een proefopstelling voor het meten 
van de mondingssnelheid.
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Jo Schouten uit Weert, die 
ons hierbij heeft geholpen. 
Ook met onze buksen moet 
nog een en ander mogelijk 
zijn. In onze beleving is de 
mondingsnelheid van 230 
m/s veel te hoog! We moeten 
kunnen volstaan met 2�0 m/s, 
waardoor we het valgebied 
met circa 50 meter kunnen 
verkleinen.

Nieuwe proeven
Echter ondanks het feit dat op 
dit vlak vele proeven verricht 
zijn, is de werkgroep nog niet 
tot een afgerond voorstel kun-
nen komen. Er moet namelijk 
rekening worden gehouden 
met variabele weersomstandig-
heden. En waar ligt de grens, 
van waaraf niet meer gescho-
ten zou moeten worden? Wat 
bijvoorbeeld te doen bij een 

windkracht van 4 tot 5 meter 
per seconde? Wat als deze 
wind kracht geheel van achter 
komt of juist zijdelings? Onder 
deze specifieke omstandighe-
den moet nog getest worden, 
maar dat is afhankelijk van 
het weer en de gelegenheid 
om dan proeven te kunnen 
nemen. Hopelijk kan met dit 
onderzoek tevens een bijdrage 

aan de verbetering van de vei-
ligheid geleverd worden.

Ruimtelijke ordening
Op de �4e schuttersdag maakt 
gedeputeerde Vrehen er gewag 
van ernaar te streven om 
feestterreinen in het bestem-

mingsplan te regelen, conform 
artikel �9, lid 2 van de Wet 
op de Ruimtelijke Ordening. 
De ondersteuning door het 
Provinciaal bestuur stemt 
hoopvol, want het is sinds 
vele jaren een wensdroom 
dat gemeentes daadwerkelijk 
de schutterslocaties een plek 
geven in het bestemmingplan. 
Het is weliswaar een gemeen-
telijke aangelegenheid, maar 
de oproep door de Provincie 
komt als geroepen! De werk-
groep heeft vervolgens de 
afspraak gemaakt om binnen-
kort een tussentijds gesprek 
te hebben met de Provinciaal 
milieuambtenaar, dhr. Hagen.

Ideeën of voorstellen
Een oproep aan u allen: onder-
steun ons met raad en daad. 
Elke suggestie, elk idee of 
voorstel is welkom! Samen zijn 
we tot veel in staat. Dankzij 
bestuurlijke ondersteuning 
hebben wij eerder de hob-
bel van de Wet Wapens en 
Munitie, waar wij sinds 2004 
allemaal voor bevreesd waren, 
tot een goed einde kunnen 
brengen. Dan moeten we toch 
ook dit belangrijke project 
kunnen realiseren, dat ons 
ruimte moet bieden voor het 
voortbestaan in lengte van 
jaren!? Welnu, onze werkgroep 
hoopt u op het einde van dit 

jaar concrete zaken te kun-
nen aanbieden zodat wij het 
voorjaar van 2008 in alle rust 
de evaluatie met VROM en ‘t 
Provinciaal bestuur kunnen 
aangaan.

  Namens de werkgroep, 
Fred Hannen, secretaris

Samenstelling werkgroep:
-  Voorzitter drs. Louis 

Litjens (OLS-bestuur), 
kon. St.-Lambertus 
Helden 

-  Vice-voorzitter Wim 
Peulen, Bussen Schutten 
Neer

-  Secretaris Fred Hannen, 
St.-Anna Merum 

-  2e Secretaris Jacques 
Gorissen (OLS-bestuur), 
kon. St.-Sebastianus 
Voerendaal

-  Thijs Aengevaeren, St.-
Catharina Stramproy

-  John van der Beek, St.-
Sebastianus Herkenbosch 

-  Peter Berben bestuurs-
lid OLS, St.-Hubertus 
Schaesberg 

-  Michaël Bongers, St.-
Antonius Stramproy

-  Ger Heldens, St.-Hubertus 
Kessel

-  Math Roberts, St.-
Gertrudis Amstenrade

  Met bamboestokken werd de plek aangeduid waar de kogels neer-
kwamen. Landmeter Schouten van de gemeente Weert en Thijs 
Aengevaren meten de punten in.

 

  Tijdens het schieten werd con-
tact gehouden met de waarne-
mers in het veld.

 

Het valgebied van de kogels werd gemarkeerd.
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Nederweert richt winnaarshoekje in

Giften en bruiklenen voor het museum
 Luc Wolters

STEYL - In het Limburgs Schutterij Museum (LSM) is 
een kleine wisselexpositie ingericht door de winnaar 
van het Oud-Limburgs Schuttersfeest (OLS), St.-
Antonius uit Nederweert, ter voorbereiding op dit 
grootste schuttersfestijn. St.-Catharina Stramproy, de 
organisator van het OLS 2006, had een donatie voor het 
museum in petto. Tevens waren er diverse bruiklenen 
en giften voor de collectie en de documentatie van het 
museum.

Wisselexpositie 
Nederweert
Het winnaarshoekje is een 
van de vele initiatieven 
die door Frans Wolters als 
Federatiepresident en oud-
lid van het museumbestuur 
genomen is. De OLS-winnaar 
presenteert zich met een aan-
tal specifieke attributen van 
zijn vereniging in de aanloop 
naar het OLS. De organisator 
van het afgelopen jaar wordt 
eveneens uitgenodigd. En als 
dat laatste OLS goed verlopen 
is, dan springt er vaak ook wat 
af voor het museum. Zo ook 
in 2007. De nieuwe organisa-
tor, St.-Antonius Nederweert, 
had zelfs al een dag eerder de 
inrichting en aankleding van 
de wisselexpositie voor haar 

rekening genomen. Hiervoor 
waren uniform, koningin-
nekleed, vlag, foto’s, onder-
scheidingen en andere docu-
mentatie uit de kast gehaald. 
Ook de wisselprijzen voor de 
OLS-winnaar, zoals medail-
les van de twee vorstenhuizen 

en van buksenmakers werden 
aan deze expositie toegevoegd. 
Voorzitter van de stuurgroep 
Ber Moonen toonde zich ver-
heugd de kleine tentoonstel-
ling in het LSM als opwarmer 
voor het OLS te kunnen pre-
senteren.

Donatie van Stramproy
Stramproy blikt terug op een 
zeer fraai en warm OLS met 
koninklijk bezoek, een gewel-
dige eer voor de organisator 
en het schutterswezen. Dat het 
ook nog iets had opgebracht, 
bewezen de vele donaties aan 
vrijwilligers en verenigingen 
die het schuttersfestijn organi-
satorisch mee op touw hadden 
gezet. Stuurgroepvoorzitter 
Arnold Cruijssen onderstreep-
te het goede verloop en de 
betrokkenheid bij het museum 
door de overhandiging van 
een cheque van EU 2.500,- aan 
voorzitter Henk Vossen van 
de Stichting LSM, die zich blij 
verrast toonde met dit bedrag 
en Stramproy hiervoor harte-
lijk dank zegde. Tevens werd 

een fotoboek van het OLS 
2006 met �0 stuks voor de 
verkoop beschikbaar gesteld, 
evenals diverse exemplaren van 
de feestgids OLS 2006.

Financiële situatie
Henk Vossen had zojuist een 
betoog afgerond, dat betrok-
kenheid van de schutters bij 
hun museum vroeg. Het LSM 
dient namelijk om te tonen, 
maar ook om te collectioneren 
en te conserveren. Hiermee 
heeft het museum een dui-

delijke functie binnen de 
schutterswereld Al deze taken 
kosten evenwel geld en op de 
een of andere wijze zal dit 
bekostigd moeten worden. Een 
aantal subsidies, dat ontvangen 
was om het museum op te 
starten, zijn benut. Maar alleen 
de rekening van gas, water en 
licht bedraagt al EU 7.000. 
Voorzitter Vossen was daarom 
verheugd met het besluit van 
de OLS-vergadering om de 
structurele bijdrage per vereni-

  Het winnaarshoekje van St.-Antonius Nederweert.
Foto: Harry Hendrikx

  Stuurgroepvoorzitter Ber 
Moonen (r.), museumvoorzit-
ter Henk Vossen (m.) en OLS-
president Jos Michels.

Foto: Luc Wolters

  Stuurgroepvoorzitter Arnold 
Cruijssen bood namens 
Stramproy een cheque en enige 
documentatie aan.

Foto: Lieske Leunissen

  De speeches en de sprekers.
Foto: Lieske Leunissen
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ging met de helft te verhogen. 
Echter dit is bij lange na nog 
niet kostendekkend. Er moet 
dus nog flink aan de weg wor-
den getimmerd.

Huis voor de Kunsten
Het museumbestuur was daar-
om bijzonder verheugd met 
een subsidie van het Huis voor 
de Kunsten Limburg, dat een 
bijdrage in het vooruitzicht 
had gesteld voor een aantal 
bijzondere projecten, zoals de 
conservering van vaandels, het 
collectioneren en archiveren 
van het archief, het digitalise-
ren en toegankelijk maken van 
de bruikleendocumentatie en 
verbetering van de wijze van 
presentatie. Het Huis voor de 
Kunsten Limburg geeft uiting 
aan de kunst en cultuur in en 
namens de Provincie Limburg. 
Voor de lopende uitgaven is 
deze bijdrage niet bedoeld, dus 
de zoektocht naar aanvullende 
financiële middelen gaat door. 
Dit ging vergezeld met een 
oproep aan de schutters om 
hun museum vaker te bezoe-
ken. Diezelfde middag bewe-
zen de schutters van St.-Lucia 
Horst, dat het museumbezoek 
goed kon worden ingepast in 
de vorm van een verkennende 
rondrit door de omgeving en 
een speurtocht in het LSM op 
zoek naar de antwoorden op 
lastige schuttersvragen.

Koningzilver ‘t Reutje
Nadat het zilver van de 
voormalige schutterij St.-
Wiro ’t Reutje was terug-
gevonden, organiseerde de 
fanfare St.-Wiro ’t Reutje 
een treffen, waaraan ook de 
schutterijen van Posterholt 
en Sint-Odiliënberg deelna-
men. Tijdens dit treffen op 8 
oktober 2006 werd het zilver 
overgedragen aan het LSM. De 
schutterij en de fanfare van ’t 
Reutje waren voor de oorlog 
twee loten aan één stam. De 
schutterij ging echter ter ziele 
en alleen de fanfare bleef tot 
de dag van vandaag actief. 
Vandaar dat het koningszilver 

uit de fanfaregelederen voort-
kwam. Na overleg met Sjra 
Derix, die ook toezichthou-
der in het museum is, werd 
ervoor gekozen om het zilver 
een goede bestemming in het 
Schutterij Museum in Steyl 
te geven. Fanfarevoorzitter 
Henk van der Linden was op 
�0 maart in Steyl present om 
het zilver plechtig te onthul-
len. Hij deed dit samen met 
Federatiepresident Jos Michels. 
Beiden trokken een konings-
mantel terzijde, waarna het 
zilver van de rustende schut-
terij St.-Wiro ’t Reutje opdook. 
Getuige de koningsschilden 
kende de schutterij haar eer-
ste koning in �922 en was ze 
bij uitstek in de jaren twintig 
van de vorige eeuw actief. 
Uiteraard werd niet nagelaten 
om de bijzondere koningsvogel 
te demonstreren, waarvan het 
kopje geopend kan worden.

Schroevenschutters
Een zeer nijvere schutter was 
te gast, die in het verlengde 
van zijn beroep er een hobby 
aan had miniatuurschutters 
te fabriceren. Die schutter is 
Wiel Leunissen uit Klimmen, 
die met zijn hele gezin bij de 

schutterij betrokken is. Zelf 
is hij geweerdrager en samen 
met zoon Ron en echtge-
note runt hij de website van 
schutterij St.-Sebastianus 
Klimmen. Eega Lieske is bij 
alle schuttersevenementen 
met de camera paraat en 
zoon Mathy maakt deel uit 
van de correspondenten van 
het LS. Wiel kon het bij zijn 
werkgever niet nalaten om de 
afvalcontainer met schroot 
ongemoeid te laten. Hij keek 
erin, aandachtig speurend 
naar onderdeeltjes waarvan 
hij vermoedde dat ze van pas 

konden komen bij zijn liefheb-
berij. Zo had hij de beschik-
king over tal van schroefjes, 
boutjes en moertjes, die hij 
gebruikte bij het samenstellen 
van een metalen schuttertjes. 
Eenmaal gereed werden deze 
beeldjes voorzien van een 
laagje blanke lak en kregen 
ze vooralsnog een plaatsje 
in de woonkamer. Hij stelde 
er beschikbaar als prijs voor 
de verkiezing van de fraaiste 
foto op de website, maar de 
collectie ‘Sjroevemennekes’ 

groeide zienderogen. 
Inmiddels waren 
er 39 schroeven-
schutters, in diverse 
uitvoeringen: onder 
de schietboom, aan 
het buffet, als vaan-
deldrager, een Sint-
Sebastiaan, tromme-
laars, geweerdragers, 
koningspaar, officier, 
exercitie etc. Toen 
de collectie omvang-
rijk werd, dacht 
Wiel aan het LSM. 
De 39 stalen sjroe-
vemennekes droeg 
hij met een lach en 
een traan in bruik-
leen over aan het 
museum.

Archief Jo Herffs
Met het naderend afscheid 
na 25 jaar als voorzitter van 
de Zuid-Limburgse Federatie 
in het vooruitzicht achtte Jo 
Herffs het raadzaam om voor 
zijn uitbundige paperassen, 
die in veertig jaar bestuurslid-
maatschappen in het schut-
terswezen bijeen gekomen 
waren, een geschikte oplossing 
te zoeken. Hij besloot om het 
gehele archief, dat zijn gehele 
zolder in beslag nam, over te 
dragen aan het LSM. Om het 
hele zaakje in Steyl te krijgen, 
bleek geen eenvoudige opgave. 
Dit was een kleine verhuizing. 
Het betrof 88 archiefdozen (!) 
vol met gegevens, papieren, 
boekjes en documentatie over 
OLS, ZLF, bond Eendracht, 
EGS etc., 5 klappers, 3 verhuis-

  Henk van der Linden, voor-
zitter van de fanfare, en Sjra 
Derix, onder meer toezicht-
houder LSM, bij het door 
de fanfare aan het museum 
overgedragen zilver van de 
voormalige schutterij St.-Wiro 
’t Reutje.

Foto: Luc Wolters

  Vol trots toont Wiel Leunissen 
een beeldje van de ‘sjroeve-
mennekes’ aan een schuttertje 
van Nederweert, dat het met 
bewonderende blik bekijkt.

Foto: Lieske Leunissen
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dozen en voorts: ingelijste foto 
Jo Herffs, 2 OLS-oorkondes 
met medaille in lijst, logo 
bond Eendracht, foto’s in lijst, 
foto’s, kopieën, oorkonden 
en lintjes in lijst, medailles in 
lijst, prikbord met lintjes (3x), 
klok ZLF �98�, tinnen bord 
zilveren huwelijk, schietboom 
in miniatuur op grasveld. Alles 
heeft inmiddels een plekje in 
het LSM gevonden, waar het 
gearchiveerd zal worden.

Giften Leo Jans
Oud-federatiepresident had 
voor het LSM ook enkele bij-

zondere giften. Het betrof 
een miniatuur van het St.-
Sebastianusbeeld, zoals dat 
te zien is in de basiliek van 
Sint-Sebastianus in Rome, 
die gebouwd is boven de 
catacomben waarin de 
heilige is begraven. Het 
beeld toont de heilige, die is 
neergeschoten door pijlen. 
Voorts schonk Leo Jans 
het Schuttersboek Buchten 
(�982) met handtekenin-
gen van auteur Houben 
en gedeputeerde Lebens. 
Een postzegelalbum van de 
speciaal voor het Europees 
Schutterstreffen in Lippstadt 
�987 uitgegeven postzegel, 
compleet met fotoboek, waar-
in een fotografisch verslag van 

de aanbieding. Diverse 
uitgaven van Info Aktuell, 
van de Vereinigung der 
Traditionsverbände 
Mitteleuropas. Een bun-
deling van geschriften 
van pater Sangers, met 
handtekening, getiteld 
Alternatieve Miscellanea 
Peter Sangers (Maaseik 
�980). Een foto van het 
interieur van de kerk 
St.-Sebastianus te St.-
Sebastian (D.). Een foto-
album van de investituur 
van de Rode Leeuw �980. 
Het boek De Ridderlijke 
Gilde van Sint Sebastiaan 
te Eindhoven �482-�982.

Divers
Behalve de boven-
staande, kwamen er 
nog andere bruiklenen 
en giften onder de 
aandacht. Zo gaf Jos 
Collaris zijn voormalige 
uniform als kapitein van 
Koningin Wilhelmina 
Nieuwenhagen in bruik-
leen. Er werden enkele 
OLS-feestgidsen ont-
vangen van wijlen kleer-
maker Moederscheim 
in Kunrade, van 
oud-schutter Jean-
Pierre Schobben een 

boekje over de schutterij van 
Brunssum. Van de koningsde-
ken Eef Reker uit Eindhoven 
de jubileumuitgave van het St.-
Jorisgilde Gestel & Blaarthem 
(2006). Van OLS-fotograaf 
Harry Hendrikx een foto 
van het bezoek van Koningin 
Beatrix aan de LSM-tent op 
het OLS. Van St.-Hubertus 
Beringe het jaarverslag over 
2006. Van St.-Catharina 
Stramproy de OLS-feestgids 
Stramproy (�986), jubileum-
boek (�999) en DVD OLS 
2006.

Jan Vankan
De collectioneur Jan Vankan 
uit Geleen leverde ook zijn 
bijdrage aan het LSM. Ten 

behoeve van de documentatie 
schonk hij:
Feestgidsen van jubilea en 
schuttersfeesten: Broeksittard 
250 jr. (�999), Geleen expo 
(�989), Heerlen (�99�); van 
Maastricht, d.d. Stadsschutterij 
(�992) en Sjötblaad (okt. 
�990), Rizzjemint (�993) en 
De Heeg (�994); St.-Barbara 
Meerssen (�993), St.-Remigius 
Meerssen (�992), Mheer (�998 
en 2003) en kalenders (�990 
en �99�), Nieuwstadt (�990), 
Noorbeek 50 jr. (2003), Oost-
Maarland (�997), Puth 475 
jr. (�990), Schaesberg (�99�), 

Sittard marketentstertreffen 
H. Mis (�993), Slek-Echt ZLF 
(�990), Spaubeek ZLF feest-
gids & H. Mis (�99�) en d’r 
Sjöt (extra �994), Sweykhuizen 
(�989), Vaesrade (�983) en 
Voerendaal 450 jr. (�994) en 
bondsf. (�998).
OLS-feestgidsen van Eys 
(�983), Dieteren (�985), 
Niel-bij-As (�989), Brunssum 
(�99�), Kelpen-Oler (�992), 
Koningsbosch (�993), Stokkem 
(�994), Bocholt (�996), 
Kaulille (�997) en Kinrooi 
(�998).
Feestkranten: Amstenrade 
(�992) en Baarlo OLS (2000).
Divers. Antwerpen 
Gildenfeesten (�998), Neder-
Over-Heembeek (B.) 500 
jr. (�998), Soest Landjuweel 
Noord-Brabant 2x program-
ma’s en H. Mis (�987) en 
Duits: Süsterseel (�990), Loope 
(�997), Höngen (2004).

Het replicabeeldje 
van Sint-Sebastianus.  
Foto: Lieske Leunissen

  Jo Herffs tekent bij wijze van 
overdracht het formulier. Zijn 
archief heeft een plekje gevon-
den.            Foto: Harry Hendrikx

  De dames Roosen, Camp, Van 
der Vorst en Schulpen voorza-
gen de talrijke aanwezigen van 
een natje en droogje.

Foto: Harry Hendrikx
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Ingezonden:

Vlaggenceremonie
Beste schutters,
 
Graag zou ik uw aandacht 
vragen voor de wijze waarop 
wordt omgegaan met het 
protocol ten aanzien van het 
hijsen van vlaggen en het spe-
len van volksliederen tijdens 
schuttersfeesten.  
 
Als schutter kom ik al 25 jaar 
op schuttersfeesten in bin-
nen- en buitenland, en iets wat 
mij steeds meer opvalt, is de 
soms zeer slechte kennis van 
het protocol voor het hijsen 
van vlaggen en het spelen van 
volksliederen. Voor het hijsen 
van vlaggen (ongeacht welke) 
bestaan er voorschriften; deze 
zijn eenvoudig op te vragen bij 
de Rijksvoorlichtingsdienst. 
Ik wil u allen dan ook vragen 
om deze voorschriften eens ter 
hand te nemen.  
 
Het mag toch immers niet 
zo zijn dat vaandels die nog 
gehesen moeten worden, 
gewoonweg om de vlaggen-
mast geknoopt worden, omdat 

ze anders de grond raken 
(Schinnen 2006) of dat bij 
gebrek aan vlaggenmasten de 
verlichtingspalen van het voet-
balveld maar gebruikt worden 
(Noorbeek 2007), waardoor 
van hijsen geen sprake meer 
is. Ook het gebruik van één 
vlaggenmast voor meerdere 
vlaggen is af te keuren. Het 
onzorgvuldig omgaan met 
vlaggen getuigt niet van res-
pect tegenover de mensen 
(volkeren of landen) die zich 
door deze vlag vertegenwoor-
digd voelen.
 
Bovendien laat de kwaliteit 
van de te spelen volksliederen 
soms te wensen over. Het moet 
m.i. toch mogelijk zijn om tij-
dig afspraken te maken met de 
plaatselijke harmonie of fanfa-
re om de volksliederen op een 
acceptabel niveau te brengen. 
Meestal scheelt er iets aan het 
tempo waarop een volkslied 
gespeeld wordt.
 
Iets wat mij verder ontzet-
tend tegen de borst stuit is 

dat er tijdens het spelen van 
volksliederen nog steeds luid 
gesproken word, meestal door 
bezoekers van schuttersfees-
ten, de schutters staan dan in 
de houding en moeten dus 
zwijgen. Ook dit getuigt niet 
van respect, maar ik weet dat 
dit moeilijker is om er iets aan 
te doen. Ik wil dan in ieder 
geval alle schutters vragen om 
tijdens de ceremonie van het 

vlaggen hijsen en het spelen 
van volksliederen het nodige 
respect te tonen.

 
  Met vriendelijke groet,
Frederic Lebouille

  Ziehier de drieste maatregelen 
om tegen te gaan dat de vlag 
de grond zou raken (Schinnen 
2006).       Foto: Frederic Lebouille

 

  Een voortdurend punt van aandacht is ook dat de vlag niet onderste-
boven wappert.                                                          Foto: Fred Vliegen



Opleiding Commandanten Oude Exercitie 2007
De commandantencursus 
kende een groot aantal deelne-
mers, inclusief de personen die 
reeds eerder zijn geslaagd voor 
een der modules en deze oplei-
ding benutten ter opfrissing 
en het onderhouden van hun 
kennis en vaardigheden. De 
opkomst liet derhalve niets te 
wensen over, terwijl er tijdens 
de lessen sprake was van een 
fijne, open sfeer. Praktijk is dat 
door deze opleiding schutters 
van verscheidene verenigin-
gen elkaar beter leren kennen 
en waarderen, waardoor de 
onderlinge schuttersband 
wordt verstevigd. Ik stel daar-
om dat deze opleiding mede 

dienstbaar is aan een goede 
onderlinge verstandhouding, 
begrip en samenwerking tus-
sen de cursisten en mede daar-
door tussen onze verenigingen.
 
Recent is de opleiding met de 
instructeurs Beaujean, Duckers 
en Wijnands geëvalueerd. De 
uitkomst hiervan wordt benut 
om de opleiding in 2008 (nog) 
beter te laten verlopen. Zelf 
zal ik daarom wederom deel-
nemen aan deze opleiding om 

praktijkervaring en daarmede 
leerervaringen op te doen ter 
optimalisering van deze oplei-
ding. Wij zijn voornemens 
de volgende cursus (2008) te 
starten in het najaar van 2007, 
om te voorkomen dat wij in 
het voorjaar 2008 in botsing 
komen met opstartende schut-
tersactiviteiten en beschikbaar-
heid van leslokaliteiten.
 
Zoals gebruikelijk heeft de 
cursusleider Jac van der Vorst 
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Certificaat beginner
L. Evertz HH. Marcel. & Petrus Geleen geslaagd
W. Goossens St.-Joseph, Stein geslaagd
A.H.M. Kolleé St.Gregorius de Grote Brunssum geslaagd
N. Smeets HH. Marcel. & Petrus Geleen geslaagd

Certificaat aspirant commandant
M.M.J.A. Hanckmann St.-Joseph, Stein geslaagd
D.H.M. Reintjens–Janssen HH. Joh. & Clemens Merkelbeek geslaagd
A.H.M. Stemkens St.-Sebastianus Neer geslaagd
J. Gorissen St.-Sebastianus Voerendaal geslaagd
A.J.M. Roelofs St.-Sebastianus Voerendaal / jurylid geslaagd
P.H.J. Jamar St.-Sebastianus Puth geslaagd

Diploma commandant
A.C.M. Busscher St.-Lambertus Oirsbeek Geslaagd Ruim vold.
L.M. Muijtjens jurylid Geslaagd Ruim vold.
F.T.L.G. Wierts St.-Sebastianus, Schinnen Geslaagd Voldoende

  Deelnemers op twee gelederen.

De geslaagden van de opleiding commandanten oude exercitie 2007.
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namens het federatiebestuur 
de cursisten en de instructeurs 
toegesproken, de geslaagden 
gefeliciteerd en eenieder har-
telijk bedankt voor deelname 
aan en het slagen van deze 
cursus. Als oudste in functie 
zijnde instructeur heeft Leo 
Wijnands de certificaten en 
de diploma’s uitgereikt aan 
de geslaagden.  Namens de 
cursisten heeft ondergete-
kende dank gezegd aan de 
instructeurs voor de wijze 
waarop zij tijdens de cursus 
gefunctioneerd hebben en hun 
bereidheid ook in het volgende 

jaar weer in deze present te 
zijn. Nadrukkelijk is het belang 
van goed opgeleide comman-
danten voor de verenigingen, 
continuering van zowel de 
opleiding als de oude exercitie 
onder de aandacht gebracht.

  Jacob Gorissen 
Foto’s: André Meijers

Door gebrek aan belangstel-
ling is er dit jaar geen com-
mandantencursus Nieuwe 
Exercitie geweest.

  Cursusleider Jac van der Vorst, geflankeerd door de instructeurs 
Beaujean en Wijnands.

Kids - Schutters - Expo
STEYL – Het Limburgs 
Schutterij Museum (LSM) 
toont deze zomer de jeugd 
en de schuttersfeesten. Er 
is een zeildoek te zien met 
een collage van de jeugd 
die zelf met de camera 
aan de slag is gegaan 
en het Oud-Limburgs 
Schuttersfeest vanuit 
jeugdig perspectief heeft 
vastgelegd. De expositie is 
aangevuld met vele foto’s, 
die de rol van de jeugd in 
de schutterij tonen.

Fotocollage
De school is open. De 
Sjöttesjoël is op grootse wijze 

van start gegaan. Op het adres 
www.sjottesjoel.nl kan ieder 
de school bezoeken, waarvan 

de deuren wijd geopend zijn. 
In de aanloop hiertoe werden 
kinderen uitgenodigd om het 
OLS vanuit hun gezichtspunt 
te fotograferen. Dit leidde tot 
een fraaie collage op doek, 
door gouverneur Frissen ont-
huld. De collage wordt thans 
tentoongesteld in het LSM. 
Deze fotocollage is nog uitge-
breid met diverse andere beel-
den van de jeugd.

Rol in de schutterij
Veel foto’s tonen vervolgens de 
vele rollen die de jeugd in de 
schutterijen vervult: als bord-
jesdrager, tamboer, klaroenbla-
zer of fluitist, maar bovenal als 
fakkeldrager voor het overdra-

gen van de waakvlam van de 
traditie van het schutterswezen 
naar een volgende generatie. 
Het belang van de jeugd kan 
daarbij niet overdreven wor-
den. Het is daarom dat er nu 
een expo aan gewijd is. Deze 
is tot en met oktober 2007 te 
zien in het LSM in Steyl.

Open: dinsdag t/m zondag 
�3.00 – �7.00 uur.

  Luc Wolters

  President Michels en gouver-
neur Frissen met de fotocol-
lage.           Foto: Twan Stemkens

Kinder OLS 2006
Foto: schuttersvrienden Amstenrade

Foto: Luc Wolters
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Peter Rosenberg bondskampioen bond Juliana
Peter Rosenberg, 
voorzitter van schutterij 
St.-Antonius en St.-Petrus 
Baarlo, heeft op zondag 22 
april 2007 het persoonlijk 
bondskampioenschap van 
de schuttersbond ‘Juliana’ 
op zijn naam geschreven. 
In de finale versloeg hij 
Jac Beurskens, eveneens 
van Baarlo, en Jo Fleuren 
van St.-Lambertus te 
Helden. Extra zuur was 
het voor Jac Beurskens, 
die het verkeerde 
blokje wegschoot en 
daardoor het persoonlijk 
bondskampioenschap aan 
zijn neus zag voorbijgaan.

De strijd begon op zaterdag 2� 
april 2007 met ��6 deelnemers 
in vier klassen. De fel schijnen-
de zon zorgde voor de nodige 
slachtoffers in de derde en 
vierde schietronde. Tegen de 
klok van 20.00 uur besloot het 
bondsbestuur de schietwed-
strijd te verdagen en te ver-
schuiven naar zondagmorgen 
om �0.30 uur. Op dat moment 
zaten er nog negen schutters 
in de strijd, te weten: Peter 
Rosenberg en Jac Beurskens 
(Baarlo), Jo Fleuren (Helden), 
Wim Custers (Siebengewald), 
Pierre Hebben (Kessel) en 
Henk de Klein, Pascal de 
Klein, Hans van Rhee en Joop 
Linders (Venray). De eindklas-
seringen in de diverse klassen 
ziet u hiernaast in het kader.

  Bernie van Lierop

A-Klasse (42 deelnemers)
�. Peter Rosenberg HH. Antonius & Petrus Baarlo 355 schoten
2. Jac Beurskens HH. Antonius & Petrus Baarlo 35� schoten
3. Jo Fleuren Kon. St.-Lambertus Helden 342 schoten
4. Pierre Hebben St.-Hubertus Kessel 299 schoten
5. Hans van Rhee ’t Zandakker St.-Jan Venray �34 schoten

B-Klasse (36 deelnemers)
�. Joop Linders ’t Zandakker St.-Jan Venray 76 schoten
2. Ger Heldens HH. Antonius & Petrus Baarlo 66 schoten
3. Huub Stevens ’t Zandakker St.-Jan Venray 59 schoten

C-Klasse (22 deelnemers)
�. Wiet Driessen St.-Hubertus Beringe 43 schoten
2. Lisette van Rhee ’t Zandakker St.-Jan Venray 4� schoten nk
3. Mia Naus St.-Hubertus Kessel 4� schoten nk

D-Klasse (16 deelnemers)
�. Jac van den Beucken St.-Hubertus Beringe 37 schoten
2. Wim Kuijpers HH. Antonius & Petrus Baarlo 32 schoten
3. Joep Krijnen ’t Zandakker St.-Jan Venray �6 schoten

Algemeen klassement
�. Peter Rosenberg HH. Antonius & Petrus Baarlo 355 schoten
2. Jac Beurskens HH. Antonius & Petrus Baarlo 35� schoten
3. Jo Fleuren Kon. St.-Lambertus Helden 342 schoten
4. Pierre Hebben St.-Hubertus Kessel 299 schoten
5. Hans van Rhee ’t Zandakker St.-Jan Venray �34 schoten
6. Henk de Klein ’t Zandakker St.-Jan Venray ��4 schoten
7. Wim Custers Ons Genoegen Siebengewald 079 schoten
8. Joop Linders ’t Zandakker Gilde Sint Jan Venray 076 schoten
9. Pascal de Klein ’t Zandakker Gilde Sint Jan Venray 074 schoten
�0. Wiel Beeren Kon. St.-Lambertus Helden 069 schoten

e 
 De winnaars van het persoonlijk 

bondskampioenschap. 
V.l.n.r. Jo Fleuren (Helden) derde, 

bondskampioen Peter Rosenberg 
(Baarlo) en Jac Beurskens 

(Baarlo) tweede.
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Tatoeage van Sint Sebastianus
MHEER – Bij de schutterij van Mheer is één van 
de schutters zo enthousiast over patroonheilige 
Sebastianus, dat hij een tatoeage van de heilige op zijn 
kuit heeft laten plaatsen. Niet gering ook, de tattoo 
beslaat de gehele kuit. Uitgerekend in dit jaar viert St.-
Sebastianus Mheer het Zuid-Limburgs Federatiefeest 
(ZLF). We laten Hannes Senden aan het woord, die de 
tatoeage heeft laten plaatsen, over het hoe en waarom 
ervan.

‘De tattoo is niet speciaal voor 
het ZLF. Hij is weliswaar geen 
PR-stunt, maar dat belet niet 
dat hij wel zo gebruikt kan 
worden. Het kwam min of 
meer toevallig. Ik ben al jaren 
aan het denken over een tatoe-
age. Ik denk wel dat door de 
drukte rond de organisatie, 
het schuttersgevoel nog meer 
ging leven, dan het al deed. 
Na veertien jaar lidmaatschap, 
in allerlei rollen en functies 
(begonnen als bordjesdrager 

en tamboer, nu klaroenblazer, 
schutter, exercitiepeloton, 
schietcommissie en ga zo maar 
door).

Sint Sebastianus is de patroon-
heilige van onze vereniging, 
maar ook van schutters in 
het algemeen en de tweede 
patroon van onze parochie. 
Dit zijn de drie dingen, die hij 
ook voor mij betekent: ver-
bondenheid met onze schut-
terij, het schutterswezen en 

het dorp Mheer. 
Daarnaast was 
Sebastianus 
iemand, die 
bleef vast-
houden aan 
zijn geloof en 
zijn ideeën, en 
hiervoor zelfs 
twee maal tot 
de dood is 
veroordeeld. 
Ik heb diep 
respect voor die 
toewijding en 
volharding en ik 
probeer het zelf 
ook te doen, al 
ben ik zelf niet 
gelovig. Ik heb 
er een kleine 
marteling voor 
overgehad (de 
tatoeage, red.), 
al valt die in 
het niet naast 
hetgeen de echte 
martelaar heeft 
doorgemaakt.
De tatoeëerder 

(Sjoerd van Players Club te 
Maastricht) was erg enthousi-
ast. Ik ben een paar keer van 
tevoren langs geweest met 
enkele tekeningen. Hij heeft ze 
toen aangepast aan mijn wen-
sen, zoals bewust zwart/wit, de 
tekenstijl etc. Hij was ook erg 
geïnteresseerd in de achter-
grond, wat het voor mij bete-
kent. Hij had wel ervaring met 
enkele religieuze afbeeldingen, 
maar dan toch voornamelijk 
met Jezus en Maria of alleen 
een versierd kruis.
De sessie duurde bijna 2,5 uur 
en ik moet binnenkort nog een 
keer langs voor de afwerking, 
aangezien sommige dingen 

nog bijgewerkt moeten wor-
den.
Een speciale rol of iets der-
gelijks is nog niet voor mijn 
kuit weggelegd (geen ontblote 
kuit tijdens de optocht, red.). 
Momenteel lopen één à twee 
personen met hetzelfde plan 
rond.’
 
  Hannes Senden

  De tatoeage van Sint Sebastianus.

  Hannes Senden uit Mheer 
(midden).

     Foto: Fred Vliegen 
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Keizersinstallatie Frans Pluijmers in Geleen

Een keizer, jubilate!
GELEEN - Zondag 22 april 2007. In de katholieke kerk 
hebben de zondagen na Pasen een naam. De derde 
zondag heeft de naam ‘Jubilate’, wat betekent: ‘verheugt 
u, ben blij!’ En dat was men in Oud-Geleen waar de 
schutterij HH. Marcellinus en Petrus haar eerste keizer 
sinds de oprichting in 1639 installeerde.

Veel genodigden
De organisatie van de instal-
latie van Frans Pluijmers als 
keizer van de schutterij en 
Ingrid Nieste als keizerin heeft 
niets aan het toeval overgela-
ten. Alles was tot in de puntjes 
voorbereid, nu de uitvoering 
nog. De gasten werden in het 
clublokaal van de schutterij, 
het Hubertushuis in Geleen, 
ontvangen. Al snel was de 
grote zaal gevuld met een 
gezellig en bont gezelschap. 
Geüniformeerde leden van 
zustergemeenten, de overige 
keizers en hun keizerinnen, 
wereldlijke overheid zoals 
gouverneur Leon Frissen, 
burgemeester Sjraar Cox, wet-
houders en raadsleden, het 
bestuur van het OLS, spon-
soren, ereleden, familieleden 
van de keizer en overige geno-
digden vulden de zaal. Precies 
op tijd heette Leon Geilen 
van de organisatie iedereen 
welkom en gaf de instructies 

over hoe men naar de kerk 
zou gaan. Gedisciplineerd 
verliet het gezelschap, onder 
het toeziend oog van de biele-
mannen van de schutterij, de 
zaal en stelde zich achter de 
harmonie St.-Cecilia op om 
gezamenlijk naar de kerk te 
lopen. Ondertussen haalde de 
drumband van de schutterij de 
koning en zijn partner thuis 
op.

Jubilate
De kerk van Oud-Geleen, de 
HH. Marcellinus en Petrus 
kerk, was goedgevuld, toen de 
drumband het koningspaar 
naar binnen begeleidde. Na 
een sfeervolle openingszang 

door het gemengd kerkelijk 
zangkoor St.-Cecilia begon 
de eigenlijke ceremonie, die 
vervat was in een plechtige 
concelebratie. Allereerst werd 
de koning ontdaan van zijn 
koningszilver. Dit werd over-
gedragen aan een lid van de 
schutterij die dat zal dragen tot 
aan het koningsvogelschieten. 
Voor het uitvoeren van de con-
celebratie had de organisatie 
Mgr. P. Vroemen, vicaris van 
het bisdom Roermond, Mgr. 
drs. J . Schreurs, deken van 
Schinnen-Geleen en Z.E.H. 
J. Janssen, pastoor van Oud-
Geleen uitgenodigd. De vicaris 
legde in zijn eerste toespraak 
de relatie tussen de zondag 
Jubilate en de installatie uit. 
Een treffende vergelijking. De 
pastoor wees op de uitstekende 

relatie tussen de kerk en de 
schutterij, de samenwerking, 
het onderlinge vertrouwen en 
de ontstane vriendschap.

Installatie en gelofte
Na de voorbereidingen voor 
de H. Mis speelde de drum-
band van de schutterij de 
indrukwekkende mars ‘Rumba 
Marrianne’. Vicaris Vroemen 
memoreerde in zijn rede aan 
het begin van de installatie 
onder meer het volgende: ‘De 
schutterij is het cement, dat de 
samenleving bindt. De samen-
hang, het familieverband, de 
dienstbaarheid, de vriendschap 
en de saamhorigheid zijn 

  De schutterij HH. Marcellinus 
en Petrus van Oud-Geleen met 
in haar midden het nieuwe 
keizerspaar. Op de achtergrond 
de gelijknamige parochiekerk, 
waar de installatie op 22 april 
plaatsvond.

 

  Gouverneur Leon Frissen sprak 
een lofrede op de nieuwe keizer 
van Geleen af.

 

  Frans Pluijmers spreekt met de hand aan het vaandel de gelofte uit, 
die door voorzitter Nic Smeets (l.) wordt voorgelezen.



onmisbaar in de samenleving’. 
Hierna begon de installatie: 
vicaris Vroemen zegende de 
eretekenen behorende bij 
het keizerschap, gouverneur 
Frissen sprak een felicitatie 
uit, waarna burgemeester 
Cox de breuk omhing en de 
beschermheer van de schutte-
rij, de heer W. Poeth, de steek 
opzette. Gouverneur Frissen 
overhandigde de sabel en zette 
de keizerin het kroontje op. 
Hierna las de voorzitter van de 
schutterij de gelofte als keizer 
voor, waarna Frans Pluijmers, 
zichtbaar ontroerd, ant-
woordde: ‘Ik Frans keizer, euh 

Frans Pluijmers leg de gelofte 
af.’ De drumband speelde het 
Wilhelmus en buiten klonken 
zeven kamerschoten. Met een 
luid applaus feliciteerden de 
aanwezigen in de kerk het 
keizerspaar en de schutterij. 
Na de H. Mis begeleidde de 
harmonie en drumband de 
keizer en zijn gevolg door 
Oud-Geleen heen terug naar 
het Hubertushuis, waar de 
brunch voor de genodigden 
klaar stond.

  Herman Hawinkels 
     Foto’s: Remy Nieste, Geleen   Het nieuwe keizerspaar Frans Pluijmers en Ingrid Nieste van Oud-

Geleen. Frans is de eerste keizer sinds de oprichting in 1639.

Solistenconcours RKZLSB
MARGRATEN – Het jaar-
lijkse solistenconcours van 
de R.K. Zuid-Limburgse 
Schuttersbond vond op 4 
maart in Margraten plaats. 
Aan dit concours namen 47 
solisten en duo’s deel. De 
RKZLSB was hierin met elf 

vereniging uiteraard goed 
vertegenwoordigd, maar 
ook drie schutterijen van de 
bond St.-Gerardus (Oirsbeek, 
Schimmert en Schinveld) en 
een schutterij van de Bond 
Berg & Dal (Waubach) namen 
deel. De slagwerkers waren 

Eredivisie
Joost en Martijn Schins (trom) DUO van St.-Joseph Vijlen 54,90 – �e/lof
Michael Beugels (trom) Kon. St.-Lambertus Oirsbeek 52,40 – �e
Roy Ramakers (trom) St.-Maternus Wijlre 5�,80 – �e

Eerste divisie
Mark Lentz (trom) St.-Joseph Waubach 52,50 – �e/prom.
Sander Habets (trom) St.-Hubertus Ubachsberg 50,40 – �e
Robert Blom (trom) St.-Maternus Wijlre 50,40 – �e

Tweede divisie
Lasse Lemmer (trom) St.-Paulus Vaals 52,95 – �e/prom. 
Max Aldenhoven (klaroen) St.-Sebastianus Eys 5�,75 – �e/prom.
Walther Weerts (trom) St.-Maternus Wijlre 5�,05 – �e/prom.
Esther Scheeren (doedelzak) St.-Eligius & Jul. Schinveld 5�,00 – �e/prom.

Derde divisie 
Moniek Palm (klaroen) Kon. St.-Lambertus Oirsbeek 52,05 – �e/prom.
Nick Souren (trom) St.-Hubertus Ubachsberg 52,00 – �e/prom.
Chris Thewissen (trom) St.-Paulus Vaals 5�,00 – �e/prom.
Ruben Weerts (klaroen) St.-Maternus Wijlre 50,05 – �e

Jeugd divisie
Germann Jonas (trom) St.-Joseph Vijlen 5�,55 – �e/prom.
Melvin Bartels (klaroen) St.-Mauritius Strucht 5�,20 – �e/prom.
Liza Nelissen (klaroen) St.-Sebastiaan Schimmert 49,70 – �e 
Rik Lebon (trom) St.-Mauritius Strucht 49,30 – �e

  De tweelingbroers Joost en 
Martijn Schins van schutterij 
St.-Joseph Vijlen realiseerden 
als duo uitkomend in de eredi-
visie het hoogste aantal punten 
van het solistenconcours van de 
RKZLSB. Het duo wist ook de 
Limburgse kampioenschappen 
van de LBT in maart op zijn 
naam te zetten. Martijn was in 
2006 koning.   Foto’s: Fred Vliegen
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met 35 deelnemers veruit in de 
meerderheid ten opzichte van 
�2 blazers. Bij de tamboers vie-
len in totaal zeven promoties, 
bij de blazers vier. Het duo 
Joost en Martijn Schins van 
Vijlen behaalde op trom in de 
eredivisie het hoogste aantal 
punten ongeacht de divisie, 
namelijk 54,90, hetgeen hen 
een eerste prijs met lof der 
jury opleverde (promotie is in 
de hoogste divisie niet moge-
lijk). Hiernaast de uitslagenlijst 
met de beste prestaties van het 
concours.
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Schutterij St.-Nicolaas Susteren installeert 
nieuwe keizer
SUSTEREN - Op zaterdag 14 april jl. installeert 
Broederschap schutterij St.-Nicolaas te Susteren haar 
nieuwe keizer. Henricus Beckers wordt tijdens een 
plechtige eucharistieviering vijfde keizer in het ruim 
350-jarige bestaan van de vereniging; zijn echtgenote 
Marijke wordt de nieuwe keizerin. 

In �979 wordt Henricus 
Beckers bij toeval lid van de 
vereniging. Al snel bekwaamt 
hij zich in het bespelen van 
de kleine trom. Als een jaar 
later de vacante functie van 
tamboer-majoor ter sprake 
komt, aarzelt hij niet lang om 
zich hiervoor kandidaat te stel-
len. In �986 treedt hij toe tot 
het bestuur en wordt meteen 
secretaris. Een jaar later wordt 
hij opgenomen als officier in 
de rang van tweede luitenant. 
In �99� schiet hij zich voor het 

eerst met een minimaal aantal 
schoten tot koning. Het wordt 
een zeer succesvol konings-
schap met diverse prijzen. 

Vecht voor 
voortbestaan
In �996 ruilt hij de functie van 
secretaris in voor die van pen-
ningmeester. Tevens neemt hij 
de functie van vice-voorzitter 
op zich. Na het Zuid-Limburgs 
Federatiefeest te Susteren 
in �999 wordt hij voor het 
vele werk bevorderd tot eer-

ste luitenant. In 2002 schiet 
hij zich voor de tweede keer 
tot koning. Het jaar daarna 
slaagt hij als vice-voorzitter 
erin samen met enkele andere 
leden, om ervoor te zorgen dat 
schutterij St.-Nicolaas ondanks 
een groot verloop van leden, 
in ieder geval blijft bestaan. 
Dat jaar kan niet deelgenomen 
worden aan de feesten vanwe-
ge een te gering ledenaantal. 

Zeldzaam
Tijdens het bondsfeest in 2004 
krijgt hij de eremedaille in zil-
ver vanwege het 25-jarige lid-
maatschap. Inmiddels bevor-
derd tot kapitein, laat hij zich 
in 2005 kiezen tot voorzitter. 
Tevens is hij nog vijftien jaar 

lid van het bondsbestuur van 
de schuttersbond Eendracht 
Born-Echt e.o. De eerste keer 
van zijn zeldzame reeks in 
2004 heeft hij te maken met 
stevige concurrentie van col-
lega schutters en ook in 2005 
heeft hij weer, ondanks heftige 
mededinging, net dat beetje 
geluk dat nodig is om de vogel 
het beslissende zetje te geven. 
De nieuwe keizer heeft zijn tri-
logie voltooid op 9 september 
2006, toen hij voor de derde 
maal in successie de konings-
vogel wist af te schieten. Wat 
er hierna gebeurde, tart iedere 
beschrijving, een door emo-
ties overmande nieuwe keizer 
neemt de vele felicitaties in 
ontvangst.  

  Diverse keizers en keizersparen waren present bij de inauguratie van het Susterense keizerspaar Beckers.
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Installatie
Volgens het reglement voor 
het vogelschieten mag hij 
sedert 9 september 2006 de 
keizerlijke waardigheid aan-
nemen, maar de officiële inau-
guratie als keizer en keizerin 
vindt op �4 april jl. plaats. 
Die dag geven ruim vijftien 
keizersparen acte de présence 
om de installatie nog meer 
cachet te geven. Om �7.45 uur 
arriveert de stoet met het te 
installeren keizerspaar en de 
overige genodigden aan de H. 
Amelbergakerk te Susteren. 
Nadat pastoordeken H. Kuijer 
de dienst heeft opgedragen, 
vindt onder leiding van Jos 
Douven als ceremoniemeester 
de eigenlijke installatie plaats. 
Het keizerspaar neemt plaats 
op het altaar met aan weerszij-
den de koning en de vaandel-
drager; deken Kuijer zegent de 
regalia van de nieuwe keizer. 
Hierna wordt de keizer door 
burgemeester Schaftenaar van 
de gemeente Echt-Susteren 
de keizersbreuk omgehangen. 
De koning zet hem de steek 
op en de commandant over-

handigt de keizer een echte 
Oostenrijkse keizerlijke degen 
met goudgerande troetel. 

Keizer waardig
Tenslotte ontvangt de keizer 
een prachtige scepter met 
embleem van de vereniging 
met naamplaat als teken van 
keizerlijke waardigheid. De 

beschermvrouwe overhandigt 
de keizerin tenslotte haar boe-
ket bloemen. Als afsluiting van 
de ceremonie belooft de keizer 
met de hand aan het vaandel 
dat hij het keizerschap op 
waardige wijze zal uitoefenen. 
Hiermee is Henricus Beckers 
de nieuwe keizer van broeder-
schap schutterij St.-Nicolaas 

en echtgenote Marijke de 
nieuwe keizerin. Ter afsluiting 
wordt onder het verlaten van 
de kerk het Limburgs volkslied 
gezongen. Terug in het ’t Stift 
vind er een receptie plaats, 
waar eenieder het nieuwe kei-
zerspaar kan feliciteren. Hierna 
werd de dag met een gezellige 
feestavond besloten.

  De attributen, die tijdens de 
installatie aan Henricus Beckers 
als nieuwe keizer overhandigd 
zijn.

  Henricus Beckers en echtgenote Marijke bij de installatie tot keizerspaar van St.-Nicolaas Susteren.
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Jubileumjaar Schutterij-Broederschap 
St.-Andreas Melick
MELICK - Op 23 maart werd de jubileumreceptie 
gehouden die in het kader stond van het 375-jarig 
bestaan van Schutterij-Broederschap St.-Andreas en het 
40-jarig bestaan van het muziekkorps van de vereniging. 
De receptie kende ook nog enkele echte verrassingen. 
Een kort verslag. 

Koninklijke 
Erepenning
Na het openingsgebed 
door pastoor Honings 
volgde een toe-
spraak van bur-
gemeester drs. 
Rob Persoon. 
Aan het einde 
van zijn toe-
spraak mocht 
hij de jubilerende 
vereniging medede-
len dat het Hare Majesteit 

Koningin Beatrix 
had behaagd om 

Schutterij-Broederschap 
St.-Andreas de 

Koninklijke 
Erepenning 
toe te ken-
nen. Zichtbaar 
geraakt door 
deze verrassing, 

nam voorzitter 
Dirk van Melick 

de medaille en de 
bijbehorende oorkonde 

in ontvangst. Een daverend 
applaus was de instemming 
van de vele aanwezigen. Dirk: 
‘Wij zullen de Koninklijke 
Erepenning een ereplaats 
geven. We zullen echter niet de 
fout maken om ons voortaan 
“Koninklijk Erkend” te gaan 
noemen. Dat is immers iets 
totaal anders.’

Jubileumboek
Na een toelichting door Wim 
Pijpers op het jubileumboek 
‘Schutterij-Broederschap 
St.-Andreas, Op voet van 
gelijkheid’, werd het eerste 
exemplaar aan de voorzit-
ter van de jubilerende ver-
eniging overhandigd. Het 
tweede exemplaar was voor 
Europarlementariër mevrouw 
Ria Oomen. Het derde boek 
ging naar OLS-president 
Jos Michels. Het vierde en 
vijfde exemplaar waren voor 
burgemeester Persoon en 
pastoor Honings als vertegen-
woordigers van de gemeente 
Roerdalen en de parochie 
Melick. Inmiddels zijn er ruim 
900 exemplaren van het boek 
verkocht, een herdruk wordt 
overwogen.

Broederschap  
St.-Andreas
Evenals andere verenigingen 
blijft Schutterij-Broederschap 

St.-Andreas zich inspannen 
om nieuwe leden te werven. 
Dat heeft geleid tot het idee 
om opnieuw invulling te gaan 
geven aan de Broederschap St.-
Andreas met mensen en taken. 
Een kleine werkgroep, bestaan-
de uit de heren Frans Claessen, 
Pierre van Elmpt, Thei 
Neijnens, Chrit Wolfhagen en 
Henk Wolters gaan samen met 
Wim Pijpers de mogelijkheden 
bekijken hoe er een eigentijdse 
invulling gegeven kan worden 
aan deze Broederschap. Het 
streven is erop gericht om de 
Broederschap St.-Andreas in 
2008 weer ‘operationeel’ te 
hebben. Het jaar 2008 is van 
belang omdat het dan 475 jaar 
geleden is dat de Broederschap 
St.-Andreas werd genoemd 
in een officieel document van 
�5 juni �533. Voorzitter Dirk 
van Melick: ‘Ten teken dat we 
serieuze plannen hebben met 
de Broederschap St.-Andreas, 
hebben we de genoemde heren 
die avond getooid met een 
paars fluwelen sjerp met daar-
op geborduurd “Broederschap 
St.-Andreas Melick” en de 
afbeelding van de oude vlag 
van Melick. Het ligt in de 
bedoeling om de leden van 
de Broederschap St.-Andreas 
actief deel te laten uitmaken   De Kon. Erepenning en oorkonde

  Leden van de Broederschap 
St.-Andreas.
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van onze vereniging en ze ook 
te laten deelnemen aan andere 
activiteiten, zoals de OLS-
optochten, etc.’

Ereleden
Naast leden kent de Schutterij-
Broederschap ook de moge-
lijkheid om bepaalde leden te 
benoemen tot erelid. Voorzitter 
Dirk van Melick verzocht 
de heren Jan Dohmen, Har 
van Melick, Wiel Peters en Jo 
Timmermans om naar voren 
te komen. Dirk noemde van 
elk van deze vier personen de 
verdiensten op die ertoe geleid 
hadden om hen tot erelid te 
benoemen. Ten teken van hun 
erelidmaatschap kregen de vier 
heren een plaquette overhan-
digd met daarop de afbeelding 
van de Heilige Andreas én een 
zeer persoonlijk kenmerk. Zo 
kreeg Jo Timmermans een 
plaquette met daarop een tam-
boer-maîtrestok, Wiel Peters 
een draaiboek, Jan Dohmen 
een schop ten teken van het 
vele werk dat hij verrichtte aan 
ons verenigingslokaal en op de 
plaquette voor Har van Melick 
was het hoedje aangebracht 
waar Har zich steeds mee tooit 
tijdens schuttersactiviteiten. 

EGS-medaille
Drie van de vier nieuwe ere-
leden werden verzocht om 
plaats te nemen achter de tafel. 
Voor Wiel Peters was er nog 
een onderscheiding van de 
Europese Gemeenschap van 
historische Schutterijen en 
schuttersgilden (EGS). Wiel 
heeft zich in de vele jaren 
van zijn lidmaatschap op vele 
fronten verdienstelijk gemaakt 
voor Schutterij-Broederschap 
St.-Andreas.

OLS-medaille
Vanwege hun jarenlange 
lidmaatschap werden Jeu 
Biermans, Anja Erdkamp en 
John Leibbrand gedecoreerd 
door Jo Beeren met een OLS-
medaille vanwege respec-
tievelijk 40 jaar, 25 jaar en 
nogmaals 25 jaar lidmaatschap 

van Schutterij-Broederschap 
St.-Andreas.

FKM-onderscheiding
José Aben reikte de onder-
scheidingen uit aan de jubi-
lerende muzikanten Har van 
Melick (40 jaar muzikant) en 
Martien Ramaekers (25 jaar 
muzikant). Bianca Kristus en 
Kevin Sampers ontvingen een 
onderscheiding vanwege hun 
ruim �0 jaar muzikant zijn.
De bezoekers werden daarna 
in de gelegenheid gesteld om 
de jubilerende vereniging en 
de jubilarissen te feliciteren 
en toe te spreken. Een gezel-
lig samenzijn tot in de kleine 
uurtjes besloot deze jubileum-
receptie.

Installatie 
marketentsters
Op Hemelvaartsdag werden, 
voorafgaande aan het konings-
vogelschieten, tijdens de H. 
Mis de marketentsters Peggy 
Kristus, Agnes Wiermans 
en Elvera van Baal officieel 
geïnstalleerd. De installatie 
geschiedde door het omhan-
gen van de marketentsterpen-
ning. Schutterij-Broederschap 
St.-Andreas staat paraat met 
vijf marketentsters en Jolanda 
Biermans als eventuele reser-
ve-marketentster.

Muziekfestival
Om het 40-jarig bestaan 
van het muziekkorps van 
Schutterij-Broederschap St.-
Andreas te herdenken, zal op 
vrijdag 22 juni een muziekfes-
tival georganiseerd worden in 
en rond het verenigingslokaal 
‘t Sjöttequarteer. Aanvang 
�9.00 uur. Een zevental 
muziekkorpsen heeft reeds 
haar medewerking toegezegd. 
Naast het ten gehore brengen 
van muziekwerken, zullen 
ook de diverse mogelijkheden 
aangehaald worden die men 
op muzikaal gebied heeft om 
een schutterij te begeleiden. De 
entree is gratis.

 Wim Pijpers

Jubileumprogramma 
St.-Andreas Melick
Bij gelegenheid van het 375-
jarig bestaan van schutterij-
broederschap St.-Andreas 
Melick heeft deze vereniging 
het volgende programma in 
2007: 
Op vrijdag 22 juni is van 
�9 tot 2�.30 uur: muziek-
festival van het Drum- en 
Lyrakorps van de schutterij. 
Hieraan nemen onder meer 
deel: muziekgroep van de 
schutterij HH. Mathias en 
Cornelis Posterholt, harmonie 
Concordia Melick, Fluit- en 
Trommelkorps St.-Andreas 
Melick en de oud-leden van 

het tamboerkorps van de 
Melickse schutterij.
Op 4 september een senio-
renmiddag, op 8 september: 
familiedag (�4–�8 u.) en 
ouderwets schieten op bölkes, 
gevolgd door Teeravond (�8-
22 u.) en op 15 september: 
dorps- en burgerkoningsvo-
gelschieten.
Van 2 t/m 4 november: ten-
toonstelling van en over de 
jubilerende schutterij in café 
De Sport.
Op 24 november: St.-
Andreasviering en op 25 
november: H. Mis patroon 
St.-Andreas en inhalen St.-
Nicolaas.

Jubileumboek
Op 23 maart is het boek 
‘Schutterij-Broederschap 
Sint Andreas, Op voet van 
gelijkheid’ gepresenteerd, 
hetgeen de start was van de 
activiteiten in het kader van 
het 375-jarig bestaan. Het 
�20 pagina’s tellende boek is 
geschreven door oud-hoofd-
redacteur, thans redacteur, 
van het Limburgs 
Schutterstijd-
schrift, Wim 
Pijpers te Melick. 
Het boek is rijke-
lijk en in kleur (!) 
geïllustreerd. In 
diverse hoofd-
stukken komt 
niet alleen de 
historie van de 
schutterij, maar 
ook die meer in 
het algemeen 
van het schut-
terswezen in 
Limburg aan 
bod. Mocht 
u in het bezit 
willen komen 
van het jubi-
leumboek, 
dan kunt u 
dit als volgt 
bestellen:  

maak € 6,50 over op reke-
ningnummer �3.30.0�.490 
ten name van schutterij St.-
Andreas Melick onder ver-
melding van jubileumboek. 
Of neem contact op met de 
schrijver van het boek en pen-
ningmeester van de vereni-
ging, Wim Pijpers,  
tel. 0475-492868, e-mail:  
elsopdeven@planet.nl



125 jaar schutterij St.-Joseph Buchten
BUCHTEN - De koninklijk erkende schutterij St.-Joseph 
Buchten werd in 1882 opgericht en bestaat dit jaar dus 
precies 125 jaar. Bij het 100-jarig bestaansfeest in 1982 
telde de vereniging exact 100 leden en nu, 25 jaar later, 
staat de teller op 106 leden. In de achter ons liggende 
25 jaar kende St.-Joseph opnieuw vele successen en 
hoogtepunten, zoals het bezoek aan de stad Wenen 
in 1987, het vormen van de erewacht in Den Haag bij 
gelegenheid van Prinsjesdag in 1992 en natuurlijk 
de opening van ons eigen verenigingslokaal in 2001. 
Uiteraard vergeten we zeker niet de installatie van onze 
keizer in 2004. Opmerkelijk is het feit dat uitgerekend in 
het jubileumjaar de voorzitter van de vereniging, Henk 
Merry, met echtgenote Ine het koningspaar vormt.

Receptie en jubilarissen
Van 6 t/m 9 september aan-
staande gaat de schutterij haar 
�25 jarig bestaansfeest vieren 
met een programma dat klinkt 
als een klok. Op donderdag 6 
september recipieert de schut-
terij en worden onderstaande 
jubilarissen in het zonnetje 
gezet in ons feestpaviljoen op 
Sport- en Recreatiecentrum 
‘Het Anker’ te Buchten. De 
jubilarissen zijn:
60 jaar: Hub Lumens, Frans 
Markgraaff , Hub Zeelen en Jo 

Zeelen.
50 jaar: Herman Cox, Pierre 
Hees, Wil Heijnen en Theo 
Wagemans.
40 jaar: Jos Ariaans, Jac. 
Gelissen, John en Ruud 
Janssen en Guus Reinders.
25 jaar: Frans Beaumont, 
Harry Boesten en Arnold 
Scholz.

Taptoe
Op vrijdag 7 september komt 
Rowwen Hèze naar Buchten 
en op zaterdag vindt om 
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  Voorzitter Henk Merry vormt met echtgenote Ine het koningspaar in 
het jubileumjaar.                                                Foto: Ermindo Armino
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�7.00 uur de Jubileum Taptoe 
Buchten plaats met een viertal 
korpsen van wereldformaat, 
zoals Kunst & Genoegen 
Leiden, Adest Musica 
Sassenheim, Pasveerkorps 
Leeuwarden en Showband 
Takostu uit Stiens. Deze korp-
sen waren allen goed voor een 
wereldtitel op het WMC 2005.
Van ‘eigen bodem’ nemen deel 
Fluit- en tamboerkorps Prinses 
Marijke Heerlerbaan en het 
Trommel- en klaroenkorps 
van de Koninklijke harmonie 
Sainte Cécile Eijsden.

Jubileum 
trompetterkorps 
Behalve het feit dat de schutte-
rij �25 jaar bestaat, herdenken 
we tevens het 50-jarig bestaan 
van het trompetterkorps 
(vroeger fluitenkorps, nader-
hand klaroenkorps). Om deze 
reden ontstond al vlug het idee 
voor een uniek spektakel in 
de vorm van een taptoe met 
zeer gerenommeerde korpsen. 
Het werd een flinke klus om 
dit evenement te organiseren 
maar bovenstaand deelnemers-
veld geeft ons het vertrouwen 
dat we daar zeker in zullen sla-
gen, mits we de weergoden op 
onze hand zullen hebben. 

Op 23 juni a.s. neemt de 
schutterij zelf deel aan een tap-
toe te Stiens als tegenbezoek 
aan Showband Takostu. De 
vereniging maakt er een twee-
daagse trip naar Friesland van, 
waaraan door �30 personen 
wordt deelgenomen.

Oktoberfest, brunch en 
früsjoppe
Op zaterdagavond wordt het 
‘Grosses Oktoberfest’ gehou-
den met  Dieter Koblenz en 
Bruno Majcherek.
Het  feest wordt op zondag 

afgesloten met een H. Mis in 
de parochiekerk van Buchten 
die door de eigen muzikan-
ten zal worden opgeluisterd 
en vervolgens worden de 
overleden leden van de schut-
terij herdacht op het kerkhof. 
Daarna trekt de stoet naar de 
feesttent op Het Anker voor 
de ‘Buchter Brunch’, waarvoor 
iedereen kan inschrijven. 
Nadat we de inwendige mens 
hebben versterkt beginnen we 
aan een ‘Awwerwèts früsjoppe’, 
waarmee het feest wordt afge-
sloten.

Kaarten voor de Jubileum 
Taptoe, voor Rowwen Hèze en 
voor het Grosses Oktoberfest 
zijn te krijgen via de website 
www.schutterijbuchten.nl of 
bij de voorverkoopadressen, 
die op de site zijn terug te 
vinden.

   Schutterij St.-Joseph Buchten 
Wim Neilen, secretaris

  De jubilarissen met keizers- en 
koningspaar.

    Foto: Ermindo Armino

 

Tableau de la troupe: de ruim honderd leden tellende schutterij St.-Joseph Buchten.
Foto: Ermindo Armino
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Nieuw vaandel voor St.-Sebastianus Mheer
MHEER - Schutterij St.-Sebastianus Mheer, die dit jaar 
het ZLF organiseert (zie: www.ZLF2007.nl), heeft bij 
gelegenheid van het patroonsfeest een nieuw vaandel 
in ontvangst mogen nemen. Met dit nieuwe vaandel 
heeft de vereniging een prachtig visitekaartje om niet 
alleen als schutterij, maar ook als dorp Mheer voor het 
oog van de hele schutterswereld naar buiten te treden. 
Het vaandel mag gezien worden; het is een vlag vol 
symboliek en tegelijkertijd waardig door zijn eenvoud.

Jubilarissen
Traditioneel wordt in Mheer 
de ‘Sebastianuskermis’ gevierd 
op de zondag die het kort-
ste bij de naamdag van St.-
Sebastianus (20 jan.) valt. 
Deze kermis begint altijd 
al op vrijdagavond met het 
‘maol’, een feestmaaltijd voor 
alle schutters met aanhang 
waar al sinds mensenheugenis 
‘knien mit sjproete’ geser-
veerd wordt. Tijdens deze 
feestavond werd generaal Jef 
Willems gehuldigd vanwege 
zijn 60-jarig lidmaatschap van 
de schutterij. Uit handen van 
voorzitter Pjer Senden kreeg 
hij de verenigingsmedaille, 
behorende bij dit unieke jubi-
leum. Jacob Gorissen, bonds-
voorzitter RKZLSB, verraste 
de jubilerende generaal met de 
gouden OLS-onderscheiding 
met kroontje voor het vele 
werk dat Jef Willems voor de 

schutterij verricht heeft en 
nog steeds verricht. Wendy 
Erven-de Roo vierde haar 25-
jarig lidmaatschap en ook zij 
kreeg de verenigingsmedaille 
die daarbij hoort. Zij heeft 
jarenlang deel uitgemaakt van 
de drumband en ook van het 
bestuur. Memorabel is verder 
dat momenteel al haar gezins-
leden, man en twee zoons, lid 
zijn van de schutterij.
Op zondag volgt dan de eigen-
lijke feestdag, die begint met 
een schuttersmis. En dit jaar 
was dat een heel bijzondere, 
want tijdens die mis werd het 
nieuwe vaandel van de schut-
terij ingewijd. Een plechtige, 
indrukwekkende gebeurtenis 
die het prachtige nieuwe vaan-
del alle eer aan deed.  

Het vaandel
Twee jaar lang is een speci-
aal opgericht vaandelcomité 

bezig geweest met historisch 
onderzoek, het ontwerp van 
het vaandel, de financiering 
en de uiteindelijke opdracht 
ter vervaardiging. Het resul-
taat mag er zijn. Het nieuwe 
vaandel is gemaakt van rode 
zijde met in het midden een 
medaillon in goud. Aan de 
voorkant staat een afbeelding 
van de H. Sebastianus in het 
medaillon. Het eeuwenoude 
beeld van Sebastianus - dat 
nog elk jaar in de ‘Broonk’, de 
Sacramentsprocessie, wordt 
meegedragen - heeft voor deze 
afbeelding model gestaan. Aan 
de achterkant staat een afbeel-
ding van het wapen van de 
adellijke familie De Loë. Deze 
afbeeldingen staan symbool 
voor de hechte band die de 
schutterij al sinds haar oprich-
ting in �567 heeft met zowel 
de kerk als met de bewoners 
van kasteel Mheer.  

Vaandelactie 
Voor de financiering van het 
vaandel had het comité een 
ludieke actie bedacht. De 
inwoners van Mheer en andere 
sympathisanten werden in de 
gelegenheid gesteld om een 
stukje van het nieuwe vaandel 
te ‘adopteren’. Hierop kwam 

zoveel respons, dat nagenoeg 
het hele benodigde bedrag 
door de Mheerder bevolking 
bij elkaar gebracht is. Een 
teken dat de schutterij ‘leeft’ 
onder de mensen en dat St.-
Sebastianus Mheer een schut-
terij van en voor het hele dorp 
is.

Historie
Het oudste bekende vaandel 
van Mheer dateert van �8�4. 
Daarnaast zijn er nog drie 
vaandels bekend: uit �857, 
�946 en �975. Het is zeker 
dat de schutterij voor �8�4 
ook vaandels in haar bezit 
heeft gehad, want in oude 
rekeningen uit het begin van 
de achttiende eeuw kun-
nen we lezen dat de ‘vendrig’ 
keurig op Broonkmaandag 
zijn ledengeld betaalde, zoals 
dat vandaag de dag nog 
steeds gebeurt. Deze vroegere 
vaandels zijn helaas verloren 
gegaan in de tumultueuze tij-
den die de streek gekend heeft. 
Opmerkelijk is dat de figuur 
van de H. Sebastianus steeds 
een prominente plaats innam 
op de vaandels. Er is zelfs een 
tijd geweest in de parochie 
Mheer, dat Sebastianus meer 
vereerd werd dan de eigenlijke 
patroonheilige van de paro-
chie, de H. Lambertus. 

Inwijding
Zoals gezegd, werd het vaan-
del tijdens de schuttersmis 
van de Sebastianuskermis 
officieel ingewijd. Eerst moest 
het oude vaandel officieel 
uittreden. De vaandrig over-
handigde het vaandel aan 
de hoogste officier, generaal 
Jef Willems, die het op zijn 
beurt aan het vaandelcomité 
overdroeg. Vervolgens bood 
baron Degenhardt de Loë 
het nieuwe vaandel aan aan 

  Generaal Jef Willems met echtgenote wordt in de bloemetjes gezet 
vanwege zijn 60-jarig jubileum.

  Wendy Erven-de Roo, zilveren 
jubilaris bij St.-Sebastianus.
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e  Pastoor Zengers zegent het 
nieuwe vaandel in de paro-
chiekerk van Mheer.

 

Het nieuwe vaandel voor het eerst in de gelederen van de schutterij opgenomen.

de schutterij, opnieuw in de 
persoon van generaal Willems. 
Hij droeg het vaandel daarna 
over aan de vaandrig, Maurice 
Beckers. Na de Mis kon het 
vaandel buiten op het dorps-

plein officieel intreden in de 
gelederen van de schutterij. Er 
volgde een ware triomftocht 
door het dorp, samen met de 
kon. harmonie St.-Cecilia. De 
harde wind zorgde ervoor dat 
de vaandrig alle moeite had 
om het nieuwe vaandel in 
bedwang te houden. 

Voorzitterswissel ZLF
Zilveren voorzitter  
Jo Herffs
Aan Jo Herffs, die zijn 25-
jarig jubileum als voorzit-
ter van de Zuid-Limburgse 
Schuttersfederatie vierde, 
werd een receptie aangeboden. 
Dit geschiedde op zaterdag 
�4 april lestleden, na afloop 
van de jaarvergadering van 
de betreffende Federatie. 
Vergadering en receptie von-
den plaats in Zaal Van Pol, in 
de thuishaven van Jo Herffs, 
namelijk Koningsbosch. Ook 
zijn echtgenote deelde in de 
feestvreugde van de door een 
feestcomité voorbereide hulde. 
Het was namelijk bij gelegen-
heid van het Zuid-Limburgs 
Federatiefeest in Koningsbosch 
in �98� dat Jo Herffs het 

voorzitterschap van de ZLF 
aanvaardde.
Tijdens de huldiging en recep-
tie werd aan Jo Herffs, bekend 
vanwege zijn jacquet en sjerp, 
een nieuwe fraai vervaardigde 
sjerp aangeboden.

Peter Berben nieuwe 
voorzitter ZLF
Tijdens de algemene vergade-
ring van de Zuid-Limburgse 
Schuttersfederatie op �4 april 
te Koningsbosch stelde Jo 
Herffs zich na 26 jaar niet 
meer herkiesbaar als voorzitter. 
Het bestuur stelde de verga-
dering één kandidaat uit haar 
midden voor en dat was Peter 
Berben uit Schaesberg. Deze 
werd gekozen als nieuwe voor-
zitter van de Zuid-Limburgse 
Federatie. Het eerste schut-
tersfeest, waar hij als voorzitter 
mede zijn schouders onder 
kan zetten is het ZLF te Mheer, 

traditiegetrouw veertien dagen 
na het OLS, dus op de derde 
zondag van juli.

  Jo Herffs heeft na 26 jaar 
afscheid genomen als voorzit-
ter van de Zuid-Limburgse 
Schuttersfederatie.

      Foto: Fred Vliegen

 

  Peter Berben is de nieuwe 
voorzitter van de Zuid-
Limburgse Schuttersfederatie. 
Hier als schutterskoning 
van Schaesberg in 2006.                
Foto: Fred Vliegen
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Stichting Limburgs Dames Schuttersfeest
Nieuwe voorzitter
Binnen het bestuur van de 
Stichtings Limburgs Dames 
Schuttersfeest heeft zich 
een wijziging voorgedaan. 
Mevrouw Riet Fleuren-
Swinkels heeft na tien jaren 
dienst de fakkel van voorzitter 
overgedragen aan mevrouw 
Rita Vaesen-Leynen. Rita 
is meer dan 25 jaar lid van 
schutterij St.-Sebastiaan Sint-
Huibrechts-Lille, waar ze in 
de optocht de taak waarneemt 
van hofdame. Bovendien is 
zij één van de dames van het 
winnende drietal dat in �998 
het LDS naar Sint-Huibrechts-
Lille haalde. 

Muziekwedstrijden
Naar aanleiding van de 
enquête van enkele jaren 
geleden, heeft de Stichting, in 
overleg met de voorzitter van 

de jury, beslist uitbreidingen 
door te voeren. Er komen 
enkele nevenwedstrijden bij, 
waaronder mars- en solisten-
wedstrijden in diverse divi-
sies. Het onderdeel ‘mooiste 
schutterskoningin’ komt te 
vervallen. Het inschrijfgeld is 
verhoogd van € 7,- naar € �0,-. 
Het inleggeld van de schiet-
kaart blijft gehandhaafd op € 
5,-. Om deel te nemen aan de 
discipline marswedstrijd dient 
een inschrijfgeld gestort te 
worden van € 7,50 en voor de 
solistenwedstrijd bedraagt dit € 
2,50 per solist. Alle deelnemers 
hebben recht op een certificaat 
en de winnaars ontvangen een 
prijs.

Tweede buks
Een andere wijziging komt 
van de schietcommissie van de 
stichting LDS; zij kan te allen 

tijde de schutterijen verplich-
ten om op de tweede kaveldag 
(zaterdag) een tweede buks in 
te zetten. De drietallen dienen 
dan gelijkmatig verdeeld te 
worden over de twee buksen, 
ook al zijn er maar twee drie-
tallen van dezelfde schutterij 
in wedstrijd. Dit voor een vlot 
verloop van de wedstrijd. Met 
deze tweede buks mag men 
eveneens controleschoten doen 
op de middenlat, alvorens 
zij ingezet wordt. Voor meer 
info omtrent de werkzaamhe-
den in Stokkem, evenals het 
huishoudelijk reglement van 
de Stichting, kan men steeds 
terecht op de website van 
Stokkem: www.lds2007.be 

e 
 Rita Vaesen-Leynen is de nieuwe 
voorzitster van de Stichting LDS.

  

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
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Jubilarissen en decorandi in Margraten
MARGRATEN - In Margraten werd op 3 maart een 
receptie gehouden voor een drietal jubilarissen. Reserve-
vaandeldrager, geweerdrager en lid van de schietploeg, 
Math Schreurs was 25 jaar lid. Oud-voorzitter, kolonel 
b.d. Arnold Oprey, tevens  voorzitter van het onlangs 
opgerichte uniformencomité, dat zich tot taak heeft 
gesteld om de schutterij in 2009 nieuwe uniformen aan 
te bieden, vierde zijn robijnen jubileum. Keizer Pierre 
Faarts was de gouden jubilaris.

Huldiging
De jubilarissen werden door 
beschermheer Oprey gehul-
digd, waarna de bondsdele-
gatie onder leiding van Hub 
Kockelkoren behalve de OLS-
medailles nog enkele verrassin-
gen in petto had. Keizer Pierre 
Faarts, 50 jaar lid, ontving de 
zilveren bondsonderscheiding 
van de RKZLSB. Hij vormt al 
sinds �977 het visitekaartje van 
de vereniging. Zijn dochter 
Petra is keizerin. Pierre kreeg 
deze onderscheiding onder-
meer voor zijn vele jaren als 
bestuurslid en penningmees-
ter. Tevens was Pierre samen 
met zijn echtgenote Maria 
meer dan dertig jaar foerier, 
een taak die zij altijd met veel 

inzet en verve vervuld hebben. 
Bovendien ontving kolonel 
b.d. Jef van Laar felicitaties 
vanwege het feit dat hij in 
januari als schutbroeder in de 
orde van de Rode Leeuw was 
opgenomen. 

Verrassing
De grote verassing van de 
avond was Hub Vaessens, 
reeds 55 jaar lid van de 
Margratense schutterij. Voor 
zijn vele verdiensten voor de 
vereniging en het schutters-
wezen in het algemeen kreeg 
Hub de onderscheiding van 
de Europese Gemeenschap 
van Schuttersgilden (EGS), 
die hem door het bondsbe-
stuur werd opgespeld. Hub 

was vele jaren bestuurslid, 
commandant en generaal van 
St.-Sebastianus. Met 73 jaar 
is Hub nog altijd een vaste 
waarde van onze schietploeg 
en veel jongeren laat hij nog 
een poepje ruiken. Hub is ook 
de vaste huisschilder van de 
schutterij. Als er iets te schil-

deren is verschijnt Hub met 
‘pienzel en teut’ en als hij klaar 
is drinkt hij met veel smaak 
zijn flesje bier. 
Heren, allemaal van harte pro-
ficiat!

  De drie jubilarissen bij het schuttersbeeld voor de put, v.l.n.r.: Arnold 
Oprey (40 jaar), Math Schreurs (25 jaar) en Pierre Faarts (50 jaar).

  Bondspenningmeester Hans Faarts decoreert zijn vader Pierre,  
die bij zijn gouden jubileum onderscheiden werd met de zilveren 
bondsmedaille.

  Generaal b.d. Hub Vaessens 
werd met de EGS-medaille 
onderscheiden.
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Nieuwe uniformen voor St.-Laurentius Spaubeek 
SPAUBEEK - Op zaterdag 21 april was het eindelijk 
zover. Na een voorbereiding van bijna twee jaar, 
presenteerde schutterij St.-Laurentius Spaubeek zich 
in de nieuwe uniformen. Het gala-uniform van de 
mariniers rond 1900, dat negentien jaar was gedragen, 
maakte plaats voor het ceremonieel tenue van het 
regiment Johan Willem Friso. Rondom de presentatie 
vond een avondvullend programma plaats. Zondag 
22 april werden de nieuwe uniformen in de kerk 
ingezegend en werd er ’s middags geschoten voor het 
koningszilver. 

Uniformenfonds ‘’t Nuuj 
Sjöttepak Sjpaubik’
Met de presentatie van de 
nieuwe uniformen zat de taak 
van het Uniformenfonds er 
definitief op. Een taak, die 
startte met de eerste bijeen-
komst op �5 juni 2005. Meer 
dan twintig leden, ereleden en 
derden bespraken de moge-
lijkheden om de benodigde 
financiën te werven voor de 
aanschaf van de nieuwe 
uniformen. Er werden werk-
groepen gevormd die afzon-
derlijk aan de slag gingen. 
Het Uniformenfonds kreeg 
de naam ‘’t Nuuj Sjöttepak 
Sjpaubik’. Behalve de gebruike-
lijke sponsorbrieven richting 
bedrijven vonden er al snel 
diverse activiteiten plaats, 

zoals: pennenverkoop, kwa-
jongconcours, kienavonden, 
soulparty, deelname rommel-
markt en Knolle Drolle, een 
alternatief voor het bekende 
koosjiete. Daarnaast werden 
rode en witte ‘sjöttewien’ 
onder de naam ‘marketentster’ 
en ‘koningszilver’ verkocht. 

Concert Kon. Militaire 
Kapel Johan Willem 
Friso
Op donderdag �5 maart 
2007 werd in de sporthal De 
Haamen in Beek een concert 
gegeven door de Koninklijke 
Militaire Kapel Johan Willem 
Friso samen met Vocalgroup 
Femulous. Omdat schutterij 
St.-Laurentius het ceremonieel 
tenue van het Regiment Johan 
Willem Friso als nieuw uni-
form gekozen heeft, verleende 
de Kapel haar medewerking 
voor een concert. Een goedge-
vulde zaal luisterde naar twee 
verschillende optredens; het 

eerste deel bestond uit symfo-
niestukken van Russische com-
ponisten, deel twee was een 
doorlopend entertainmentpro-
gramma ‘Get up and swing’. 

Boek over de schutterij 
Achter de schermen werd 
er hard gewerkt aan een 
boek. Jo Ritterbeeks en Jean 
Ketelslegers speuren al jaren 
in de archieven naar historisch 
materiaal over de Spaubeekse 
schutterij. Daarnaast hebben 
ze veel documenten, foto’s, 
koningszilver, medailles en 
andere artefacten digitaal ver-
werkt. Het idee werd geopperd 
om al die informatie te bun-
delen in een boekwerk. Hierin 
werden ze sterk gestimuleerd 
door Bob Mevis, die in 2004 
helaas te vroeg overleed als 
beschermheer van de schut-
terij. Het materiaal werd over-

gedragen aan Jos Gerits die 
bereid was het boek te schrij-
ven. Hij is niet alleen een oud-
lid maar studeerde bovendien 
aan de Katholieke Universiteit 
Nijmegen af op een doctoraal-
scriptie over het schutterswe-
zen op het Limburgse plat-
teland in de �6e en �7e eeuw. 
Het vele werk resulteerde in 
een��5 pagina’s tellend boek: 
‘Kroniek van Schutterij St. 
Laurentius Spaubeek 2006’.  

Presentatie nieuwe 
Uniformen
Eindelijk was het dan zover. 
Op zaterdag 2� april kwamen 
de leden naar het schutters-
lokaal. De oude uniformen 
werden ingeleverd en de 

 
h  De Spaubeekse schutters voor 

’t eerst gehuld in het ceremo-
nieel tenue van het Regiment 
Johan Willem Friso.

  Het nieuwe koningspaar 
Armand van Criekingen en 
echtgenote Sandra.
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nieuwe werden aangetrok-
ken. Vervolgens marcheerde 
een trotse schutterij naar de 
Musschenberg, waar om �9.30 
uur het programma begon. 
Na een woord van welkom 
door beschermheer en voorzit-
ter van het uniformenfonds, 
Rinus Klinkenberg, werd het 
nieuwe uniform officieel aan-
geboden aan de voorzitter van 
de schutterij, Lei Gabriël. Het 
boek, ‘Kroniek van Schutterij 
St. Laurentius Spaubeek 2006’ 
werd gepresenteerd en de 
eerste exemplaren werden 
aangeboden aan bescherm-
heer Klinkenberg, voorzitter 
Gabriël, burgemeester Armand 
Creemers en aan de geestelijk 
adviseur, pastoor Hein Pasing.

Bevorderingen en 
jubilarissen
Officier Lei Gabriël werd 
geïnstalleerd tot Generaal. 
Daarnaast werd een aantal 
leden bevorderd waaronder: 
Glenn Kollée werd tamboer-
majoor, Patric Ash werd vaan-
deldrager, Piet Stijnen werd 
kapitein, Herman Wachelder 
werd majoor, Jean Ketelslegers 
werd kolonel en Jan Drent lui-
tenant-kolonel. 
De volgende jubilarissen 
werden gehuldigd, waarbij 
ook de lidmaatschappen 
van de Limburgse Bond 
van Tamboerkorpsen (LBT) 
gevierd werden: 25 jaar lid; Jac 
Dieters, Raymond Drent (OLS 
en LBT), Eric Hermans (OLS 
en LBT) en Hub Pruppers 
(OLS en LBT). 40 jaar lid: Bert 
Riela, Harrie Smeets (OLS 

en LBT), Pie Swelsen en Hub 
Eykenboom (alleen LBT). 
Om 20.30 uur was de receptie 
met aansluitend een gezellig 
samenzijn.

Inzegening en 
koningssschieten
Zondag 22 april werden de 
nieuwe uniformen in de St.-
Laurentiuskerk ingezegend 
door pastoor Pasing. De mis 
werd opgeluisterd door het 
jachthoornkorps van de schut-
terij en door het kerkkoor. ’s 
Middags vond het koningsvo-
gelschieten plaats. Om �6.00 
uur werd, onder zomerse 
omstandigheden, begonnen 
met het schieten op de vogel. 
Het was druk en onder de 
toeschouwers bevonden zich 
de schutters van Bruderschaft 
St.-Sebastianus Lützenkirchen 
(Leverkusen), waarmee de 
schutterij sinds een aantal 
jaren vriendschappelijke ban-
den heeft. Gedurende deze 
twee dagen waren ze te gast 
in Spaubeek. Samen met de 
andere bezoekers zagen zij hoe 
geweerdrager Armand van 
Criekingen met een gericht 
schot de vogel naar beneden 
haalde. Armand is acht jaar 
lid van de schutterij. Zijn 
vrouw, marketentster Sandra, 
kan helaas niet meegaan als 
koningin ten gevolge van haar 
zwangerschap.
Lang was er door de leden uit-
gekeken naar deze gebeurtenis-
sen. Nu ze voorbij zijn kan de 
schutterij terugkijken op twee 
mooie en bijzondere dagen.

Schutterszilver onder 
de hamer
Bij de maartveiling van 
Venduehuis Dickhaut BV te 
Maastricht is schutterszilver 
uit Belgisch Limburg onder 
de hamer gekomen. Het stamt 
uit het dorp Hasselbroek bij 
Jeuk, gemeente Gingelom, ten 
zuiden van Sint-Truiden, in 
het uiterste zuiden van de pro-
vincie, tegen de provinciegrens 
met Luik aan.

De tekst op het ene schildje 
luidt: ‘Ioes + Georgius + 
Grisart + als + oprichter + der 
+ Cruysboege + Camer + tot 
+ Hasselbrouck’. Onder het 
familiewapen Grisart staat het 
jaartal �780. 
Op het tweede schildje staat 
de volgende tekst: ‘B: Bormans 
koning der Kruisboge Kamer 
in Hasselbroek’. Onder het 
familiewapen Bormans staat 
het jaartal �827
Aan de hand van de schilden 
weten we dus dat er een schut-
terij met kruisboog was, die in 
of voor �780 te Hasselbroek 
was opgericht, mede door J.G. 
Grisart en die in �827 nog 
actief was. Beide schilden zijn 
voorzien van de keurtekens 
van de zilversmid, de stads-
keuren ontbreken. Bovendien 
is nog een driehoekig merk 
toegevoegd met daarin een 

  Koningsschild van J.G. Grisart, 
1780.

  Koningsschild van B. Bormans, 
1827.

dolfijn. Dit is een Nederlands 
belastingsmerk uit de periode 
�893-�906 (med. Wim Nys, 
Zilvermuseum Sterckshof, 
Antwerpen); de schilden zijn 
dus in die periode waarschijn-
lijk Nederland ingevoerd.

  Luc Wolters 
Foto’s: Frederic Lebouille
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Jubilarissen
 

12 ½ jaar
- Jan Bonten Kon. Wilhelmina Nieuwenhagen
- Paul Delarue St.-Laurentius Spaubeek
- Hub Eykenboom St.-Laurentius Spaubeek 
- Ashley Kuijpers Kon. Wilhelmina Nieuwenhagen
- Jo Lurken Kon. Wilhelmina Nieuwenhagen 
- Gerrie Lurken Kon. Wilhelmina Nieuwenhagen 
- Ronny Lurken Kon. Wilhelmina Nieuwenhagen 
- Frans Purschel Kon. Wilhelmina Nieuwenhagen 
- Anna Purschel Kon. Wilhelmina Nieuwenhagen
- Monique Ritterbeeks St.-Laurentius Spaubeek
- Ed van Sloun St.-Laurentius Spaubeek
- Frank Trübisch St.-Laurentius Spaubeek

25 jaar
- C.M.L. Aendenroomer St.-Urbanus Maasniel 
- Frans Beaumont St.-Joseph Buchten
- P.E.J. Boumans St.-Martinus Asenray
- P.J.M. Brouns St.-Martinus Asenray
- J.P.J.J. (Jac) Camp St.-Antonius Stramproy
- A.H.H. Clercx St.-Martinus Asenray
- H.J.M. Colen St.-Sebastianus Mechelen
- P.H.G. Cox St.-Martinus Asenray
- P.G. (Peter) Daniëls St.-Antonius Stramproy
- H.Th.W. Diels St.-Martinus Asenray
- J.B. Dieters St.-Laurentius Spaubeek
- R.P.M. Drent (en LBT) St.-Laurentius Spaubeek
- N. Duister St.-Petrus & Paulus Susteren
- A.H. Erdkamp St.-Andreas Melick 
- Wendy Erven-de Roo St.-Sebastianus Mheer
- P.J.W. Evers St.-Michaël Ool
- L.J.J.N. Franssen St.-Gertrudis Amstenrade
- E.E.J. Hermans (en LBT) St.-Laurentius Spaubeek
- H.W.G. Hochstenbach St.-Salvius Limbricht
- L.A.M.C. Houben St.-Gregorius Illikhoven
- Mat J.M.M. Indenkleef St.-Antonius Stramproy
- J.H.M. Jacobs St.-Gertrudis Amstenrade
- A.M. Janssen St.-Martinus Houthem
- C.M.H. de Jonge Wilhelmina Hingen Echt 
- Martin Jonkers Kon. Wilhelmina Nieuwenhagen
- H.H.F.G. Kerhoffs Wilhelmina Hingen Echt
- N.P.B. Kouwenberg St.-Gertrudis Amstenrade
- H.W.J.M. (Erik) Kunnen St.-Antonius Stramproy
- P.F.G.J. Lardinois St.-Sebastianus Mechelen
- J. Leibbrand St.-Andreas Melick
- J.M.L. Meijers St.-Gertrudis Amstenrade
- W.J. Meulenberg St.-Gertrudis Amstenrade
- J.L.M. Minten St.-Lucie Nederweert
- D.R.J. Muijsers St.-Barbara Tungelroy
- M.J.G. Meuwissen Wilhelmina Hingen Echt
- H.F.G. Paas-Weber Wilhelmina Hingen Echt
- H.C. Parren St.-Gregorius Illikhoven
- F.Ch. Parren St.-Gregorius Illikhoven
- P.M.H. Pleijers St.-Sebastianus Mechelen
- C.J.M. (Toos) Pleunis St.-Antonius Stramproy

- M.A.M. Poulussen St.-Michaël Ool
- H.A.M. Pruppers (en LBT) St.-Laurentius Spaubeek
- G.A.J. Rademakers Wilhelmina Hingen Echt
- Fr. Reemers St.-Barbara Leveroy
- E.M.W.J. Reemers-Tunissen St.-Barbara Leveroy
- P.J. Scholl St.-Gertrudis Amstenrade
- S.H.M.J. Stals St.-Barbara Tungelroy
- P.A.G. Simons St.-Gregorius Illikhoven
- H.W.M. Swillens St.-Petrus & Paulus Susteren
- R. Teeffelen St.-Cornelius Swartbroek
- A.G.H. Timmermans St.-Anna Maasbree
- A. van Berkel St.-Joris Wessem
- J.M. van Dael St.-Michaël Ool
- W.J.C.M. van Gog St.-Lucie Nederweert
- L.W.M. van Venrooij St.-Gertrudis Amstenrade
- V.P.C.M. van Vlodrop St.-Michaël Ool
- H.P.M. van den Beucken St.-Lambertus Helden
- M. Verboeket St.-Michaël Ool
- Frans J.J. Verhaag St.-Antonius Stramproy
- F.M.W. Vissers St.-Lucia Horst
- A.H. Vluggen St.-Sebastianus Mechelen
- W.P.J. Voerman-Thiessen St.-Lucie Nederweert
- J.J.A. Wijnen St.-Anna Maasbree

40 jaar
- J. Biermans St.-Andreas Melick 
- Jos Collaris Kon. Wilhelmina Nieuwenhagen 
- L. Cremers St.-Martinus Born
- M.G.H.T. Deneer St.-Joris Wessem
- P.G.C. Deneer St.-Joris Wessem 
- Hub Eykenboom (mbt. LBT) St.-Laurentius Spaubeek 
- Jac Gelissen St.-Joseph Buchten
- Ch.J.C. Geurts St.-Martinus Asenray
- L.M.H. Geurts St.-Martinus Asenray 
- John Janssen St.-Joseph Buchten
- Ruud Janssen St.-Joseph Buchten
- A.J.H. Kockelkoren St.-Sebastianus Mechelen
- H.M. Maessen Wilhelmina Hingen Echt
- W.J. Maessen St.-Urbanus Maasniel
- H.C. Notté Bussen Schutten Neer 
- Guus Reinders St.-Joseph Buchten
- H.H.M. (Bert) Riela St.-Laurentius Spaubeek
- J.M. Roberts St.-Gertrudis Amstenrade
- F.J.M. Scheepers St.-Jan Baexem
- A.L.H. Scheeren-Schalley St.-Joris Wessem
- M.J.G. Scheeren St.-Joris Wessem
- H.A.J. Schattevoet St.-Lucia Horst
- Harrie Smeets (en LBT) St.-Laurentius Spaubeek
- L.W.M. (Pie) Swelsen St.-Laurentius Spaubeek
- J.H.G. van Dooren St.-Lambertus Neeritter
- Ch. van Peij St.-Martinus Born
- J.A. Wijnen St.-Martinus Maasbree

50 jaar
- M.H.W. Berger St.-Sebastianus Eys
- L.J.J. Claessen St.-Joris Wessem 
- Herman Cox St.-Joseph Buchten
- J.H.L. Crins St.-Lucie Nederweert
- J.H.H. Goertz St.-Martinus Asenray
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- W.H. Heffels St.-Gregorius Illikhoven 
- Wil Heijnen St.-Joseph Buchten
- W.A.M. Hendrikx St.-Sebastianus Ell
- W.Th.G. Kessels St.-Sebastianus Ell
- J.L.M.Minten St.-Lucie Nederweert
- P. Moors Bussen Schutten Neer
- J.H.M. Roberts St.-Lambertus Oirsbeek
- H.J.J. Smeets St.-Urbanus Belfeld
- J.A. Smeets St.-Urbanus Belfeld
- H. Stijven St.-Anna Voorshoven (B)
- A.C.R. Stienen St.-Lucie Nederweert
- M.J.G. Timmermans St.-Lucie Nederweert
- M.G.J. van Loo St.-Sebastianus Eys
- P.J.A. van Loo St.-Sebastianus Eys
- J.P.T. van Vlodrop St.-Michaël Ool
- T.H.M. van Vlodrop St.-Michaël Ool
- W.H. van Vlodrop St.-Michaël Ool

- P.W.H. van Soest St.-Sebastianus Ell
- W.J. Verlinden St.-Martinus Asenray
- J.G. Vluggen St.-Sebastianus Eys
- L.L.M. Voermans St.-Sebastianus Ell
- J.W.J. Vossen Bussen Schutten Neer
- W.J.A. Vossen St.-Michaël Ool
- W.J.G. Vossen Bussen Schutten Neer

60 jaar
- H.H.L. Bremmers St.-Michaël Ool
- P.C.H. Evers St.-Michaël Ool
- M.H.M. Helwegen St.-Michaël Ool 
- Frans Markgraaff St.-Joseph Buchten
- J.P.H. Metsemakers St.-Michaël Ool
- G.J.H. Roumen St.-Michaël Ool
- T.H. Vergoossen St.-Michaël Ool 
- Hub Zeelen St.-Joseph Buchten

SPAUBEEK – Tegelijk met 
het aanbieden van de nieuwe 
uniformen werd in april 
ook een boek over schutterij 
Sint-Laurentius gepresen-
teerd. Voorbereidend werk 
in archieven en bibliothe-
ken was verricht door de 
leden Jo Ritterbeeks en Jean 
Ketelslegers. Voor het schrijven 
van het boek vonden ze een 
gewillig oor bij drs. Jos Gerits, 
oud-lid van de schutterij en 
in �986 afgestudeerd op het 
Limburgs Schutterswezen. Jos, 
die tevens redacteur van het 
Limburgs Schutterstijdschrift 
is geweest, kweet zich van zijn 
taak en zocht een originele 
invalshoek voor het schut-
tersboek, dat ditmaal niet bij 
gelegenheid van een jubileum 
verscheen. Hij vond die gele-
genheid in de beschrijving van 
de ‘schutterij het jaar door’ en 
zat de vereniging een jaar lang 
op de hielen. De typische acti-
viteiten, zoals het koningsvo-
gelschieten, de feesten, de band 
met kerk en dorp etc. komen 
aan bod en worden in histo-
risch perspectief geplaatst. Een 
kennisbron voor verklaringen 
en achtergronden. Aldus kwam 
de ‘Kroniek van Schutterij St. 
Laurentius Spaubeek 2006’ tot 
stand, een fraai boekwerk, ��3 

pagina’s, full colour en rijk 
geïllustreerd.

De opzet van het boek is 
vergelijkbaar met dat van 
de schutterij van Belfeld 
(200�) of de broederschap 
van Eygelshoven (2002), die 
eveneens de activiteiten door 
het jaar heen als leidraad 
namen. Los daarvan biedt de 
Spaubeekse kroniek een ver-
rassende en aangename kijk op 
het schuttersleven anno 2006, 
die antwoord op de vraag 
tracht te geven: waarom doen 
we zoals we doen? Weliswaar 
worden de antwoorden op 
de vraag historisch onder-
bouwd, echter de geschiedenis 
vormt niet de basis van dit 
boek. Dat historicus Gerits 
lichtvoetig door de geschie-
denis stapt, beseft hij zeer 
wel; hij benoemt het in zijn 
naschrift. Met zijn afstude-
ren heeft hij z.i. verantwoor-
ding gegeven over bronnen en 
studie, maar in de loop van 
de twintig jaar, die sindsdien 
zijn verstreken, is natuurlijk 
veel gebeurd. Laten we het 
boek daarom niet zozeer onder 
de historische loep leggen, 
maar het de maat houden aan 
het heden. Het is immers de 
kroniek van het schuttersjaar 

2006. Het boek is 
dan alleszins een aanrader, niet 
alleen voor de collectioneurs, 
maar voor alle schuttersvrien-
den en –vriendinnen, die 
geïnformeerd willen zijn, ook 
over hun eigen doen en laten 
binnen schuttersverband.

De Spaubeekse 
Schutterskroniek is voor 

slechts Euro 9,50 te koop 
bij Jo Ritterbeeks, Merelstraat 
��, 6�76 EW Spaubeek (tel. 
046-4435�2�) of bij Jean 
Ketelslegers, Nachtegaalstraat 
26, 6�65 BL Geleen (tel. 046-
474902�).

  Luc Wolters

Een lichtvoetige schutterskroniek
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Koninklijke onderscheidingen

Cees Klep, Weert
Burgemeester J. Niederer 
heeft op 26 november 2006 
een koninklijke onderschei-
ding uitgereikt aan de heer 

G.A.G. Klep uit Weert. Dit 
gebeurde ter gelegenheid van 
de viering van de patroons-
dag van Stadsgilde Sinte 
Catharina �480. De heer Klep 
kreeg de versierselen beho-
rend bij de onderscheiding 
Lid in de Orde van Oranje 
Nassau. De heer (Cees) Klep 
is geboren op �� november 
�933 in Weert en woont aan 
de Overkwartierstraat 20 in 
Weert. De heer Klep is breed 
actief (geweest) binnen de 
Weerter gemeenschap. Hij was 
ruim 25 jaar actief als vrij-
williger bij Jong Nederland. 
Daarnaast was hij in �965 
medeoprichter van v.v. De 
Schäopkes en daarna 23 jaar 

actief binnen de vereniging 
o.a. als voorzitter. Van �950 
tot �977 was hij vrijwilliger 
bij het Rode Kruis afdeling 
Weert o.a. als hulpverlener en 
colonneleider en werkte hij 
voor de bloedtransfusiedienst 
en het magazijnbeheer. Ook 
was hij jarenlang drukker van 
een groot aantal verenigings- 
en stichtingsblaadjes. Vanaf 
�988 is hij bestuurslid van 
Stadsgilde Sinte Catharina. Hij 
was tien jaar secretaris, zes jaar 
penningmeester en is op dit 
moment commandant. 
Bron: website gemeente Weert

Pastoor Jansen, 
Valkenburg
Pastoor Jansen is onderschei-
den als Lid in de orde van 
Oranje Nassau bij gelegenheid 
van zijn priesterjubileum. De 
pastoor vierde het feit dat 
hij 25 jaar pastoor is van de 
Valkenburgse HH. Nicolaas en 
Barbaraparochie. De pastoor 
heeft ook telkens een warme 
en actieve belangstelling voor 
de Valkenburgse gemeenschap, 
cultuur en verenigingsleven 
getoond. Behalve als actief 

deelnemer, is hij ook pro-
bleemoplosser en bruggenbou-
wer geweest. Hij is Patronus 
Spiritualis van de Jonge en 
Oude Nobele van Valkenburg. 
De onderscheiding werd hem 
op 4 maart door burgemeester 
Nuytens uitgereikt.

Jos Collaris, 
Nieuwenhagen
J.M.A. (Jos) Collaris (59) is 
onderscheiden als lid in de 
Orde van Oranje Nassau bij 
gelegenheid van zijn veertig-
jarig lidmaatschap. Tijdens 
de laatste jaarvergadering 
van schutterij Koningin 
Wilhelmina Nieuwenhagen 
was er een leuke verrassing 
voor Jos Collaris. Vanwege zijn 
grote inzet voor het schut-
terswezen en de schutterij 
van Nieuwenhagen in het 
bijzonder, wat onder andere 
blijkt uit zijn 40-jarig lidmaat-
schap bij de schutterij, kreeg 
Jos Collaris uit handen van de 
burgemeester van Landgraaf, 
Bert Janssen, een koninklijke 
onderscheiding.
Nauwelijks van de 
schrik bekomen, kwam 
vervolgens een delega-
tie van het bondsbe-
stuur de vergadering 
bezoeken. Zij reikte 
Jos de gouden OLS-
medaille en vervolgens 
de gouden bondson-
derscheiding uit. Dit 
was mede voor het 
werk wat hij binnen 
de bond heeft gedaan, 
bijvoorbeeld zijn deel-
name aan de normen-
commissie alsmede het 
feit dat hij verschil-
lende jaren het secreta-
riaat heeft gedaan voor 
het Federatiebestuur. 
Als klap op de vuurpijl 
kreeg Jos tenslotte van zijn 
vrouw Tiny een verenigings-
medaille opgespeld vanwege 

zijn 40-jarig lidmaatschap.
Een beknopt overzicht van 
de activiteiten van Jos ziet 
er als volgt uit: sinds �967 
lid van schutterij Koningin 
Wilhelmina Nieuwenhagen, 
gestart als tamboer, ver-
volgens instructeur (�975-
�992), tambour-maître 
(�975-�994), commandant 
(sinds �994), thans majoor, 
koning in �986, �994 en 
2002, Landgraafkoning �992, 
bestuurslid (�977-�980) en 
sinds �99� als secretaris, 
schatbewaarder sinds �990, in 
�99� oprichter en sindsdien 
hoofdredacteur Sjuttebledje 
’t Wilhelmientje en foerier 
(�977-�996 en 2006-nu). 
Tevens 2e secretaris RKZLSB 
(�990-�997) en lid muziek-
commissie (�99�-�998), 
secretaris ZLF (�994-�997) en 
voorzitter muziekcommissie 
(�998-2000). Lid normencom-
missie OLS (�99�-200�).

  Ad Gubbels 
Koningin Wilhelmina 
Nieuwenhagen.

  Commandant Cees Klep van 
het Stadsgilde Sinte Catharina 
Weert werd koninklijk onder-
scheiden.

Foto: website Sinte Catharina

  Robijnen jubilaris Jos Collaris 
van Koningin Wilhelmina 
Nieuwenhagen en echtgenote 
Tiny.
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Ger Versleijen, 
Grubbenvorst
Ger Versleijen (58) is zaterdag 
�7 maart tijdens de jaarverga-
dering van schutterij St.-Jan 
uit Grubbenvorst onderschei-
den als lid in de Orde van 
Oranje Nassau. Hij kreeg de 
versierselen opgespeld door de 
burgemeester van Horst aan de 
Maas, de heer Kees van Rooij. 
Ger kreeg deze onderscheiding 
uitgereikt omdat hij na 28 jaar 
deel uitgemaakt te hebben van 
het bestuur van de schutterij, 
waarvan vanaf 2002 tevens 
als vice-voorzitter, zaterdag 
afscheid nam als bestuurslid. 
Naast bestuurslid gaat Ger 
al vanaf �977 tijdens de 
schuttersoptochten door het 
Limburgse land en ook tijdens 
de nationale en internatio-
nale schuttersfeesten voorop 
als sappeur (bieleman) bij de 
schutterij en is hij ook al vanaf 
�984 buksmeester bij deze ver-
eniging. Hij is dus degene die 
zorgt voor het onderhoud en 
de verzorging van de buksen 
en aanverwante zaken, stelt 
mede de schietzestallen samen 
en ‘coacht’ de schutters onder 
de buks. Deze laatste twee 
taken zal hij ook de komende 
jaren nog met veel enthousias-
me blijven vervullen. Kortom 
een verenigingsman in hart 
en nieren, waar de schutten 
van Sint Jan dan ook erg trots 
op zijn. Naast zijn koninklijke 
onderscheiding werd hij tij-

dens de jaarvergadering ook 
benoemd tot erebestuurslid 
van schutterij Sint Jan uit 
Grubbenvorst. 

  Bestuur schutterij Sint Jan 
Grubbenvorst

Henk Sijben, scheidend 
voorzitter Laar
Uit handen van burgemeester 
J. Niederer (Weert) heeft Henk 
Sijben op zaterdag 3 februari 
tijdens een feestelijke jaarver-
gadering van onze schutterij 
St.-Sebastianus te Laar een 
koninklijke onderscheiding 
mogen ontvangen.  Henk 

kreeg deze versierselen beho-
rend bij de onderscheiding lid 
in de Orde van Oranje Nassau.
Hij is geboren op 8 januari 
�956 en is actief lid van de 
schutterij vanaf �975. Tevens 
is Henk tambour-maître 
en vanaf �98� bestuurslid, 
waarvan de laatste 22 jaar als 
voorzitter. Daarnaast was hij 
jarenlang waarnemend pen-
ningmeester. Hij heeft vanaf 
zijn aantreden als voorzitter in 
�985 de schutterij nieuw leven 
ingeblazen, met als resultaat 
dat de vereniging thans uit 
meer dan �00 leden bestaat 
en daarnaast 57 ‘vrienden van 
St.-Sebastianus’ telt. In 2000 en 
2006 is Henk schutterskoning 
geweest. Ook heeft hij aan het 
roer gestaan bij het realiseren 
van ons nieuwe clublokaal 
de ‘Houtbempt’. Henk is op 
vele vlakken actief binnen de 
schutterij, naast de public rela-
tions maakt hij deel uit van de 
muziekcommissie en is hij de 
oprichter van het informatie-
blad ’t Sebastiaanskoerierke.
Vanaf �998 is Henk ook actief 
als tekstschrijver voor en 
speler op de Bonte Avonden 
van voetbalvereniging De 
Brökwagters op Boshoven. 
Bovendien zet Henk zich in 
voor de  Wichtervasteloavndj, 
waar hij de begeleiding van de 
jeugdprins(es) en de jeugdraad 
op zich neemt. 

  P. Greijmans  
Secretaris St.-Sebastianus Laar

Leo Hahn,
uit Brunssum is benoemd 
tot lid in de Orde van Oranje 
Nassau voor zijn jaren-
lange inspanningen voor de 
Stichting Casino Treebeek, een 
gemeenschapshuis waarvan hij 
penningmeester is. De afge-
lopen zestien jaar heeft Hahn 
diverse geldzaken voor schut-
terij St.-Gregorius de Grote 
Brunssum geregeld, te weten 
bij de organisatie van het OLS 
(�99�), het ZLF (2002) en een 
bondsschuttersfeest (2005).
 

A.W.L.A. (Arnold) 
Cruijssen,
geboren op 4 januari �944 
in Tilburg, woonachtig te 
Stramproy. Onderscheiden 
als Ridder in de Orde van 
Oranje Nassau. Cruijssen 
was bestuurslid en voorzit-
ter van diverse besturen en 
verenigingen, zoals de Wilma 
Ontspanningsvereniging, 
de Houtskeletbouwers en 
de Sportraad. In Stramproy 
zette hij zich voor tal van 
organisaties in, onder meer 
als voorzitter van het feestco-
mité (�977-�987), de Stichting 
Sport Accomodaties, die een 
nieuwe sporthal bouwde, het 
comité Parochiefeest. Binnen 
de gemeenschap Stramproy 
heeft hij zich zeer verdienste-
lijk gemaakt voor schutterij 
St.-Catharina; zo was hij lid 
van de sectie public relations 
van het OLS in Stramproy 
(�986), waarbij hij onder 
meer voor diverse materialen 
zorgde, voorzitter van het 
werkgroep 500 jaar schutterij 

  Ger Versleijen, Grubbenvorst.

  Scheidend voorzitter Henk 
Sijben van St.-Sebastianus 
Laar.

  Arnold Cruijssen zorgde als 
stuurgroepvoorzitter mede 
voor de organisatie van het 
OLS 2006. Hij werd onder-
scheiden als Ridder in de Orde 
van Oranje Nassau.
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St.-Catharina en voorzitter 
van de werkgroep PR hierbin-
nen, waarbij onder meer een 
jubileumboek en een schut-
tersfeest gerealiseerd werden. 
In de periode 2005-2006 was 
hij tenslotte voorzitter van de 
Stuurgroep, die het OLS 2006 
in Stramproy organiseerde. 
Binnen deze grootscheepse 
organisatie gaf hij leiding aan 
acht secties. Het OLS 2006 
kreeg een zeer bijzonder cachet 
door het koninklijk bezoek, 
hetgeen evenwel in de voorbe-
reidingstijd veel extra verga-
deringen en planning met zich 
meebracht. Arnold Cruijssen 
is erelid van schutterij St.-
Catharina Stramproy.

  Tekst & foto: Luc Wolters

Mw. M.J.D. (Mia) 
Versteegen-Aendekerk,
geboren op 5 juni �94� in 
Hunsel en woonachtig te 
Stramproy. Ze was binnen de 
werkgroep agrarische vrouwen 
LLTB de contactpersoon van 
de afdeling Stramproy. Bij Zij 
Actief in Stramproy was Mia 
vrijwilliger en een tijdlang 
bestuurslid, onder meer in de 
functie van vicevoorzitter. Ze 
is lid en sinds �992 voorzit-
ter van het damescomité van 
fanfare St.-Willibrordus, die 
diverse fondsenwervingsacties 
opstartte. Ze was lid van het 

CDA en is voor deze partij 
enkele jaren gemeenteraads-
lid geweest in de voormalige 
gemeente Stramproy. Sinds 
�995 is ze lid van schutterij 
St.-Catharina. Ze was betrok-
ken bij de organisatie van 
diverse schuttersfeesten, zoals 
bondsfeesten in �998 en 2005, 
het jubileumfeest in �999 en 
als lid van de sectie evene-
menten bij het OLS in 2006. 
Mia was oprichtster van de 
marketentstergroep, initiatief-
neemster om het lidmaatschap 
voor vrouwen open te stellen, 
organisator van kienavond, 
barbecue en fietstocht. Ze 
helpt bij het verzorgen van de 
uniformen, bij de organisatie 
van diverse evenementen en 
is lid van de kascontrolecom-
missie.

  Luc Wolters

Etienne Rompen,
uit Partij-Wittem werd 
benoemd tot lid in de Orde 
van Oranje Nassau. Van schut-
terij St.-Sebastianus Mechelen 
was hij van �982 tot 200� 
bestuurslid en is hij materiaal-
beheerder geweest. Bovendien 
is hij sinds 2000 vrijwilliger 
bij Sevagram Zorgcentrum 
Gulpen en Vaals. In 2005 stond 
hij een nier af aan een dialyse-
patiënte.
Etienne Rompen ontving 

uit handen van burge-
meester Geraedts van de 
gemeente Gulpen-Wittem een 
Koninklijke Onderscheiding. 
Dit onder meer vanwege zijn 
jarenlange belangeloze inzet 
voor de behoeftige medemens 
en voor de inzet voor zijn 
geliefde vereniging schutterij 
St.-Sebastianus uit Mechelen. 
Van de schutterij is hij al lid 
vanaf �974 en bleef tot �982 
grenadier. Na het voltooien 
van de commandantencursus 
werd hij in �982 commandant. 
Deze functie vervulde hij tot 
200� waarna hij reservecom-
mandant werd. Onder zijn 
commando behaalde de schut-
terij vele mooie prijzen. In 
diezelfde periode was Etienne 
tevens nog bestuurslid en 
foerier. Nadat hij in 200� het 
commando had overgedragen, 
werd hij bevorderd tot officier 
in de rang van grootmajoor. 
Daarnaast beheerde Etienne 
ook de exercitiewapens en het 
schuttersgebouw. Vervoer van 
wapens en instrumentarium 
van en naar schuttersevene-
menten nam hij ook nog voor 
zijn rekening. Een lid om echt 
trots op te zijn. 

  Hein Meentz 
Secretaris schutterij St.-
Sebastianus Mechelen

Theo Alberts,
uit Gulpen werd Lid in de 
Orde van Oranje Nassau. Hij 
was van �965 tot �976 lid 
van schutterij St.-Hubertus 
Gilde in Gulpen. Tevens 
aldaar lid Raad van Elf C.V. 
de Gaarekiekere (�966-�976), 

(bestuurs)lid Harmonie 
van Gulpen (�982-2006), 
coach hockeyteam, lid St.-
Nicolaascomité, vrijwilliger 
en oud-voorzitter Rotaryclub 
Gulpen-Vaals. Vrijwilliger en 
organisator van kampen voor 
gehandicapte kinderen.
 
D. (Dick) Meppelink,
geboren op 8 april �952 in 
Meppel en woonachtig te 
Weert. Hij is instructeur bij 
de eerste cursussen voor 
buksmeester van de OLS-
Federatie. Sinds �994 is hij 
adjudant-onderofficier en 
instructeur bij de Koninklijke 
Militaire School in Weert, waar 
hij ook schietinstructies geeft.

Jan van Montfort,
6� jaar oud, gemeente Meijel, 
werd koninklijk onder-
scheiden. Sinds �976 is hij 
actief voor schutterij St.-
Willibrordus Meijel. Van �992 
tot 200� maakte hij deel uit 
van het bestuur. Hij drumt 
binnen het jachthoorn- en 
trompetterkorps van de schut-
terij.
Op vrijdag 27 april jongstle-
den werd Jan van Montfort, lid 
van schutterij St.-Willibrordus, 
’s morgens in alle vroegte 
thuis verrast door een speciaal 
bezoek van burgemeester en 
wethouders van de gemeente 
Meijel. Zij kwamen bij Jan op 
bezoek om hem te benoemen 
tot lid in de Orde van Oranje 
Nassau. Jan kreeg deze onder-
scheiding onder meer omdat 
hij sinds �976 in diverse func-
ties actief is voor de Meijelse 
schutterij. Leden van schutterij 

  Marketentster Mia Versteegen-
Aendekerk van St.-Catharina 
Stramproy. 
Foto [detail]: Harry Hendrikx

Organisatie OLS 2006
Enkele personen die bij de 
organisatie van het OLS in 
Stramproy betrokken waren:
- J.M.M. (Jos) Hanssen, 
geboren �7 oktober �954 
te Weert en woonachtig in 
Stramproy. Bij de organisaties 
van het OLS in Stramproy 
in �986 en 2006 was hij bin-

nen de organisatie vrijwillig 
medewerker bij de sectie 
financiën en contractuele 
zaken.
- P.H.M. (Piet) Rietjens, 
geboren op 24 januari �946 
te Stramproy en aldaar 
woonachtig. Bij de organisa-
tie van het OLS in 2006 was 
hij lid van de sponsorgroep.

  De trotse grootmajoor Etienne 
Rompen met op zijn borst 
prijkend de koninklijke onder-
scheiding.
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St.-Willibrordus weten wat 
met die ‘diverse actieve func-
ties’ van Jan bedoeld wordt en 
beseffen hoeveel uren Jan hier 
wekelijks mee bezig is. 
Naast de vele taken bij de 
schutterij is Jan ook actief 
bestuurslid bij de EHBO ver-
eniging; zijn kennis daarvan 
komt ook wel eens van pas bij 
de leden van de schutterij. Jan 
mag terecht trots zijn op de 
door hem ontvangen onder-
scheiding; hij heeft hem zeker 
verdiend! Jan: van harte gefe-
liciteerd!

Pierre van Bommel,
80 jaar oud, gemeente Meijel, 
werd benoemd tot lid in de 
Orde van Oranje-Nassau. Hij 
heeft zich gedurende vele jaren 
ingezet voor schutterij St.-
Nicolaas te Meijel. Bij gelegen-

heid van het 70-jarig bestaan 
van de schutterij in �990 
vierde hij zijn 40-jarig lid-
maatschap, was hij benoemd 
tot erelid en behoorde hij tot 
de buksmeesters.

F.J. (Frans) Planinsek, 
geboren in �940 en woonach-
tig te Heerlerheide/Heerlen. 
Zowel voetbalvereniging 
Groene Ster, als konink-
lijke schutterij St.-Sebastiaan 
Heerlerheide en de carnavals-
vereniging De Bokkeriejesj 
verheugen zich al vele tiental-
len jaren over de inzet van 

Frans Planinsek. Decorandus 
was vanaf �975 tot 2000 
bestuurslid van de landelijke 
groep CFO-CBS en vakbonds-
consulent. Sinds zijn pensio-
nering zet de voormalige afde-
lingschef van het CBS zich nog 
meer dan voorheen in voor het 
verenigingsleven. Hij vult nog 
steeds belastingformulieren in 
en organiseert uitstapjes voor 
het gepensioneerdenclubje van 
de CFO. Tevens is hij al 27 jaar 
commissielid en secretaris van 

de Stadspartij Heerlen. Hij is 
sinds �4 mei �976 lid van het 
erebestuur van de schutterij 
van Heerlerheide. De heer 
Planinsek werd benoemd tot 
lid in de Orde van Oranje 
Nassau.
Bron: website gemeente Heerlen.
 
L.G. (Sjeer) Cremers
Sjeer Cremers (72) uit Buchten 
is benoemd tot lid in de Orde 
van Oranje-Nassau. Hij is 
bestuurslid en vrijwilliger van 
de Vereniging Vogelvrienden 
Obbicht. Bovendien maakt hij 
deel uit van de vaste kern van 
vrijwilligers van schutterij St.-
Joseph Buchten. Daarnaast is 
hij als mantelzorger actief.
 
M.G.J. (Joep) Cremers
Joep Cremers (6�) uit Buchten 
is benoemd tot lid in de Orde 
van Oranje-Nassau vanwege 
zijn verdiensten voor schut-
terij St.-Joseph te Sweikhuizen, 
waar hij commandant is en 
in �969 koning was, en voor 
fanfare St.-Jozef te Buchten. 
Hij is meer dan dertig jaar 
bestuurslid van de fanfare 
en zeer geruime tijd instruc-
teur. Daarnaast is hij geregeld 
als vrijwilliger werkzaam 
bij diverse evenementen in 
Buchten.

Kruisboogvereniging 
St.-Mathias Weert
kende diverse decorandi, 
allen leden in de Orde van 
Oranje Nassau, die we, hoe-
wel het geen OLS-schutterij 
is, toch graag aan u voorstel-
len:
- J.G. (Jos) Beelen (�940) is 
sinds �973 lid en bestuurslid 
van St.-Mathias Weert, in 
de functies van voorzitter 
(�973-�975) en secretaris 
(�975-2000). Hij is com-
missaris van de Weerter 
Kruisboogstichting (�987-
2007), waarbij vijf Weertse 

kruisboogschutterijen zijn 
aangesloten. Sinds �992 is 
hij jurylid van de Limburgse 
Kruisboogbond.
- P.J.M. (Piet) Stultiens 
(�943) is sinds �975 voorzit-
ter van St.-Mathias Weert, 
sinds �983 vicevoorzitter 
van de Nederlandse kruis-
boogbond en sinds �987 
voorzitter van de Limburgse 
Kruisboogbond.
- Ger Tillemans, 67 jaar, is 
sinds �956 lid en vanaf �973 
is hij bestuurslid en commis-
saris van St.-Mathias Weert, 
penningmeester (�996-2002).

  Jan van Montfort,  
St.-Willibrordus Meijel.

  Pierre van Bommel, St.-
Nicolaas Meijel.

Foto: website gemeente Meijel

  Frans Planinsek, Heerlerheide.
Foto: Fred Vliegen

  Joep Cremers uit Buchten, 
schutterij Sweikhuizen.

Foto: website schutterij
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W.J.F. (Wil) Pastwa
Wil Pastwa (68) uit Sittard 
is koninklijk onderscheiden, 
onder meer vanwege zijn ver-
diensten op het terrein van 
sport en meer in het bijzonder 
vanwege zijn verdiensten voor 
Sjtadssjötterie Sint Rosa. Hij 
was heroprichter van deze 
schutterij, tot voor kort voor-
zitter en nog steeds comman-
dant en instructeur.
Oud-voorzitter en comman-
dant Wil Pastwa heeft tijdens 
de jaarlijkse lintjesregen een 
onderscheiding mogen ont-
vangen. De 68-jarige Pastwa 
is geridderd tot ‘lid in de 
Orde van Oranje Nassau’ 
voor zijn jarenlange ver-
diensten in de sportwereld, 
als bakker en uiteraard voor 
zijn uitmuntende verdien-

sten voor de Stadsschutterij 
Junggesellencompagnie Sint 
Rosa Zitterd. Pastwa zelf was 
uiteraard trots op zijn benoe-
ming, maar bleef er toch vrij 
nuchter onder. De maandag 

daaropvolgend bij gelegenheid 
van Koninginnedag, was Wil 
Pastwa ondanks zijn benoe-
ming, als commandant present 
bij de schutterij, toen de gede-
coreerden werden begeleid 
naar de Markt.
Bronnen: websites gemeente en 
schutterij.
 
Louis van den Bongaert,
ere(bestuurs)lid van de DD. 
Stadsschutterij Maastricht. 
Hij is benoemd tot lid in de 
Orde van Oranje Nassau. 
Hij is tamboer geweest bij 
de schutterij, maar is bij vele 
andere Maastrichtse orga-
nisaties betrokken. Zoals de 
programmacommissie van het 
Preuvenement. Wanneer hij 
zijn accordeon tevoorschijn 
haalde, werd het vlot bijzonder 

gezellig. Tevens speelde hij 
gitaar en zong in een dixie-
landorkest. Van den Bongaert 
doceerde wiskunde in het mid-
delbaar onderwijs.
 

Ger van Helden, Horst
Hay Schattevoet, Horst
Het gehele bestuur van St.-
Lucia Horst diende op vrijdag 
27 april in vol ornaat om 
9.�5 uur aanwezig te zijn in 
de raadszaal van het gemeen-
tehuis in Horst. Dit was vol-
gens Bert Schattevoet nodig 
voor een foto in een nieuw 
gemeentelijk informatieboekje. 
Al spoedig viel het Ger van 
Helden en Hay Schattevoet 
op dat hun gezinnen er ook 
waren. Zij mochten samen 
met diverse anderen plaats-
nemen aan een tafel met een 
bordje waarop hun naam. 
Burgemeester Van Rooij heette 

een negental enigszins ver-
baasd kijkende personen van 
harte welkom bij de traditio-
nele lintjesregen. Hij verklapte 
de ware reden waarom zij 
naar het gemeentehuis waren 
gelokt. Bij ieder van hen ver-
telde de burgemeester een kort 
verhaal over hun verdiensten 
op sociaal en maatschappelijk 
vlak, waarna hij eenieder de 
medaille opspeldde als Lid  in 
de Orde van Oranje Nassau.
Ook Ger en Hay viel de eer te 
beurt om beurtelings met hun 
eega naar voren te komen 
om te luisteren naar een 
opsomming van hun activitei-
ten ten dienste van de Horster 

gemeenschap. Vol trots en een 
beetje beduusd ontvingen zij 
de felicitaties van burgemees-
ter Van Rooij, waarna deze hun 
de Koninklijke onderscheiding 
opspeldde. De echtgenotes 
Henny en Gabie kregen, na de 
gebruikelijke kus, een oranje 
getint bloemstuk overhandigd. 
Hierna plaatsten ze hun hand-
tekening in het Memorieboek. 
Nadat Jack Poels van Rowen 
Heze tot slot de versierselen 
als Ridder ontvangen had 
voor zijn vele muzikale werk, 
kreeg de viering een informeel 
karakter. Na vele gelukwensen, 

gesprekjes en diverse foto’s 
gingen de gelukkige gedeco-
reerden voldaan huiswaarts. 
Nog meer verrassingen wacht-
ten hen, namelijk als apothe-
ose ’s avonds een serenade en 
receptie voor Ger en Hay door 
drumband en schutterij in het 
clubgebouw. Veel familieleden 
en bekenden waren gekomen 
om hen te feliciteren. Een 
gezellige zomerse avond tot in 
de kleine uurtjes volgde. Ger, 
Hay en hun vrouwen Henny 
en Gabie willen graag iedereen 
bedanken die hieraan hebben 
bijgedragen. 

Op Koninginnedag krijgt het 
verhaal van Ger en Hay een 
vervolg. Zij mogen aanwezig 
zijn bij de viering in de raads-
zaal. Burgemeester Van Rooij 
heette iedereen welkom, in 
’t bijzonder de gedecoreer-
den van het afgelopen jaar. 
Deze stellen zich beurtelings 
voor aan de vele aanwezigen. 
Met een oranjebitter brengt 
eenieder een toast uit op de 
Koningin. Daarna een aubade 
van kon. Harmonie uit Horst, 
die voor nog meer cachet 
zorgt. Eén ding is zeker, dit 
weekend kan voor Ger, Hay en 
hun vrouwen nier meer stuk.  Ger van Helden is sedert vier jaar voorzitter van St.-Lucia Horst.

  Hay Schattevoet is de secreta-
ris van St.-Lucia Horst.

  Wil Pastwa, Sittard.
Foto: Fred Vliegen

  Louis van den Bongaert, 
Maastricht.

Foto: Fred Vliegen

Foto: website schutterij
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H. Greve,  
St.-Odiliënberg 
Hij is sinds �976 vrijwilliger, 
voorzitter (�976-�997) en 
vice-voorzitter (200�-2006) 
van handboogvereniging De 
Roerboog. Het ledenaantal 
liep terug; Greve slaagde erin 
de vereniging van de onder-
gang te redden en heeft een 
belangrijke rol gespeeld bij de 
totstandkoming van een nieuw 
verenigingsbouw. 
 
P.H. Wolters, 
Herkenbosch 
Hij is sinds decennia actief 
en vrijwilliger voor veel 
verenigingen en goede 
doelen in Herkenbosch, 
zoals de Culturele 
Ontspanningsvereniging, 
stichting Heart for Romania, 
kegelclub, cliëntenraad ver-
pleeghuis Hornerheide, buurt-
vereniging, Koninginnedag, 
stichting Hirkebosj Haet ‘t, 
harmonie Ons Genoegen en de 
carnavalsoptocht. Sinds �996 
is hij lid van het Broederschap 
St. Sebastianus (adviesorgaan). 

Sjef Janssen, 
Merkelbeek
Sjef Janssen (6�) is al sinds 53 
jaar lid van de Merkelbeekse 
schutterij. Oorspronkelijk is 
hij afkomstig van schutterij 
Sint-Clemens, die in de jaren 
zestig met Sint-Johannes 
Douvergenhout gefuseerd is. 
De laatste 25 jaar in de functie 

van commandant. Dertig jaar 
begeleidt hij de schietploeg. 
De schutterij is voor hem een 
hechte familie. Behalve voor de 
schutterij is hij ook actief voor 
het jeugdcarnaval, de buurt-
vereniging en de Lourdesgrot 
in Merkelbeek.

Frans Timmermans, 
Merkelbeek
Frans Timmermans (63) is 
al sinds 52 jaar lid van de 
Merkelbeekse schutterij. 
Hij is de eerste man van de 
schutterij, loopt al 43 jaar als 
tambour-maître voorop, tien 
jaar is hij bestuurslid geweest. 
Naast de schutterij heeft hij 
dertien jaar de dorpskermis 
mee georganiseerd. Als gevolg 
van een familietraditie werd 
hij met zijn broer lid.

 

Hein Timmermans, 
Merkelbeek
Hein Timmermans (56) is 
al sinds 5� jaar lid van de 
Merkelbeekse schutterij. Hij 
is gedurende 32 jaar opleider 
van de drumbandjeugd. Negen 

jaar was hij binnen het bestuur 
penningmeester. Hij is ook 
drumbandinstructeur bij fan-
fare Harpe Davids in Treebeek-
Brunssum en instructeur en 
dirigent bij drumband Marijke 
Hoensbroek.

Drie lintjes bij 
schutterij Merkelbeek
Bij schutterij Sint Johannes en 
Sint Clemens uit Merkelbeek 
werd een drietal leden konink-
lijk onderscheiden als lid in 
de Orde van Oranje Nassau. 
De schutterij was ’s morgens 
vroeg gevraagd zich te ver-
zamelen om burgemeester 
Mirjam Clermonts van de 
gemeente Onderbanken te 
ondersteunen bij de uitreiking 

tijdens de jaarlijkse lintjesre-
gen. Groot was de verrassing 
toen de onderscheidingen niet 
alleen voor verdienstelijke 
Onderbankenaren waren, maar 
voor drie actieve schutters 
uit Merkelbeek in ‘t bijzon-
der. Op 27 april werden Sjef 
Janssen en de broers Frans en 
Hein Timmermans koninklijk 
onderscheiden.

  Luc Wolters

  Het drietal gedecoreerde schutters uit Merkelbeek.
Foto: website schutterij

  Commandant Sjef Janssen.                                       Foto: Fred Vliegen

  Tambour-maître Frans 
Timmermans. 

Foto: Fred Vliegen

  Drumbandinstructeur en officier Frans Timmermans.
Foto: website schutterij
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Jubilaris oudste 
schutter van Dorne
DORNE - Eliza Mulders 
(80 jr.), oudste schutter van 
Koninklijke Schutterij Sint-
Sebastiaan Dorne, werd tijdens 
de jaarlijkse feestnamiddag 
van 28 januari j.l., gevierd 
voor haar verdiensten tijdens 
haar 25-jarig lidmaatschap. 
Na het behalen van de OLS-
overwinning in �980 koos 
Lies ervoor om in �982, net 
als haar inmiddels overleden 
echtgenoot Jaak Neyens, actief 
lid te worden van de schut-
terij. Naast het helpen van de 
schutters met het fatsoeneren 
van hun uniformen, is ze nog 
steeds de trouwe optekenaar 
bij de schietwedstrijden. 
Daarnaast laat ze als laatste 
schutter uit het zestal nog 
geregeld zien dat ze het bölke 
in het midden van de ring kan 
houden: wanneer het avond 
wordt en de kleinste bölkes in 
het duister nog amper te zien 
zijn, lost Lies dit probleem op 
door gewoon haar bril af te 

zetten! Zelfs tijdens de winter-
maanden, wanneer het zware 
buksschieten plaats ruimt voor 
het karabijnschieten, is Liza 
immer op post om een kof-
fietje en een koekje aan te bie-
den. Uit handen van voorzitter 
Jos Janssen ontving ze dan ook 
zeer terecht de decoratie voor 
verdiensten ten aanzien van de 
schutterij.

Voorzitterswissel  
St.-Willibrordus Meijel
MEIJEL - Op zondag �� maart 
was het zover: na 35 jaar voor-
zitterschap door Sjra Stultiëns 
droeg hij de voorzittershamer 
over aan Harrie Melssen. Deze 
gaat vanaf die dag als voorzit-
ter de belangen van de vereni-
ging behartigen. Het werd een 
dag vol met leuke verrassingen 
voor de scheidend voorzitter. 
Na de feestelijke jaarverga-
dering en installatie van de 
nieuwe voorzitter, werd Sjra 
benoemd tot erevoorzitter 
en werd hem een oorkonde 
overhandigd. Aan het begin 

van de receptie ontving Sjra 
van de voorzitter van de 
schuttersbond EMM een EGS 
onderscheiding. Het betrof 
het Kruis van Verdiensten van 
St.-Sebastianus in Europa, 
voor personen die zich zeer 
verdienstelijk hebben gemaakt 
voor het schutters- en gilden-
wezen. Dit is op Sjra zeker van 
toepassing. 
In het clubgebouw van 
de schutterij was café De 
Kremmer nagebouwd, het café 
dat destijds aan de Astenseweg 
lag en waar de schutterij vroe-
ger kind aan huis was bij de 
kinderen Verstappen. In dit 
sfeervolle Kremmer-decor 
vond de receptie plaats, waar-
bij Sjra en echtgenote Rien 
vele felicitaties en bedankjes 
mochten ontvangen voor alles 
wat zij gedurende de afgelo-
pen 35 jaar voor de schutterij 
en hiermee indirect voor de 
Meijelse gemeenschap en het 
Limburgse schutterswezen 
gepresteerd hebben. Tijdens de 
receptie werd in een serenade 
een nieuwe mars van het korps 
met de toepasselijke naam 
‘Teamwork’ uitgevoerd. Deze 
mars was geschreven door ere-

lid Koos Schroën en opgedra-
gen aan Sjra. 
Een van de leukste verras-
singen was een voordracht in 
café De Kremmer, waarbij de 
markante figuren uit die tijd, 
zoals Graad, Trui en Nel van 
De Kremmer een rol speelden. 
Het was een wisseling in het 
leiderschap van de vereniging, 
waarbij op een geweldige 
manier afscheid werd geno-
men van de vertrekkende 
voorzitter. Ook gingen veel 
felicitaties uit naar de nieuwe 
preses Harrie Melssen. Bij 
eventuele vragen of proble-
men kan hij altijd een beroep 
doen op de kennis en erva-
ring van erevoorzitter Sjra. 
Harrie besloot zijn eerste 
toespraak met het uitspre-
ken van een (variatie op de 
carnavals)spreuk: ‘Nie kieve, 
mer same blieve’. Met Harrie 
Melssen kan de schutterij de 
komende jaren weer voor-
uit en kan er samen verder 
gewerkt worden om het succes 
van de vereniging te behouden 
en zo mogelijk te vergroten.

  M. Timmermans EMM

Onder de schietboom...

  Oudste schutter Eliza Mulders uit Dorne jubileerde.

  Scheidend voorzitter Sjra Stultiëns (l) overhandigt de voorzitters-
hamer aan de nieuwe voorzitter Harrie Melsen.
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Stadsschutterij 
Maastricht verjaart
MAASTRICHT - Op zondag 
24 september 2006 heeft de 
Maestrichtsche DienstDoende 
Stadsschutterij �8�5 de 26e 
verjaardag van de heroprich-
ting gevierd. Op deze dag wer-
den tijdens een ceremonieel 
appèl een drietal leden gehul-
digd vanwege hun 25-jarig 
lidmaatschap. 
De jubilarissen zijn majoor 
Coen van Thor en adjudant-
vaandeldrager Frans Schuijren. 
Zij beiden kregen uit handen 
van voorzitter Jacob Gorissen 
van de RKZLSB de zilveren 
OLS-medaille uitgereikt. De 

sergeant-munitiemeester Huub 
Hermans kreeg van de voorzit-
ter van de DD. stadsschutterij 
een plaquette ter herinnering 
aan zijn 25 jarig lidmaatschap. 
Twee leden werden vanwege 
hun grote verdiensten voor de 
schutterij benoemd tot res-
pectievelijk erelid, namelijk de 
eerwaarde broeder Piet Sewalt, 
en tot lid van verdienste. Deze 
eer was weggelegd voor de 
schutter �e klasse b.d., Sjef 
Habets. Verder werd het bij de 
titel van ‘Schutter van het jaar 
2006’ behorende zilveren klei-
nood opgespeld bij voorzitter 
Peter Kok, die nieuwe schutter 
van het jaar was geworden. 
Muzikaal werd deze dag opge-
luisterd door de ‘Maastricht 
Police Drums & Pipes’ met 
drummajor Will Schobbe.

Bron: website schutterij.
Foto’s: Fred Vliegen

Keizerin bij St.-Oda 
Boshoven
BOSHOVEN - Op zondag 
� april werd er op de schiet-
boom van schutterij St.-Oda 
Boshoven het jaarlijkse 
koningsvogelschieten gehou-
den. Voordat deze wedstrijd 

plaatsvond werd de koning(in) 
2006, Erna Huyerjans, aan 
huis opgehaald, waarna er 
een rondgang volgde door de 
straten van Boshoven. Na deze 
rondgang volgde een hevige 
strijd om het koningschap 
2007. Reeds twee maal eerder, 
in 2005 en 2006, wist Erna 
zich tot koning te schieten. 
In 2007 had ze dan ook de 
kans van haar leven om zich 
tot keizer(in) te laten kronen. 
Na het 60e schot viel de vogel 
en het treffende schot werd 
geschoten door …. jawel hoor, 
Erna Huyerjans. Zij mocht 
zich koning 2007 noemen 
en tevens keizerin. Hiermee 

  Sergeant-munitiemeester 
Huub Hermans.

  Adjudant-vaandeldrager Frans 
Schuijren.

  Majoor Coen van Thor.

  Keizer(in) Erna Huijerjans 
werd voor de derde maal 
koning op rij.

  Jeugdkoning 2007 Björn 
Bussem St.-Oda Boshoven.

Jubilarissen  
St.-Antonius Stramproy
STRAMPROY - Op zondag 
8 april, Eerste Paasdag, vond 
traditiegetrouw weer de ope-
ning van het seizoen plaats 
bij schutterij St.-Antonius te 
Stramproy. Het is gebruikelijk 
om ieder jaar met Pasen de 
jubilarissen in het zonnetje 
te zetten. Dit jaar was er een 
zestal jubilarissen. Zij werden 
allen gehuldigd vanwege hun 
25-jarig lidmaatschap van de 
OLS-federatie. Namens de 
bond EMM was voorzitter 

Ben Cox aanwezig die aan de 
jubilarissen Jac Camp, Peter 
Daniëls, Mat Indenkleef, Erik 
Kunnen, Toos Pleunis en Frans 
Verhaag het lintje met bijbeho-
rende oorkonde uitreikte. Na 
een bloemetje voor de partners 
en de felicitaties van de leden 
werd de middag voortgezet 
met een natje en een droogje 
voor de aanwezigen.

  Tekst & Foto 
Nico Parren, secretaris  
St.-Antonius Stramproy

Zes zilveren jubilarissen 
bij St.-Antonius Stramproy.
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kreeg schutterij St.-Oda voor 
het eerst een vrouwelijke 
keizer(in). Tevens is Erna de 
eerste keizerin binnen de Bond 
EMM.
Ook bij de jeugd werd gestre-
den om het koningschap, 
namelijk dat van jeugdkoning. 
Na diverse schietrondes met de 
luchtdrukbuks was het Björn 
Bussem, die het laatste stukje 
vogel naar beneden haalden en 
was hij de jeugdkoning 2007. 
Zowel voor de koning/kei-
zer, alsmede de jeugdkoning, 
werd door het muziekkorps 
een muzikale hulde gebracht, 
waarna er nog tot in de kleine 
uurtjes werd feestgevierd.

  M. Timmermans EMM 

Nieuwe uniformen en 
koning in Swartbroek
SWARTBROEK - Op 
Paasmaandag 9 april werd 
bij schutterij St.-Cornelius 
Swartbroek het traditioneel 
koningsvogelschieten gehou-
den. Om 9.�5 uur vond in 
de parochiekerk een H. Mis 
plaats voor alle overleden en 
levende leden van de schut-
terij, waarna de nieuwe uni-
formen werden ingezegend 

door pater Van Genuchten, die 
zelf een van de heroprichters 
van het St.-Barbara gilde uit 
Brabantse Veghel was. Na de 
H. Mis werden tijdens een 
rondgang door de Swartbroek 
de nieuwe uniformen aan de 
gemeenschap gepresenteerd. 
Na de rondtocht was er in het 
schuttershome een brunch 
voor alle leden en genodigden. 
Hierbij werd Richard Teeffelen 
door de voorzitter van Bond 
EMM gehuldigd vanwege zijn 
25 jarig lidmaatschap. Na de 
schuttersbrunch werd het 
koningspaar 2006, Chel en 
Mia Laveaux, thuis afgehaald 
waarna het koningsvogelschie-
ten kon aanvangen. Na een 
spannende strijd en �5� scho-
ten verder viel de vogel naar 
beneden en mocht de jubilaris 
Richard van Teeffelen zich 
koning 2007 noemen. Saskia 
Jacobs-Seuren zal Richard 
vergezellen als koningin tij-
dens de schuttersfeesten en het 
OLS. Mede dankzij het mooie 
lenteweer en de grote publieke 
belangstelling was het voor 
schutterij St.-Cornelius een 
goede en zeer geslaagde dag.

  M. Timmermans, EMM 

  Schutterij St.-Cornelius 
Swartbroek in de nieuwe uni-
formen.

e
Koning en jubilaris, Richard van 

Teeffelen van Swartbroek, met 
aan zijn zijde koningin Saskia 

Jacobs-Seuren.

Prinsentrio Vijlen
VIJLEN - Vrijdag 26 januari j.l. 
werd schutterslid Tim Kusters 
uitgeroepen tot prins Tim I 
van het Vijlense Schnapsnaze-
rijk. Tim is sinds �989, toen 
als vijfjarig ‘menneke’, lid van 
de schutterij. Eerst als begena-
digd tamboer en sinds enkele 
jaren bespeler van 
de basklaroen. 
Bovendien geeft 
hij trommelles 
bij schutterij St.-
Sebastianus te 
Mechelen. Hij is 
lid van de Muziek 
Advies Commissie 
van de RKZLSB. 
Tijdens het car-
naval werd Prins 
Tim � begeleid 
door zijn vriendin 
Joyce Hagelstein 
als prinses en 
goede vriend 
Bart Ploemen 
als hofnar. Bart 
is eveneens lid 
van de Vijlense 
schutterij als 
tamboer-majoor. 
Prinses Joyce is een 
fervent supporter 

van St. Joseph. Samen hebben 
zij er een geweldig carnavals-
feest in Vijlen van gemaakt. 
De klaroenkorpsen van St.-
Sebastianus Mechelen en van 
St.-Joseph Vijlen hebben hen 
op gepaste wijze muzikaal in 
het zonnetje gezet.

  Het prinselijk trio uit Vijlen, dat nauw aan 
de schutterij is verbonden.
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Erebestuur compleet 
en nieuwe koningen in 
Amstenrade
AMSTENRADE - Het erebe-
stuur van de Amstenraadse 
schutterij is voorafgaand aan 
het koningsvogelschieten, 
dat plaatsvond op de zondag 
na Pasen (Beloken Pasen), 
gecompleteerd met een nieuwe 
president. Gravin Leila de 
Marchant et d’Ansembourg 
heeft als oudste dochter de 
titel overgenomen van haar 
onlangs overleden vader 
Lambert. Voor het front van 
de schutterij werd zij als 
president(e) door voorzitter 
Math Roberts geïnstalleerd.
Even later heeft de gravin 
zelf de nieuwe burgemeester 
Link van Schinnen de erete-
kenen omgehangen, die bij 
het beschermheerschap horen. 
Oud-burgemeester Frans 

Beckers, die beschermheer 
was, heeft uit hoofde van diens 
functie plaats gemaakt voor 
de nieuwe eerste burger van 
Schinnen, maar blijft uiteraard 
lid van het erebestuur.
Hierna werden de aftredende 
koningen naar voren gehaald 
voor het afleggen van het zil-
ver, waarna het hele gezelschap 
naar de schietwei vertrok 
voor het vogelschieten. Op 
deze stralende dag werd door 
de Amstenraadse schutterij 
de koningsvogel geschoten, 
waarbij Roy Ubachs nieuwe 
koning werd en Cisca Bruins 
de erekoning(in). Aan het 
eind van de middag keerde de 
schutterij terug naar het kas-
teel om deze nieuwe koningen 
te huldigen.

  André Meijers

  De huldiging van de nieuwe koningen. Schutterskoning Roy Ubachs 
met aan zijn rechterhand zijn moeder, die als zijn koningin zal 
optreden. Daarnaast mevrouw Cisca Bruins, die koningin van de 
ereleden is geworden. Links van Roy staat Arjan Horstmann die de 
vogel van de harmonie heeft afgeschoten.

  Burgemeester Link is de nieuwe beschermheer van de Amstenraadse 
schutterij.

  Gravin Leila de Marchant et d’Ansembourg wordt door voorzitter 
Math Roberts geïnstalleerd als president van het erebestuur.

Nieuwe uniformen 
schutterij Posterholt
POSTERHOLT - Op zaterdag 
3� maart j.l. presenteerde 
schutterij St.-Mathias & St.-
Cornelius uit Posterholt haar 
nieuwe uniformen. In een 
goedgevuld cultureel centrum 
‘De Beuk’ gingen om 20.00 
uur de gordijnen open, om aan 
iedereen met trots de nieuwe 
outfit van de Posterse schutters 
en schutsters te laten zien. Op 

zondag � april, tijdens de H. 
mis in de St.-Mathiaskerk te 
Posterholt, zijn de uniformen 
officieel ingezegend.
Na de fusie van de twee 
Posterholtse schutterijen in 
2000 was nu eindelijk de tijd 
rijp om dit nog eens extra te 
onderstrepen. Na vele lange 
maanden van werk mag het 
resultaat er zeer zeker zijn. 
Mede door de inbreng van 
het Prins Bernhard Cultuur 

Fonds is dit verwezenlijkt. 
Na jarenlang Posterholt ver-
tegenwoordigd te hebben in 
respectievelijk blauw (van 
St.-Cornelius-Irene) en rood/
zwart (van St.-Matthias) is nu 
gekozen voor een mooie don-
kergroene kleur, afgewerkt met 
zwart en goud.
Tevens werd deze avond de 
nieuwe generaal, Mathieu van 
der Vorst, door president Jos 
Michels van de OLS-federa-

tie geïnstalleerd. De nieuwe 
generaal Van der Vorst volgt 
hiermee Willie Michon op. 
Mathieu draagt deze eretitel 
wegens zijn vele verdiensten. 
Tijdens de receptie wer-
den door firma Theelen uit 
Posterholt de nieuwe polo-
shirts overhandigd. Schutterij 
St.-Mathias & St.-Cornelius 
bestaat op dit moment uit 5� 
leden, waarvan er 34 geünifor-
meerd zijn. Posterholt is klaar 
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voor het nieuwe schutterssei-
zoen! Met de nieuwe unifor-
men en dito generaal heeft de 
vereniging een flinke stap gezet 
richting de toekomst!

In Vijlen jubileert  
Jac Schins
VIJLEN - Zaterdag 20 oktober 
a.s. zal, voorafgaande aan de 
jaarlijkse feestavond in schut-
terslokaal ‘Oud Ville’, tijdens 
een interne huldiging de heer 
Jac. Schins gehuldigd worden 
voor zijn 50-jarig lidmaat-
schap van St.-Joseph Vijlen.
Jac. is sinds �957 lid van de 
schutterij. Hij begon als kla-
roenblazer, een functie die 
hij tot en met �982 met veel 
plezier vervulde. Vanaf �983 
tot en met �988 was hij gre-
nadier. In �989 werd hij com-
mandant van de schutterij. De 
fijne kneepjes hiervoor werden 
hem bijgebracht door wijlen 
Richard Haan uit Voerendaal. 
Vanaf �982 werd er ook weer, 
mede dankzij Jac., een exerci-
tiepeloton binnen de Vijlense 
schutterij opgericht. Hiervan 
bleef Jac. tot en met �998 de 
commandant. Er werd met 
wisselend succes uitgetreden 
op tal van schuttersfeesten en 
in die tijd had Jac. dan ook 
meer dan eens een klein akke-
fietje met de juryleden. Dit 
kwam door zijn zeer gedreven 
karakter.
Binnen St.-Joseph vervult hij 
sinds �968 de functie van pen-
ningmeester. Al bijna 30 jaar 
heeft Jac. de kas altijd piekfijn 

in orde. In �976 stelde hij zich 
kiesbaar voor een bestuurs-
functie binnen de R.K. Zuid-
Limburgse Schuttersbond. Tot 
op heden maakt hij hiervan 
nog steeds deel uit en zijn er 
weinig schutters in de bond, 
die Jac. niet kennen. Met name 
muziek heeft altijd een grote 
rol gespeeld in zijn functie als 
bondsbestuurslid.
In �997 werd Jac. voor zijn 
verdienste voor St.-Joseph 
Vijlen onderscheiden in de 
Orde van de Rode Leeuw 
van Limburg en de Heilige 
Sebastianus. Na de interne 
huldiging kunnen familie, 
vrienden en bekenden de jubi-
laris komen feliciteren

Koningsvogelschieten 
St.-Hubertus 
Manestraat
MANESTRAAT - 
Paasmaandag vindt traditi-
oneel het jaarlijkse konings-
schieten plaats bij St.-Hubertus 
Manestraat. Dit gebeurt aan de 
schietboom aan de Belestraat 
te Molenbeersel. Er wordt 
geschoten in twee groepen: een 
groep van dames en jeugdigen, 
die schiet voor een wisselbe-
ker, en een groep mannen, die 
schiet voor het felbegeerde 
koningsschap. Er waren in 
totaal zeven gegadigden voor 
de wisselbeker. Na elf schiet-
rondes en bij het 73e schot viel 
‘de vogel’. Marie-Louise Baens-
Liebens kreeg de wisselbeker 
overhandigd. Bij de mannen 
waren er zeventien gegadigden 
voor het koningsschap. In 
2005 en 2006 was Theo Smeets 
koning van de Manestraat. Als 
hij dit jaar opnieuw zou win-
nen, had Manestraat een keizer 
in haar rangen. Dit was echter 
buiten Jaak Peerlings gerekend! 
Na bijna zeven schietrondes 
en bij het ��8e schot viel ‘de 
koningsvogel’ naar beneden.
 
  Sonja Creemers - Sint 

Hubertus Manestraat

  Schutterij St.-Mathias & St.-
Cornelius toont de nieuwe 
uniformering.

 

  De nieuwe generaal van 
de Posterholtse schutterij is 
Mathieu van der Vorst.

  Jac Schins, Vijlen, viert bin-
nenkort zijn gouden jubileum.
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Nieuwe koningen 
in Laar
LAAR - Schutterij St.-
Sebastianus Laar heeft nieuwe 
koningen voor het seizoen 
2007. Theo Sijben is de nieuwe 
schutterskoning geworden en 
jeugdkoning 2007 is Jasper 
Sijben geworden.

Koningsvogelschieten 
St.-Barbara Tungelroy
 TUNGELROY - Bij schut-
terij St.-Barbara werd Eerste 
Paasdag geschoten om de 
koningstitel. Het schieten 
vond plaats bij het clubge-
bouw van de schutterij. Na 
een toespraak door voorzitter 
Peter Korten werd het koning-
schieten geopend met een oud 
gebruik: koffie met vlaai en 
daarna begon de strijd om de 
koningstitel. Er waren twaalf 
deelnemers die streden om 
de koningtitel. Het was Dave 
Muysers die na �06 schoten 
de vogel naar beneden wist te 
halen en zich koning 2007 mag 
noemen. De schutterij van 
Tungelroy viert dit jaar tevens 
het 40 jarig bestaan. Dave is 
al drie maal koning geweest 
bij zijn schutterij, een ervaren 
schutter dus.
 
  P. Strijbos, PR Bond EMM 

  De nieuwe koningen van St.-
Sebastianus Laar: Theo Sijben 
en Jasper Sijben (jeugd). 

Nieuws van  
St.-George Simpelveld
SIMPELVELD - Het schutters-
seizoen 2007 is voor schutterij 
St.-George met de traditio-
nele jaarvergadering van start 
gegaan. Daarin gaf voorzitter 
Wiel Dackus te kennen dat hij 
zijn functie neerlegt. Na tien 
jaar voorzitterschap vond hij 
het tijd worden dat anderen, 
zoals hij zelf zegt, ‘de kar moe-
ten gaan trekken’. Wiel heeft 
op relatief korte tijd zeer veel 
gerealiseerd. Hierbij valt bij-
voorbeeld te denken aan het 
clubgebouw en de schietmast. 
Door zijn inbreng werd St.-
George een vereniging, die niet 
meer is weg te denken uit de 
Simpelveldse gemeenschap. Hij 
heeft een echt schuttershart en 
dus blijft hij actief als officier. 
Ook Ad van Aarle als schutter 
van het eerste uur, legde met 
pijn in het hart zijn bestuurs-
functie neer, maar blijft actief 
als lid. Wiel Dackus werd 
na zijn aftreden benoemd 
tot erevoorzitter en Ad werd 
gekozen tot lid van verdienste. 
Het is voor ’t eerst dat deze 
erefuncties worden toegekend. 
Beiden werden voorzien van 
de versierselen, die bij deze 
benoemingen horen. Voorlopig 
zal commandant Jos Ernes de 
voorzittersfunctie waarnemen, 
tot er een opvolger gevonden 

is. Ander nieuws uit de jaar-
vergadering: de nieuwe pastoor 
Pisters heeft toegezegd invul-
ling te geven aan de vacature 
van geestelijk adviseur. Tevens 
werden twee nieuwe leden 
aangenomen, geweerdrager 
Jan Smeets en tamboer Willy 
Leurs.

In het afgelopen najaar werd 
het spiksplinternieuwe clubge-
bouw van schutterij St.-George 
geopend. Bij deze ingebruik-
name werd het gebouw inge-
zegend door pastoor Clerx. 
Tijdens de opening onthulde 
locoburgemeester Wiel Weijers 

een plaquette met de naam 
van het gebouw. Deze nieuwe 
naam werd gekozen uit een 
dertigtal inzendingen van leer-
lingen uit de bovenbouw van 
basisschool De Meridiaan. De 
naam ‘De Sjutseboed’, ingezon-
den door Sabrina Erens, werd 
gekozen wegens zijn eenvoud, 
die St.-George ook beoogt uit 
te dragen. Na deze officiële 
handelingen op �7 september 
werd gestart met de Open 
Dag en het clubkampioen-
schap schieten met de zware 
buks. Zowel ouderen als jeugd 
konden op eigen wijze kennis 
maken met de schietsport. De 
artiest, Mesjeu Maurice, bracht 
zijn speciaal voor St.-George 
gecomponeerde schutterslied 
ten gehore.

  Voorzitter Wiel Dackus werd 
benoemd tot erevoorzitter.

Foto: Fred Vliegen

  Bestuurslid Ad van Aarle werd 
benoemd tot lid van verdien-
ste.            Foto: Website schutterij

 

  Het nieuwe gebouw, De Sjutseboed, is de trots van de Simpelveldse 
schutters.                                                             Foto: Website schutterij
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EGS-kruis voor Piet 
Huisman uit Slek
SLEK – Op de onlangs gehou-
den feestavond van schutterij 
en trommelkorps St.-Antonius 
Slek ontving Piet Huisman uit 
handen van bondsvoorzitter 
Jo Herffs het gouden kruis van 
verdienste in de ridderorde 
van de Heilige Sebastianus. 
Huisman ontving de onder-
scheiding in verband met 
zijn 60-jarig jubileum en zijn 
verdiensten voor St.-Antonius. 
Piet startte als ��-jarige als 
fluitist. Hij heeft vervolgens 
30 jaar lang de functie van 
tambour-maître vervuld. In 
�963 was hij koning. Thans is 
hij weer fluitist. Voor talloze 
leden, vooral die van het trom-
mel- en fluiterskorps was hij 
altijd een mentor, een steun en 
toeverlaat. Sinds �988 is Piet 
bestuurslid, de laatste zestien 
jaar in de functie van vice-
voorzitter. Hij was medeop-
richter van het veteranenkorps 
van St.-Antonius. In �992, 
toen hij 40 dienstjaren bij 
Philips had voltooid, ontving 
hij een koninklijke onderschei-
ding. In �999 werd hij opge-
nomen in de orde van de Rode 
Leeuw.

  Piet Huisman, hier nog als 
tamboer-majoor, is in de EGS-
orde onderscheiden.

Foto: Fred Vliegen

Koningsvogelschieten 
Venray
VENRAY – Op zondag 6 mei 
2007 streden de schutters 
van schutterij ’t Zandakker 
Gilde St.-Jan uit Venray om de 
koningstitel. Het werd een zeer 
succesvolle dag, onder goede 
weersomstandigheden en met 
een grote opkomst van het 
publiek.
Om 8.�5 uur werd koning 
Sjaak van Rhee aan zijn woon-
huis in Leunen afgehaald. Voor 
‘t eerst liep een acoliet in deze 
tocht, namelijk de �5-jarige 
Glenn Sluyter. Een Hoogmis 
volgde in de Sint Petrus 
Banden Kerk, waarna de schut-
terij voor een koffietafel aan-
schoof. Om �4 uur werd het 
vogelschieten geopend door 
voorzitter Bernie van Lierop. 
De businessclub ‘Kiwanis 
Schieëpersland’ Venray over-
handigde bij monde van Ad 
Swinkels een cheque van € 
2.500,- ter voorbereiding op 
het bondsfeest 2008. Sjaak van 
Rhee, die de Venrayse schut-
terij in het afgelopen jaar bij 
tal van gelegenheden fraai en 
goed heeft vertegenwoordigd, 
werd door deken Smeets en 
wethouder Van den Broeck 
van het zilver ontdaan.
Aan de strijd om de erekoning 
namen 44 personen deel. Na 
�38 schoten liet Jan Zanders 
(lid van de politieke partij 
Lokaal Aktief, die in zes jaar 
tijd vier koningen leverde) de 

vogel neerstorten. De konings-
vogel werd na �44 schoten 
neergehaald door Henk de 
Klein. Hij is 3� jaar lid van 
de Venrayse schutterij. Zijn 
droom om ooit koning te wor-
den was eindelijk uitgekomen. 
Henk wordt door zijn vrouw, 
Ria de Klein-Peters, als konin-
gin vergezeld. Hoogtepunten 
in hun koningsjaar zijn het 
bondskoningschieten (�3 
mei l.l.) en het eeuwfeest van 
schuttersbond ‘Juliana’ van �8-
20 april 2008.
Na de installatie van de 
koningen Jan Zanders en 
Henk de Klein vierde schut-
terij ’t Zandakker Gilde Sint 
Jan uit Venray een schitterend 
koningsvogelschieten. 

  Bernie van Lierop

Koning, lintje en 
bevorderingen bij  
St.-Rosa Sittard
 SITTARD - Het laatste week-
end van april staat traditioneel 
in het teken van het jaarlijkse 
koningsvogelschieten. Het 
startte op vrijdag, bij de uit-
reiking van de koninklijke 
onderscheidingen. Een van 
de twintig lintjes in Sittard-
Geleen ging naar Wil Pastwa, 
oprichter, oud-voorzitter en 
commandant van stadsschut-
terij St.-Rosa. Een zichtbaar 
blij verraste Pastwa kreeg in 
de Sittardse schouwburg de 
medaille op zijn uniform 

opgespeld door burgemeester 
Sjraar Cox; voor echtgenote 
Leny was er een bloemetje. Een 
aantal geüniformeerde leden 
van Sint Rosa onder leiding 
van de kersverse voorzitter 
Fred den Rooijen was aanwe-
zig om de nieuwe lintjesdrager 
te feliciteren. 

Zondag 29 april was de dag 
van het koningsvogelschieten. 
Onder een heerlijke voor-
jaarszon kwamen schutters, 
genodigden, fanfare St.-Jan 
Leijenbroek en vele belang-
stellenden bijeen om te zien 
wie koning 2007 zou wor-
den. Maar vooraleer de buks 
geschouderd werd, vonden 
nog een paar plichtplegingen 
plaats. Burgemeester Cox was 
aanwezig om onze �e luitenant 
Zef Kruitz de medaille om te 
hangen, die hoort bij het ere-
lidmaatschap van de schutterij. 
Voor echtgenote Marjo was er 
een bloemetje. Vanwege zijn 
gezondheid heeft Zef nood-
gedwongen moeten besluiten 
niet meer actief mee te doen 
in optochten en andere optre-
dens van Sint Rosa, maar hij 
zal waar mogelijk zijn steentje 
blijven bijdragen. 
Vervolgens had de schutterij 
een bevordering in petto, en 
wel voor Ger Schaeken. Deze 
allrounder is naast lid van de 
drumband ook lid van het 
exercitiepeloton, buksmees-
ter, verantwoordelijk voor de 
kogelvanger en webmaster. 
Uit handen van burgemeester 
Cox kreeg een verbaasde Ger 
de rangonderscheidingstekens 
van sergeant. 
 
Hierna was ‘t de beurt aan 
de schutters. De vogelplaat 
in de kogelvanger hield lang 
stand, maar bij het �4�e 
schot viel de vogel. Koning 
2007 werd vaandrig Thimo 
Zegers, voor hem inmiddels 
de vierde titel, na �992, �998 
en �999. Hij zal zich ook dit 
jaar weer laten vergezellen 
door zijn echtgenote Marlies. 
Burgerkoning(in) 2007 werd   Het koningspaar 2007 Henk en Ria de Klein-Peters.
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na een lange en spannende 
strijd tussen 36 deelnemers 
en na 204 schoten dhr. Wil 
Krekels, sympathisant van 
onze schutterij en gemeente-
raadslid namens de Stadspartij 
in Sittard-Geleen. Bij de drie-
tallen was de hoofdprijs voor 
het team van de Stichting 
Behoud Kolleberg. 
De nieuwe koningen werden 
door voorzitter Fred den 

Rooijen voorzien van hun 
waardigheden. Stadsschutterij 
Sint Rosa heeft weer een repre-
sentatief koningspaar in haar 
midden, dat zich op de schut-
tersfeesten van zijn beste kant 
zal laten zien.

  Het bestuur van de 
Sjtadssjötterie Sint Rosa 
Sittard

 

350 Jaar St.-
Sebastianus Mechelen
MECHELEN - Schutterij St.-
Sebastianus Mechelen viert 
in september het 350-jarig 
jubileum. Op vrijdag 2� sep-

tember is er een H. Mis met 
inzegening van de nieuwe 
uniformen, vaandel en instru-
menten. Na afloop receptie op 
de schuttersweide. Zaterdag 
22 september is er een 

Streetparade gepland 
in combinatie met 
het gemeentelijk 
drumbandtoernooi 
en aansluitend een 
feestavond met 
het orkest Tonka. 
Zondag 23 septem-
ber organiseert de 
jubilerende schutterij 
een vrij schutters-
feest met schutterijen 
uit Nederland, België 
en Duitsland. Er is 
dan schieten met 
negentallen, een 
optocht, het defilé 
wordt afgenomen 
door de Vrienden 

van Sebastianus, er zijn 
muziekwedstrijden en inkom.

De Mechelse  
schutterij St.-Sebastianus viert 
haar 350-jarig bestaan in het weekend 
van 21 tot en met 23 september. Foto: Fred Vliegen

  De zilveren koningsvogel, die 
al heel wat Mechelse koningen 
getooid heeft.  Foto: Fred Vliegen
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Beschermheer voor St.-Sebastianus Heel
HEEL - Op vrijdag 12 
januari heeft de Heelse 
schutterij haar jaarlijkse 
Sebastianusfeest gevierd. 

Dit is een week eerder dan 
normaal gebruikelijk, maar 
door omstandigheden moes-
ten wij van de verjaardag van 
onze patroonheilige afwijken. 
Zoals gebruikelijk begon de 
feestavond met een Heilige 
mis in onze geheel vernieuwde 
parochiekerk. Na afloop van 
deze mis werd de feestavond 
voortgezet in clublokaal ‘Biej 
Wil en Vief ’. De feestavond 
stond dit jaar in het teken van 
het installeren van een nieuwe 
beschermheer voor de schutte-
rij. Het bestuur is erin geslaagd 
om, na een periode van zeven 
jaar zonder beschermheer, een 
persoon te vinden die graag 
bereid is om het bescherm-
heerschap op zich te nemen.
De persoon die de nieuwe 
beschermheer van schutterij 
St.-Sebastianus Heel is gewor-
den, is dhr. Henk Bloem uit 
Panheel. De installatie vond 
plaats in ons clublokaal waar-
bij Henk mocht plaatsnemen 
op het verenigingsvaandel 
en hierbij de eed behorende 

bij het beschermheerschap 
afleggen. Vervolgens dronk 
Henk uit de beker en werd 
hem de zilveren plaat van 
beschermheer door onze 
voorzitter Huub Stoop omge-
hangen. Hiermee werd Henk 
officieel beschermheer van 
St.-Sebastianus Heel. Henk 
is een persoon die de schut-
terij al vele jaren een warm 
hart toedraagt en dit ook laat 
blijken door zijn aanwezig-

heid op het schietterrein en 
zijn belangeloze hulp als hier 
om gevraagd wordt. Tevens is 
Henk lid van de club van 50; 
dit is een club die de schutterij 
middels donaties in materiële 
zin steunt. Ook zijn echtgenote 
Peggy ondersteunt de vereni-
ging van harte, dit blijkt wel 
uit het feit dat zij al vele jaren 
bestuurslid is van de club van 
50. Schutterij St.-Sebastianus 
is zeer vereerd om een persoon 

als Henk Bloem als bescherm-
heer in haar midden te heb-
ben. Wij bedanken Henk en 
Peggy Bloem dan ook voor het 
in ons gestelde vertrouwen en 
wensen Henk veel succes en 
wijsheid toe bij het invullen 
van het beschermheerschap. 
Vervolgens werd onder het 
genot van een hapje en uiter-
aard een drankje de feestavond 
gezellig voortgezet.

Koningsvogelschieten Heel
HEEL - Op zondag 29 
april j.l. heeft  schutterij 
St.-Sebastianus Heel 
het jaarlijks konings-
vogelschieten gehouden. 

Het oude koningspaar, Huub 
en Ellie Reijnders, werd thuis 
afgehaald, waarna gebruncht 
werd in clublokaal ‘Biej Wil en 
Vief ’. Hierna togen we onder 
muzikale begeleiding van 
drumfanfare Animato naar ons 
schietterrein aan Pannenhof. 

Het koningspaar en de nieuwe 
beschermheer Henk Bloem 
met echtgenote en de voorzit-
ter van de Club van 50, dhr. 
Van Basten-Batenburg, met 
echtgenote mochten plaatsne-
men in twee prachtige koetsen. 
De beschermheer verrichtte de 
opening door het lossen van 
het eerste schot. Zoals gebrui-
kelijk hielden ook drumfanfare 
Animato en de Club van 50 
een schietwedstrijd om de 
beste schutter van hun club te 

bepalen. Bij Animato waren ze 
goed in vorm, want hun plaat 
viel al vrij snel. Jos Mestrom 
bleek de gelukkige. Bij de Club 
van 50 was het Jac Engelen, 
die het winnende schot loste. 
Bij de schutterij viel de beslis-
sing in de vijfde ronde. Het 
was Marloes Hendrix die met 
het �24e schot de vogel naar 
beneden wist te halen en hier-
mee het koningschap 2007 
voor zich opeiste. Marloes 
en Jo Hendrix zullen dit jaar  

het koningspaar van schut-
terij St. Sebastianus vormen 
en wij wensen ze veel succes 
toe bij alle activiteiten van het 
komende schuttersseizoen. 
Na afloop volgde er, zoals 
gebruikelijk, een rondgang 
door het dorp, onder muzikale 
begeleiding van drumfan-
fare Animato met het nieuwe 
koningspaar, beschermheer en 
de winnaar van de Club van 50 
met partner in de koetsen.

  Henk Bloem wordt geïnstalleerd als beschermheer.
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Wij gedenken...
In memoriam: Harry Notermans

Jan Kessels,
ere-bestuurslid van schutterij 
St.-Anna Maasbree, overleden 
op 26 november 2006 op 79-
jarige leeftijd.  

In memoriam Jan Kessels
Na de heroprichting van 
schutterij St.-Anna Maasbree 
in �988 sloot Jan Kessels 
zich  aan bij deze schutterij. 
Jarenlang bekleedde hij een 
bestuursfunctie. Als officier 
nam hij deel aan alle schut-
tersactiviteiten. In �992 hoorde 
hij bij de bouwers van de 
wagen met het kanon. Ook 
onder de schietboom was Jan 
actief. Hij mocht zich een 
maal tot koning kronen. Jan 
was binnen de schutterij de 
man die verantwoordelijk 
was voor het maken van de 
kogels. Jarenlang  was hij in 
zijn kogelmakerij actief en 
leerde hij zijn opvolgers de 
kneepjes van het vak. Vlak 
voor de eeuwwisseling nam hij 
afscheid als bestuurslid, omdat 
hij vond dat de jeugd een kans 
verdiende in het bestuur. Bij 
zijn afscheid als bestuurslid 
werd Jan Kessels benoemd tot 
erebestuurslid.  In 2000 werd 
hij getroffen door een ernstige 
ziekte en zette hij noodge-
dwongen een punt achter 
zijn schuttersactiviteiten. De 
laatste jaren ging het spreken 
hem moeizaam af en de laatste 
maanden van zijn leven kon 
hij alleen nog met zijn han-
den ‘praten’.  De strijd tegen 
deze ernstige ziekte heeft hij 
verloren. Tijdens een plech-
tige uitvaartdienst hebben wij 
afscheid van Jan Kessels geno-
men.

   Schutterij St.-Anna Maasbree

Wim Hendrikx,
lid van St.-Sebastianus Ell. 
Vijftig jaar is Wim lid van de 
schutterij van Ell geweest. Hij 
was een trouw, loyaal lid en 
tevens bestuurslid. Hij vervul-
de bovendien diverse andere 

functies. Hoewel de laatste 
jaren niet geüniformeerd, 
bleef hij de schutterij steunen 
en helpen bij de organisatie 
van schuttersactiviteiten. 
Overleden op 6�-jarige leeftijd 
op 5 februari 2007, uitvaart 
met schutterseer op 9 februari.

In Memoriam: Wim Hendrikx
Op 5 februari j.l. bereikte ons 
het bericht van overlijden van 
Wim Hendrikx na een kort-
durende maar fatale ziekte. 
Hij werd 6� jaar. Hij  was 
getrouwd met Mia, penning-
meester van onze vereniging. 
Tevens had hij twee zonen en 
was hij de trotse opa van ver-
schillende kleinkinderen. Wim 
had in het dagelijks leven een 
stratenmakerbedrijf, gevestigd 
in Ittervoort. Hiermee had hij 
nog vele plannen. Van minder 
werken of rustiger aan doen 
wilde hij niet weten.
Zoals zoveel jeugdigen, nu en 
ook toen, begon Wim als tam-
boer bij de drumband van de 
schutterij in �957. Hierbinnen 

Een echte schutter is van ons heengegaan
de schutterswereld is met zijn lot begaan,
Hij was gewoon een vriend voor het leven
jaren geleden, zomaar aan ons gegeven.

1955 samen begonnen als Tamboer Majoor
steeds bevriend en een luisterend oor,
altijd en overal over alles staan praten
als goede vrienden konden wij dat niet laten.

Door de jaren deden wij ons alles gunnen
als een ander een prijs kreeg voor zijn kunnen,
steeds reikten wij ons de hand
nooit enige jaloezie van onze kant.

Waarom … is een van onze vragen
moeten wij dit zomaar aanvaarden zonder te klagen,
het is de Heer Zijn wil, klagen heeft geen enkele zin.
Onze gedachten zijn nu wel bij vrouw en kinderen, zijn gezin.

Wij hopen dat de Heer zal geven
loon naar werken na dit leven,
dat St.-Paulus en St.-Sebastianus hem zullen leiden
en Harry met de Hemelse Rust zullen verblijden.

Samen hebben wij afscheid van Harry genomen
schitterend dat zo velen …
wel of niet in uniform waren gekomen,
onze wens: … dat zijn echtgenote en kinderen
zonder hem kunnen leven,
dat ons aller Heer hen hiertoe de kracht moge geven.

Frans Stollman

De schrijver is in �955 samen 
met Harry begonnen als tam-
bour-maître. Frans haalde zijn 
eerste medaille op een bonds-
feest in �958 in Epen, waar 
Harry de eerste was om hem 
hiermee op het podium te feli-
citeren. De goede band is al die 
jaren gebleven. Nu Harry er 
niet meer is, kijkt Frans dank-
baar en trots terug op die jaren 
dat zij als goede vrienden door 
het leven gingen. Hun laatste 
gesprek was in Doenrade, ZLF 
2006, waar Harry vertelde 
dat hij genoot van de rust als 
gepensioneerde.

 Harry Notermans, Epen.

  Wim Hendrikx (1945-2007), 
Ell.
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is hij actief geweest tot �968. 
In de periode �995-2000 is hij 
weer bij de drumband geweest, 
toen hij in het belang van de 
vereniging hiervoor gevraagd 
was. Van �990 tot 2000 heeft 
hij in het bestuur van de 
schutterij gezeten. Wim was 
een zeer goede schutter, een 
aantal jaren zelfs achterop in 
het eerste zestal. Tevens is hij 
vele jaren lid van de zestal-
commissie geweest. De laatste 
jaren droeg Wim geen uniform 
meer. De schutterij kon echter 
altijd een beroep op hem doen 
als het ging om de schiet-
bomen te plaatsen voor een 
schuttersfeest of om iets met 
de vrachtwagen te vervoeren. 
In �997 is hij gehuldigd voor 
zijn 40 jarig lidmaatschap van 
de schutterij. Dit jaar zou hij 
op Tweede Paasdag gehuldigd 
worden voor zijn 50-jarig 
lidmaatschap samen met nog 
drie andere jubilarissen. Helaas 
heeft dit niet meer mogen zijn. 
Op 9 februari vond in Ell de 
uitvaart plaats en is hij door 
leden van de schutterij naar 
zijn laatste rustplaats begeleid.

Albert van den Bergh,
lid sinds de oprichting van 
schuttersgilde St.-Rochus 
Stevensweert en oud-koning. 
De vrijgezel verbleef de laatste 
jaren van zijn leven in zorg-
centrum De Egthe te Echt. Hij 
is overleden op 78-jarige leef-
tijd op 7 februari 2007.

  Albert van den Bergh, 
Stevensweert.

In memoriam:  
Albert van den Bergh
Op 7 februari 2007 bereikt ons 
het droevige bericht, dat onze 
gildenbroeder Albert van den 
Bergh toch nog vrij plotse-
ling is overleden. Hoewel zijn 
overlijden niet geheel onver-
wacht komt, is het bericht 
van zijn dood toch een schok 
voor ons gilde. Op zaterdag 
�0 februari 2007 hebben we 
hem met schutterseer op 
zijn laatste reis begeleid. Met 
Albert van den Bergh verliest 
schuttersgilde St.-Rochus 
Stevensweert een van zijn 
gildenbroeders van het eerste 
uur. Toen in �946 een aantal 
mensen in Stevensweert, en 
dan met name in de buurt-
schap ‘Eiland’, besloten weer 
een schutterij op te richten, 
is Albert een van degenen die 
zich in het oprichtingsjaar bij 
de nieuwe vereniging als lid 
aanmeldt. Hoewel hij door een 
vreselijk ongeluk met een gra-
naat een been heeft verloren, 
zet hij zich vanaf het begin vol 
overgave in voor de nieuwe 
vereniging.
Als gevolg van zijn handicap 
kan hij niet met optochten e.d. 
meedoen. Maar dat heeft hem 
nooit ervan weerhouden bij 
alle activiteiten, feesten, enz. 
aanwezig te zijn. Met name het 
schieten is voor hem een van 
de activiteiten waaraan hij wel 
kan meedoen. Een absoluut 
hoogtepunt in zijn 60-jarige 
lidmaatschap is �976. In dat 
jaar weet hij het koningsschie-
ten in zijn voordeel te beslis-
sen en zich daarmee in dat 
jaar tot koning van het gilde 
te kronen. Dat zijn handicap 
ook geen belemmering is voor 
goede schietprestaties bewijst 
hij door het winnen van het 
bekerschieten, een onderlinge 
schietwedstrijd binnen het 
gilde, in �966 en �969.
Ook heeft hij zich vele jaren 
verdienstelijk gemaakt voor 
het gilde door het vervaardi-
gen/vul-len van kogels. Tijdens 
zijn 60-jarig lidmaatschap is 
Albert steeds een voorbeeld. 

Hij toont aan, dat een handi-
cap geen belemmering hoeft te 
zijn om een meer dan verdien-
stelijk verenigingslid te zijn. 
Voor zijn langdurige en trouwe 
inzet ontvangt Albert tal van 
onderscheidingen. Bij zijn 
25-jarig (�97�), zijn 40-jarig 
(�986) en gouden lidmaat-
schap (�996) respectievelijk 
de OLS-onderscheiding in 
zilver, goud en met kroontje. 
Op zondag �7 september 2006 
ontvangt hij als kroon op een 
langdurige schuttersloop-
baan bij gelegenheid van zijn 
diamanten lidmaatschap het 
Erekruis in goud van de EGS. 
Albert, namens schutters-
gilde St.-Rochus Stevensweert 
bedankt voor je schutters-
vriendschap.

   Wil Hendricks 
Secretaris schuttersgilde  
St.-Rochus Stevensweert

Lambertus Joseph 
Rudolf Jean-Baptiste 
Wilderich Gerardus 
Evermarus Maria 
graaf de Marchant et 
d’Ansembourg,
oud-ambassadeur, ridder in 
de Orde van de Nederlandse 
Leeuw, officier in de Orde van 

  Graaf De Marchant et 
d’Ansembourg (1932-2007), 
Amstenrade. Een opname 
tijdens het 75-jarig jubile-
umfeest dat de schuttersbond 
St.-Gerardus in 2006 in het 
Amstenraadse kasteelpark 
vierde.       Foto: Lieske Leunissen

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.

In memoriam: 
L.J.R.J.B.W.G.E.M. (Lambert) 
Graaf de Marchant et 
d’Ansembourg
In Amstenrade waren de 
voorbereidingen voor de car-
navalsoptocht in volle gang, 
toen we op �7 februari ruw 
opgeschrikt werden door het 
plotselinge overlijden van de 
president van ons erebestuur. 
Hij was oud-ambassadeur in 
diverse Europese en Afrikaanse 
landen, ridder in de orde van 
Oranje Nassau en officier in 
de orde van de Nederlandse 
Leeuw.
In �975 was hij meteen 
bereid om de functie van zijn 
zopas overleden vader over 
te nemen; weliswaar met de 
aantekening dat hij de eerste 
jaren minder tijd ter beschik-
king zou hebben als zijn vader. 
Zijn werk als diplomaat ver-
eiste dat hij vaker buiten- als 
in Amstenrade zou wonen. Al 
die tijd werden zijn honneurs 
door zijn moeder waargeno-
men. Ondanks die belemme-
ring was zijn betrokkenheid 
groot en telkens als hij ons wel 
kon vergezellen bleek in de 
gesprekken, dat hij zeer goed 
op de hoogte was van het wel 
en wee van Amstenrade en in 
het bijzonder van onze vereni-
ging.
Na zijn pensionering is zijn 
betrokkenheid alleen maar 
groter geworden. Niet alleen 
de schutterij van Amstenrade 
had zijn aandacht en interesse; 
onlangs heeft schuttersbond 
St.-Gerardus het 75-jarig 
jubileum gevierd, in en rond 
kasteel Amstenrade met zijn 
prachtige park. Samen met zijn 
collega’s van het erebestuur 
was hij bezig met de samen-
stelling van het erebestuur, 
een karwei dat we zonder hem 
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moeten afmaken.
Op 24 februari hebben we met 
schutterseer afscheid van hem 
genomen in een H. Mis en na 
de ‘Last Post’ is hij bijgezet in 
de grafkelder onder de kerk.
Graaf Lambert, bedankt voor 
uw inzet, betrokkenheid en 
gastvrijheid.
Dat u moge rusten in vrede.

   André Meijers 
schutterij St.-Gertrudis 
Amstenrade

Sjef Hellenbrand,
lid van St.-Gregorius de Grote 
Brunssum. Overleden op 55-
jarige leeftijd op 2� februari en 
met schutterseer begraven op 
24 februari.

In memoriam:  
Sjef Hellenbrand
Op 24 februari 2007 nam 
schutterij St.-Gregorius de 
Grote uit Brunssum afscheid 
van haar rode kruisman Sjef 
Hellenbrand. Hij overleed op 
55-jarige leeftijd. De tradities 
en historische waarden van 
de schutterij waren voor Sjef 
in �990 aanleiding om lid te 
worden van de schutterij. Zij 
interesse voor wapens was niet 
de techniek en de ballistische 
waarden maar de uitvoering 
van de oude wapens. Als 
hobby kopieerde hij tal van 
pistolen die hij natuurgetrouw 
namaakte. In de schutterij was 
Sjef een gemotiveerd en con-

  Sjef Hellenbrand, Brunssum.

trolerend lid. Hij waakte graag 
over de activiteiten en meldde 
terstond als er iets uit de tradi-
tie dreigde te raken.
Helaas heeft hij de oneerlijke 
strijd met ‘zijn ziekte’ verloren. 
De laatste maanden heeft hij 
veel aandacht geschonken aan 
zijn boek dat hij als titel mee-
gaf: ‘Waar ben ik mee bezig 
geweest?’ Zijn levensverhaal 
verschijnt binnenkort. Wij 
wensen Patricia en de kinderen 
veel sterkte met het verlies van 
Sjef.

   Karel van Knippenberg 
Voorzitter schutterij  
St.-Gregorius de Grote, 
Brunssum

Pierre (Pie) Snellings,
oud-koning (�958 en �97�) 
van St.-Sebastiaan Schimmert. 
Overleden op 73-jarige leeftijd 
op �4 maart 2007.

Ger Stax,
ere-bestuurslid van St.-Lucia 
Horst, schutbroeder in de 
Edele Eedbroederschap van 
de Souvereine Orde van de 
Rode Leeuw van Limburg 
en de Heilige Sebastianus. 
Een schutter met een groot 
schuttershart, di voor ons een 
onuitwisbare herinnering zal 
nalaten. Overleden te Horst op 
80-jarige leeftijd op �9 maart 
2007.

  Ger Stax, Horst.

In memoriam: Ger Stax
Op maandag �9 maart over-
leed Ger Stax geheel onver-
wacht in zijn slaap in zijn 
eigen vertrouwde huisje aan 
de Venloseweg in Horst. Een 
schutter welke ons na een ver-
enigingsleven van ruim 70 jaar  
heeft moeten loslaten, zijn 
vertrouwde verschijning is niet 
meer, wel in onze vele herin-
neringen die wij nu kostbaar 
zullen koesteren.
Ger Stax, een goudeerlijke 
man, alom geliefd bij zijn vele 
vrienden, de familie Cuppen, 
de jagersvereniging, vrienden-
club De Greekers en natuurlijk 
onze schutterij welke voor hem 
eigenlijk een tweede huwelijk 
was, want Ger was erg begaan 
met het wel en wee van onze 
vereniging. Als penningmees-
ter vervulde Ger zijn taak met 
verve, erg nauwgezet en tijdens 
de vele kascontroleavonden 
(39 jaar) stond Ger erop dat 
ook alles werd gecontroleerd. 
Een lange zit was dan noodza-
kelijk en natuurlijk was hij dan 
weer trots op zijn vele reken-
werk want het klopte altijd 
tot op de laatste cent. Hij was 
ook zuinig met de centen want 
als geen ander wist hij dat je 
een gulden maar een keer kon 
uitgeven.
Maar ook buiten deze bestuur-
staak was Ger letterlijk overal 
bij aanwezig als er gewerkt 
diende te worden en voorzag 
hij ons vaak van goede raad en 
gouden tips. Zelfs na zijn uit-
treden als bestuurslid was hij 
als erebestuurslid nog steeds 
aanwezig bij de vele bestuurs-
vergaderingen. Bedachtzaam 
hoorde hij alles aan om dan 
op het einde nog even zijn 
mening te geven waardoor 
ons standpunt vaak weer werd 
aangepast. Kortom, Ger was 
een boegbeeld en steunpilaar 
met een nauwelijks te evenaren 
niveau.
Talloos zijn de vele ludieke 
ervaringen, die Ger meemaakte 
in zijn lange dagelijkse leven. 
Hij had een erg goed geheugen 
en wilde ons op zijn manier 

graag ook deelgenoot maken 
van zijn belevenissen. Als Ger 
eenmaal op zijn praatstoel 
zat, dan werd er menig lacht-
raantje gehuild. Ja, we zullen 
er even aan moeten wennen, 
onze nestor is niet meer. Maar 
in de wetenschap dat Ger tot 
op het laatste moment erg 
genoot van ons samenzijn 
(denk maar aan de laatste jaar-
vergadering en de feestmiddag 
erna) en de viering van zijn 
welverdiende onderscheiding 
als schutbroeder in de Orde 
van de Rode Leeuw geeft ons 
een goed gevoel van onder-
linge samenhorigheid welke 
we goed dienen te koesteren. 
Ger Stax, onze schuttersvriend, 
het gaat je goed, tezamen met 
je Paulien en alle vrienden en 
schuttersvrienden die je reeds 
zijn voorgegaan.

Leo Vanhommerig,
lid van St.-Sebastianus Eys, 
plotseling overleden op 24 
maart op 6�-jarige leeftijd. De 
uitvaartdienst vond plaats op 
29 maart.

In memoriam Leo 
Vanhommerig
Het voelt alsof Leo van 
ons weggenomen is zonder 
afscheid te kunnen nemen. 
Zo snel is het allemaal gegaan. 
Toch had Leo al eens over zijn 
eigen uitvaart nagedacht. Het 
hoefde voor hem niet met veel 
opsmuk, niet met de schutterij, 
die in vol ornaat aanwezig zou 
zijn met zwart floers aan vaan-

  Leo Vanhommerig  
(1946-2007), Eys.
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del en trom. Het zou beter zijn 
in stilte. Dat tekent Leo, die 
ook binnen onze vereniging 
in stilte aanwezig was, in een-
voud, op de achtergrond. Leo 
zocht gezelligheid, was op zoek 
naar goede sfeer. Daarom sloot 
hij zich in �978 aan bij schut-
terij St.-Sebastianus Eys. Hij 
werd geweerdrager en zou deze 
functie blijven vervullen. Ook 
was hij een fervent schutter, 
lid van een schietvereniging, 
waar hij zelfs kampioenschaps-
titels haalde. In 2003 werd hij 
gehuldigd in verband met zijn 
25-jarig lidmaatschap van de 
schutterij en ontving hij de 
zilveren medaille van de OLS-
federatie.
Maar de immer opgeruimde 
Leo kon niet altijd even actief 
zijn als hij wel zou willen. 
Als gevolg van klachten met 
zijn gezondheid – zijn hart  
speelde hem parten - kon hij 
met teveel zon en warmte het 
uniform niet aan. Dan kon hij 
geen optochten lopen en er 
niet met de schutterij op uit 
trekken. Dat de mensen zijn 
handicap niet zagen, deed hem 
wel eens pijn. Zijn beperkin-
gen waren van buitenaf niet 
zichtbaar, ze kwamen van bin-
nenuit. Hij kende ze en voelde 
ze, hij en zijn gezin moesten 
ermee omgaan. Leo wilde wel 
maar kon niet. Dat het heel 
serieus was, leidt geen twijfel, 
na de diverse hartoperaties die 
Leo gehad heeft en na deze 
plotselinge dood als een dief in 
de nacht.
In meer dan 25 jaar is Leo er 
herhaaldelijk met ons op uit-
getrokken, voor schuttersacti-
viteiten in eigen dorp of elders. 
En dan was gezelligheid troef. 
Want Leo was altijd vrolijk, 
altijd opgewekt, ondanks alle 
probleempjes of mankement-
jes. Een man zonder gebruiks-
aanwijzing, open in geest en 
communicatie. Ook onze 
schuttersvriend, die we mede 
ten grave hebben gedragen. 
Leo, vaarwel!

 Schutterij St.-Sebastianus Eys

Servie Beugels,
lid en generaal van Kon. schut-
terij St.-Lambertus Oirsbeek. 
Hij is overleden op �0 april 
2007 en begraven met schut-
terseer op �4 april.

In Memoriam: Servie Beugels
Op dinsdag �0 april j.l. 
Overleed na een kort maar 
hevig ziekteproces onze 
generaal Servie Beugels in de 
leeftijd van 66 jaar. De naam 
Beugels was en is een begrip 
binnen de Oirsbeekse schut-
terswereld en ver daarbuiten. 
Zijn voorvaderen tot aan de 
betovergrootvader waren lid 
van de Oirsbeekse schutterij. 
Het is dan ook niet vreemd dat 
Servie een echte ‘sjut’ in hart 
en nieren was.
Servie kwam als �2-jarige 
knaap in �952 bij de schutterij 
en werd als tamboer ingedeeld 
bij het trommel- en fluiten-
korps, waarvan hij jaren lang 
een vaste kracht is geweest. 
Tot �976 bleef hij tamboer, 
waarna hij werd opgenomen 
in de rangen van de officie-
ren. Servie genoot een groot 
aanzien binnen de schutterij. 
Als (ex)-timmerman kon het 
bestuur steeds een beroep op 
hem doen voor werkzaamhe-
den tijdens schuttersfeesten en 
andere activiteiten
Op Hemelvaartsdag, 20 mei 
�993, werd hij beëdigd als 
generaal van de schutterij. 
Ook is hij meerdere malen 
onderscheiden door de OLS-
federatie. Op 20 januari 2002   De uitvaart van de Oirsbeekse generaal te Beek.

   Servie Beugels, Oirsbeek. 
Foto: Fred Vliegen
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werd Servie, als waardering 
voor zijn jarenlange staat 
van dienst opgenomen in de 
Edele Eedbroederschap van 
de Soevereine Orde van de 
Rode Leeuw van Limburg en 
de Heilige Sebastianus. In 2002 
verliet hij zijn geliefde geboor-
tedorp Oirsbeek om met zijn 
vrouw Mieke in Beek te gaan 
wonen. Zo waren zij dichter 
bij dochter Moniek, haar man 
Bert en hun enigste kleinzoon 
Ramon. Begin dit jaar sloeg 
helaas het noodlot toe. Bij 
Servie werd een ernstige ziekte 
geconstateerd. Als een echte 
generaal ging hij in de aanval. 
Maar uiteindelijk verloor hij 
de slag op het slagveld. Het 
was een ongelijke strijd die hij 
onmogelijk kon winnen.
Eén van zijn laatste wensen 
was het om te worden begra-
ven als generaal. Deze wens 
getuigt van een echt schut-
tershart. Servie was maar liefst 
55 jaar lid van onze schutterij. 
Op zaterdag �4 april was de 
plechtige uitvaartdienst in 
de St.-Martinuskerk te Beek. 
Hierna werd Servie door zijn 
schuttersvrienden begeleid 
naar zijn laatste rustplaats op 
de begraafplaats De Nieuwe 
Hof te Beek.

Betsy van Eck-Janssen,
lid en marketentster van schut-
terij St.-Urbanus Maasniel, die 
in haar een zeer gewaardeerd 
lid, maar vooral een goede 
gastvrouw in hun eigen ver-
enigingslokaal verliest. Betsy 
van Eck is geheel onverwacht 
overleden op 54-jarige leeftijd 
op �0 april 2007.

Albert Frins,
klaroenblazer en oud-pen-
ningmeester van broederschap 
St.-Sebastianus Klimmen. 
Albert werd in januari van 
dit jaar, tijdens de viering 
van het patroonfeest van Sint 
Sebastianus, nog gehuldigd 
met zijn 25-jarig jubileum. 
Geheel onverwacht is hij in de 
leeftijd van 54 jaar op 2� april 
te Klimmen overleden en op 

donderdag 26 april met schut-
terseer in Klimmen begraven.

Hub Maar,
bieleman van broederschap 
St.-Sebastianus Klimmen. Hub 
is elf jaar lid geweest van de 
broederschap en stond bekend 
om zijn fanatisme en gedre-
venheid. Hij heeft moedig 
geknokt tegen zijn slopende 
ziekte maar heeft deze onge-
lijke strijd op 60-jarige leeftijd 
op woensdag 25 april moeten 
opgeven. Op 28 april werd 
hij met schutterseer naar de 
parochiekerk van Klimmen 
begeleid waarna hij in Heerlen 
is gecremeerd.

Twieë oape plaatsje
Naar aanleiding van het ver-
lies, in een week tijd, van twee 
leden, is een gedicht gemaakt 
ter nagedachtenis aan klaroen-
blazer en oud-penningmeester 
Albert Frins en aan bieleman 
Hub Maar.

   Albert Frins, Klimmen. 
Foto: Lieske Leunissen

   Hub Maar, Klimmen. 
Foto: Lieske Leunissen

Twieë oape plaatsje in de sjötterie,
d’r Albert en d’r Hub zint neet mieë doa.
D’r tied van ‘t sáme oettrekke
is helaas vuergood gedoa. 

‘Woeërom zeet d’r motte goan?’ vroag ich mich helop aaf
terwiel ich treurig vuer ‘t kruuts sjtoan.
Ich sjteak ein kearske vuer uch aan
en besef dat veer vanaaf noe zonger uch wieër motte goan. 

Sjöt in hart en neere is wat deer altied zeet geweas
en onvergeatelik ‘t plezeer dat ver same mogte beleave.
Ein begreffenis mit sjöttersieër
is ‘t letste wat veer uch nog kinne geave. 

Uch te moage kinne woar ein vuurrech
woe veer tot in lengte van daag aan truuk zulle dinke.
Vuer uere trouw aan de kirk, ‘t dörp en de troeën
zal Ooze Leeve Hieër uch zeker ein pleksjke in d’r Hieëmel sjinke...
 
Wiel Leunissen

Joseph Vranken,
geboren op �7 augustus �930 
en van ons heen gegaan op 22 
maart 2007. Hij was lid van 
de vereniging St.-Monhulphus 
en St.-Gondhulphus � 
Maasmechelen van bij de 
heroprichting in �956. 
Voorzitter van �974 tot 2000, 
daarna bevorderd tot generaal. 
Winnaar van het persoonlijk 
kampioenschap der beide 
Limburgen. Grootste tro-
fee was de overwinning van 
het OLS �983. Officier in de 
Orde Van De Rode Leeuw. 
Ondervoorzitter van de Bond 
de Maasvallei.
 
   Vranken Marc, secretaris

John Janssen,
lid en officier van schutterij 
HH. Marcellinus en Petrus 
Geleen.
Op maandag 7 mei 2007 j.l. 
is ons zeer gewaardeerde lid 
John Janssen  van ons heenge-
gaan. John Janssen was bijna 
47 jaar (vanaf zijn geboorte)  
lid van onze schutterij HH. 
Marcellinus en Petrus Geleen. 
Hij was in �98� en in �985 
koning van onze schutterij. 
Ook was hij jaren, met veel 
inzet, secretaris. In 2004 is hij 
bevorderd tot officier, in de 
rang van 2e luitenant. John 
Janssen is met schutterseer 
begeleid naar zijn laatste rust-
plaats.

  Joseph Vranken (1930-2007), 
Maasmechelen. Foto: Fred Vliegen  John Janssen, Geleen.
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Inhoudsopgave
Het bondsbestuur wil graag uw 
aandacht reeds vestigen op de 
organisatie van het ‘Eeuwfeest 
van de Schuttersbond Juliana’, 
op vrijdag �8, zaterdag �9 
en zondag 20 april 2008. Dit 
wordt georganiseerd door de 

Bussen Schutten Neer. Op 
de zondag is er een groots 
verbroederingsfeest, waar u – 
hopelijk in groten getale – aan 
deel kunt nemen. Binnenkort 
zullen alle verenigingen een 
uitnodiging ontvangen. 

Koningen

- Eloy Crijnen St.-Sebastianus Eys
- Albert Ramaekers HH. Johannes & Clemens Merkelbeek
- Manuel Hendriks St.-Nicolaas Meijel
- Giel Blom St.-Maternus Wijlre
- John Melssen St.-Eligius & Juliana Schinveld
- Raymond Vanderheijden St.-Sebastianus Mechelen
- Roy Ubachs St.-Gertrudis Amstenrade
- Jos Franssen HH. Marcellinus & Petrus Geleen
- Paul Deguelle St.-George Simpelveld
- Marco van Vlodrop St.-Michaël Ool

In het volgende nummer:

Prijzenzilver OLS
Bij het OLS worden 
veel zilveren schildjes 
als prijs uitgereikt. De 
laatste jaren waren er 
diverse problemen met 
het zilver. Wat er zoal 
mis was met het prij-
zenzilver leest u in het 
volgende nummer.

OLS 
prijsschildjes.






