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Bij de voorpagina: 
Tijdens het jubileumschuttersfeest van de honderdjarige 
schuttersbond Juliana werd de inspectie te Neer uitgevoerd 
door onder meer Ria Oomen (SAS/OLS), burgemeester 
Verhoeven (gemeente Leudal), beschermheer Ger Koopmans 
en voorzitter Louis Litjens van de bond Juliana.
Foto: Fred Vliegen

 

In maart was het nog feest in het LSM, waar de miniatuur-
schutterij van Schimmert werd gepresenteerd, waarbij de 
Schimmertse delegatie trots poseert.
Foto’s: Luc Wolters

 

Op �0 april woedde er brand in het LSM, een deel van de col-
lectie werd verwoest, de rest al dan niet beschadigd.

Alles van waarde is weerloos, stelde de schilder en dichter Lucebert. En dat hebben we aan den lijve 
gemerkt toen een malloot in Steyl een deel van het klooster en daarmee het Schutterij Museum in 
de fik zette. Als conservator heeft Luc Wolters er nog steeds buikpijn van. Na jaren van opbouw, 
kan hij met de Tegeliers opnieuw beginnen. We wensen hen sterkte en succes.

De redactieraad heeft ondertussen de eerste voorzichtige stappen gezet om het schutterstijdschrift 
te hervormen. Belangrijkste aanpassing is dat we er vanaf nu een website bij hebben: 
www.schutterstijdschrift.com. Hier gaat u nieuwtjes vinden, evenals die oude edities, die we digi-
taal ter beschikking hebben. Tevens heeft onze webmaster André Meijer zijn onvolprezen index van 
onderwerpen die in alle edities van het tijdschrift staan op de site geplaatst. 

Omdat we voor deze editie door het ruime aanbod van met name persoonlijke prestaties en 
wetenswaardigheden weer moesten woekeren met de beschikbare ruimte, hebben we niet alleen 
vier pagina’s extra gedrukt, maar zijn enkele artikelen in het tijdschrift samengevat weergegeven. U 
leest de volledige tekst op de nieuwe website. 

Last but nog least werd tijdens de redactieraad duidelijk dat André Meijer niet alleen verstand 
van computers heeft, maar veel meer nog van muziek. Sinds jaar en dag tromt en blaast hij in 
Amstenrade zijn partij mee. Tevens jureert hij de jonge solisten op de feesten. En over die jurering 
heeft André een uitgesproken mening, die hij met ons deelt in de rubriek de mening van… Hij 
kan er zelfs van in vuur en vlam door raken, maar dan in de meest positieve zin van het woord. 
Op de site is een forum ingericht waarop u uw mening aangaande de jurering in het bijzonder en 
de positie van de drum- en klaroenkorpsen binnen ons Limburgse schutterswezen in het algemeen 
kunt weergeven. Schroom niet om alle schutters en schuttersvrienden te melden wat u ervan vindt. 
Misschien put deze of gene bestuurder er motivatie uit om waar mogelijk verbeteringen in het 
reglement voor te stellen.
Ik wens u veel leesplezier toe en wellicht tot ziens op 6 juli a.s. Want dan is het Limburgse 
Schutterstijdschrift na een onderbreking van enkele jaren weer als vanouds present met een stand 
op het OLS in Opoeteren. 

   Jos Gerits,  
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.



Limburgs Schutterstijdschrift 79 Juni 20082

Het keuren van zilver: historie van de waarborg
   door Frederic Lebouille

ZILVER - De kleine merkjes op gouden en zilveren 
voorwerpen hebben een lange geschiedenis. In een grijs 
verleden zijn ze geïntroduceerd ter bescherming van 
de consument, de handel en de staat. In goede tijden 
kon het verdiende goud en zilvergeld direct tot sierlijke 
voorwerpen vermaakt worden, om het zowel nuttig als 
esthetisch te gebruiken Maar het bleef ook een spaarpot 
voor jaren van tegenspoed. Wanneer er weer geld nodig 
was, dan gingen de voorwerpen naar de munt om er 
weer geld van te laten maken. De consument moest 
daarom beschermd worden tegen bedriegers die goud 
en zilver van te laag allooi ofwel gehalte leverden, dat 
wil zeggen goud of zilver vermengd met teveel koper. 
Bovendien bestaan er allerlei trucs om een voorwerp op 
verborgen wijze met onedel materiaal te verzwaren.

Hoeveelheid 
edelmetaal
In het verleden werd de 
waarde van een edelmeta-
len voorwerp hoofdzakelijk 
bepaald door de hoeveelheid 
edelmetaal dat het bevat. Het 
maakloon, vroeger ‘fatsoen’ 
genaamd, telde nauwelijks 
mee.
De stedelijke zilversmidgil-
den wilden zich beschermen 
tegen import van buitenaf en 
tegen onterechte schadeclaims 
over voorwerpen van laag 
allooi die zij niet zelf genaakt 
hadden. Omdat het vroeger 
meestal wel toegestaan was 

gouden en zilveren voorwer-
pen te laten smelten en van 
het metaal goud- en zilvergeld 
te laten slaan, eiste de staat in 
de begintijd ter bescherming 
van haar muntgehalte dat 
edelmetalen voorwerpen van 
hetzelfde of een hoger allooi 
moesten zijn.

Franse lelie en Engelse 
leeuw
Reeds in �238 bepaalde koning 
Hendrik III van Engeland dat 
niemand goud mocht maken 
dat minder waard was dan 
�00 shilling per mark gewicht 
en evenmin zilver van lager 
gehalte dan het zilvergeld. 
Zolang echter edelmetalen 
voorwerpen ongemerkt bleven, 

konden de overtreders nauwe-
lijks opgespoord worden. Het 
allereerste gildekeurmerk, de 
Franse lelie, werd in �272 te 
Parijs verplicht gesteld. Drie 
jaar nadien bepaalde de Franse 
koning Filips III de Stoute 
dat alle edelsmeden op groot 
zilverwerk een eigen teken, het 
meesterteken, moesten slaan 
(�275). In Engeland stelde 
koning Edward I ‘langbeen’ 
in �300  de keurplicht van 
groot zilverwerk vast. Werd 
het goedgekeurd, dan werd er 
een leeuwenkop in geslagen, 
dat nu nog het merkteken van 
het Engelse waarborgkantoor 
‘Worshipful Company of 
Goldsmiths’ in Londen wordt 
is.

Met jaarletter is 
de keurmeester te 
achterhalen
In de lage landen dateert 
de oudste vermelding van 
keurtekens uit Namen (circa 

�290). De belangrijke stad 
Gent vaardigde in �338 een 
ordonnantie op de keuring uit, 
gevolgd door de bisschopsstad 
Utrecht (�382), Maastricht 
(�438), ’s-Hertogenbosch 
(�445), Middelburg (�455) 
en Amsterdam (�469). Deze 
Amsterdamse ordonnantie 
schrijft niet alleen meesterte-
ken en stadsteken voor, maar 
ook nog een derde teken ‘in 
wat jair’ het gemaakt is. Dit is 
het eerste voorschrift in ons 
land, dat jaarletters noemt. 
Want met stads- en mees-
terteken kon enkel nagegaan 
worden waar en door wie een 
voorwerp gemaakt was, terwijl 
door de jaarletter nu ook de 
controlerende keurmeester 
gevonden en zonodig aange-
klaagd kon worden. De jaarlet-
ter was toen feitelijk nog een 
keurmeesterteken.

Nationaal niveau
Het eerste min of meer nati-
onale waarborgplakkaat werd 
in �489 door Maximiliaan 
van Oostenrijk uitgevaardigd. 
Naarmate de Bourgondiërs / 
Habsburgers hun gebied uit-
breidden werden hun plakka-
ten in de gehele Nederlanden 
van toepassing, met uitzon-
dering van het prinsbisdom 
Luik. Navolgende heersers 
vaardigden dikwijls soortge-
lijke verordeningen uit, vooral 
als de controle op de gehalten 
van munten en voorwerpen 
uit de hand was gelopen. 

g  De Engelse koning Hendrik III 
van Engeland was in 1238 de 
eerste monarch die bepalingen 
omtrent het gehalte van zilver 
en goudwerk uitvaardigde.

  

g  De Franse koning Filips III 
de Stoute stelde in 1275 voor 
het eerst het meesterteken 
verplicht.

g  De Franse lelie vormt het allereerste gildekeurmerk (Parijs 1272). 
  

g  In Engeland werd sinds 1300 
met de leeuwenkop goedge-
keurd.
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Hoewel noordelijke en zuide-
lijke Nederlanden gescheiden 
wegen gingen, bleven stadste-
kens, meestertekens en jaarlet-
ters onveranderd in gebruik.

De Fransen
In �794 vielen de Fransen bin-
nen, die de Bataafse Republiek 
als vazalstaat instelden. Om de 
oorlog te kunnen financieren 
moest op veel plaatsen het 
goud en zilver, met uitzon-
dering van horloges, lijfsie-
raden en tot op zeker hoogte 
tafelgerei, worden ingeleverd. 
In ruil hiervoor kregen de 
mensen staatsobligaties die 
al gauw vrijwel waardeloos 
werden. In �798 werden de 
gilden afgeschaft, alleen de 
zilversmidgilden, zodat het 
waarborgsysteem niet zou 
instorten. Koning Lodewijk 
Napoleon vaardigde in �807 
een nationale waarborgwet uit, 
waarbij de keurtekens gewij-
zigd werden terwijl de gehalten 
ongeveer gelijk bleven. Tevens 
werd de waarborgbelasting 
ingevoerd. Na de annexatie 
door het Franse keizerrijk 
werd de Franse wetgeving hier 
ingevoerd. Rond �800 kwamen 
er al waarborgkantoren in 
Maastricht en Roermond, in 
de jaren �8��-�8�2 in twaalf 
andere grote Nederlandse ste-
den.

Nederland en België
Deze kantoren en de Franse 
waarborgwetgeving wer-
den overgenomen door het 
Koninkrijk Nederland, alleen 
de keurtekens werden ver-
anderd van Franse haantjes 
naar Nederlandse leeuwen, 
de jaarletters kwamen terug, 
en de gehalten werden weer 
teruggebracht op ‘den ouden 
hollandschen voet’. Ondanks 
het feit dat noord- en zuid-
Nederland tot �830 een een-
heid vormden, werden er 
verschillende merken gehan-
teerd. Na de afscheiding van 
België voerde koning Leopold 
I eigen Belgische keurmer-
ken in (�832). Maastricht 
bleef Nederlands en bleef de 
Nederlandse zuidelijke tekens 
gebruiken, Roermond, dat 
Belgisch werd, stapte hierom 
over op de Belgische keur-
tekens. Pas in �842 werden 
de zuidelijke Nederlandse 
keurmerken afgeschaft en ver-
vangen door de noordelijke 
tekens, hetgeen consequen-
ties had voor de merktekens 
van de waarborgkantoren 
Maastricht en Roermond. In 
�853 verving Nederland de 
Franse waarborgwet door een 
eigen wet, hoewel dit geen 
ingrijpende wijzigingen tot 
gevolg had.

Richting Benelux
Hierna bleek er behoefte aan 
merken, die met een cijfer 
het gewicht aanduidden. Die 
diende om tegen te gaan dat 
na de keuring van zilverwerken 
er materiaal van slecht gehalte 
aan toegevoegd werd (�865). 
In België werd rond deze tijd 

de keuring evenwel niet meer 
verplicht gesteld. Gevolg hier-
van was dat wegens gebrek 
aan werk tot �900 het ene na 
het andere waarborgkantoor 
werd gesloten. In Brussel 
bevindt zich in de Koninklijke 
Munt het enige Belgische 
waarborgkantoor. Aan de 
door de Fransen ingestelde 
waarborgbelasting en de belas-
tingmerken kwam pas met 
het Benelux-verdrag (�953) 
een einde. Ze waren vooral 
de buitenlandse fabrikanten 
een doorn in het oog, omdat 
ze protectionistisch werkten. 
Sindsdien deden de interna-
tionale standaarden opgeld. 
Inmiddels worden ook kleine 
voorwerpen gekeurd alsmede 
werken ‘in voltooide staat’.

Geprivatiseerde 
kantoren
Met de waarborgwet van �986 
werd de Nederlandse waarborg 
geprivatiseerd: het toezicht van 
het Ministerie van Financiën 
en ‘s Rijks Munt werd overge-
dragen aan het Ministerie van 
Economische Zaken. In �988 
werden alle keur en stem-
pelactiviteiten geconcentreerd 
bij WaarborgHolland in de 
stad Gouda, welke stad reeds 
uitdrukkelijk werd genoemd 
in het plakkaat van �489. In 
2002 startte het tweede private 
waarborgkantoor te Joure 
onder de naam Edelmetaal 
Waarborg Nederland. Beide 
zijn bevoegde kantoren om 
edelmetalen voorwerpen te 
controleren. Vervolgens is 
Verispect B.V. in Delft belast 
met het toezicht op de nale-
ving van de Waarborgwet.

Keurtekens
Het keurteken garandeert het 

gehalte aan edelmetaal van 
het nieuwe voorwerp tezamen 
met het verantwoordelijk-
heidsteken (‘klein keur’): het 
verantwoordelijkheidsteken is 
een teken van de verantwoor-
delijke werkmeester/importeur 
die het voorwerp vervaardigt 
of importeert. Op grote voor-
werpen komen het keurteken 
en het verantwoordelijkheids-
teken samen met het kantoor-
aanduidend teken en een jaar-
letter op de voorwerpen voor 
(‘groot keur’). Bij gebruikte 
voorwerpen wordt alleen het 
keurteken aangebracht.

Kantooraanduidende 
tekens
Het teken dat het keurende 
waarborgkantoor aanduidt 
heeft voor zilver als symbool 

g  Met een vork-achtige stempel 
wordt het keurteken aange-
bracht.

g  Het muntgeld is eeuwenlang 
van goud en zilver geweest. 
Siervoorwerpen van edelme-
taal, vertegenwoordigden dus 
een directe geldwaarde. Een 
strenge keuring zorgde voor 
onderlinge ‘inwisselbaarheid’, 
bijvoorbeeld door omsmelten.

  

g  Voorbeeld van een ‘groot keur’, 
bestaande uit vier tekens, 
v.l.n.r.: 1. Verantwoordelijk-
heidsteken, 2. Keurteken,  
3. Kantooraanduidend teken, 
4. Jaarletter.

 
f  Het ‘groot 

keur’ nader 
toegelicht, van 
boven naar 
onder: 
1. Verantwoord
elijkheidsteken, 
dat de verant-
woordelijke 
werkmeester 
aanduidt 
2. Keurteken, 
geeft het gehal-
te edelmetaal 
aan 

3. Kantooraanduidend teken, 
toont bij welk waarborgkan-
toor het voorwerp is gekeurd 
4. Jaarletter, laat zien in welk 
jaar het voorwerp is gekeurd.
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de Minervakop (voor goud is 
het een leeuwenkop). In dit 
symbool is een letter verwerkt, 
die staat voor het kantoor, 
dat het gehalteonderzoek en 
de stempeling heeft verricht. 
In Limburg waren voor �988 
de kantoren Maastricht (met 
letter ‘N’) en Roermond (let-
ter ‘O’) actief. Sinds �988 zijn 
landelijk enkel nog kantoren te 
Gouda (‘R’) en sinds 2002 ook 
Joure (‘J’).

Jaarletters
De jaarletter geeft aan in welk 
jaar het voorwerp is gekeurd 
(niet waarin het voorwerp is 
gemaakt!). Voor de jaarlet-
ter worden telkens 25 letter 
van het alfabet gebruikt. De 
vormgeving van de letters 
is in elke serie anders. In de 
jaren waarin de kroning van 
een staatshoofd heeft plaats-
gevonden (�948 en �980) is 
op de jaarletter een kroontje 
geplaatst.

g  De keurtekens, die op zil-
ver gebruikt worden om het 
gehalte aan edelmetaal weer 
te geven.

 

g  De kantoortekens, tegenwoor-
dig slechts Gouda (‘R’) of 
Joure (‘J’).

  

e 
De jaarletters (1814-2009), 

waarmee het jaar wordt aanduid, 
waarin het voorwerp gekeurd is.

 

BUITEN GEWOON Limburgs Symfonie Orkest 
Het 125-jarig Limburgs Symfonie Orkest (LSO) 
trakteert alle inwoners van Limburg op vijf 
buitenconcerten in Limburgse sfeer, gewoon en toch 
bijzonder. Concerten niet alleen vóór, maar ook dóór 
en mét Limburgers. Het LSO presenteert een muzikaal 
programma voor jong en oud. Leuke en vooral mooie 
muzikale momenten met prachtige melodieën door 
bekende Limburgse artiesten en met medewerking van 
enkele schutterijen.

Programma
De lokale harmonieën en/of 
fanfares spelen een voorpro-
gramma. Het LSO opent met 
vrije interpretaties op traditi-
onele liedjes als ‘Wie ich nog 
‘n jungske woar’ en ‘Loeënde 
klokke’. Hierna zingt bariton 
John Bröcheler het nostalgi-
sche ‘Wie sjoën ôs Limburg 
is’. Dan komen enkele aria’s 
uit klassieke opera’s als ‘die 
Walküre’ en ‘Don Giovanni’ 
aan bod en speelt het LSO het 

bravourestuk, de Ouverture 
uit ‘Russlan and Ludmilla’. 
Vervolgens zingen solisten 
uit het lichtere genre, Frans 
Pollux, Jack Vinders en Nancy 
Deusings, diverse nummers 
met orkestbegeleiding. Hierna 
voor de jeugd een samenspel 
tussen trance-DJ Ron van den 
Beuken en het symfonieor-
kest met veel ritme, slagwerk 
en koperblazers. Afsluitend 
een hommage aan de intens 
romantische, vrolijke en volkse 

Jacques Brel, wiens chansons 
in lokaal dialect gezongen 
worden. Hierna een grandi-
oos slotakkoord, waarbij het 
LSO, in samenwerking met 
lokale muziekgezelschappen de 
majestueuze ‘Ouverture �8�2’ 
van Tsjaikovski speelt, waarbij 
de veldslag met de troepen van 
Napoleon uitgebeeld wordt 
door de schutterijen.

Deelnemers
Op diverse locaties, waarop de 
muzikale uitvoeringen plaats-
vinden, nemen behalve het 
LSO en solisten van naam ook 
diverse harmonieën en schut-
terijen deel.
Valkenburg (27 juni): de schut-
terijen St.-Martinus Houthem, 
St.-Mauritius Strucht, Jonge 
en Oude Nobelen Valkenburg, 

Nachtwachtgilde Berg & 
Terblijt, alsmede de harmonie-
en van Sibbe en Berg & Terblijt 
en de fanfare van Schin op 
Geul
Eijsden (28 juni): schutterij 
St.-Sebastianus Oost-Maarland 
en Kon. Harmonie Sainte 
Cécile Eijsden
Venray (29 juni): schutterij ’t 
Zandakker Gilde Sint-Jan en 
de Kon. Harmonie Venray
Montfort (4 juli): schutterij 
St.-Urbanus en Kon. Fanfare 
Montfort
Arcen en Velden (6 juli): 
Jonggezellen St.-Petrus & 
St.-Paulusgilde Arcen, St.-
Sebastianusgilde Arcen en de 
harmonieën van Arcen, Lomm 
en fanfare Velden.
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Kogelvangers worden verplicht

Vrijstelling geluid in Activiteitenbesluit
MAASTRICHT / DEN HAAG – In 2010 komt er met 
het Activiteitenbesluit nieuwe wet- en regelgeving. 
Beleidsmakers verwachten dat het geluid dat de 
schutters met schieten produceren dan veel minder 
een struikelblok zal vormen, omdat er een landelijke 
vrijstelling geldt, die op gemeentelijk vlak aangescherpt 
kan worden. Met de nieuwe regels in aantocht dienen 
alle vaste schietinstallaties voorzien te worden van een 
kogelvanger.
 
Provinciale Handreiking
De Provincie Limburg heeft 
zich in de afgelopen jaren 
danig ingespannen om het 
schieten mogelijk te blijven 
maken. De daartoe opgestelde 
Handreiking Traditioneel 
Schieten heeft echter de toets 
der kritiek door de Raad van 
State niet kunnen doorstaan. 
In de zaak ‘Schinnen’ oor-
deelde de Raad namelijk dat 
de verleende gemeentelijke 
vergunning op grond van de 
Handreiking niet toereikend. 
Een aanvullend belevingson-
derzoek werd nodig geacht 
om de geluidsoverlast voor 
de buurt in kaart te brengen. 
Hiermee was de provinciale 
aanpak goeddeels terug bij af. 
Het belevingsonderzoek gaat 
evenwel plaatsvinden, ook 
ondanks de nieuwe ontwik-
kelingen.

Motie 
Activiteitenbesluit
Namelijk mede door de 
lobby van de Provincie is in 
de Tweede Kamer een motie 
tot stand gekomen (zie LS 
78, p. 2�), waarmee Minister 
Cramer de schutters vrijstel-
ling verleent voor het geluid 
van het schieten. Concreet is 
besloten – zo meldt een schrij-
ven van gedeputeerde Vrehen 
(Provincie Limburg) – dat 
aparte vergunningen voor het 
traditioneel schieten door de 
schutterij zullen worden ver-
vangen door algemene regels, 

die worden opgenomen in het 
zogeheten Activiteitenbesluit. 
Dit betekent dat schutterijen 
in de toekomst geen milieuver-
gunning meer hoeven aan te 
vragen, maar kunnen volstaan 
met melding ervan te maken 
aan het gemeentebestuur. De 
algemene regels hiervoor zijn 
gebaseerd op de eerdere pro-
vinciale Handreiking. Voor 
het schietgeluid zal in het 
Activiteitenbesluit een algeme-
ne vrijstelling worden gegeven. 
Het gemeentebestuur heeft de 
mogelijkheid dit waar nodig 
in te perken. De Minister ver-
wacht dat deze regelgeving in 
20�0 in werking kan treden.
De kogelvanger verplicht

Door de Provincie Limburg 
is in het kader van de milieu-
wetgeving de ‘best beschikbare 
techniek’ het uitgangspunt. 
Hiervoor is al bij het opstellen 
van de Handreiking Limburgs 
Traditioneel Schieten (2006) 

gekozen voor een overgangs-
periode om te zijner tijd de 
kogelvanger verplicht te stel-
len. Deze voorkomt namelijk 
dat lood in het milieu terecht-
komt en vormt op grond 
daarvan het uitgangspunt voor 
het schieten. Een uitzondering 
betreft vooralsnog het schie-
ten op de vrije lucht met de 
raapverplichting om 90% van 
de kogels terug te zoeken. De 
kogelvanger wordt een ver-
plichting voor de vaste schiet-
inrichting. De schuttersfeesten 
vallen onder het evenementen-
beleid en kennen daarom niet 
de verplichting om kogelvan-
gers te gebruiken.

Concreet
Momenteel is er sprake van 
een status quo, in afwachting 
van het Activiteitenbesluit 
in 20�0 zo laat de Provincie 
Limburg in een toelichting 
weten. Voor schutterijen die 
momenteel in de problemen 
zijn, is het een lastige over-
gangstijd. Bovendien brengt 
de aanvraag van een nieuwe 
vergunning of een wijziging 
daarin het risico met zich mee 
dat deze de toets van de Raad 
van State niet zal doorstaan. 
Even een pas op de plaats dus. 
Dat verandert met het van 
kracht worden van de nieuwe 
wetgeving in 20�0. Deze zal 
namelijk alle schutterijen die 
nog geen kogelvanger heb-
ben tot de aanschaf daar-
van verplichten. Het geluid 
vormt dan geen struikelblok 
meer, omdat hiervoor in het 
Activiteitenbesluit een alge-
mene vrijstellingsbepaling is 
opgenomen. Dat houdt in dat 
de gemeenten zélf lokale regels 
kunnen opstellen of aanscher-
pen. Eerder heeft de Provincie 
de aanschaf van kogelvangers 
gepropageerd door het verle-
nen van een subsidie. Dat dit 
opnieuw gebeurt, is niet waar-
schijnlijk. De Provincie toont 
zich desalniettemin verheugd 
over initiatieven van het OLS 
voor het ontwikkelen van stille 
kogelvangers. De wattenko-
gelvanger, die momenteel bij 
de werkgroep Milieu van het 
OLS in studie is, is hiervan 
een voorbeeld. Deze kun-
nen namelijk een doorbraak 
vormen bij het tegengaan van 
geluidsoverlast bij omwonen-
den.
 
   Luc Wolters

g  Het Tweede Kamerlid Ger Koopmans (l.) lichtte de motie voor de 
Ministeriële vrijstelling van het geluid toe in de OLS-vergadering in 
maart lestleden.

  



Limburgs Schutterstijdschrift 79 Juni 20086

OLS 2008 Opoeteren

Laot ‘UM’ neet verbij-j sjeete
Een jaar, 
het vliegt voorbij
OPOETEREN – Toen de 
Koninklijke schutterij Sint-
Dionysius uit Opoeteren op 
7 juli 2007 het OLS won in 
Nederweert leek het alsof er 
een zee van tijd was om het 
OLS 2008 voor te bereiden. 
Een gans jaar lag immer nog 
voor ons. Nu dat we slechts 
een paar weken van het OLS 
2008 verwijderd zijn, kunnen 
we enkel constateren dat dit 
jaar voorbij gevlogen is en 
dat er nog een heleboel werk 
ligt te wachten.
De organisatie van het OLS 
en de nevenevenementen die 
er de afgelopen jaren bijgeko-
men zijn, maakt dat een gans 
jaar zeker nodig is om een 
evenement als dit te kunnen 
organiseren. 
Het kost al behoorlijk wat 
tijd om de draaiboeken door 
te nemen en vaak zien we, dat 
leden van de verschillende 
werkgroepen wel organisa-
tietalenten hebben maar niet 
genoeg kennis hebben over het 
OLS zelf. Het is dan ook heel 
belangrijk dat mensen de tijd 
en ruimte krijgen om zich in 
te leven in een OLS. 
Niettegenstaande het vele werk 
en de weinig vrije tijd die er 
rest, brengt de organisatie van  

een OLS ook tal van positieve 
elementen met zich mee. De 
ganse dorpsgemeenschap leeft 
mee en de organisatie biedt de 
mogelijkheid om tal van men-
sen beter te leren kennen. Het 
geeft een dorp terug zuurstof.

‘Een sober ouderwets 
gezellig OLS’
Dit zijn de woorden en wen-
sen van federatiepresident Jos 
Michels. De organisatie elk 

jaar meer en meer begroten 
is niet moeilijk maar brengt 
wel het gevaar met zich mee 
dat na verloop van tijd het 
evenement zichzelf kapot 
maakt en niemand nog de 
organisatie aandurft. Als orga-
nisatie sluiten wij ons graag 
aan bij deze woorden, maar 
zijn ook genoodzaakt om aan 
deze wensen te voldoen. De 
verschillende werkgroepen 
werden van dit gegeven op de 
hoogte gebracht en gevraagd 
om in hun budgetten hiermee 
rekening te houden. 
Sponsoring in een regio waar 
geen grote bedrijven aanwezig 
zijn, is niet zo eenvoudig. Je 
moet bijgevolg bij heel veel 
kleine ondernemingen en 
handelszaken aankloppen. Dit 
vraagt heel wat inspanning en 
neemt automatisch heel wat 
meer tijd in beslag. Wij kun-
nen ons in elk geval gelukkig 

prijzen dat het stadsbestuur 
voor �00% achter dit evene-
ment staat en alle mogelijke 
ondersteuning biedt die nodig 
is.

Het OLS 2008 in een 
notendop
Het kinjer OLS (26 juni) 
Dit nevenevenement, dat in 
2008 voor de eerste maal in 
België gehouden wordt, is nog 
steeds in een groeifase en zal 

meer dan waarschijnlijk in de 
toekomst een vast onderdeel 
van het OLS worden. Met �9 
deelnemende scholen (800 
kinderen - 2� schoolschut-
terijen) hebben we in ieder 
geval meer deelnemers dan 
ooit verhoopt. Dit was echter 
niet zo evident. Zelf hebben 
we gelukkig een aantal scho-
len hiervan kunnen overtui-
gen. Onze dank gaat echter 
ook uit naar die schutterijen, 

die zich de moeite gedaan heb-
ben om zelf hun plaatselijke 
school te benaderen. Soms met 
succes en soms ook niet.  Het 
was in ieder geval een welko-
me steun voor de organisatie.
Voor de toekomst zal de fede-
ratie er verder op moeten 
blijven hameren dat de schut-
terijen zelf meer gaan partici-
peren in het Kinjer-OLS, dit 
zowel om het schutterswezen 

in het algemeen en de eigen 
toekomst te vrijwaren, alsook 
om het organisatorisch moge-
lijk te houden. Wij hopen in 
ieder geval naast de begelei-
dende schutterijen nog heel 
wat schutters – en liefst in uni-
form – op deze dag te mogen 
begroeten. Het zal wat meer 
cachet aan het gebeuren geven. 
De inkom is gratis en voor een 
kindvriendelijke consumptie-
prijs van � euro moet je zeker 
niet thuis blijven.

OLS Olympics (28 juni)
De schietwedstrijd voor bedrij-
ven kan in België omwille van 
de nieuwe reglementering op 
de wapenwet niet plaatsvin-
den. Daarom werd gekozen 
voor een soort spel zonder 
grenzen en aansluitende bar-
becue voor bedrijven, vereni-
gingen, families, straten etc. 

De Um-party (4 juli)
Voor de Um-party werd niet 
gekozen voor grote namen, 
maar voor een schappe-
lijke toegangsprijs. Met die 
Batseklatsers, John Coenen 
(Taai Taai) en Festeyn (met ex-

g  Sint-Dionysius in aantocht.
Foto: Fred Vliegen

g  Hier gaat het gebeuren.
 

g OLS-promotie, in Grevenbicht.
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Perron-geluk Stijn Schraepen) 
kozen we voor artiesten die 
een tent in vuur en vlam kun-
nen zetten. De presentatie 
is in handen van DJ Jacky 
Eerdekens. Kaarten kosten in 
de voorverkoop 6 euro en 8 
euro aan de kassa.

De pontificale eucharistievie-
ring (5 juli)
Deze zal plaatsvinden in de 
St.-Dionysiuskerk om �8.30 
uur.

OLS-dag (6 juli)
Net als de vorige organisatoren 
doen ook de vzw OLS 2008 
en al haar medewerkers hun 
best om van de OLS-dag een 
feest te maken waar hopelijk 
iedereen tevreden op zal kun-
nen terugblikken.  Mogelijk 
zal er hier of daar wel iets fout 
lopen, maar als we kunnen 
zorgen voor korte loopafstan-
den, een frisse pint, goed ver-

zorgd eten en gezellige muziek 
in de tenten dan denken we 
dat 90% van de aanwezigen 
wel tevreden zal zijn. Als orga-
nisatie zullen we trachten om 
voor de goede ingrediënten 
te zorgen, het feest zal echter 
door de schutters en toeschou-
wers gemaakt moeten worden.
Kameraadschap, gezelligheid 
en eenvoud staan bij schut-
terij St.-Dionysius hoog in het 
vaandel. Wij hopen dat het 
OLS 2008 ook onder deze noe-
mer geplaatst kan worden.
Mogen wij u adviseren om 
goed getraind naar Opoeteren 
te komen. De optochtroute is 

een kolfje naar de hand van 
St.-Sebastianus Klimmen. De 
aankomst ligt  namelijk boven 
op een berg, weliswaar niet 
van de buiten- maar toch van 
�e categorie. Voor hen die dit 
niet aankunnen, hebben we de 
mogelijkheid voorzien om met 
helikopters het hele gebeuren 
vanuit de lucht te kunnen 
bekijken.

Uitkaveling (12 juli)
De finaledag. Vanzelfsprekend 
hopen wij heel wat schutterij-
en terug te mogen begroeten.
Resten alleen nog de vragen: 
kunnen de Belgen de tradi-

tie van drie jaren op rij in 
stand houden of wordt het 
Nattenhoven boven? Komen 
die van Haelen Um halen?Gaat 
den Um naar Buggenum? Wie 
zal het weten?
U allen een succesvol en gezel-
lig OLS 2008 toegewenst!

  Moors Leon 
Secretaris  
Kon. schutterij St.-Dionysius 
Opoeteren    

  Luwel Martine 
PR-verantwoordelijke 
vzw OLS 2008

Avontuur naar het Kinjer OLS
HOLTUM/BUCHTEN – In 
een uniek samenwerkingsver-
band willen de schutterijen 
van Holtum en Buchten de 
schoolgaande jeugd van 
groep 8 vertrouwd maken 
met het fenomeen schutterij. 
Uiteindelijk doel is deelname 
door deze jeugd aan het Kinjer 
OLS te Opoeteren (B.) op 
donderdag 26 juni a.s. 
Waarom twee schutterijen? 
De jeugd van beide dor-
pen bezoekt namelijk sinds 
enige tijd de basisschool ‘Het 
Avontuur’ te Buchten. Deze 
verleent haar medewerking en 
een werkgroep gevormd uit 
schutterij St.-Martinus en St.-
Joseph heeft een presentatie 
gehouden om de jeugd eens 
van dichtbij te laten kennisma-
ken met dit cultureel erfgoed.
Inmiddels heeft ook het 
uitschieten voor de ere-
titel ‘Sjoalkeuning-’ en 
‘Sjoalkeuningin 2008’ plaats-

gevonden. Uiteindelijk wisten 
Ralf Aarts en Lian Goltstein de 
medeleerlingen af te troeven 
en zo de begeerde titels voor 
zich op te eisen. 
De werkgroep zal de jeugd de 
fijne kneepjes van het schieten 
en ook de exercitie bijbrengen; 
de eerste oefeningen zijn nu 
al veelbelovend! In al hun cre-
ativiteit zullen de jongens en 
meisjes onder schooltijd aan 
hun uitmonstering werken. Je 
moet daarbij denken aan het 
maken van hoofddeksels en 
ook bijvoorbeeld aan  muziek-
instrumenten. 
De diverse onderdelen van de 
te vormen schutterij (vaan-
deldrager, officieren, wapen-
dragers en dergelijke) zijn 
al toebedeeld en er kan dus 
druk geoefend gaan worden. 
Uiteraard zal de te vormen 
schutterij zoveel mogelijk 
overeenkomsten hebben met 
een echte, maar toch ook weer 

nét anders zijn. 
Naar nu bekend is geworden 
hebben zich reeds 2� schut-
terijen uit Nederlands- en 
Belgisch Limburg ingeschreven 
voor dit cultureel evenement 
te Opoeteren. 
Meer informatie op:  
www.schutterijholtum.tk of op 
www.schutterijbuchten.nl.  

Daar vind je reeds nu onder 
meer de fotoverslagen 
van de presentatie en het 
Sjoalkeuningsschieten; 
schutterij ‘Het Avontuur’ veel 
succes op 26 juni a.s.!

g  Sjoalkeuningspaar Ralf Aarts 
en Lian Goltstein van basis-
school ‘Het Avontuur’.

 

g  Enkele beelden van de ontvangst in het provinciehuis.
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Winnaarshoekje Opoeteren in Steyl

Schimmertse miniatuurschutters veroveren vele harten
STEYL – We schrijven zaterdag 8 maart 2008. Opening 
van een nieuw schuttersseizoen, geweren worden uit het 
vet gehaald. Voorbereidingen met als doel deelname aan 
het OLS. Het grensoverschrijdende verbroederingsfeest 
in het schutterswezen der beide Limburgen.

De locatie hiervoor is 
Opoeteren (gemeente 
Maaseik), waar St.-Dionysius 
d.d. 06-07-08 als gastheer fun-
geert. In de presetting hiervan 
vindt op vermelde zaterdag 
in het LSM te Steyl een over-
dracht plaats. St.–Dionysius 
Opoeteren heeft de eer om 
als opvolger van St.-Antonius 
Nederweert het winnaars-
hoekje te updaten. Deze wis-
selexpositie – een initiatief 
van wijlen federatiepresident 
Frans Wolters – moet bijdra-
gen tot het besef, deze traditie 
een breder draagvlak voor de 
toekomst te geven. Mijn rol is 
irrelevant. Als vrijwilliger, zon-
der kennis van zaken, wist Luc 
Wolters mij te motiveren voor 
het verslag.

St.-Dionysius
Dinsdag 4 maart legden drie 
dames uit naam van St.-
Antonius uit Nederweert hun 
attributen ad acta. Vrijdag 
7 maart kweet een delegatie 
uit Opoeteren zich van haar 
taak en voorzag het win-
naarshoekje van nieuwe glans 

met opvallende items als een 
foto waar men poseert voor 
‘De Sjöttekamer’. Tevens een 
T-shirt met ludieke tekst van 
het winnaarsliedje, waar onder 
het motto ‘Viva Opotere’ de 
volgende kreet ontluikt: ‘Det 
we ter bie zeen is prima, we 
drinke noch e pilske e piepke 
of ene sjoes, en es we zuie 
misse dan goan we noch neet 
noa bjoes’ (zie LS 78, p. 27).

Betoog
Het officiële gedeelte wordt 
geopend door Henk Vossen, 
voorzitter van de museum-
stichting. Deze houdt een 
warm pleidooi voor het initi-
atief van ‘Garde Tegeliers’ dat 
resulteerde in een cultureel erf-
goed, namelijk het Limburgs 
Schutterij Museum op Steyl. 
St.-Dionysius krijgt van hem 
een speciaal woord van wel-
kom. Hij vindt het jammer dat 
St.-Antonius slechts met twee 
personen vertegenwoordigd 
is. De financiële basis van het 
museum biedt met de bijdrage 
van de OLS-schutterijen thans 
perspectief. De vele vrijwillige 
medewerkers van het museum 

verdienen een woord van dank 
voor hun grote bereidheid. 
Louis Litjens – vice-voorzitter 
van de OLS-federatie – onder-
streept de woorden van Henk 
Vossen inzake de rol van de 
‘Garde Tegeliers’ bij de realisa-
tie van het museum, dat mede 
door de donatie van de bij de 
federatie aangesloten schutte-
rijen thans kan expanderen tot 
een museum en documentatie-
centrum, dat het schutterswe-
zen met trots zal vervullen.

De PR voor het museum is 
echter niet alleen een taak 
van de stichting. Iedereen kan 
hieraan zijn bijdrage leve-
ren. Schutters zijn van harte 
welkom om hun museum te 
bezoeken en om hierna hun 
ervaringen met het nodige 
enthousiasme verder te pro-
moten, zodat een breder finan-
cieel draagvlak ontstaat, dat 
moet leiden tot continuïteit.

Wim Jame, voorzitter van 
St.-Dionysius Opoeteren, 
houdt een warm pleidooi voor 
het museum en betoogt dat 
het LSM haar bestaansrecht 
inmiddels heeft bewezen. Hij 
is trots dat zijn vereniging, 
als huidige OLS-winnaar, een 
expositie mag inrichten. Henk 
Vossen is positief verrast en 
meent dat Wim Jame op ter-
mijn een waardige opvolger 
voor zijn functie zou zijn. Ria 
Oomen, bestuurslid van het 
OLS en voorzitter van het SAS, 
pleit voor het in stand houden 
van dit belangrijke culturele 
evenement. De traditie dient 
gekoesterd te worden. De 
jeugd vormt de toekomst hier-
in ligt de basis om de schut-
terscultuur te continueren. 
Het schoolproject is een prima 
initiatief dat voor de jeugd 
een positieve bijdrage kan 

leveren. Belangrijk is dat men-
sen, jong & oud, dit samen 
in stand houden. Luc Wolters 
dankt beide schutterijen, St.-
Dionysius en St.-Antonius. 
De aanwezigen worden hierna 
verzocht zich naar de zaal te 
begeven.

Bruiklenen
Hier worden enkele nieuwe 
items gepresenteerd. Zoals 
een uniform van de schut-
terij van Broeksittard, naar 
een origineel, gedragen door 

g  OLS vice-voorzitter Louis 
Litjens hield een vurig pleidooi 
voor het LSM.

g  Voorzitter Wim Jame van 
Opoeteren.

 

g  Het echtpaar Krijnen stelde 
het schilderij ‘De Sjötterie van 
Sjtrucht’ van Hans Coumans 
ter beschikking.

  

g  Dhr. Smeets met het 
Broeksittardse uniform en  
de koninginnejurk van zijn 
echtgenote.
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STEYL – Donderdag 10 april 2008 was een ingrijpende 
dag. Al in alle vroegte meldde het landelijke en regionale 
ochtendnieuws dat het Limburgs Schutterij Museum 
in Steyl brandde. Een rampscenario voltrok zich. In 
allerijl werden tal van zaken naar buiten gedragen en 
op straat neergelegd. Bij de vernietigende brand gingen 
unieke museumstukken in vlammen op, zoals historisch 
zilver en oude drapeaus. Toch heeft het museumbestuur 
bekendgemaakt om het Limburgs Schutterij Museum op 
dezelfde plek weer te willen vestigen.

Uitslaande brand
Donderdagmorgen heeft een 
uitslaande brand grote schade 
aangericht aan het Limburgs 
Schutterij Museum in Steyl. 
Om 5.�5 uur kreeg de regi-
onale meldkamer van de 
brandweer het eerste bericht 
dat er brand was uitgebroken 
in de monumentale kloos-
tergebouwen in Steyl, waarin 
ook het museum is onderge-

bracht. In andere vleugels van 
het oude complex waren het 
Missiemuseum en een rusthuis 
voor bejaarde paters ingericht. 
Mede omdat de persoonlijke 
veiligheid van mensen in het 
geding was en de vleugel ont-
ruimd moest worden, riepen 
de brandweerkorpsen uit 
Tegelen en Venlo versterking 
in. Ze kregen versterking van 
de korpsen uit Belfeld, Lomm, 

Blerick en andere aangren-
zende gemeenschappen. De 
brandweerkorpsen rukten 
met groot materieel uit om de 
brand te bestrijden.

Instortingen
Om circa 8.00 uur werd het 
sein ‘brand meester’ gegeven 
en kon een eerste balans wor-
den opgemaakt: de boven-
verdiepingen van zowel het 

Schutterijmuseum alsook 
een deel van het aanpalende 
Missiemuseum waren door het 
vuur verwoest en de onderlig-
gende verdieping had zware 
rook en waterschade opge-
lopen. Het vuur verspreidde 
zich over de volledige lengte 
van de leegstaande verdieping 
boven het Limburgs Schutterij 

Braziliaanse kadetten. Bij 
het uniform hoort een  roze 
damesrobe, die leidden tot de 
�e prijs als mooiste konings-
paar in uniform op het snik-
hete OLS �994 in Stokkem, 
gedragen door dhr. en mevr. 
Smeets-Phillipsen van St.-
Lambertus Broeksittard. Zij is 
inmiddels overleden, voor hem 
reden hun schutterspassie, die 
besloten ligt in deze kledij, in 
het museum onder te brengen. 

Het schilderij ‘De Sjötterie van 
Sjtrucht’ is een vrije expres-
sie, die de kunstschilder Hans 
Coumans eind jaren ’70 op het 
doek bracht. In navolging van 
andere schilders heeft ook hij 
zichzelf hierop afgebeeld. De 
heer en mevrouw Krijnen – de 
bruikleengevers - stellen dit 
schilderij ter expositie beschik-
baar, met als uiteindelijk doel 
de verkoop ervan. 

St.-Sebastianus uit Schimmert 
is zowel live als in miniatuur te 
bewonderen. De Schimmertse 

schuttersdelegatie herkent 
zichzelf in de miniatuurweer-
gave van ontwerper Michel 
Feijs uit Stein. Als dank voor 
zijn vele uren precisiewerk van 
ruim zeventig Schimmertse 
schutters, die de volledige 
schutterij uitbeelden, wordt 
hem een boek van de schutte-
rij overhandigd.

Na  zijn reactie biedt Luc 

Wolters de miniatuurbouwer 
Feijs een artikel over de relatie 
tussen het schutterswezen en 
de kunstenaar Charles Eyk, 
die de schuttersuniformen van 
Schimmert ontworpen had, en 
sluit af met het statement dat 
het jeugd-OLS in de toekomst 
meer aandacht verdient, ook 
in het museum.

  Jeu Stoffels 
Maart 2008

Foto’s: Luc Woltersg  Een inspanning van ontelbare uren: de miniatuurschutterij van 

g  Keizer Moors van Opoeteren bij het door zijn vereniging ingerichte 
winnaarshoekje.

Schimmert, in gips vervaar-
digd door dhr. M. Feijs uit 
Stein.

g  Een uitslaande brand in de 
kloostervleugel van het LSM.

Brand in het Limburgs Schutterij Museum
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Kamers overleven  
het vuur
In de achterste twee kamers, 
die uitgebrand zijn, werden 
tal van bijzondere en dikwijls 
unieke stukken tentoongesteld. 
In de voorlaatste kamer, die 
gevuld was met vervangbare 
audiovisuele apparatuur, zoals 
computer, televisie en DVD-

speler, stond onder meer een 
geborduurde drapeau van 
circa �900 en hing een vaandel 
van de rustende schutterij van 
Bocholtz uit �963, alsmede 
enkele OLS-posters. De col-
lectie gietijzeren kamers (‘kat-
tenkoppen’) om saluutschoten 
mee te lossen was tegen het 
vuur bestand. Ook metalen 
kogeltangen hebben het vuur 
overleefd.

Drapeaus en kasboeken
De laatste kamer herbergde de 
grootste schatten en mag met 
recht als zilverkamer betiteld 
worden. Hier stond een opstel-
ling van historische trommels 
in diverse soorten en maten, 
klaroenen, een generaal in 
uniform met een koningin, 
een drapeau uit �9�0 van 
de rustende schutterij van 

Bocholtz. Voorts een vitrine 
met een aantal originele kas-
boeken en lauwerkransen, die 
de Bocholtze schutterij tijdens 
exercitiewedstrijden voor en 
na de Tweede Wereldoorlog 
had weten te bemachtigen. 
Op de vitrine stond een aan-
tal fraaie keramische borden 
met voorstellingen uit het 
schutterswezen. Recht hiervan 
stond een schutter in het fraaie 
historische uniform van schut-
terij St.-Gregorius de Grote in 
Brunssum.

Koningszilver
Tegen de wand rechts hing een 
aanzienlijke collectie konings-
zilver, voornamelijk van een 
aantal rustende schutterijen. 
Zo hing hier het koningszilver 
van schutterij St.-Lambertus 
Haelen, bestaande uit de vogel, 

Verloren gegane stukken
STEYL – De gedachte aan een brand in een museum 
is afschuwwekkend en verontrustend tegelijk. In een 
museum zijn immers de meest tot de verbeelding 
sprekende voorwerpen verzameld, geconcentreerd 
en tentoongesteld. Als uitgerekend daar brand zou 

uitbreken, dan zou dit 
desastreuze gevolgen 
kunnen hebben voor het 
cultureel erfgoed. Dit 
geldt ook voor de brand 
in het Limburgs Schutterij 
Museum. Er zijn unieke 
stukken verloren gegaan.

g  Restant van een vaandel van 
Sint-Sebastianus Bocholtz.

Museum. Dit leidde op enkele 
plaatsen tot instortingen, zoals 
aan de raamzijde van de grote 
zaal en in de achterste kamers 
van de expositie. Deze kamers 
op de begane grond brandden 
volledig uit.

Paters van Steyl
Het gebouw, eigendom van 
de paters van Steyl (de kloos-
terorde Societas Verbum 
Dei), heeft enorme schade 
opgelopen. De monumentale 
vleugel was het oudste deel 
van het klooster met hierin de 
kapel Notre Dame. De vleu-

gel heeft decennialang dienst 
gedaan als klooster voor de 
zustercongregatie Dienaressen 
van de heilige Geest in Steyl, 
een kloosterorde, die door de 
stichter van het missieklooster, 
de heilige Arnold Janssen was 
gesticht. Op de uitgebrande 
eerste verdieping lag boven-
dien de sterfkamer van kloos-
terzuster Hendrina Stenmanns, 
die binnenkort zalig wordt 
verklaard, die verwoest werd 
door het vuur.

Een onnodige brand
De brand in de kloostervleu-

gel, die de bovenverdieping 
en enkele ruimtes van het 
Limburgs Schutterij Museum 
in de as legde, was aangesto-
ken. Al ’s morgens vroeg, bij de 
aankomst van de eerste brand-
weerlieden, troffen deze een 
verwarde jongeman aan. De 
25-jarige wordt verdacht van 
brandstichting. Hij was enkele 
uren tevoren ontsnapt uit 
een inrichting. Burgemeester 
Bruls van Venlo maakt zich 
publiekelijk bijzonder kwaad 
op het Regionaal Centrum 
Geestelijke Gezondheidszorg, 
dat toezicht op de vermoede-
lijke dader moest houden. De 
verwoesting van de historische 
kloostervleugel, de schade aan 
het museum en de vrees voor 
persoonlijke ongelukken bij de 
ontruiming en evacuatie had-
den dus voorkomen kunnen 
worden. Een onnodige brand, 
aldus de burgemeester.

Museum gesloten
Als gevolg van de vernieti-
gende brand is het Limburgs 

Schutterij Museum tot nader 
order gesloten. Tijdens en 
na de bluswerkzaamheden is 
een speciaal daartoe geoutil-
leerd bedrijf bezig geweest 
om zoveel mogelijk van de 
stukken uit de expositie en het 
archief van het museum naar 
buiten te dragen. De collectie 
heeft zwaar te lijden gehad 
onder het vuur, de roetaanslag, 
de instortingen en de vele 
honderden liters bluswater. 
De geredde stukken zijn in 
een loods opgeslagen om er 
te droegen, gereinigd, geres-
taureerd en geconserveerd te 
worden. Deze werkzaamheden 
zullen geruime tijd in beslag 
namen. Op termijn zal er 
nadere informatie volgen over 
de toestand van de geëxpo-
seerde en opgeslagen goederen. 
Alle belanghebbende bruik-
leengevers zullen dan geïnfor-
meerd worden hun attributen.

  Luc Wolters 
Conservator

 

g  Wat eens de televisiekamer was. g  De uitgebrande zilverkamer.
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g  Een fraai uniform dat 
verloren ging in de 
brand betreft dat van 
St.-Gregorius de Grote 
Brunssum.

g  In de uitgebrande zilverkamer hing 
onder meer deze prachtige zilveren 
schildjes van Bocholtz (onder), waar- 
in de koningen een fotoportret had-
den laten opnemen.

Help het Schutterijmuseum uit de brand
STEYL – De Stichting Limburgs Schutterij Museum 
heeft dinsdag 15 april 2008 met experts van verzekeraar 
Interpolis de schade opgenomen van de collectie 
geweren, uniformen, vaandels, sabels, onderscheidingen, 
foto’s, films, oorkondes en verslagen die gered zijn uit de 
verwoestende brand, die op 10 april een groot deel van 
het gebouwencomplex waarin het museum gehuisvest 
was, in de as legde.

Unieke collectie
De conclusie van het stich-
tingsbestuur is dat de collectie 
weliswaar ernstige schade 
heeft opgelopen en dat enkele 
unieke museumstukken ver-
loren zijn gegaan, maar dat er 
toch een unieke collectie in 
veiligheid is gebracht die zo 
snel mogelijk weer in topcon-
ditie moet worden gebracht 
om geëxposeerd en voor het 

publiek toegankelijk te maken. 
Interpolis heeft zich bij het 
bepalen van het schadebedrag 
meer dan coulant opgesteld en 
bovendien getoond waardering 
te hebben voor het in stand 
houden van cultureel erfgoed.

Doorstart
Het stichtingsbestuur heeft 
dan ook besloten om zo snel 
als mogelijk is, een door-

start met het museum te 
maken. Hiervoor is steun 
in de vorm van huisvesting 
en geld nodig. Voor de actie 
“Help het Schutterijmuseum 
uit de brand” is een reke-
ning geopend, waarop uw 
financiële steun tot uitdruk-
king kan worden gebracht. 
Het rekeningnummer is: 
�3.72.�5.347 ten name van 
‘Brand Schutterijmuseum te 
Steyl’. Voor aanvullende infor-
matie kan contact opgenomen 
worden met de penningmees-
ter Pieter Ebus, mobiel: 06-
2894�434.

  Stichtingsbestuur Limburgs 
Schutterij Museum Steyl

Provincie 
Limburg koestert 
schutterserfgoed

MAASTRICHT – Op initi-
atief van statenlid Peter van 
Horen (CDA), bescherm-
heer van St.-Hubertus 
Beringe, heeft Provinciale 
Staten zich in een motie 
uitgesproken voor herope-
ning van het door brand 
geteisterde Limburgs 
Schuterij Museum in Steyl. 
Gedeputeerde Staten wer-
den in die motie opgedra-
gen om zich ervoor mede 
in te zetten om op een zo 
kort mogelijke termijn 
het LSM te heropenen 
voor bezoekers en er waar 
nodig Provinciale middelen 
ervoor in te zetten dit te 
realiseren.

g  Helpt u het museum mee uit de brand?                       Foto: Luc Wolters

g  De geredde spullen werden 
opgeslagen in een loods. Het 
bordje ‘open’ is even niet van 
toepassing.

 

een schild dat herinnerde aan 
de oprichting op �5 augustus 
�952 en de koningsplaten 
van Jan Schatorje (�952), Leo 
Mooren (�953) en Franciscus 
Lambertus Bex (�954). 
Uiteraard werd hier een deel 
van het koningszilver van St.-
Sebastianus Bocholtz getoond, 
dat vooral bijzonder was 
omdat de koningen veelal een 
portret van henzelf hadden 
laten verwerken in het zilveren 
schild. In een andere zilver-
vitrine, met onder meer zelfs 

achttiende eeuws konings-
zilver, bevond zich ook de 
koningsvogel en negen zilveren 
schilden van schutterij St.-
Anna Santfort-Schillersheide 
(nabij Ittervoort) uit de peri-
ode �890-�966. Al met al heeft 
dit tot een aanzienlijk verlies 
van zeer bijzondere bruiklenen 
voor het museum en voor 
diverse actieve en rustende 
schutterijen geleid.

 Luc Wolters, Conservator
Foto’s: Luc Wolters
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Mijn stelling

Gehoorbescherming: geen overbodige luxe 
maar keiharde noodzaak
door Wim Pijpers

In de schietsport en tijdens het schieten in militaire 
dienst is het dragen van gehoorbeschermingsmiddelen 
al jarenlang verplicht. Schutters, coaches en omstanders 
dragen oordoppen en/of oorkappen. Mijn stelling is dat 
gehoorbescherming ook voor schutters met de zware 
buks geen overbodige luxe, maar keiharde noodzaak is. 
Onderstaand artikel is geen anatomische of theoretische 
verhandeling, maar ervaringen verkregen uit de 
praktijk.

Vuurwapens produceren 
geluid met een sterkte die kan 
variëren van ongeveer �30 
decibel (dB) tot bijna �60 dB. 
Hoe zwaarder het kaliber, hoe 
luider het geluid. Bovendien 
heeft het geluid van de zwaar-
dere kaliberwapens een wat 
lagere frequentie, waartegen 
oorkappen iets minder goed 
beschermen. 

Militair onderzoek toonde 
aan dat een 9 mm pistool een 
geluid met een piekluidheid 
van �54 dB en een frequen-
tie van 4000 Hertz (Hz) had 
bij het afgaan van het schot. 
Dezelfde meting werd ook uit-
gevoerd met thans in de han-
del verkrijgbare geluidsniveau-
meters. Het resultaat was dat 
de wijzer bleef steken bij onge-
veer �20 dB. Onder normale 

arbeidsomstandigheden zijn 
deze meters goed in staat om 
sterktes te meten tot maximaal 
�40 -�50 dB. Voor het effectief 
meten van zeer korte en hevige 
knallen is speciale apparatuur 
benodigd die in gebruik is bij 
het Ministerie van Defensie. 
De frequentie 4000 Hz ligt in 
het hogere tonengebied waar 
het gehoor als eerste bescha-
digd kan raken. Ter vergelij-
king: Normale spraak heeft 
toonfrequenties tussen 500 en 
2000 Hz.

ARBO-regels stellen dat een 
werknemer gedurende 8 uren 
werkzaamheden mag ver-
richten in een ruimte waar 
maximaal 80 dB geluid wordt 
geproduceerd. Is er meer 
geluid, dan moeten er maat-
regelen getroffen worden om 
het geluidsniveau op 80 dB of 
lager te brengen. Dit kan door 
lawaaibeperkende maatregelen 
te treffen aan de lawaaibron 
en/of de werknemer te voor-
zien van de juiste gehoorbe-
schermingsmiddelen. Vanaf 85 
dB wordt geluid als hinderlijk 
ervaren en treedt gehoorbe-
schadiging op. Wettelijk is 
vastgelegd dat elke 4 dB die de 
bron meer dan 80 dB produ-
ceert, een halvering betekent 

van de expositieduur van de 
werknemer.
De eerste reactie van een 
schutter zal zijn, dat het hier 
waarden betreft die voor 
bedrijven gelden. Dat is juist. 
Een lawaaibron kan echter 
geen verschil maken tussen 
werknemers en mensen bij de 
uitoefening van een hobby in 
de vrije tijd. Vandaar dat deze 
regels ook toepasbaar zijn bij 
het beoefenen van het schie-
ten.

Goede oordoppen en oorkap-
pen zijn in staat om het geluid 
met maximaal 30 – 40 dB 
terug te brengen. Meer dem-
ping is niet mogelijk, omdat 
geluid niet alleen binnenkomt 
via de gehoorgang, maar ook 
via onze botten (beengelei-
ding). De maximale demping 
van het geluid via de botten is 
30 – 40 dB.

Uit metingen is gebleken dat 
de zware buks ± �30 dB pro-
duceert wanneer een schot 
afgaat. Zonder gehoor-
beschermingsmid-
delen zou dit 
betekenen dat 
men gedu-
rende 
ongeveer 
3 ½ 
seconde 
aan een 
constant 
geluids-
niveau 
van �30 
dB bloot-
gesteld zou 
mogen worden, 
zonder gehoor-

beschadiging op te lopen. De 
bijzonder kortdurende knal is 
echter zó kort dat het gehoor 
geen kans krijgt om zich aan 
te passen aan dit overmatige 
lawaai. Het schieten op een 
kogelvanger zorgt bovendien 
voor een extra ernstige situatie. 
Het gehoor moet eerst de knal 
van het afgaan van het schot 
opvangen, nog niet bekomen 
volgt een nóg hardere knal 
wanneer de kogel op de kogel-
vanger slaat. Wie herinnert 
zich niet de achterblijvende 
hinderlijke piep of het suizen 
in de oren nadat de kogel op 
de kogelvanger is geslagen. Die 
piep en het suizen verdwijnen 
gelukkig in de meeste gevallen 
na enkele uren of dagen. Toch 
heeft het gehoor een flinke 
dreun gekregen en kan zo’n 
beschadiging onherstelbaar 
zijn. Zonder toepassing van 
gehoorbeschermingsmiddelen 
zal blijvende gehoorschade het 
onherroepelijke gevolg zijn.

Onze schutterijen schieten in 
de open lucht. Daardoor zal 

minder reflectie optreden 
en zal het geluidsni-

veau sneller dalen 
dan bij het schieten 
op binnenbanen. 

Toch is ook bij 
onze schut-
terijen het 
gebruik van 
gehoorbe-
schermings-
middelen dé 
enige manier 

om te voorko-
men dat men 
een gehoor-
beschadiging 

g  Bij het schieten is gehoorbe-
scherming geen overbodige 
luxe.

 

g Een koptelefoon kan het 
gehoor beschermen.
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oploopt. Mensen die vaker en 
langer aanwezig moeten zijn 
bij het schieten (buksmees-
ter, coach, parapludrager en 
optekenaars) dienen daarom 
voortdurend gehoorbescher-
mingsmiddelen te dragen. Ook 
het regelmatig wisselen van 
deze mensen rond de buks is 
een mogelijkheid om blijvende 
gehoorschade te voorkomen.

Om ook omstanders te behoe-
den voor gehoorschade, dienen 
de geluidsniveaus op diverse 
afstanden van het schietpunt 
berekend te worden. Zodra 
het niveau van 80 dB is vast-
gesteld, kan een afbakening 
geplaatst worden waarachter 
de omstanders moeten blijven.

Samenvattend
Op dit moment lijden in 
Nederland � miljoen mensen 
aan de een of andere vorm van 
slechthorendheid als gevolg 
van bijvoorbeeld blootstelling 
aan te harde muziek, walk-
mans, medicijnen en ouder-
domsslechthorendheid. Een 
gehoorbeschadiging bij 4000 
Hz betekent een handicap voor 
het spraakverstaan. Het zou 
jammer zijn wanneer gecon-
stateerd wordt dat de slechtho-
rendheid het gevolg is van het 
beoefenen van het schieten. 

Oplossingen
Om de kans op gehoorbescha-

diging te verkleinen, dient er 
eerst getracht te worden om 
de lawaaibron aan te pakken. 
Is dit niet of onvoldoende 
mogelijk, dan blijft alleen 
maar de toepassing van goede 
gehoorbeschermingsmiddelen 
over. De kosten voor oordopjes 
zijn gering, zijn gemakkelijk 
in gebruik en zeer effectief. De 
oorkappen zijn aanmerkelijk 
duurder, minder geschikt als 
gehoorbeschermingsmiddel en 

kunnen hinderlijk zijn bij het 
schieten. Door het toepassen 
van een geluidsverzwakking 
met 30 – 40 dB zal de kans op 
een blijvende gehoorbeschadi-
ging voorkomen kunnen wor-
den. Door niet te lang in de 
omgeving van de lawaaibron 
te blijven, gun je je oren ook 
de mogelijkheid om op rust te 
komen.

Schuttersfilm gelanceerd door schutterij Eys
EYS – Schutterij St.-Sebastia-
nus Eys heeft in het kader van 
haar bondsfeest op � juni een 
filmpje uitgebracht. Filmmaker 
Henk Kroese uit Eys heeft 
naar een idee van de schutterij 
de opnames en montage ver-
zorgd. In het filmpje wordt de 
Limburgse schutterij in haar 
samenstelling en activiteiten 
aan een breed publiek voorge-
steld. Zo is er volop aandacht 
voor de historie en activiteiten 
als het koningsvogelschieten 
en het denplanten. Als model 
hiervoor figureert Sint-
Sebastianus Eys zelf, rijkelijk 
geïllustreerd met historische 
prenten alsook beeld- en film-
materiaal van andere schut-

terijen. Hiervoor zijn foto’s 
gebruikt van Lieske Leunissen 
en Fred Vliegen, de vaste foto-

grafen voor het LS. De film, 
die sfeer en kennis combineert, 
is een novum: een dergelijk 

laagdrempelige minidocumen-
taire over het schutterswezen 
was er immers nog niet.
Het filmpje is op de bekende 
website Youtube geplaatst 
(trefwoord ‘schutterij Eys’), 
zodat een groot publiek er 
kennis van kan nemen. De 
lokale omroep heeft de mini-
documentaire van bijna acht 
minuten inmiddels uitgezon-
den. De film is bovendien 
te raadplegen via de website 
van de Eyser schutterij: www.
schutterij-sintsebastianus-eys.
tk

f  Schutterij St.-Sebastianus Eys 
figureert in schuttersfilm.

Foto: Lieske Leunissen

g  Een oordopje sluit je gehoor 
grotendeels af.

  

g  Simpele oordopjes bieden ook 
soelaas.

  

Secretariaatsmutaties

Schutterij St.-Barbara Reuver 
wisselt van secretariaat adres. 
De nieuwe secretaris is: 
L.L. (Lou) Roberts 
Hazenkamp �4
5953 KM Reuver. 
Tel: 077-850�006 
Mob.: 06-38544492
E-mail: 
Louis-Roberts@home.nl

Het secretariaat van  
schutterij St.-Sebastianus 
Spekholzerheide is gewijzigd.
Het nieuwe adres luidt:
Secretariaat: E. Cratsborn

Lourdesstraat 20
6465 BM Kerkrade
Mob.: 06-2�7�53�3

E-mail: sebastianus_spekholz@
telfort.nl
 
Nieuw secretariaatsadres van 
Schutterij-Broederschap  
St.-Andreas:
Martien Ramaekers
Dr. Meuwissenstraat 22
6074 BX Melick
Tel. 0475-53667�
Mob.: 06-46�42558
E-mail: martien.ramaekers@
xs4all.nl
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Limburgse schutters te gast in Neuss
NEUSS – Ondanks de slechte weersvooruitzichten 
trokken op zondag 6 april ongeveer 45 geüniformeerde 
schutters vanuit de hele provincie per bus naar het 
Duitse Neuss. Daarnaast waren ook OLS-president Jos 
Michels en secretaris Jac van der Vorst bij het gezelschap 
aanwezig. Maar de weerprofeten bleken gelukkig 
ongelijk te hebben en het werd zelfs een zondagmiddag 
met een stralend zonnetje, waardoor iedereen buiten 
kon zitten in de buitenplaats van het Rheinisches 
Schützenmuseum in Neuss. 

Na een welkomstwoord 
door het bestuur van de 
Bürgerschützenverein Neuss 
en een woordje van de OLS-
secretaris was het tijd voor 
een aantal demonstraties oude 
en nieuwe exercitie. De beide 
pelotons waren samengesteld 
uit onder meer deelnemers aan 
de commandantencursus en 
werden aangevuld met andere 
schutters van diverse schut-
terijen. Het peloton oude exer-
citie stond onder leiding van 
commandant Arno de Jong 
van Kon. Sint-Sebastianus 
Voerendaal, de nieuwe exer-
citie van Piet Daems van 
Sint-Willibrordus uit Meijel. 
Dat gaf een kleurrijk beeld 
te zien en ook het publiek 
liet zich niet onbetuigd. Twee 
optredens werden gegeven in 
de buurt van het museum, het 
derde vond plaats op de heilige 
schuttersgrond van de Neusser 
Marktplatz, alwaar jaarlijks het 
Neusser Schützenfest in het 

laatste weekend van augustus 
plaatsvindt met deelname van 
circa 6.500 schutters en vele 
tienduizenden bezoekers.
De schutters werden in het 
museum getrakteerd op 
Altbier, frisdrank, koffie en 
soep en de meegereisde mar-
ketentsters trakteerden de 
aanwezigen op een glaasje dat 
werd ingeschonken vanuit 
hun vaatjes. Voor de muzi-
kale omlijsting zorgde de 
Bundesschützenkapelle uit 
Neuss.

Aan het eind van het bezoek 
tekenden de federatiebe-
stuurders het gastenboek 
van het Schützenmuseum en 
lieten zo een blijvende herin-
nering aan het Limburgse 
bezoek achter. De deelnemers 
aan dit bezoek aan Neuss 
kunnen terugblikken op 
een geslaagde dag, die eens 
temeer bewees dat schutters, 
ongeacht van welke vereniging, 
ook samen heel goed kunnen 
optreden en dat maakt het 
schutterswezen zo uniek. 

Het bezoek aan Neuss maakte 
onderdeel uit van een samen-
werkingsproject van diverse 
cultuurmusea in de Euregio 
Rijn-Maas Noord en waarbij 

ook het bewustzijn van de 
wortels van de Euregio weer 
bovengehaald moeten wor-
den. Het project is genaamd 
Flashback, dat mede moge-
lijk wordt gemaakt met een 

bijdrage van onder meer 
de provincie Limburg. De 
diverse musea zijn onder 
meer het Schützenmuseum 
Neuss, het Limburgs Museum 
in Venlo, Schloss Rheydt in 
Mönchengladbach, museum 
de Locht in Melderslo en 
museum Burg Linn in Krefeld. 

Voor wie een bezoek wil 
brengen aan het Rheinisches 
Schützenmuseum in Neuss, 
het adres is: Oberstrasse 
58-60, 4�460 Neuss (D). tel. 
0049-2�3� 904�44, e-mail: 
schuetzenmuseum@aol.com 
Het museum is geopend op 
woensdag en zondag van �� 
tot �7 uur of op afspraak. Het 
Neusser schuttersarchief is 
alleen te bezoeken op afspraak, 
e-mail: schuetzenarchiv@aol.
com

  Thimo Zegers
Foto’s: Etienne Zegers.

g  Defilé bij de demonstratie 
nieuwe exercitie.

 

g  Bij de oude exercitie wordt 
geknield.

 

g  Groepsfoto aan de markt in Neuss.

g  De OLS-president tekent het 
gastenboek.

   



Limburgs Schutterstijdschrift 79 Juni 2008�5

Van de bestuurstafel
Vergadering OLS-bestuur op 
dinsdag  8 april 2008

OLS-2008 Opoeteren
Het Federatiebestuur heet na 
een duidelijke beargumen-
tering door de organisator 
via het in België gehanteerde 
indexeringsmodel (over waren 
en goederen) besloten de 
consumptieprijs voor het OLS- 
2008 te verhogen met € 0,05 
naar € �,30. 

Bestuur OLS-Federatie
Tijdens deze vergadering heeft 
een mutatie plaats gevonden. 
Dhr. B. Cox, voorzitter van 
de Bond E.M.M.-Weert, heeft 
zijn plaats als afgevaardigde 
namens de bond overgedra-
gen aan dhr. Theo Looymans, 
voorzitter van schutterij St.-
Catharina Stramproy. Statutair 

zal dit worden bekrachtigd 
tijdens de najaarsvergadering 
van de Federatie op �� oktober 
2008.

Handreiking Limburgs 
Traditioneel Schieten
Op vrijdag �6 mei is er 
een vervolgoverleg op het 
Provinciehuis te Maastricht, 
waar diverse items aan de orde 
zullen komen, onder meer ook 
de motie Vietsch (zie LS, 78, 
p. 2�).

OLS-organisatie
De werkgroep, die uit het 
Federatiebestuur geformeerd 
is, doet momenteel intensief 
onderzoek naar wat essentieel 
is bij de organisatie van een 
OLS-feest.

Kinder OLS
- WERKGROEP

De werkgroep zal haar inspan-
ningen voltooid zien wanneer 
de volgende winnaar (orga-
nisator 2009) kan beschikken 
over een draaiboek voor het 
organiseren van het Kinjer-
OLS.
- MEDEWERKING VAN DE 
SCHUTTERIJEN
Iedere deelnemende school 
dient begeleid te worden 
door meerdere mensen van 
een schutterij: dit zowel in de 
voorbereiding als op de dag 
van het ‘Kinjer-OLS’ zelf.

Jurycursus
Vijftien personen zijn allen 
geslaagd voor het theoretisch 
gedeelte. Zij gaan dit seizoen 
hun kennis bij de diverse 
bondsfeesten in praktijk bren-
gen.

 Jac van der Vorst

Theo Looijmans vertegenwoordigt EMM
STRAMPROY – De 
Kantonnale Schuttersbond 
Eendracht Maakt Macht 
heeft een nieuwe afgevaar-
digde aangewezen in het 
OLS-Federatiebestuur. Als 
opvolger van bondsvoorzit-
ter Ben Cox is gekozen voor 
Theo Looymans, voorzitter 
van St.-Catharina Stramproy, 
die op 27 januari l.l. in het 
bondsbestuur werd gekozen. 
Aan Looymans de opdracht 
om de verhouding tussen de 
bond Eendracht Maakt Macht 
en het OLS-Federatiebestuur 
te optimaliseren. Deze relatie 
had in de afgelopen tijd name-
lijk enkele deukjes opgelopen 
als gevolg van uiteenlopende 
standpunten tussen beide 
besturen betreffende de ver-
houding van de OLS-Federatie 
en de KNSA alsmede de rol 
en waardering voor wijlen de 
Weerter juryvoorzitter Wiel 
Nouwen. De bondsvoorzitter 

schrijft erover in het jaarver-
slag 2007 van de bond (www.
schuttersbondemm.nl).
Theo Looymans heeft Jan 
Kessels als bondsbestuurslid 
opgevolgd; zij zijn beiden 
van St.-Catharina Stramproy. 
Jan Kessels was sinds �967 
bestuurslid van de schut-
tersbond, waarvan hij 32 het 
secretariaat gevoerd heeft. 
Met het toetreden van Theo 
Looymans tot het OLS-bestuur 
doet zich de unieke situatie 
voor, dat twee schutters uit 
één schutterij bestuurslid zijn 
van de OLS-koepel. Sinds �970 
maakt Jan Kessels immers al 
deel uit van dit bestuur, waar 
hij het ledenbestand en het 
wedstrijdsecretariaat voert. 
Theo Looymans zal er de bond 
EMM vertegenwoordigen.
Om de verwelkoming van een 
nieuw Federatiebestuurslid 
niet ongemerkt voorbij te laten 
gaan, kreeg Theo Looymans 

door president Jos Michels het 
bij de functie behorende schild 
omgehangen bij de afsluiting 
van de commandantencursus 
Oude Exercitie, waar hij zich 
sinds jaren een trouw deel-
nemer toont. Michels wenste 

Looymans veel succes bij het 
uitoefenen van zijn nieuwe 
functie.

   Tekst & foto: Luc Wolters

Oud-president 
Leo Jans 90 jaar

LANAKEN – Oud-pre-
sident Leo Jans van 
de Oud-Limburgse 
Schuttersfederatie bereikte 
op vrijdag 9 mei lestleden 
zijn 90e verjaardag. Hij 
werd op 9 mei �9�8 in 
Tegelen geboren. De negen 
kruisjes zijn de nog kwieke 
Jans niet aan te zien. In het 
afgelopen jaar gaf hij nog 
een interview voor de BBC 
aangaande zijn verzetstijd 
in de Tweede Wereldoorlog. 
Geregeld is hij ook – waar 
mogelijk – present bij bij-
eenkomsten van het OLS en 
de Rode Leeuw. Van harte 
proficiat met het bereiken 
van deze anciënniteitsmijl-
paal.

g  Jos Michels hangt Theo Looymans het schild om ten teken van zijn 
lidmaatschap van het OLS-bestuur.
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Speciale koningsvogels in Brunssum
BRUNSSUM – Een aantal jaren geleden werden 
op basisschool Meander door leden van schutterij 
Sint-Gregorius de Grote uit Brunssum try outs 
gehouden voor het scholenproject ‘de Sjöttesjoël’. 
Nog steeds houden de schutterij en de basisschool 
zeer nauwe contacten. Een mooi project dat hieruit is 
voortgekomen, is het ontwerpen en schilderen van de 
koningsvogels voor het jaarlijkse koningsvogelschieten 
van de vereniging.

Tijdens de tekenles krijgen 
kinderen de opdracht om een 
koningsvogel te ontwerpen. 
Natuurlijk krijgen de leerlin-
gen eerst uitgelegd over welke 
traditie het gaat. Dit gebeurt 
met attributen van de schut-
terij en ook de website van de 
Sjöttesjoël wordt actief beke-
ken met de leerlingen. 

Nadat drie tekeningen zijn 
uitgekozen door de jury, 
bestaande uit leerlingen, schut-
ters en leerkrachten, worden 

de winnende exemplaren 
vergroot en nagetekend op 
de houten platen. Tijdens de 
handvaardigheidles mogen alle 
leerlingen in groepjes werken 
aan een stukje van de vogel, 
natuurlijk onder het toeziend 
oog van de ontwerper. 

De uiteindelijke resultaten zijn 
zeer speciaal en kleurrijk. Ze 
oogsten bij het publiek ieder 
jaar weer veel bewondering. 
De winnende koning geeft de 
plaat vaak een speciaal plekje 

in zijn woning 
en komt de kin-
deren bedanken 
voor het mooie 
werk. Een pret-
tige bijkomstig-
heid is dat kin-
deren met hun 
ouders komen 
kijken naar het 
koningsschieten 
en zo ook kennis 
maken met een 
echte Limburgse 
schutterstraditie. 

Het is een aan-
gename manier 
om de lokale 
school en de 
schutterij op een 
prettige en ont-
spannen manier 
met elkaar in 
contact te bren-
gen. 

   Audrey  
van Gaans

g  Karel van Knippenberg werd op Hemelvaartsdag wederom koning 
van schutterij Sint-Gregorius de Grote uit Brunssum. Hij schoot één 
van de door de leerlingen vervaardigde koningsvogels af.

g De schooljeugd van basisschool Meander met de drie koningsvogels.

g Biologerende bonte boeiende vogel.
 

g Aan de slag tijdens de handvaardigheidsles.
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Mr. Cas van Heugten: beschermheer St.-Martinus 
Holtum, adverteerder Limburgs Schutterstijdschrift
door Jos Gerits

Sinds nummer 13, dat in december 1991 verscheen, 
adverteert hij trouw in het LS: mr. Cas van Heugten, 
advocaat en procureur. Voor het overige verscheen hij 
nog niet voor het schuttersvoetlicht. Vandaar dat ik 
hem opzocht in zijn praktijk aan de Rijksweg Noord te 
Sittard. Hier trof ik een even bescheiden als aimabele 
schuttersvriend. 

Geboren op de familieboer-
derij in Hunsel, verhuisde Cas 
van Heugten al jong naar het 
nabije Holtum. “Mijn vader 
verpachtte de (kleine) boerde-
rij om jachtopziener te worden 
van Jonkheer Gustave Ruys de 
Beerenbrouck die toentertijd 
beschermheer van de schutterij 
was en bewoner van Kasteel 
Wolfrath te Holtum. Mijn 
vader droeg behalve de jacht 
ook de schutterij een warm 
hart toe. En dat gaf hij ons 
met de paplepel in. Omdat hij 

negen kinderen 
had, bestond het 
A-zestal op een 
goed moment 
zelfs voor de helft 
uit telgen van 
Van Heugten. Ik 
was als jongste 
nazaat bieleman 
en later tamboer. 
Toen ik groter 
groeide, vond ik 
de optocht en 
het uittreden met 
de drumband 
wel boeiend. 
Maar omdat ik 
nog niet mocht 
meeschieten, 
behalve dan met 
de windbuks die 
jammer genoeg 

slechts op enkele feesten kon 
worden geschoten, was de rest 
van het schuttersfeest toen in 
mijn ogen maar saai. Vandaar 
dat mijn interesse verwaterde, 
zeker toen ik in Sittard het 
College bezocht en er zich 
zoveel andere interessantere 
tijdsbestedingen voordeden.”

Advocaat
Na zijn middelbare schooltijd 
trok Cas van Heugten naar 
Tilburg om aan wat toen de 
Katholieke Hogeschool Tilburg 
heette Nederlands recht te 
studeren. Hier specialiseerde 
hij zich in verkeersrecht en 
staat hij tot op de dag van 

vandaag iedereen binnen of 
buiten het gerechtsgebouw bij 
die een aanrijding kreeg, al 
dan niet met lichamelijk letsel. 
Tevens is hij gespecialiseerd in 
het familierecht, waaronder 
echtscheidingen. Geheel in 
stijl streeft hij daarbij eerst en 
vooral naar een minnelijke 
schikking. Hetzelfde geldt 
voor het arbeids- en sociaal 
verzekeringsrecht, waarbij het 
onder meer gaat om ontslag-
recht, reorganisaties of gewoon 
een loonconflict. Zelf zegt hij 
daarover: “Als advocaat en 
procureur probeer ik daarbij 
vooral kwaliteit te leveren. Ik 
hoef niet zo nodig een grote 
praktijk met een dito omzet. 
Het contact met de cliënteel is 
voor mij heel belangrijk.” 

Nooit uit het oog en 
zeker niet uit het hart
Die menselijke contacten 
is hij ook binnen de schut-
terswereld blijven waarderen. 
Vandaar dat Cas in de jaren 
’80 met vrouw en kinderen 
de feesten bezocht. Op die 
manier was de schutterij 
nooit uit het oog, laat staan 
uit zijn hart. “Omdat Ruys 
de Beerenbrouck al enige tijd 
overleden was, zocht schut-
terij St.-Martinus in Holtum 
een nieuwe beschermheer. 
“In �990 werd ik benaderd en 
hoefde niet lang na te denken, 
ook al woon ik met mijn gezin 
in Susteren. Het is immers 
een hele eer voor iemand 
die het schuttersgebeuren op 
waarde weet te schatten.” In 
de beginjaren ging hij tijdens 
de hoogtijdagen van de schut-
terij in burgerkledij mee. Sinds 
2000 heeft Cas zich een fraai 
uniform laten aanmeten dat 

past bij de outfit van schutterij 
St.-Martinus, die gekleed gaat 
in de authentieke uniformen 
van de laatste dienstdoende 
stadsschutterij uit Den Haag 
(�903). En toen de rangen van 
de Holtumse geweerdragers 
uitdunden, trommelde hij 
enkele vrienden op waarmee 
hij sindsdien de achterste gele-
deren tijdens de optocht ver-
sterkt. “Het is onder vrienden 
bekend dat ik van huis uit een 
pacifist ben. Daar zie ik geen 
enkele tegenspraak in. Iedereen 
die een beetje verstand heeft 
van de schuttersgebruiken 
weet, dat de uniformering 
en exercitie heel veel meer 
met volkscultuur dan met 
militarisme te maken heeft.” 
Sinds januari 2003 is mr. Van 
Heugten als Officier opgeno-
men in de Orde van de Rode 
Leeuw van Limburg en de H. 
Sebastianus.

Tijdschrift
Behalve dat hij een gewaar-
deerde rechtsgeleerde is en 
met zijn honden actief deel-
neemt aan de jacht, is Cas 
van Heugten ook zeer geïn-
teresseerd in de geschiedenis 
van met name Limburg en 
de Limburgse volkscultuur. 
Vandaar dat hij het LS vanaf 
het begin waardeerde. “Het 
is een goed verzorgd blad, 
met daarin voor elk wat wils. 
Bovendien levert het LS naar 
mijn overtuiging een positieve 
bijdrage aan een bloeiende 
schutterswereld, aan instand-
houding van waardevolle 
folklore en aan een rijke volks-
cultuur. Met mijn advertentie 
wil ik op financieel gebied een 
steentje bijdragen om dat in 
stand te houden.”  

g  Mr. Cas van Heugten, adver-
teerder van het eerste uur, als 
beschermheer.
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Organisatie LDS 2008 te Beek (B) op schema!
BEEK – Na de euforie van de overwinning van het LDS 
2007 door de drie dames, Gerda Knevels –Ann van 
Eijgen – Josée Kerkhofs, zijn het bestuur en de leden 
van schutterij St.-Catharina Beek druk bezig met de 
voorbereidingen van het LDS 2008. Vooreerst werd er 
gezocht naar een geschikte locatie. Het terrein staat vast, 
na de goedkeuring van het bestuur van de stichting LDS 
en ligt juist buiten de dorpskern van Beek. De route 
voor de optocht is nog niet definitie vastgesteld wegens 
wegeniswerken in het centrum.

Het beste damestrio
Naast het intensief bezig zijn 
met de organisatie van het 
LDS zijn er ook aangename 
momenten. Zo werd de schut-
terij St.-Catharina Beek ont-
vangen in het stadhuis van 
Bree, waar het damesdrietal 
felicitaties kreeg voor hun 
schietprestaties. De burge-
meester nam het volledig op 
voor de dames. ‘Wij hebben 
het beste damestrio van beide 
Limburgen. Jullie hebben 
getoond wie er kan schieten, 
een schitterende prestatie’, 
sprak burgemeester Gabriëls.

Muzikale receptie
Op � december 2007 werd er 
een receptie gehouden ter ere 
van de drie dames. Al snel was 
de zaal gevuld met een gezel-
lig en bont gezelschap. Tijdens 
de receptie werd het drietal 

aangenaam verrast door een 
muzikale voorstelling van 
de drumband van schutterij 
St.-Antonius Stramproy. Na 
de toespraken ter ere van de 
dames werd het nieuwe logo 
voorgesteld. Het feest duurde 
tot in de late uurtjes.     

Tandje bij gestoken
Tijdens de maandelijkse verga-
deringen met het LDS-bestuur 
worden de nog uit te voeren 
taken besproken. De schutterij 
heeft een tandje bij gestoken 
om alles zo snel mogelijk in 
orde te krijgen.
Ondertussen is de website: 
www.lds2008.be ook actief. 
Op deze website vindt u alle 
informatie in de aanloop naar 
het LDS. 
Schutterij St.-Catharina Beek 
zal van het LDS 2008 een mooi 
en gezellig feest maken. Alle 

andere schutterijen sporen wij 
aan om in te schrijven en mee 
te komen genieten op 2� sep-
tember 2008 op het LDS-feest-
terrein in Beek (Bree).    

  Vriendelijke groeten,  
Schutterij St.-Catharina Beek

g  Winnend drietal LDS 2007.
 

g  Receptie ter ere van de drie dames op 1 december 2007. 

g  Logo LDS 2008.

Sjir Gorissen erelid ZLF

GELEEN – Tijdens de 
algemene jaarvergadering 
van de Zuid-Limburgse 
Schuttersfederatie werd Sjir 
Gorissen uit Geleen benoemd 
tot erelid van het ZLF-bestuur. 
Gorissen maakt al sinds �97� 
deel uit van genoemd bestuur. 
Gorissen heeft behalve bij 
zijn eigen schutterij HH. 
Marcellinus & Petrus van 
Geleen ook bij schuttersbond 
St.-Gerardus een bestuurlijke 
staat van dienst. Tevens maakt 
hij deel uit van de beheers-
groep van het Limburgs 
Schutterij Museum. Tijdens 
het ZLF te Sint-Joost 2008 
zal aan zijn benoeming tot 
erelid uitgebreider aandacht 
geschonken worden.
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ZLF 2008: 18, 19 en 20 juli te St.-Joost
SINT-JOOST – St.-Joost maakt zich op voor een groots 
Zuid-Limburgs Federatiefeest 2008. De voorbereidingen 
zijn in volle gang om alle bezoekers een feestprogramma 
aan te bieden met voor elk wat wils. 

‘Kôm op nao St. Joas’
Aan de noordelijkste rand van 
het gebied van de ZLF-fede-
ratie, zal schutterij St.-Joris en 
gemeenschap St.-Joost in het 
derde weekend van juli 2008 
proberen om van het op een 
na grootste schuttersfeest van 
Limburg, een groot feest te 
maken. Aanvankelijk was St.-
Joost in 20�4 aad de beurt om 
het ZLF te organiseren. Door 
het wegvallen van twee kandi-
daten vóór ons uit de schut-
tersbond Eendracht Born-
Echt, schoven we in een klap 
zes jaar naar voren. We hebben 
de uitdaging direct aangeno-
men om de organisatie van dit 
feest te starten. De stuurgroep 
en de diverse werkgroepen zijn 
inmiddels hard bezig met de 
voorbereidingen.
Hierdoor zitten we op dit 
moment op schema betref-
fende de voorbereidingen. 
De contacten met brandweer, 
gemeente en het federatiebe-
stuur verlopen bijzonder goed, 
waardoor het organiseren van 
een dergelijk groot evenement 
veel plezier, maar ook veel 
werk oplevert.
Voor een dorp als St.-Joost 

met circa �.600 inwoners zal 
het een hele klus worden, maar 
inmiddels hebben reeds veel 
mensen uit St.-Joost en omge-
ving hun medewerking toege-
zegd en kijken we vol vertrou-
wen uit naar het ZLF 2008.

Vrijdag 18 juli 2008
Het totale programma van het 
weekend ziet er als volgt uit: 
vrijdagavond �8 juli wordt 
gestart met een concert van 
de Oostenrijkse formatie de 
Klostertaler. Het voor- en 
naprogramma wordt verzorgd 
door de Limburgse groep 
Wahnsinn. Kaarten zijn te 
koop via de website 
www.zlf2008.nl en op diverse 
voorverkoopadressen (zie web-
site).

Zaterdag 19 juli
De traditionele H. Mis vindt 
plaats om �6.00 uur, waarna 
om �7.00 uur de gezamenlijke 
koffietafel. Een uur later start 
de ‘St. Joasparty’, een dorps-
feest met livemuziek van de 
Arosakapel uit Beegden. Dit 
programma is speciaal voor 
de inwoners van St.-Joost en 
genodigden.

Zondag 20 juli
Op zondag 20 juli volgt het 
hoogtepunt, het ZLF 2008. 
De organisatie verwacht zo’n 
�5.000 bezoekers tijdens dit 
folkloristische feest. Om �3.00 
uur vindt de ceremoniële 
opening van het ZLF plaats. 
Een half uur later vertrekt 
de optocht met 60 schut-
terijen. Behalve de 59 bij het 
ZLF aangesloten verenigingen 
neemt St.-Andreas Melick deel 
als gastvereniging. Om �5.30 
uur zijn de muziek-, exerci-
tie- en overige wedstrijden 
gepland. Vanaf �8.00 uur is 
er live muziek in de tent met 
Wahnsinn en Big Benny als 
speciale gast. De entree voor 

de zondag bedraagt € 3,- per 
persoon (dagkassa). Het par-
keren is gratis. Voor meer 
informatie kunt u de website 
raadplegen: www.zlf2008.nl. 

Website
Op de ZLF-website is alle 
informatie terug te vinden 
over het feest. Zo is er een 
actuele nieuwsrubriek en alle 
belangrijke informatie over het 
ZLF 2008, zoals de optocht-
volgorde, de optochtroute en 
de aanrijroutes voor auto’s, 
bussen en materiaalwagens. 
Hier is ook de terreinindeling 
terug te vinden. Kortom, bij 
de site start de goede voorbe-
reiding.

g  Het koningspaar tijdens de optocht van het 
OLS.                             Foto: Lieske Leunissen

g  Schutterij Sint-Joris Sint-Joost in de ZLF-optocht te Mheer, 2007.
Foto: Lieske Leunissen

 

g  De loting van de optochtvolgorde.       Foto: website g  Impressie van het opbouwen van het feest-
terrein.                                    Foto: website
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De stelling van
In het Limburgse schutterswezen lopen mensen van allerlei pluimage rond. Soms verkondigen die meningen waar we van opkij-
ken. Zij nodigen daarmee uit voor een discussie. Het Limburgs Schutterstijdschrift wil deze personen aan het woord laten. In de 
vorige editie stelde Peter Korten als ad interim-voorzitter van schutterij St.-Barbara uit Tungelroy dat een bestuurder niet langer 
dan twee perioden op het ‘pluche’ hoort te zitten. Dat maakte de tongen los, maar we kregen geen officiële reacties binnen. In deze 
uitgave laten we onze correspondent André Meijers aan het woord die zeer begaan is met het wel en wee van de muziekkorpsen 
binnen de Limburgse schutterswereld. Kent u ook personen die interessante stellingen huldigen, meld dit dan aan de redactie.

Tamboer- en klaroenkorpsen: 
onuitputtelijke bron van jeugd of stiefkindje
“Zonder twijfel vormen de 
muziekkorpsen het duurste 
onderdeel van een schutterij. 
Maar daar heb je dan wel ook 
iets mee in huis. Want wat 
zou een optocht zijn zonder 
muziek? Hoe kunnen we de 
jeugd beter aan het schutters-
wezen binden dan via het tam-
boer- of klaroenkorps? Sterker 
nog: de muziekonderdelen 
binnen onze verenigingen 
zijn essentieel om voldoende 
aanwas van leden te kunnen 
realiseren. Waarom worden 
de korpsen dan op de keper 
beschouwd stiefkinderlijk 
behandeld op de feesten? We 
moeten vaak in knollenvelden 
onze beste prestaties neerzet-
ten. En van uniformiteit in 
jurering is ook nog geen spra-
ke. Tijd om de handen in een 
te slaan en zaken grondig aan 
te pakken, dacht ik zo”.    

Iedereen die André Meijers 
van schutterij St.-Gertrudis 
Amstenrade kent, weet dat 
hij geen zeurpiet is, laat staan 
dat hij oproer kraait. Toch wil 
hij langs deze weg van zich 
laten horen. “In maart 2006 
heb ik al een keer een artikel 
in het LS gepubliceerd waarin 
ik aandacht vroeg voor een 
aantal zaken aangaande de 
tamboer- en klaroenkorpsen. 
Binnen onze eigen bond is op 
het gebeid van reglementering 
wel al wat gebeurd. Zo zijn 
in afwachting van reglemen-
tering door de OLS-federatie 

in �992 specifieke regels voor 
de jurering van tamboer-
majoors opgesteld, die door 
de andere twee bonden van de 
Zuid-Limburgse Federatie zijn 
overgenomen. Een en ander op 
verzoek van die tambour-maî-
tres. Daarna hield het op.”

En dat steekt André toch 
wel een beetje. Geen won-
der ook, wanneer je bedenkt 
dat hij al vanaf zijn achtste 
lid is van de drumband van 
Amstenrade, die in dat jaar 
�953 werd opgericht. Met een 
intermezzo tussen �964-’65 
toen hij dienstplichtig tam-
boer in het leger was, bleef hij 
tot �97� vlijtig trommelen in 
zijn schutterij. Daarna werd 
hij tambour-maître. En toen 
hij in �990 die stok letterlijk 
had overgedragen, stortte 
André zich vol overgave op de 
blaasinstrumenten. Eerst de 
klaroen, daarna de bastrompet 
en nu de bariton. Tussen al 
deze bedrijven door was hij 
jurylid solisten, eerst in Bond 
Zuid, vanaf �988 in bond 
Amstenrade. En alsof dat nog 
niet genoeg was, trad hij op 
diverse plaatsen binnen en 
buiten het schutterswezen aan 
als instructeur. Dat hem dit 
allemaal goed afging, hangt 
niet alleen samen met zijn pas-
sie voor de muziek, maar ook 
het engelengeduld van zijn 
vrouw.

En nu wil André op deze plek 

toch nog een keer een lans 
breken voor de muziekkorp-
sen binnen het Limburgse 
Schutterswezen. “Het vergt 
van de muzikanten veel tijd, 
energie en doorzettingsver-
mogen om goed voor de dag 
te kunnen komen. Daarbij 
vormen de instrumenten voor 
de verenigingen gigantische 
kostenposten. Het is dan 
eigenlijk vreemd dat er relatief 
weinig aandacht aan de inbed-
ding van die muziekkorpsen 
op de schuttersfeesten wordt 
geschonken. We houden ons 
aan de regels en reglementen 
van de Limburgse Bond van 
Tamboerkorpsen. Daar zit ‘m 
niet het probleem. Wat knelt, 
is dat wij op de feesten al te 
vaak onze marswedstrijden 
moeten uitvoeren op weilan-
den die slecht begaanbaar zijn. 
Voor de tamboers maakt dat 
niet zo’n verschil, maar bij de 
blazers hoor je duidelijk de 
valse noten wanneer iemand 
zich verstapt. En daar wordt 
het korps dan direct op afge-
rekend. Omdat de tamboer-, 
klaroen- en pijperkorpsen met 
name tijdens het OLS in één 
groep worden beoordeeld, 
leidt dat tot voordeel van de 
tamboerkorpsen, waarover 
niet zelden discussie ontstaat. 
Het zou een idee kunnen zijn 
om die marswedstrijd tijdens 
de optocht in de straten te 
houden. En dan heb je bij de 
beoordeling nog het verschil 
tussen de oude exercitie, waar-

bij de tamboer-majoor een 
zuivere bocht moet maken, 
en de nieuwe exercitie waarin 
om de hoek dient te worden 
gegaan. Ook daarover heersen 
nogal wat onduidelijkheden. 
Het zijn slechts enkele zaken 
waarover vanuit de OLS-
federatie heldere acties die-
nen te worden ondernomen. 
Wanneer we dat aankaarten, 
krijgen we steevast te horen 
dat men ermee bezig is, of 
gaat. Daarna blijft het veelal 
stil op de zender. En dat is 
jammer. Want de muzikanten 
beoefenen hun hobby met 
hart en ziel. Wanneer dan op 
het moment dat de prestatie 
geleverd dient te worden de 
omstandigheden verre van 
optimaal zijn, leidt dat tot 
irritaties. Wanneer die maar 
lang genoeg blijven voorko-
men, ontstaan vanzelf grotere 
problemen. Daar zit niemand 
op te wachten, zeker niet in 
tijden dat het toch al moeilijk 
is om de jeugd betrokken te 
houden. We zouden dus een 
manier moeten bedenken om 
vanuit de basis voorstellen en 
verbeteringen aan te laten dra-
gen die door de OLS-federatie 
in formele regelgeving wordt 
ingebed. Zo moeilijk zal dat 
toch niet zijn.”

  Jos Gerits 
Reacties op deze stelling zijn 
welkom in het forum op onze 
nieuwe website: www.schut-
terstijdschrift.com



Limburgs Schutterstijdschrift 79 Juni 20082�

Sint-Martinus Horn viert 450-jarig bestaan
HORN – Schutterij Sint-Martinus Horn, anno 1558, 
bestaat dit jaar vier en een halve eeuw. Ter ere van 
dit mooie jubileum organiseren wij een fantastisch 
feestweekend met onder meer een vrij schuttersfeest op 
zondag 21 september 2008. Wij nodigen u hierbij van 
harte uit om deel te nemen aan dit schuttersfeest en 
hiermee te delen in onze feestvreugde. 

Receptie, DVD en 
feestavond
Het feestweekend start op 
vrijdagavond �9 september 
met een receptie voor de jubi-
larissen van onze vereniging. 
Die avond zal tevens zal onze 
jubileum DVD gepresenteerd 
worden.
Zaterdagavond 20 septem-
ber zal er een spectaculaire 
feestavond zijn, waar diverse 
bekende artiesten zullen optre-
den (Wesley, Rene Schuman & 
Angel Eye, Henk Damen, voor 
het volledige programma, zie 
onze website: www.sintmarti-
nushorn.nl). Kaarten kunt u 
hiervoor bestellen per email, 
via een telefoontje naar een 
van onze bestuursleden of via 
de voorverkoopadressen te 
zijner tijd.

Vrij schuttersfeest
Zondag 2� september zullen 
wij zoals gezegd een schut-

terstreffen hebben onder de 
naam ‘Open kampioenschap 
van het Leudal’, waaraan uw 
vereniging deel kan nemen. 
Hier zal met de zware buks in 
zestallen geschoten worden. 
Voor deze schietwedstrijden is 
een prijs beschikbaar gesteld 
van maar liefst 750,- euro voor 
de winnende schutterij. Er zal 
ook zoals in het verre verle-
den gebruikelijk was ook nog 
een prijs beschikbaar worden 
gesteld voor de verst komende 
vereniging én één voor de ver-
eniging met de meest geüni-
formeerde leden in de optocht. 
Verder kunt u natuurlijk deel 
nemen aan de nevenwedstrij-
den met uw trommel- en/of 
fluiterkorps. Het inschrijf-
geld voor dit jubileumfeest 
bedraagt € 25,-. Hiervoor 
krijgt u twee gratis schietkaar-
ten. Meer kaarten zullen voor 
€ �2,50 per stuk verkrijgbaar 
zijn bij het secretariaat op het 

schuttersfeest. Het maximale 
aantal schietkaarten wordt te 
zijner tijd bepaald op basis van 
het aantal deelnemende ver-
enigingen.

Wij hopen uw interesse gewekt 
te hebben en zien u dan ook 
graag verschijnen op zondag 
2� september 2008 in Horn. 
Het inschrijfformulier heeft 
uw verenigingsbestuur reeds 
gekregen maar kan ook ver-
kregen worden via www.sint-
martinushorn.nl/activiteiten, 

via een mailtje naar 450.stmar-
tinus@home.nl of per telefoon 
0475-58�398 / 58�663.

Schutterij St.-Martinus Horn
Kloosterveld 50
6081 JD Haelen

  Met vriendelijke schutters-
groet,  
Pieter Giebels 
Voorzitter schutterij  
Sint-Martinus Horn

g  Drie generaties schutters in een familie! Bij de jubilerende schut-
terij Sint-Martinus, Horn die dit jaar 450 jaar bestaat, zijn er drie 
generaties schutters in een familie, te weten: het keizerspaar – sinds 
1999 – Pieter en Ilda Giebels-van Kessel. Koningspaar 2007 Sandra 
en Charles van Montfort-Giebels. Jeugdkoning 2008 Wesley van 
Montfort, die er op 10-jarige leeftijd in geslaagd is om na drie voor-
gaande jaren de vogel af te schieten.    Foto: Fotovideo Hans Sweegers, Heel

 

g  Sint-Martinus Horn: de gehele schutterij in uniform, genomen voor de kerk op 11-11-2007 (Sint Maartensfeest).                         Foto: P. Jereskes 



Geslaagden buksmeesterscursus
BAEXEM – De vijfde buksmeesterscursus werd op 22 
maart 2008 afgesloten. Aan deze cursus werd door de 
volgende schutters met goed gevolg deelgenomen.

S.J.M. (John) Alberts St.-Jan Grubbenvorst
Peter Berben St.-Hubertus Schaesberg
G. (Gé) Billekens Akkermansgilde Venlo
R.L.H. (Robby) Bovens St.-Mauritius Strucht
R. (Rik) Claassens St.-Jan Grubbenvorst
Charel Cleuskens St.-Salvius Limbricht
L.H.G.A. (Leon) Crommentuijn HH. Georgius & Sebastianus Beesel
J. (Joost) Das HH. Nicolaas & Antonius Budel
P.J. (Peter) Didden St.-Sebastianus Mechelen
R. (René) Dingen St.-Brigida Noorbeek
R.M.H. (Raymond) Dodemont    St.-Sebastianus Mechelen
J. (John) Duijsengs St.-Sebastianus Margraten
J. (Jack) van Duinen St.-Martinus Linne
L.H.F.G. (Leo) Ernes St.-George Simpelveld
J.J.A.M. (Jan) Hartzheim St.-George Simpelveld
H. (Harrie) Hochstenbach St.-Salvius Limbricht
M. (Marten) Hut St.-Urbanus Montfort
J. (Jan) Jansen St.-Barbara Meerssen
L. (Lei) Janssen St.-Lucie Nederweert 
R.J.E. (Roel) Janssen St.-Barbara Leveroy
H.J. (Harrie) Jennekens St.-Mauritius Strucht 
H. (Henk) Kleinstra St.-Martinus Linne
C. (Coen) Kristus HH. Marcellinus & Petrus Geleen
L.M.H. (Berr) Kustjens St.-Urbanus Montfort

Jan Lanjouw St.-Salvius Limbricht
H. (Hub) Loo St.-Sebastianus Margraten
G. (Geert) Meisen St.-Jan Nieuwstadt
H. (Har) Mestrom St.-Urbanus Montfort
H. (Hans) Nijholt Akkermansgilde Venlo 
G.E. (Evert) Reef St.-Antonius Altweerterheide
M. (Martin) Roodink St.-Brigida Noorbeek
T.L.G. (Tim) Rutten HH. Nicolaas & Antonius Budel
F.K.L. (Frank) Schreurs HH. Georgius & Sebastianus Beesel
J. (John) Schreurs St.-Sebastianus Margraten
J.W.H. (Harrie) Smeets Kon. St.-Lambertus Oirsbeek
C.M.F. (Ryan) Smit DD Stadsschutterij Maastricht
F. (Frans) Smits St.-Martinus Linne
F.J.E. (Frank) Vermij St.-Barbara Leveroy
J. (Jos) Wouters HH. Marcellinus & Petrus Geleen
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Afsluiting buksmeesterscursus te Baexem.
Foto: Michaël Bongers

Koningen
William Lensen Sint-Lucia Horst
Mariske Lensen (dames) Sint Lucia Horst
Hein Heijse Sint-George Simpelveld
Hub Hodinius (burgers) Sint-George Simpelveld
Frans Crijnen Sint-Sebastianus Eys
Sven Görtzen (burgers) Sint-Sebastianus Eys
John Gubbels Sint-Barbara Reuver
Annemie Franssen (burgers) Sint-Barbara Reuver
Coen Kristus HH. Marcelllinus & Petrus Geleen
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Maastrichtse vuurwapens onder de hamer

Catalogus biedt overzicht wapens en wapensmeden
MAASTRICHT / NIJMEGEN – Zelden is een zo 
omvangrijke en importante collectie Maastrichtse 
wapens onder de hamer gekomen, als op 12 april 
lestleden bij Hessink’s Veilingen BV in Nijmegen. 
Veertig jaar had de Arcenaar Frans Peeters oude 
vuurwapens verzameld, in het bijzonder van Maastricht. 
De ondernemer wilde echter investeren en had daar 
geld voor nodig. Musea hadden geen budget om zijn 
unieke en omvangrijke collectie over te nemen, reden 
waarom de wapens geveild werden. Hieronder ook 
schuttersbuksen. Door het veilinghuis is een fraaie 
catalogus van de wapens samengesteld.

Imponerende  
privé-collectie
In de loop van vele jaren had 
de privé-verzamelaar Frans 
Peeters een omvangrijke col-
lectie historische wapens en 
uitrustingsstukken bijeen-
gebracht. Het speerpunt lag 
op de wapenproductie in 
Maastricht rond �700. Maar 
ook �9e eeuwse vuurwapens 
waren in de collectie verte-
genwoordigd. Maastrichtse 
wapens, die slechts zelden op 
de markt komen, zijn ver-
tegenwoordigd in alle grote 
wapenmusea in binnen- en 
buitenland. Beroemd zijn bij-
voorbeeld de pistolen met de 
ivoren gesneden koppen, die 
soms als koppel duelleerpisto-
len bewaard zijn gebleven. Dat 

zijn unica. De eigenaar heeft 
in de afgelopen tijd getracht 
om zijn omvangrijke collectie 
in zijn geheel bij musea aan 
te bieden, maar is hier niet in 
geslaagd door gebrek aan geld. 
Hierdoor kwam tijdens een 
grote veiling het resultaat van 
jarenlang verwoed speuren en 
verzamelen onder de hamer.

Catalogus te koop
Door de omvang en diepgang 
van de collectie kwam hiermee 
tevens een unieke schat aan 
historische gegevens van de 
makers ervan, de Maastrichtse 
wapensmeden, aan bod. Het 
heeft het veilinghuis Hessink’s 
doen besluiten om een fraaie 
catalogus uit te geven. Hierin 
komen de wapens, gerubri-
ceerd naar de Maastrichtse 

wapensmeden, alfabetisch aan 
bod. Maar liefst 24� wapens 
en uitrustingsstukken worden 
met diverse fraaie grote kleu-
renfoto’s per object afgebeeld. 
Bovendien komen in het boek 
ruim �70 wapensmeden aan 
bod, over wie zo mogelijk 
ook diverse aanvullende 
gegevens en literatuur 
vermeld wordt. De 
catalogus vormt op 
deze wijze behalve 
een momentop-
name van de impo-
nerende collectie voor 
de veiling tevens een 
fraai en niet eerder 
verschenen overzicht 
van de Maastrichtse 
wapensmeedkunst, 
de wapensmeden 
en de producten 

van hun arbeid. De 296 pagi-
na’s tellende catalogus in full 
colour is drietalig (Nederlands, 
Duits en Engels) uitgevoerd, 
fraai afgewerkt, met slappe 
kaft in een stevige geïllu-
streerde opberghoes. De kos-
ten bedragen EU 25,- exclusief 
porto. De catalogus is op 
internet in te zien. Te bestel-
len bij: Hessink’s Veilingen, 
Kamerlingh Onnesstraat 35, 
Nijmegen, tel. 024-3555590, 
internet: www.hessink.nl e-
mail: info@hessink.nl

Schuttersbuksen
Enkele bijzondere stukken, die 
aangeboden werden en die ook 
het schutterswezen aangaan, 
zijn enkele zware buksen, kali-
ber �7,5 mm, uit Maastricht en 
Roermond, door wapensmid 
Edouard de Beaumont, circa 
�870-�880. Tevens wisselden 
diverse geweren van eigenaar, 

die qua vorm, uiterlijk en 
ouderdom zo door de 

geweerdragers gebruikt 
konden worden, evenals 

menige sabel, degen en 
hartsvanger, die even-
eens bij schutterijen in 

gebruik zijn.

Voor het uitgebreide 
artikel, zie: www.schut-

terstijdschrift.com

  Luc Wolters
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Geslaagden cursus Oude Exercitie 2008
BRUNSSUM/VOERENDAAL – Op zondag 13 april werd 
de cursus Oude Exercitie afgesloten. De deelnemers 
werden voor hun inzet gedurende ettelijke weken, 
afwisselend in Brunssum en te Voerendaal beloond met 
de uitreiking van de diploma’s. President Jos Michels en 
cursusleider Jac van der namen dit voor hun rekening, 
ondersteund door federatiebestuurslid en cursist Jacob 
Gorissen. De cursus werd gegeven door Math Beaujean, 
Leo Wijnands en Jack Duckers. De geslaagden in de 
diverse categorieën zijn:

Certificaat beginners
J. Bindels  St.-Sebastianus Eys
J.J.A. Kreukniet  HH. Joh. & Clemens Merkelbeek
E.W.H. Langen  HH. Joh. & Clemens Merkelbeek
W.J.J. Truijen  St.-Catharina Stramproy

Aspirant commandant
L.G.J. Conjaerts  St.-Hubertus Ubachsberg 
L.J.C. Evertz  H.H. Marc. & Petrus Geleen
W.J.M. Goossens  St.-Joseph Stein
L. Senden  St.-Sebastianus Mheer
N.G. Smeets  H.H. Marc. & Petrus Geleen
R.J.M.F. Willems  St.-Sebastianus Mheer

Commandant
J.E.W. Gorissen  Kon. St.-Sebastianus Voerendaal
M.M.J.A. Hanckmann St.-Joseph Stein
D.H.M. Janssen  HH. Joh. & Clemens Merkelbeek
J.T.M. Klinkenberg St.-Joseph Stein
A.J.M. Roelofs  Kon. St.-Sebastianus Voerendaal

Commandant-instructeur
A.C.M. Busscher  Kon. St.-Lambertus Oirsbeek
H.H.G. Maas  St.-Hubertus Ubachsberg
L.H. Minnen  St.-Martinus Vaesrade
L.M. Muijtjens  Jurylid, Klimmen

g  De dames Hanckmans van Stein en Janssen van Merkelbeek  
evenaarden met hun diploma ‘commandant’ de eerdere vrouwelijke 
prestatie (uit 1999) van Lenie Ramaekers, destijds van St.-George 
Simpelveld.   

 

De lichting 2008 van de cursus Oude Exercitie.              Foto’s: Luc Wolters
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Diploma-uitreiking commandantencursus 
Nieuwe Exercitie
MONTFORT – Op zaterdag 5 april jl. vond de diploma-
uitreiking plaats aan de deelnemers van de cursus 
Nieuwe Exercitie in 2008. In volledig tenue en onder 
het kritische oog van het publiek, lieten de deelnemers 
in een demonstratie zien tot welke prestaties schutters 
kunnen komen in een tijdsbestek van drie maanden.

Drill-cursus
Al vele jaren stellen de eige-
naren van zaal Housmans 
hun accommodatie gratis ter 
beschikking aan de OLS-fede-
ratie. Echter door omstandig-
heden kon er dit jaar een aan-
tal keren geen gebruik worden 
gemaakt van de faciliteiten. 
Bijgevolg moesten de deelne-
mers zich in slechts twaalf (!) 
bijeenkomsten de stof van de 
Nieuwe Exercitie eigen maken. 
Vooral voor de beginners was 
dit een hele opgave, mede 
doordat van hen diverse schut-
ters nog nooit met een geweer 
hadden gemarcheerd. De 
‘drill’-kwaliteiten van instruc-
teur Piet Daems leidden tot 
lovenswaardige opmerkingen 
voor de schutters op de laatste 
dag: ‘Hier kunnen veel schutte-
rijen alleen maar van dromen 
om zo te kunnen marcheren.’ 

Onduidelijkheid
Bij de gevorderden was het 
aantal deelnemers met zes 
schutters minimaal. Natuurlijk 
ook hier de nodige aandacht 
voor de technische uitvoering 
van het exercitievoorschrift. 
Maar meer aandacht werd 
besteed aan het ‘comman-
dant zijn’ tijdens het ‘binnen 
trekken’, de optocht en bij 
deelname aan de wedstrijd in 
de wei. Ook nu bleken hier 
nog veel onduidelijkheden en 
vragen te zijn, die noch in het 
exercitiereglement, noch in het 
normenboek op te zoeken zijn. 
De manier waarop een jurylid 

tegen de uitvoering aankijkt, 
bepaalt dan uiteindelijk het 
resultaat. Zonder dat een com-
mandant van tevoren voor 
�00 procent kan weten of hij 
het wel goed doet. Of het kan 
nog erger: bij het ene jurylid 
doet hij het goed, in de ogen 
van een ander jurylid doet hij 
het fout. Een voorbeeld: welke 
bewoordingen dienen door 
de commandant te worden 
gebruikt bij het controleren en 
corrigeren bij het richten? De 
instructeurs Thei Schulpen en 
Twan Stemkens kunnen op dit 
moment niet meer dan vanuit 
ervaringen, van henzelf en van 
anderen, de deelnemers onder-
richten. Natuurlijk leidde dit 
tot discussies, maar leidde wel 
ertoe dat de deelnemers gingen 
denken ‘in de geest en opbouw 
van het voorschrift’. Reden 
voor een aantal gevorderden 
om volgend jaar nogmaals in 
te schrijven! Hopelijk zal een 
dergelijke aanpak uiteindelijk 
leiden tot een conceptvoor-
schrift voor veel van dergelijke 
vragen. Er is gebleken dat er 
op dit vlak nog veel te winnen 
is voor de OLS-federatie.

Nieuwe ontwikkelingen
Omdat de groep gevorderden 
zeer klein was, was er ruimte 
om de deelnemers zelf te laten 
bepalen met welk onderdeel 
zij aan de slag wilden. Deze 
onderwerpen kregen speciale 
aandacht. Toch blijft ook de 
vaardigheid van het lesgeven 
een aandachtspunt. Goed 
nieuws is dan ook dat de 
LBT een cursus ontwikkelt, 
die gericht is op instructie-
vaardigheden. Een welkome 
aanvulling op onze comman-
dantencursus. Nieuw was de 
les sabelbewegingen, die ook 
openstond voor niet-cursisten. 

Vele schutters hadden gehoor 
gegeven aan de uitnodiging 
hiervoor op de voorjaarsverga-
dering. Duidelijk werd wel dat 
enkel door veel te oefenen, een 
officier of commandant deze 
bewegingen als een automa-
tisme kan uitvoeren. 

Uitreiking
Onder dreigende weersom-
standigheden gaven de cursis-
ten een demonstratie. Daarna 
ontvingen zij uit handen van 
de president Jos Michels van 
de Federatie hun certificaat 
of diploma. De gevorderden 
kregen tevens een zilveren 
schildje, als blijvend bewijs 
van het met goed resultaat 
gevolgd hebben van de cursus. 
Het goed vertegenwoordigde 
publiek, bestaande uit familie, 
bekenden en schutters, genoot 
van het ceremonieel waarmee 
deze uitreiking gepaard ging.

   Twan Stemkens

Diploma (gevorderden):
L.M.A.M. Bots  St.-Nicolaas Meijel
J.P.M. Geelen  St.-Stephanus Dieteren
F.W. Haex  St.-Jacobus Hunsel
A.G.M. van Heugten St.-Willibrordus Meijel
H.H.M. Merry  St.-Joseph Buchten
F.J.M.G. Lebens  St.-Salvius Limbricht

Certificaat (beginners):
R.J.J. Gielen  St.-Nicolaas Heythuysen
C.L. Hendrix  St.-Leendert Urmond
G.A. Hermans  St.-Sebastianus Herkenbosch
J.G.M. van Hoef  St.-Aldegundis Buggenum
J.A.M.J. Houben  Eendracht Grevenbicht
R. Janssen  St.-Barbara Meerssen
R.A.M. Janssen  Eendracht Grevenbicht
F.H. Kolk  St.-Sebastianus Herkenbosch
M. Pisters  St.-Barbara Meerssen
M.C.M. Rietjens  St.-Severinus Grathem
E.A.H. Smeets  St.-Martinus Linne
J.A.H.H. Thewissen St.-Sebastianus Herkenbosch
P.H.G. Thijssen  St.-Leendert Urmond
R.A.R.Verhoef  St.-Rosa Sittard
T.J.M.M. Zegers  St.-Rosa Sittard

Sabelexercitie
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Eeuwfeest schuttersbond Juliana zeer geslaagd
NEER – Het weekeinde van 18, 19 en 20 april 2008 
stond in het teken van het honderdjarig bestaansfeest 
van de schuttersbond Juliana. De stichting ‘100 Jaar 
Schuttersbond Juliana’ (een samenwerking tussen het 
bondsbestuur en de Bussen Schutten uit Neer) tekende 
voor de organisatie van dit verbroederingsfeest. Sinds 
twee jaar was deze stichting actief om dit eeuwfeest te 
gaan vieren en dit vergde veel tijd en energie van de 
commissieleden. Een stichtingsbestuur werd gevormd 
door de heren Wim Peulen, Theo Peulen en Lei Pouls 
van de Bussen Schutten Neer en Louis Litjens en Bernie 
van Lierop namens het bondsbestuur. Daarnaast werd 
er een negental operationele commissies samengesteld.

Vrijdag 18 april 2008
De vrijdag stond in het teken 
van een piratenparty met 
optredens van nationaal 
bekende Nederlandse artiesten, 
zoals René Schuurmans, Stef 
Ekkel, Koos Alberts, Dennie 
Christiaen, Jan Keizer alsook 
Nick en Simon. Alhoewel het 
voor de organisatie een gok 
was om te kiezen voor een 
dergelijk programma, bleek 
deze keuze al snel goed uit 
te vallen. De kaartverkoop 
verliep gigantisch vlot en de 
organisatie van het nationale 
Megapiratenfestijn kwam kij-
ken hoe deze avond werd geor-
ganiseerd. Ruim 3.500 perso-
nen waren deze avond in Neer 
en de feesttent deinde op het 
ritme van de Nederlandstalige 
muziek, waarbij Nick en Simon 
en Dennie Christiaen één van 
hun beste optredens gaven. 

Zaterdag 19 april 2008
Vanaf de zaterdag stond alles 
in het teken van het eeuw-
feest. De dag werd begonnen 
met een Eucharistieviering 
in het feestpaviljoen met 
medewerking van Mgr. De 
Jong en het Gildenkoor uit 
Dinther. Met name dit koor 
zorgde voor een onvergetelijke 
Eucharistieviering, enkele 
schutters konden hun tranen 
niet bedwingen en van vele 
kanten kwam er lof over de 
verzorging van deze Mis.

Het jubileumkoningschieten 
liet nog uitdrukkelijker de ver-
broedering tussen de diverse 
schuttersgilden uit Limburg, 
Noord-Brabant en Gelderland 
zien en uiteindelijk was het 

zowaar de koning van het 
Onze Lieve Vrouwe Gilde uit 
Holthees, Willy Pingen, die 
deze eretitel wist op te strijken. 

Na het nuttigen van een koffie-
tafel was eindelijk het moment 
gekomen voor de samenstel-
lers van het jubileumboek, Gé 
Arts (St.-Martinus Tegelen) 
en Bernie van Lierop (’t 
Zandakker Gilde St.-Jan 
Venray). Het boek werd naar 
voren gebracht door het jeugd-
lid Nina Litjens (St.-Martinus 
Tegelen en stiefdochter van 
Bernie) en overhandigd aan 
gedeputeerde Herman Vrehen. 
Het jubileumboek, �20 pagi-
na’s dik op A4-formaat en 
uitgebracht in fullcolour, toont 
op een schitterende wijze de 
historie van de schuttersbond 
Juliana, die u eigenlijk niet 
mag missen. Dankzij enkele 
sponsoren bedraagt de ver-

g  Willy Pingen van het OLV 
Gilde uit Holthees won het 
jubileumkoningschieten.

Foto: Luc Wolters

 

g  Het bondsbestuur met 
beschermheer recipieerde.

Foto: Luc Wolters
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koopprijs slechts € �0,-. Het 
jubileumboek is nog verkrijgen 
bij de bondssecretaris (Bernie 
van Lierop, Bingelkruid 7, 
5803 BM te Venray of via mail: 
Bvanlierop@home.nl). De 
oplage bedraagt �.250 exem-
plaren en hierbij geldt dus:  
op = op. 

De zaterdagavond werd beslo-
ten met een Limburgse arties-
tenavond met als hoogtepunt 
het finaleoptreden van Big 
Benny.

Zondag 20 april 2008
De zondag stond in het teken 
van het echte verbroede-
ringsfeest. 75 Verenigingen 
uit Limburg, Noord-Brabant, 
Gelderland en Duitsland 
waren hiervoor bijeen in Neer. 
Al snel bleek de goede sfeer 
op deze zondag. De weers-
omstandigheden waren ideaal 
en de schutters zorgden voor 
een onderlinge verbroedering, 
typerend voor dit eeuwfeest.

Na de officiële vlaggenparade 
volgde de optocht door Neer. 
Met name van Brabantse zijde 

kwamen er opmerkingen dat 
de grote publieke belangstel-
ling in Limburg zeer gewaar-
deerd werd, daar het aantal 
toeschouwers bij gildenfees-
ten in Noord-Brabant veel 
geringer is. Het publiek aan-
schouwde met groot genoegen 
de diversiteit binnen de schut-
terijen en zeker ook de schut-
tersgilden uit Gelderland en 
Noord-Brabant.

Hierna volgden de overige 
wedstrijden, zoals de ven-
delwedstrijden, solistenwed-
strijden, standaardrijden en 
beoordelingswedstrijden op de 
schuttersweide. Door de gewel-
dige deelname hieraan, viel 
het de organisatie zwaar om 
tijdig alle resultaten bekend te 
maken, het enige minpuntje 
dat weekend. De verenigingen 
hadden er weinig problemen 
mee, daar ze van mening 
waren dat ideale weersomstan-
digheden, perfecte organisatie 
en verbroedering veel belang-
rijker waren dan het bekend 
maken of winnen van een 
prijs.

De eindzege van het eeuwfeest 
ging overigens naar Sint-
Urbanus Maasniel, dat in de 
finale Sint-Joris uit Wessem 
versloeg. 

De prijsuitreiking op zondag-
avond vormde het einde van 
het eeuwfeest van de bond 
Juliana, een eeuwfeest dat een 
grote indruk achterliet bij 
vele deelnemers, organisatie 
en publiek. Namens de stich-
ting ‘�00 Jaar Schuttersbond 
Juliana’ zeggen wij dan ook 
hartelijk dank aan eenieder die 

de organisatie mede mogelijk 
heeft gemaakt.

Blijvende herinnering
De organisatie van dit eeuw-
feest heeft besloten om dit 
schitterende eeuwfeest ook 
digitaal te laten vastleggen, 
omdat een dergelijk evene-
ment absoluut vastgelegd moet 
blijven voor het nageslacht. Er 
is daarom een unieke dubbel-
DVD samengesteld, waarin de 
organisatie wordt weergegeven 
van de vrijdag, compleet tot 
en met de zondagavond. Deze 
DVD wordt verder aangevuld 
met historische kiekjes en 
foto’s van het eeuwfeest. Deze 
DVD is verkrijgbaar voor 
slechts € �2,50 via de bonds-
secretaris (Bingelkruid 7, 5803 
BM te Venray of via mail: 
Bvanlierop@home.nl).
 
Alle foto’s zijn gemaakt door Fred 
Vliegen, tenzij anders vermeld.
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Voor u gelezen:
Noord- en Middenlimburgse Schuttersbond Juliana 100 jaar
Jubileumboek samengesteld door Gé Arts en Bernie van Lierop.

Een jubileum van een schut-
tersbond is een gepast moment 
waarop je terug wilt zien op 
de achterliggende �00 jaar. 
Het samenstellen van een 
boek is de meest voor de hand 
liggende optie. Van/over de 
Schuttersbond Juliana en haar 
aangesloten schutterijen is veel 
terug te vinden in de lokale 
dag- en weekbladen. Je kunt 
daarom niet vroeg genoeg 
beginnen met het verzamelen 
van informatie. Terwijl ik het 
boek doornam, ontdekte ik 
dat de realisatie van dit boek 
toch nog een haastklus was 
geworden. 
Na voorwoorden van gouver-
neur Frissen, beschermheer 
Ger Koopmans, OLS-president 
Michels en bondsvoorzitter 
Litjens, volgt het hoofdstuk 
De stamboom van de schut-

terijen. Op pagina 9 wordt 
van de hak op de tak gespron-
gen; het belang voor de bond 
Juliana ontbreekt. De teksten 
op de pagina’s �0 t/m 23 zijn 
nagenoeg gelijk aan de teksten 
uit het extra nummer van het 
LS (juni �998). Jammer dat 
in het overzicht van de OLS-
Federatie (p. �6) de namen van 
twee schuttersbonden onjuist/
onvolledig zijn weergegeven. 
De historie van de jubilerende 
schuttersbond (p. 25) wordt 
wel heel erg kort behandeld. 
De tekst in de tweede alinea 
roept vraagtekens op. De in 
�888 opgerichte schuttersbond 
(zie ook p. �2 en �8), wordt 
nu niet meer genoemd. Ook 
vergeet men gemakshalve de 
overige schuttersbonden die 
tussen �888 en �908 werden 
opgericht. Na deze inleiding 

presenteren de 2� aangeslo-
ten schutterijen zich, elke 
vereniging kreeg vier pagina’s 
toebedeeld. Wanneer men dit 
alles optelt, komt men al snel 
op de �20 pagina’s A4 die het 
boek telt. Jammer genoeg ont-
breken ook bronvermeldingen 
en een verantwoording voor 
de gebruikte teksten en foto’s. 
Ik feliciteer de samenstellers 
desondanks met dit resultaat, 
waarvan beiden aangeven dat 
het een fotoboek is. Dit foto-
boek is een boek waarin velen 
zichzelf en hun schuttersvrien-
den van de Schuttersbond 
Juliana weten terug te vinden.

De Schuttersbond Juliana heeft 
vele belangrijke personen in 
‘dienst’ gehad. Ik noem hier 
slechts als voorbeeld Frans 
Haffmans en Frans Wolters. 
Twee personen die niet alleen 
voor de bond Juliana belang-
rijk waren, maar ook als pre-
sident van de OLS-federatie 
verdienstelijk werk hebben 

geleverd. Een hoofdstuk, 
gewijd aan de vele belangrijke 
personen uit de afgelopen �00 
jaar, zou beslist geen overbo-
dige luxe zijn geweest. Ik trof 
de namen van Frans Haffmans 
en Frans Wolters uiteindelijk 
wel aan in het voorwoord 
van beschermheer en Tweede 
Kamerlid Ger Koopmans.  

Samenvattend zou ik willen 
stellen dat Gé Arts en Bernie 
van Lierop er in geslaagd 
zijn om een fotoboek samen 
te stellen waarmee de lezer 
achtergrondinformatie krijgt 
van de schutterijen en gilden 
van deze schuttersbond. Het 
initiatief van Gé en Bernie 
verdient zeker navolging bij 
andere schuttersbonden. Een 
jubileum hoeft daartoe niet de 
aanleiding te vormen. Meer 
informatie over dit boek kunt 
u krijgen via b.lierop@nwg-
online.nl . 

   Wim Pijpers

g  Gedeputeerde Herman Vrehen is opgetogen over het hem overhan-
digde kleurrijke jubileumboek, samengesteld door Bernie van Lierop 
en Gé Arts. 

g  Het jubileumboek wordt onder begeleiding van sappeurs door de 
jeugdige Nina binnengebracht.                                  Foto’s: Luc Wolters
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“Waaw, vet, wat sjiek! Wie 
kumpse dao aan?” Het is 
maandagmorgen en op de 
speelplaats verdringen de 
kinderen van groep 6 zich 
rond Marcel en Davy. Marcel 
houdt in zijn handen een klein 
schildje vast, het glinstert in 
de zon.
“Is det echt zilver?” vraagt 
Twan. “Jeh, waat dachs dich 
den? Det die zoea get van ples-
tik maken?” antwoordt Marcel 
trots. “Mer wie kumpse dao 
noe aan?” vraagt Audrey nog 
een keer. Marcel wil nog even 
genieten van alle aandacht. 
Daarom antwoordt hij: “Det 
vertellen we dalik wal inne 
klas.” 

Even later zit de hele groep 
naar Marcel en Davy te luis-
teren. Toen meester Tim te 
horen kreeg wat Marcel bij 
zich had, hoefden ze niet 
meteen met werken te begin-
nen. Marcel moest samen met 
Davy voor de klas komen en ze 
mogen nu hun verhaal vertel-
len. De kinderen zijn een en 
al oor.

Marcel vertelt: “Ja, nou, we zijn 
dus bij de schutterij en gisteren 
was het O.L.S. Dat betekent 
Oud Limburgs Schuttersfeest. 
Dat zijn een soort van wereld-
kampioenschappen. En daar 
zijn dan heel veel wedstrijden 
die allemaal met de schut-
terij te maken hebben. Nou, 
ik speel dus klaroen en er is 
dus ook een wedstrijd voor 
solisten. Dan moet je helemaal 
alleen iets laten horen. Nou, 
en daar ben ik dus tweede 
bij geworden, en daarom heb 
ik dit schild gekregen. Maar 
ik heb er thuis wel veel voor 
moeten oefenen.” 

“Hoe doe je dat dan?” wil Elza 
weten. “Nou, gewoon. Ik pak 
mijn instrument en oefen wat 

ik elke week op de repetitie 
leer.” 

Alle kinderen zijn onder de 
indruk. Een schild van echt zil-
ver. Dat is nog eens wat anders 
dan het ijsje bij het sportdi-
ploma van de activiteitendag. 
“En jij Davy, jij bent toch ook 
bij de schutterij? Heb jij ook 
iets gewonnen?” vraagt mees-
ter Tim.
“Jawel,” zegt Davy, “maar ik 
speel dus trom en ik had niet 
genoeg punten voor een zil-
veren schild. Maar ik heb wel 
een diploma gewonnen.” Vol 
trots en met de nodige voor-
zichtigheid haalt hij nu pas 
een heel bijzonder stuk papier 
tevoorschijn. Hij leest voor wat 
er op staat. Je kunt zien aan de 
gezichten van de kinderen dat 
ze onder de indruk zijn van 
zulke gewichtige woorden en 
zinnen. 

Als Davy klaar is voegt hij er 
nog aan toe: “Ik heb dan wel 
geen schild gewonnen, maar ik 
heb ook nog meegedaan met 
het uittreden van het muziek-
korps. En daar hebben we de 
vijfde plaats gehaald en daar-
om hebben we daar ook een 
zilveren schild gewonnen!” 
“Ja,” vult Marcel aan, “en dat 
is zelfs nog groter dan dat van 
mij!” 

“Waaw, waar is dat?” roept 
Twan nu door de klas. “Ja, 
dat mogen wij natuurlijk niet 
zomaar meenemen. Dat is van 
de schutterij, snap dat dan”, 
reageert Marcel. Het is muisstil 
in de klas. Die Marcel en Davy, 
die beleven nog eens wat. Dat 
zouden ze ook wel willen. Het 
is alsof de meester raadt wat 
de meeste kinderen denken. 
“En wanneer kunnen wij nu 
eens in het echt zien hoe dat 
alles nou precies gaat?” vraagt 
de meester.

Even denken Marcel en Davy 
na. “Vrijdagavond week moe-
ten we een serenade brengen 
naar Sieben Ben,” antwoordt 
Davy tenslotte. “Die wordt dan 
namelijk 90 jaar en hij heeft 
de hele schutterij uitgeno-
digd op zijn verjaardag!” vult 
Marcel aan. “Kei vet,” roept 
Fransje, “ik mag nooit naar 
een verjaardag van anderen 
bij de voetbalclub. Dus bij de 
schutterij doen jullie dat ook?” 
Marcel, Davy en de meester 
beginnen te lachen. “Dat zal 
wel meevallen”, zegt de mees-
ter, “maar vraag het maar even 
op de repetitie of we met de 
klas mogen komen kijken. Zo, 
en dan gaan we nu aan het 
werk!” 

Het is woensdagavond en 
Davy is met zijn fiets op weg 
naar Marcel. Samen zullen 
ze dan naar het Patronaat 
fietsen, want hier wordt elke 
week geoefend door het kla-
roenkorps van de schutterij. 
Ze leren er niet alleen hoe ze 
muziek moeten maken, maar 
ze krijgen ook les in het net-
jes marcheren. Want het ziet 
natuurlijk niet uit als tijdens 
een schuttersfeest iemand uit 
de pas loopt of niet keurig in 
de rij staat. Bovendien is de 
kans op een prijs dan ook met-
een een stuk kleiner. 

Marcel legt aan de instructeur 
uit wat er op maandagmor-
gen in hun klas gebeurd is 
en vraagt of het misschien 
mogelijk is of kinderen van 
hun klas vrijdag mogen 
komen kijken bij de serenade 
voor Sieben Ben. “Tuurlijk, 
de serenade brengen we toch 
op straat, voor het huis van 
Ben. Zeg maar in de klas dat 
ze ’s avonds om zeven uur bij 
café ‘De Pòrt’ moeten zijn. 
Dan kan Twan ook meteen de 
andere schilden zien die hier 

in de prijzenkast hangen. En 
van daaruit marcheren we naar 
Ben. Kunnen ze ook zien hoe 
het gaat in een optocht.”

En zo komt het dat op vrij-
dagavond meester Tim en het 
grootste gedeelte van groep 
6 nieuwsgierig het café bin-
nenstappen. Ze vergapen zich 
aan de zilveren schilden die 
hier hangen. “Det is väöl mieër 
waerd as al ’t geldj oppe bank,” 
meent Karel. Maar volgens Luc 
kan dat niet, want om geld te 
mogen maken moet een bank 
goud hebben, en geen zilver, 
weet hij te vertellen.

Hoe het ook zij, even later 
is groep 6 getuige van het 
optreden van de schutterij: het 
afmarcheren naar het huis van 
Sieben Ben en vervolgens een 
klinkende serenade. 

De volgende maandagmorgen 
moeten Marcel en Davy weer 
voor de klas komen. Na alles 
wat ze die vrijdag gezien had-
den willen de kinderen nog 
meer weten over de schutterij. 
Maar gelukkig hoeven ze nu 
niet alles uit te leggen. Marcel 
schrijft namelijk het adres van 
de internetsite op het bord. En 
zo kan iedereen het nog eens 
rustig bekijken. 

Verhaaltje voor het slapen gaan
In de voorbereidingen van 
het project van de sjöt-
tesjoël is bijgaand jeugd-
verhaaltje geschreven door 
Twan Stemkens om de 
(schutters)jeugd ook iets te 
laten lezen of laten voorle-
zen dat over de schutterij 
handelt. Op het niveau van 
de jeugd met een thema dat 
hen aanspreekt. Een ver-
haaltje dus voor het slapen 
gaan.
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Persoonlijk kampioenschap OLS-federatie

Drie volle dagen en een nieuw record
ELLIKOM – Dat de uitkaveling van het persoonlijk 
kampioenschap 2008, op prima wijze georganiseerd 
door schutterij HH. Harlindis en Relindis Ellikom, 
een slijtageslag zou worden, was vanaf het begin een 
uitgemaakte zaak.

Bij de dames en heren startten 
264 deelnemers, waarvan als 
gevolg van ideale weersom-
standigheden na drie opwarm-
rondes nog 209 schutters in 
wedstrijd bleven. Ook bij de 
kaveling op punten van � 
cm. bleef het aantal missers 
beperkt. De eerste wedstrijd-
dag werd afgesloten met nog 
78 schutters in de strijd. Bij 
de jeugd, die vanwege de 
Belgische wetgeving, met de 
luchtbuks moest schieten, was 
de winnaar op zaterdagmiddag 
al bekend. Bram Oosterbos 
won de wedstrijd, voor 
Bram Hulsbosch en Dorien 
Vanclooster.

Een volle tweede dag werd 
geschoten. Aan het eind daar-
van – toen de lichtmeter 25 
lux aangaf – waren nog negen 
schutters in de wedstrijd, die 
elk 372 punten zonder mis-
ser hadden laten noteren. Een 
derde dag moest de beslissing 
brengen maar ook deze had 

mooi weer en slechts een zacht 
windje in petto, dat de schut-
ters totaal niet deerde. Eddy 
Schrooten was verhinderd en 
werd negende. Voor de mid-
dagpauze vielen slechts drie 
schutters af, erna kavelden vijf 
schutters verder, waaronder 
maar liefst vier van Sint-
Elisabeth Stokkem. Hiervan 
vielen er twee af met ruim 
zeshonderd treffers. Met één 
schutter per buks ging hierna 
het tempo vlot omhoog, maar 
de finalisten gaven geen krimp. 
Al snel werd duidelijk dat het 
record uit �996 van Patrick 
Bosmans met 906 treffers 
zou sneuvelen. Vlot werd de 
kaap van de �000 gehaald en 
zelfs nu nog wilde geen van 
de drie toegeven. Pas toen de 
duisternis begon in te vallen, 
moest Marian Beelen van uit 
Stokkem afhaken.

De lichtmeter was nodig om 
het einde van de wedstrijd te 
bepalen, maar helaas miste 

Mart Scheenen van Sint-
Cornelius Swartbroek in 
de ronde die waarschijnlijk 
vanwege de invallende duis-
ternis – de lichtmeter gaf 
immers nog maar 90 lux aan 
– de voorlaatste van dag drie 
zou zijn, het �275ste punt. 
Hierdoor werd Vital Weetjens 
van Sint-Elisabeth Stokkem 
met �275 treffers voor het 
komende jaar kampioen van 
de OLS-federatie.

De uitslagen:
Jeugd
�. Bram Oosterbos
2. Bram Hulsbosch
3. Dorien Vanclooster

Categorie 16 +
�. Vital Weetjens �275 
 Sint-Elisabeth Stokkem
2. Mart Scheenen �274
 Sint-Cornelius Swartbroek
3. Marian Beelen �2�6
 Sint-Elisabeth Stokkem
4. Davy Scheepers 674
 Sint-Elisabeth Stokkem
5. Jean Vanbrabant 643
 Sint-Elisabeth Stokkem  
6. Eric Steffanie 
 Sint-Joris Wessem
7. Pieter Bidlot 

 Sint-Joris Wessem
8. Diana Vranken 
  HH. Mon. & Gond. 

Maasmechelen I
9. Eddy Schrooten
  Sint-Sebastiaan Grote-

Brogel
�0. Hubert Scheepers
 Sint-Elisabeth Stokkem

Algemeen
HH. Harlindis & Relindis 
Ellikom heeft er een mooi 
kampioenschap van gemaakt. 
Tevreden schutters, een vlot 
verloop en prima weersom-
standigheden laten het als het 
langste kampioenschap ooit de 
geschiedenis ingaan. 
Opmerkelijk is dat de winnaar, 
Vital Weetjens, alleen op de 
derde dag zoveel punten heeft 
geschoten als de vorige record-
houder, Patrick Bosmans, over 
het gehele kampioenschap in 
�996, namelijk 906 punten.

   Peter Resssen

Voor het uitgebreide artikel 
van Peter Ressen over het per-
soonlijk kampioenschap, zie: 
www.schutterstijdschrift.com

Gezien op Marktplaats.nl

ECHT – Schutterij St.-Petrus en St.-Paulus uit Echt biedt sinds 28 febru-
ari 2008 haar uniformen te koop aan met de volgende advertentie:
-  30 Schutterij uniformen, bestaande uit zwarte jas met blauwe pantalon 

en zwarte pet compleet voor euro �00,00 per uniform.
-  2 Bieleman uniformen, bestaande uit blauwe kiel met witte pantalon, 

leren schort en tas en zwarte kolbak voor euro 200,00 per uniform
-  3 Marketentster uniformen, bestaande uit rode jas met blauwe rok en 

zwarte hoed compleet met vaatje en mand voor euro 200,00 per uni-
form 

-  Diverse epauletten en koorden ten behoeve van de officieren.
De advertentie op Marktplaats is reeds honderden malen bekeken

Schutterij St.-Petrus en Paulus
Echt

Te koop aangeboden:

Kogelvanger compleet met lift
Zware buks, merk Stals

Diverse instrumenten slagwerk
25 uniformen

3 marketentsteruniformen compleet
2 bielemanpakken compleet

Diverse sabels
Diverse epauletten en koorden (nieuw)

Tel. 06-53931727
St.-Petrus en Paulus Echt
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Keizerinstallatie Sint Sebastianus Sevenum
 

SEVENUM – De derde sep-
tember 2006 zal voor het 
schuttersgilde Sint-Sebastianus 
uit Sevenum in de boeken 
worden bijgeschreven met 
gouden letters. De herfst had 
al vroeg toegeslagen, want het 
weer was erbarmelijk slecht, 
wind en regen, de hele dag 
door. Toch moest het jaarlijkse 
en traditionele koningsvogel-
schieten doorgaan. Het was 
immers al een week uitgesteld 
in verband met het Europees 
Schutterstreffen in Bernheze. 
Normaal schiet het Gilde op 
de laatste zondag van augustus 
de vogel, vandaar. Al de andere 
wedstrijden werden al vroeg-
tijdig afgelast maar tussen de 
regenbuien door begonnen 
we toch maar. Na 67 schoten 
lukte het toen Berry (voor ons 
Bey) Driessen de vogel naar 
beneden te halen. Mooier nog, 
het was de derde keer op rij 
dat hem dit lukte. Waar andere 

schutters een leven lang moe-
ten wachten om eens een keer 
koning te kunnen worden deed 
Bey het in zijn relatief korte 
lidmaatschap (sinds �990) 
maar gelijk goed. Daarmee 
werd hij de vierde keizer die 
het gilde sinds de heroprich-
ting in �898 heeft gekend. Zijn 
voorgangers waren respectie-
velijk in �928 Jan Billekens 
uit de Kronenberg, �934 Jan 
van de Pasch en in �965 Teun 
Verhaag. Om het huishou-
delijk reglement geen geweld 
aan te doen moest hij nog wel 
eerst zijn koningsjaar 2007 
afmaken. De wisseling van 
koning is in Sevenum dan ook 
altijd bij begin van het nieuwe 
jaar. Doordat ook wij enigs-
zins last hadden van de vroege 
carnaval heeft de installatie 
op zaterdag �6 februari 2008 
plaatsgevonden. Hiertoe werd 
een twintigtal keizers(paren) 
uit Belgisch en Nederlands 

Limburg ontvangen, alsmede 
diverse bestuursafvaardigin-
gen van onder meer de Bond 
Juliana en de OLS-Federatie. 
Om �5.00 uur vond de plech-
tige Hoogmis in de parochie-
kerk van de HH. Fabianus 
en Sebastianus van Sevenum 
plaats, tijdens welke de instal-
latie van de nieuwe keizer zou 
plaatsvinden. Na de H. Mis, 
waarin werd voorgegaan door 
pastoor ir. G. Lauvenberg, 
klonken nabij de Wingerd 
kamerschoten cq. kanon-
schoten ter ere van de nieuwe 
keizer en de aanwezigen. Om 
�9.00 startte vervolgens de 
receptie, waarvan keizer Bey 
en echtgenote Mia het middel-
punt vormden.

Keizer Will Kanters te Weert
WEERT – Keizer word je niet 
zomaar. Ieder jaar wordt door 
een aantal leden van de vereni-
ging op traditionele wijze, en 
met vele oeroude ceremoniën 
omkleed, gestreden voor het 
koningschap. Dit, door mid-
del van het afschieten van 
een houten koningsvogel. De 
schutter die het laatste gedeelte 
van deze koningsvogel afschiet 
is, door een ‘Godsoordeel’ voor 
dat jaar aangesteld als koning 
van het gilde. Diegene die drie 
achtereenvolgende jaren dit 
koningschap behaalt, mag zich 
het daaropvolgende jaar keizer 
van het gilde noemen. Dat is 
dus een absolute toevalstreffer.
In de loop der eeuwen, het 
Weerter Gilde bestaat vanaf 

het jaar �480, is dat twee keer 
voorgekomen. Het is �29 jaar 
geleden dat ons Stadsgilde 
de eer had om een keizer te 
mogen begroeten. Het waren 
de keizers Gerardus Gielissen 
in �794 en Pierre Reemers in 
�879. Voor een uitgebreide 
uitleg over en inzicht in de 
historie van het Gilde is het 
de moeite waard om het boek 
‘Onder een Banier’ van archi-
varis Jos Wassink en Wiel 
Nouwen, te raadplegen. Dit is 
uitgegeven bij gelegenheid van 
het 525 jarig jubileum van het 
Gilde in 2005. 
Keizer Will Kanters is ruim 
tien jaar actief lid van onze 
vereniging. Hij is erg betrok-
ken bij het wel en wee en 

zet zich op alle fronten 
in voor de goede gang 
van zaken. Niets is hem 
teveel. Als lid van de 
technische commissie 
voor het onderhoud van 
materiaal en materieel, 
als buksmeester voor het 
begeleiden en opleiden 
van de schutters en als 
wapenbeheerder voor 
de goede technische 
staat van de wapens. 
Daarnaast is hij indien 
nodig een goede bemid-
delaar en mediator. Een 
man met een vereni-
gingshart op de juiste 
plaats.

g  Will Kanters werd in Weert tot keizer 
geïnstalleerd.

g  Keizer Berry (Bey) Driessen 
van schuttersgilde Sint-
Sebastianus uit Sevenum. Foto 
tijdens het jubileumfeest te 
Neer, 2008.      Foto: Fred Vliegen
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Inzegening nieuw vaandel St.-Sebastianus Neer
NEER – Schutterij St.-Sebastianus uit Neer heeft een 
nieuw vaandel. Op zondag 20 januari 2008 werd het 
nieuwe vaandel ingezegend door Mgr. Maessen, deken 
van Thorn-Heythuysen, geassisteerd door kapelaan 
Blaschek. De H. Mis werd mede opgeluisterd door de 
drumband van schutterij St.-Sebastianus. Na de H. Mis 
was er een korte rondgang door Neer en was er nog een 
gezellige bijeenkomst in café ‘Maneslust’.

Het vaandel
Sinds mensenheugenis speelt 
het vaandel een belangrijke 
rol in de samenleving. De 
Romeinen kenden reeds het 
vaandel als strijdteken. De 
heilige Jeanne d’Arc liet voor-
afgaande aan haar grote over-
winning een vaandel maken 
van witte zijde, geborduurd 
met lelies en met een afbeel-
ding van Jezus. Nog steeds 
symboliseert het vaandel 
trouw en eerbied. Nog steeds 
is het een ‘doodzonde’ wan-
neer het vaandel de grond 
raakt. Alleen koning(in), paus 
en bisschoppen mogen bij bij-
zondere gelegenheden over het 
vaandel lopen. Geen optocht 
of processie is compleet zon-
der vaandels. Het vaandel 
is kortom het uithangbord 
van de vereniging, waar je 

vroeger vaak de welstand aan 
kon zien. Die oude vaandels 
zijn mede door het overdadig 
gebruik van gouddraad en een 
tussenlaag van dik zijldoek 
(voor de stevigheid) dan vaak 
ook nauwelijks te dragen. 
Tegenwoordig zijn de vaandels 
een stuk lichter. 

Naar een oude 
voorbeeld
In �964 werd door de schut-
terij een nieuw vaandel of 
drapeau aangekocht. Na ver-
loop van tijd kreeg het vaandel 
slijtageverschijnselen en is het 
tussentijds gerestaureerd. Ook 
nu is het vaandel aan slijtage 
onderhevig, reden waarom 
schutterij St.-Sebastianus 
besloten heeft om een geheel 
nieuw vaandel te laten maken. 
Als uitgangspunt voor dit 

nieuwe vaandel heeft het oude 
vaandel van de oude schutten 
uit �928 gediend. Dit oude 
vaandel is een prachtig voord-
beeld van een traditioneel 
geschilderd vaandel. Echter de 
schildertechnieken, die hierbij 
gebruikt zijn, zijn in de laat-
ste dertig tot veertig jaar in 
onbruik geraakt. 

Traditioneel 
geborduurd
Het nieuwe vaandel is daarom 
een geborduurd vaandel. De 
methoden en gereedschappen 
die gehanteerd zijn, vertegen-
woordigen een oud ambacht 
dat onveranderd is gedurende 
de laatste vijftig jaar. Met de 
realisatie van het nieuwe vaan-
del is het historische motief 
van het oude vaandel veilig 
gesteld voor publieke presen-
tatie in de komende decennia. 
Het traditionele en ambach-
telijke borduurproces staat in 
groot contrast met de nijver-
heid, die wordt gebruikt bij de 
fabricage van de natuurzijde-
stof; de ruwe zijde is afkom-

stig uit China, de gesponnen 
draden zijn in Zwitserland 
geverfd en de zijden stof is in 
Duitsland geweven.

Een aanwinst
Het vaandel is uitgetekend 
door de heer Van de Sangen 
uit Best en het vaandel is op 
voortreffelijke wijze gemaakt 
door mevrouw Willigers-van 
Heugten uit Liessel, waarvoor 
onze dank. Wie kent niet het 
spreekwoord: ‘iets hoog in 
het vaandel hebben’ (het erg 
belangrijk vinden). Wij vinden 
dan deze nieuwe aanwinst 
voor onze vereniging dan ook 
van groot belang en hopen 
met dit vaandel nog jaren 
vooruit te kunnen en op een 
waardige manier in binnen- en 
buitenland te kunnen presen-
teren.

 Wiel Derikx
g  Inzegening van het nieuwe vaandel door deken Maessen met  

assistentie van kapelaan Blaschek.

g  Het nieuwe vaandel van St.-
Sebastianus Neer is gemaakt 
naar een voorbeeld van een 
vlag uit 1928.
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St.-Martinus Born in een nieuw jasje
BORN – Vrijdag 25 april 2008 presenteerden 
de leden vol trots hun nieuwe uniformen. Een 
uniformenpresentatie met een extra feestelijk t(L)intje! 
Na zestien jaar ‘trouwe dienst’ waren de opvallende 
oranjekleurige uniformen van 43rd. Light Infantery 
van schutterij St.-Martinus Born aan vervanging toe. 
De afgelopen jaren is er door de schuttersleden hard 
gewerkt en op vele manieren geld in het schutterslaatje 
gebracht om het vervangen van de uniformen te kunnen 
verwezenlijken.

Op vrijdag 25 april was het 
dan zover en werden de nieu-
we uniformen voor het eerst 
aan de Bornse gemeenschap 
en overige geïnteresseerden 
getoond. Na een welkomst-
woord door voorzitter Hub 
Lemmens verlieten de schut-
ters de zaal in hun oude ver-
trouwde oranje uniformen om 
vervolgens onder luid applaus 
in de nieuwe uniformen op 
het podium van het gemeen-
schapshuis te verschijnen.

Stralend middelpunt was het 
koningspaar Jo Waajen en 
Tiny Dohmen. Voor koning 
Jo was dit een extra feeste-
lijke gebeurtenis. Die och-
tend had Jo uit handen van 
burgemeester Sjraar Cox een 
lintje mogen ontvangen voor 
zijn vele verdiensten binnen 

de Bornse gemeenschap. Jo 
en zijn vrouw Annie werden 
die avond nog eens extra in 

het zonnetje gezet met 
deze dubbel en dwars 
verdiende Koninklijke 
Onderscheiding.

Het woord was vervol-
gens aan Noël Lebens, lid 
van de uniformencom-
missie en voorzitter van 
de Stichting ZLF Born 
2005. Hij lichtte het tot 
stand komen van de 
uniformen toe. De leden 
van St.-Martinus Born 
dragen vanaf nu het uni-
form van de Coldstream 
Guards, een onderdeel 

van het ‘Guards Division’ van 
het Britse leger. Het uniform 

van de Coldstream Guards 
is, net als het vorige uniform, 
opvallend en met een rijke 
historie. Een korte toelichting: 
de Coldstream Guards is het 
oudste Britse regiment, tevens 
een van de oudste ter wereld. 
Het stamt uit het plaatsje 
Coldstream, nabij Berwick-
Upon-Tweed in Schotland.

Het regiment werd in �650 
opgericht door George 
Monck, een generaal in Oliver 
Cromwells leger. Hierdoor 
werd ‘t het ‘Monk’s regiment 
of foot’ genoemd, infanteris-
ten dus. In �742 maakte een 
‘Band of Music’ al deel uit van 
het regiment, aanvankelijk 
slechts bestaand uit een acht-
tal muzikanten. De officiële 
naam luidt: Harer Majesteits 
Coldstream Regiment van de 
Foot Guards. Het heeft als 
wapenspreuk ‘Nulli Secundus’ 
(wij waren er eerst!). De bij-
naam is Lilywhites, een verwij-
zing naar de witte band om de 
petten van de manschappen.

De uniformen zijn vervaardigd 
naar origineel Brits voorbeeld 

en bevatten veel authentieke 
details. De uniformen van de 
marketentsters zijn in grote 
lijnen identiek aan die van 
de manschappen, voorzien 
van een stukje originele eigen 
inbreng. De nieuwe uniformen 
oogsten veel bijval van de tal-
rijke aanwezigen. De schutters-
leden zijn trots op hun nieuwe 
uniformen en danken eenieder 
die op welke manier dan ook 
heeft bijgedragen aan de reali-
satie hiervan.

Pastoor W.L.J.C. van Dijk 
zorgde voor de officiële inze-
gening van de nieuwe unifor-
men.
En zo kwam een einde aan 
het officiële gedeelte van een 
geslaagde uniformenpresen-
tatie. Tot in de late uurtje 
verzorgde onze eigen ‘sjöt’ DJ 
Giga Wiel (Willy Wagemans) 
de gezellige muzikale after-
party.

  Angelique Heijnen 
Marketentster schutterij  
St.-Martinus Born

g  Koning Jo Waajen werd 
koninklijk onderscheiden.

Foto: Etienne Zegers

 

g  De Bornse schutters in hun 
nieuwe Coldstream Guards 
uniformen. Foto: Etienne Zegers

Foto: Etienne Zegers
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Koninklijke onderscheidingen
Lowie Voermans uit Ell
ELL – Op 24 maart jl. werd 
aan de heer L.L.M. Voermans 
uit Ell een Koninklijke 
Onderscheiding uitgereikt. 
De versierselen werden door 
locoburgemeester mr. Arno 
Walraven van de gemeente 
Leudal opgespeld. De heer 
Voermans (64 jaar) is vanaf 
�975 bestuurslid van schutterij 
St.-Sebastianus Ell. Daarnaast 
was hij 20 jaar als buksmees-
ter verantwoordelijk voor de 
geweren, de munitie en de 
veiligheid rond het schietge-
beuren. Ook zorgde hij voor 
het bewaren en veiligstel-
len van vuurwapens. Vanaf 
2007 heeft de heer Voermans 
namens de schutterij zitting in 
de Stichting Juiste Kien, een 
organisatie die wekelijks een 
kienmiddag organiseert waar-
van de opbrengsten ten goede 
komen aan de plaatselijke ver-
enigingen. 
Ook is de heer Voermans vanaf 
�97� vrijwilliger tijdens car-
navalsactiviteiten. Hij helpt bij 
de opbouw, decorwisselingen 
bij bonte avonden en verricht 
diverse hand- en spandiensten. 
Tevens is hij vast jurylid van 
de optocht. In zijn buurtschap 
is hij medeorganisator van 
de deelname aan de jaarlijkse 
optocht. De heer Voermans 

werd benoemd tot Lid in de 
Orde van Oranje Nassau.

  Tekst/foto: website gemeente 
Leudal

Twee koninklijke 
onderscheidingen  
in Eys
EYS – Twee leden van schut-
terij St.-Sebastianus Eys 
hebben bij gelegenheid van 
Koninginnedag 2008 een 
koninklijke onderschei-
ding mogen ontvangen. 
Burgemeester Van den Tillaar 
van Gulpen-Wittem reikte de 
onderscheidingen uit op vrij-
dag 25 april, ’s morgens vroeg 
al tussen acht en negen uur. 
Vanwege hun vele verdiensten 
voor de schutterij en voor 
andere verenigingen uit Eys, 
verdienen hun activiteiten een 
toelichting.

Jef van der Krogt, Eys
J.M.G. (Jef) van der Krogt 
(�930) is beschermheer van 
de schutterij. Zijn bestuur-
lijke activiteiten bij vereni-
gingen startte hij bijna zestig 
jaar geleden als voorzitter 
van de Katholieke Arbeiders 
Jeugd (KAJ). Hij startte de 
Carnavalsvereniging De Öss 
(�953) mee op. In �955-�956 
was hij nauw betrokken bij de 
organisatie van de kampioen-
schappen zakkendragen in Eys. 
In de jaren zestig vervulde hij 
diverse bestuurlijke functies bij 
Voetbalvereniging Zwart-Wit 
’�9. Hij was korte tijd secre-
taris van de KVP en gedu-
rende enkele jaren invallend 
raadslid. Hij leidde de jubi-
leumcomités bij gelegenheid 
van 75 en 80 jaar Harmonie 
St.-Agatha. Grote verdiensten 
heeft hij voor schutterij Sint-
Sebastianus, waarvoor hij als 
stuurgroepvoorzitter de orga-
nisatie van het OLS in �973 en 
�983 ter hand nam. Onder zijn 

strakke leiding werd tot twee 
maal toe een zeer welgeslaagd 
immens evenement in Eys 
georganiseerd. In �990 werd 
hij erelid van de schutterij, in 
�992 leidde hij als voorzitter 
het 475-jarig jubileumfeest om 
vervolgens in �999 bescherm-
heer van de schutterij te wor-
den. Hij is voorts vicevoorzit-
ter van de Stichting Steun aan 
de schutterij.

g  Beschermheer Jef van der 
Krogt, Eys.

Foto: Kaldenbach, Pierre Bosch

Ben Grooten, Eys
B.M.H. (Ben) Grooten (�949) 
is oud-voorzitter van de schut-
terij. Hoewel hij ruim veertig 
dienstjaren bij de gemeen-
telijke overheid in alleszins 
respectabele functies op zijn 
naam heeft staan – sinds �99� 
als gemeentesecretaris van 
Margraten – hebben bij de 
toekenning enkel de vrijwil-
lige verenigingsactiviteiten 
een rol gespeeld. Die zijn er 
volop. Ben was secretaris-pen-
ningmeester van de Jonge 
boeren Eys (�966-�974, nadien 
KPJ). In �980 werd hij lid 
en voorzitter van de schut-
terij, waar hij zich gedurende 
negentien jaar een betrokken 
en energiek preses toonde. Na 
een jaar trok hij het uniform 
aan. In �982 won Eys het OLS 
en werd gedurende een jaar 

het OLS �983 georganiseerd, 
waarbij Ben vicevoorzitter 
van de stuurgroep was. Onder 
zijn voorzitterschap kwam 
er een nieuw vaandel (�985), 
werden diverse bondsfeesten 
georganiseerd en een groots 
jubileum gevierd (�992). In 
�996 verscheen een historisch 
boekje, waarvoor Ben de 
eindredactie deed. Sinds zijn 
aftreden als schutterijvoorzit-
ter in �999 is hij voorzitter 
van de Stichting Steun aan de 
schutterij, die fondsen werft, 
en van de archiefgroep. In 
2002 was hij schutterskoning, 
waarbij beide dochters als 
koningin fungeerden. Voorts 
was hij bestuurlijk actief 
bij het kerkbestuur (�986-
�998) en sinds �984 voor de 
Rabobank, in het bestuur en 
de Raden van Toezicht en 
van Commissarissen. Hij is 
verbonden aan fruitbedrijf 
Grooten, dat voor de schutterij 
en de muziekdagen telkens een 
gastvrij erf biedt.

g  Oud-voorzitter Ben Grooten, 
Eys.                  Foto: Fred Vliegen

Bert Willems, 
Amstenrade
Vrijdagmorgen, 25 april, werd 
Bert Willems door burgemees-
ter Link van Schinnen verrast 
met een officieel bezoek. Bert 
is medeoprichter van het cen-
traal ‘Oranjecomité Schinnen’ g  Lowie Voermans, Ell.
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en al 25 jaar actief bestuurs-
lid. Deze vereniging heeft 
hem voorgedragen voor een 
Koninklijke onderscheiding 
voor zijn inzet voor het comité 
en diverse andere verenigingen 
in Schinnen.
Bert is sinds 2000 actief 
betrokken bij de Kasteelpark-
feesten van onze schutterij en 
sinds een of vijf is hij actief lid 
van onze drumband, nadat hij 
een ziek lid voor een jaar heeft 
vervangen. Na dat ‘invaljaar’ is 
Bert gebleven en speelt hij een 
sousafoon. Van harte proficiat 
namens bestuur en leden van 
schutterij St.-Gertrudis.

  André Meijers

g  Bert Willems, Amstenrade.

Luc Volders, Meerssen
L.C.G. (Luc) Volders (43) 
uit Meerssen is benoemd 
tot Ridder in de Orde van 
Oranje Nassau. Volders krijgt 
de onderscheiding omdat 
hij achttien jaar raadslid in 
Meerssen is, alsmede het wet-
houderschap heeft bekleed. In 
�990 kwam hij voor het eerst 
in de gemeenteraad. Van �994 
tot 2002 was hij bovendien 
wethouder van de gemeente 
Meerssen voor de Partij 
Groot-Meerssen. Tussen 2002 
en begin april 2008 was hij 
opnieuw raadslid. Op �7 april 
lestleden is hij opnieuw wet-
houder geworden na een breuk 
in de coalitie. Hij is momenteel 
tweede locoburgemeester met 
in zijn portefeuille Openbare 
werken, Water- en rioolbeheer, 

Verkeer en vervoer, Sport, 
Financiën en Kunst & Cultuur. 
Hij treedt ook op tijdens car-
navalsavonden. Bovendien is 
Luc Volders sinds de start van 
St.-Remigius Meerssen in �99� 
verbonden aan deze schutterij. 
Aanvankelijk was hij geüni-
formeerd als geweerdrager, 
later stapte hij over naar de 
klaroenblazers. In �994 en in 
�998 schoot Luc de vogel af en 
vormde met Danielle Volders 
het koningspaar.

  Luc Wolters

Jac Schins, Vijlen
J.L.L. (Jac) Schins, wonend te 
Harles 2� in Vijlen is benoemd 
tot lid in de Orde van Oranje 
Nassau. De Vijlenaar is sinds 
�957 lid van schutterij St.-
Joseph. Sinds �968 is hij reeds 
penningmeester van die ver-
eniging. Mede dankzij zijn 
inzet beschikt de schutterij 

over een gezonde 
financiële basis 
en was het 
reeds twee keer 
mogelijk nieuwe 
uniformen aan 
te schaffen. 
Ook binnen 
het bestuur van 
de R.K. Zuid-
Limburgse 
Schuttersbond 
vervult hij 
sinds �976 een 
bestuursfunctie.

Jef Willems, Mheer
Jef Willems uit Mheer is sinds 
�947 verbonden aan schutterij 
Sint-Sebastianus van Mheer. 
In de jaren �972 tot �980 was 
hij naast lid ook bestuurslid 
en tevens de drijvende kracht 
achter de drumband, wat 
resulteerde in het Limburgs 
kampioenschap. Bij activitei-
ten van de schutterij was hij 
de man die zorgde voor het 
opbouwen en opruimen zoals 
hij ook als kogelsmelter vele 
uren aan zijn schutterij spen-
deerde. Dit naast vele andere 
activiteiten binnen en voor 
de schutterij. Begonnen als 
geweerdrager is hij sinds 200� 
actief als generaal. In de jaren 
�985-�989 was Jef Willems 
ook lid van het steuncomité 
van de Koninklijke harmonie 
St.-Cecilia. Sinds �987 is de 
heer Willems ook verbonden 
met RKSV Mheerder Boys. 
Met een korte onderbreking 

wegens gezondheidsredenen 
kan man daar op hem rekenen 
bij het altijd perfect speelge-
reed maken van de velden.

 Tekst: Gemeente Margraten

Jan van den Bosch, 
Klimmen
Broederschapslid Jan van den 
Bosch (60) is op vrijdag 25 
april benoemd tot Lid in de 
orde van Oranje Nassau. Jan 
van den Bosch is sinds zijn 
geboorte zestig jaar geleden 
lid van de Broederschap St.-
Sebastianus Klimmen. Hij 
vervult er momenteel de vol-
gende taken: tambour-maître 
en assistent-instructeur van de 
drumband, bestuurslid, foe-
rier, hij verzorgt de aansturing 
van de jeugdopleiding, doet 
het onderhoud en beheer van 
instrumentarium, is verte-
genwoordiger van schutterij 
en bestuur bij bondsvergade-
ringen en muziekcommissies 
en hij maakt deel uit van de 
schietploeg. Voorts was hij in 
het verleden schietmeester, lid 
van de drumband en lid van 
het exercitiepeloton 

g  Jan van den Bosch, Klimmen.
Foto: Lieske Leunissen

Luc Dohmen, 
Merkelbeek
Luc Dohmen is benoemd 
tot Ridder. Hij is vanaf �992 
bestuurslid bij de Kamer van 
Koophandel Zuid-Limburg. 
Vanaf �999 lid van het dage-
lijks bestuur en sinds 2005 
vicevoorzitter. Verder is hij 

g  Luc Volders, Meerssen.
Foto: website gemeente

g  Jac Schins, Vijlen.
g  Jef Willems, Mheer.

Foto: Fred Vliegen
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zestien jaar voorzitter van de 
Vrienden van schutterij St.-
Johannes & St.-Clemens te 
Merkelbeek.

Willy Gielen, Schinnen
M.F.W. (Willy) Gielen 
(67) blies de schutterij St.-
Sebastianus van Schinnen 
nieuw leven in en is hier-
van sinds �996 voorzitter. 
Ook is hij bestuurslid van 
Hengelsportvereniging Ons 
Genoegen, Stichting Zes 
en de club van Elf in Puth. 
Daarnaast is hij politiek actief 
voor de VVD. De onderschei-
ding voor hem werd door de 
schutterij aangevraagd.

g  Willy Gielen, Schinnen.
Foto: Fred Vliegen

Jo Waaijen, Born
J.C.J. (Jo) Waaijen (58) 
was jaren vrijwilliger bij 
Jongerensociëteit Bartok en 
is dit nog bij schutterij Sint-
Martinus in Born. Vrijdag 
25 april werd hem door bur-
gemeester Sjraar Cox  een 
koninklijke onderscheiding 
uitgereikt. Jo Waajen, de man 
met de snor, is een begrip in 
Born. Voor wie hem niet kent: 
hij is een schutter in hart en 
nieren. In het begin van de 
jaren ’60 was hij actief als 
tamboer bij de oude schutterij. 
Toen er sprake was van een 
mogelijke heroprichting, was 
Jo als een van de eersten pre-
sent. Dit keer niet als tamboer, 
maar als vaandrig, naar zijn 
grote voorbeeld Hein Dullens. 
Sinds de heroprichting in 

�986 is hij ruim 20 jaar actief 
geweest als vaandrig. Jo schiet 
in het A-zestal, maakt deel uit 
van het exercitiepeloton en is 
thans officier. Samen met zijn 
vrouw Annie organiseert hij 
sinds jaar en dag élke zaterdag 
de oud-ijzeractie. Voor zijn 
activiteiten in de schutters-
wereld ontving Jo in 2006 de 
gouden OLS-onderscheiding. 
Zijn vrouw Annie kreeg de 
‘oorkonde van verdienste’ met 
draagspeld. Dit als dank voor 
haar jarenlange tomeloze inzet 
bij alle mogelijke schutters-
activiteiten. Al bijna 2� jaar 
is zij een lid waarop men kan 
bouwen, weliswaar niet geüni-
formeerd, maar onmisbaar. 
Overigens is Jo niet alleen 
actief binnen de schutterij, 
maar zet hij zich ook in voor 
harmonie l ‘Union, de raad 
van elf van de Bessemebènjers 
en de duivenclub. Bovendien 
is hij een fanatiek verzame-
laar, zoals van schuttersfoto’s 
en Elvis Presley-snuisterijen. 
‘Sjötterie veur ummer’. Samen 
met Tiny Dohmen vormt Jo 
thans het koningspaar (voor 
meer informatie over Jo 
Waaijen, zie LS, 77, p. 35).
’s Avonds werd hem een 
receptie aangeboden in het 
nieuwe gemeenschapshuis van 
Born. Sint-Martinus nam deze 
avond te baat om haar nieuwe 
uniformen te presenteren (zie 
elders in dit blad).
 
  Schutterij St. Martinus Born  

i.s.m. Thimo Zegers

Jacob Rohmen, 
Herkenbosch
Jacob Rohmen (7�) uit 
Herkenbosch is benoemd tot 
lid in de Orde van Oranje 
Nassau. Hij is sinds �964 actief 
lid van voetbalclub SVH ’39, 
waar hij als vrijwilliger werkt 
in onder meer de kantine. 
Hij was lid van schutterij 
St.-Sebastianus, waarvoor hij 
kogels maakte.

Gerrit Kessels, 
Ospeldijk
Gerrit Kessels (65) is benoemd 
tot lid in de Orde van Oranje 
Nassau. Hij heeft zich ruim 35 
jaar ingezet voor de gemeen-
schap Ospeldijk. Hij heeft 
zich ruim 35 jaar met hart en 
ziel ingezet voor de gemeen-
schap Ospeldijk. Ruim 30 
jaar was hij voorzitter van het 
St.-Nicolaascomité Ospeldijk 
en �4 jaar bestuurslid van De 
Meulenbuurt Ospeldijk. Acht 
jaar was hij voorzitter van 
Drumband & Schutterij St.-

Odilia Ospeldijk. Gedurende 
20 jaar was hij bestuurslid 
en plaatsvervangend voor-
zitter van Stichting Comité 
Ospeldijk. Van �998 tot medio 
2007 was hij voorzitter van 
het Comité Instandhouding 
H. Geestkerk Ospeldijk. Hij 
was ook zeven jaar voor-
zitter van het Zangkoor 
Ospeldijk. Decorandus was 
ruim één jaar voorzitter van 
de Raad van Toezicht van de 
Rabobank Ospel. Na de fusie 
van de banken in de gemeente 
Nederweert was hij nog 6 jaar 
lid van de Raad van Toezicht 
van de Rabobank Nederweert 
e.o.

  Tekst: gemeente Nederweert

Thieu Timmermans, 
Nederweert
Donderdag 24 april kreeg 
Thieu Timmermans (64) als 
eerste van de vijf konink-
lijke onderscheidingen in 
Nederweert-Eind de ver-
sierselen opgespeld als Lid 
in de Orde van Oranje 
Nassau. Thieu zet zich al 33 
jaar belangeloos in voor de 
gemeenschap. Hij is hierbij 
vooral actief voor het schut-
terswezen en de muziek, zowel 
plaatselijk als in de regio. Zo 
is hij al vanaf �957 lid van 
het schuttersgilde St.-Lucie 
uit Nederweert, waarvan hij 
in �975 bestuurslid werd en 
in �979 voorzitter. Na zijn 
aftreden als voorzitter in 
�996 is hij voor de vereniging 
steeds actief gebleven. Vanaf 
�990 is Thieu bestuurslid 
en vanaf 2002 vice-voorzit-
ter van de Limburgse Bond 
van Tamboerkorpsen, district 
Weert. Sinds 2000 is hij tevens 
bestuurslid van de Kantonale 
Schuttersbond Eendracht 
Maakt Macht (EMM) Weert 
e.o. Naast deze bestuursfunc-
ties is hij vanaf 200� corres-
pondent van het Limburgs 
Schutterstijdschrift en jurylid 
tijdens de bondsfeesten van 
de Bond Juliana. Thieu is 
ook al 26 jaar als vrijwilliger 

g  De koninklijk onderscheiden  
Jo Waaijen.    Foto: Etienne Zegers

g  Gerrit Kessels, oud-voorzitter 
van St.-Odilia Ospeldijk.
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betrokken bij de Festeinder te 
Nederweert.

Wim Rosenberg, Baarlo
Eind april werd het bestuur 
Schutterij Sint Antonius Sint 
Petrus Baarlo blij verrast met 
de mededeling dat het Hare 
Majesteit behaagd had om een 
onzer leden te onderscheiden 
als Lid in de Orde van Oranje 
Nassau. Op 25 april 2008 werd 
de onderscheiding uitgereikt. 
Het betrof ons gewaardeerd 
lid Wim Rosenberg (66), 
die vanaf �956 lid is en nog 
steeds actief is in tal van 
opzichten. Hij was werkzaam 
bij Axxicon, voorheen VGF 
(Venlose Gereedschappen 
Fabriek), waar hij enige 
jaren lid/voorzitter van de 
Ondernemingsraad was. Ook 
was hij destijds enige jaren 
voorzitter/bestuurslid van de 
Metaalbewerkersbond (Baarlo) 
en de Katholieke Arbeiders 
Bond (Baarlo). Voorts was hij 
lid/penningmeester van C.V. 
De Kook (�962-�982). Lid van 
konijnen- en pluimveever-
eniging De Eendracht Venlo 
e.o. (�974-�985), bestuurs-
lid/penningmeester van 
Orchideeënvereniging Baarlo 
(�99�-heden). Voorzitter van 
Herdenkingscomité 4 mei 
(2005-heden) en bestuurslid 
van de KBO (Baarlo) (2006-
heden). Dat is al heel wat, 
maar er is nog meer, namelijk 
de schutterij.

Wim is lid gewor-
den als tamboer 
in �956 en opge-
klommen tot 
luitenant-kolonel. 
Hij bleef tam-
boer tot �970. 
In die tijd ging 
het trommel-
korps, opgericht 
door de schut-
terijen St.-Petrus 
en St.-Antonius, 
op eigen benen 
staan. In �958 

was hij medeoprichter van 
het zich daarna noemende 
‘trommel- en klaroenkorps 
Voorwaarts’, thans ‘Drum - 
Brassband Voorwaarts Baarlo’, 
waarvan hij penningmeester 
was tot �968.  Indertijd moet 
het schietvirus hem hebben 
aangestoken, want vanaf �970 
tot nu bekleedt hij de functie 
buksmeester met verve. Hij 
maakt deel uit van de schiet-
commissie die de drie- cq 
zestallen samenstelt (�978-
�985 en �995-nu). Hij was 
bestuurslid (�965-�984) en 
bijna een decennium tot na 
het eeuwfeest was hij voorzit-
ter (�975-�984). In die tijd is 
het huidige schuttershuis en 
de schietaccommodatie ‘De 
Cleyne Bondingh’ gerealiseerd. 
Bij de organisatie van het per-
fect georganiseerde maar door 
regen geteisterde OLS 2000 zat 
hij als afgevaardigde van de 
schutterij in de stuurgroep en 
fungeerde hij als vice-voorzit-
ter Terrein en Techniek. Al 

met al is Wim een zeer bezige 
en betrokken persoon. De 
schutterij is zeer trots op haar 
twee leden – Hay Schell en 
Wim Rosenberg – die namens 
Koningin Beatrix gedecoreerd 
zijn.

Ben Ficker, Tegelen
Ben Ficker is ruim 40 jaar 
actief als vrijwilliger bij het 
Rode Kruis Venlo-Tegelen. 
Bij schutterij Sint-Anthonius 
Tegelen viert hij binnenkort 
zijn zilveren lidmaatschap. Hij 
heeft er bij de manschappen 
een bescheiden plek helemaal 
achterin het korps en springt 
qua activiteiten bij waar nodig; 
voor alle mogelijke werk-
zaamheden is hij beschikbaar. 
Bij het Limburgs Schutterij 
Museum is hij in Steyl actief 
als toezichthouder sinds 200�, 
eerder bij een tijdelijke exposi-
tie in de Jochumhof alsook bij 
het opdoeken van het museum 
in Stramproy. Tenslotte is hij 
ook nog actief voor de ouden 
van dagen in het verzorgings-
huis Martinushof. Vanwege 
al dat vrijwilligerswerk is hij 
benoemd tot lid in de Orde 
van Oranje Nassau.

g  Ben Ficker, Tegelen
Foto: Fred Vliegen

Wim Sillekens, Neer
Wim Sillekens (59), lid van de 
oude schutten St.-Sebastianus 
Neer, is onderscheiden als 
Lid in de Orde van Oranje 
Nassau. Hij heeft zich jaren-
lang voor het Neerse vereni-

gingsleven ingezet. Zo is wim 
Sillekens al meer dan veertig 
jaar verbonden aan schutterij 
St.-Sebastianus Neer, waarvan 
hij al 33 jaar diverse onder-
steunende functiesvervult. Tot 
2006 maakte hij deel uit van 
het bestuur. Hij werd hiervoor 
eerder onderscheiden met 
de zilveren en gouden OLS-
medaille en de EGS-onder-
scheiding. Sillekens maakte 
voorts dertien jaar deel uit van 
de jurycommissie van de OLS-
Federatie. In Neer hield en/of 
houdt hij zich vervolgens nog 
bezig met de organisatie van 
de boerenbruiloft, de Tourclub 
’t Naers Peloton, buurtvereni-
ging De Stevel en als jeugdlei-
der van voetbalclub RKSVN.

g  Wim Sillekens, Neer
Foto: Fred Vliegen

Friedel van 
Reimersdahl, Kerkrade
Friedel van Reimersdahl kan 
gezien worden als de nestor 
van kruisboogschutterij St.-
Hubertus Haanrade-Kerkrade. 
Hij vierde in april zijn veer-
tigjarig lidmaatschap van de 
schutterij. Vier keer wist hij 
het koningschap te behalen en 
diverse jaren was hij bestuurs-
lid. Friedel was zeer nauw 
betrokken bij de bouw en rea-
lisatie van het eerste clublokaal 
en tijdens schietevenementen 
was hij de begeleider van de 
schutterskoning. Door zijn 
leeftijd en om gezondheidsre-
denen kan hij de schietsport 
de laatste jaren niet meer actief 
beoefenen.

g  Thieu Timmermans wordt 
door burgemeester Evers gede-
coreerd.      Foto: website gemeente

g  Wim Rosenberg, Baarlo
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12,5 jaar
Herman Geerlings St.-Barbara Reuver

25 jaar 
T.Th.A. Beunen Wilhelmina Hingen-Echt 
W. Brangers St.-Job Leuken-Weert
Drees Brassée St.-Joseph Waubach
Hub Brassée St.-Joseph Waubach
Pie Brassée St.-Joseph Waubach 
D.C.M. Colin St.-Sebastianus Heerlen
J.W. Cuijpers St.-Sebastianus Heerlen
Marc Groenevelt St.-Joseph Waubach
Rinus Gunter St.-Joseph Waubach
Leon Hennus St.-Joseph Waubach 
A.W. Janssen Kon. St.-Lambertus Helden
P.J.M. Janssen St.-Sebastianus Neer
P.H. de Klein ’t Zandakker Gilde St.-Jan Venray
B.M.L. Krijnen-de Klein ’t Zandakker Gilde St.-Jan Venray
Frank Pelzer St.-Joseph Waubach 
W.Th.H.M. Rijs St.-Sebastianus Neer
Thei Rinkens St.-Joseph Waubach
A.J.W.M. Sambeek St.-Urbanus Belfeld
M. Schobben St.-Gregorius de Grote Brunssum
J.W.M. Sillekens St.-Sebastianus Neer
M. Smeets – Hendrikx St.-Urbanus Maasniel

Wim Ubachs St.-Joseph Waubach
Piet Vervuren St.-Joseph Waubach

40 jaar 
J. Doré St.-Job Leuken - Weert
G.M. Meisen St.-Jan Nieuwstadt
Th.H.M. Scheepers St.-Lambertus Neeritter
P.J.G. (Sjraar) Smets St.-Martinus Maasbree 
L. Vossen St.-Urbanus Maasniel
P.W.J. (Jeir) Wijnen St.-Martinus Maasbree 
P.J.H.A. van der Zalm St.-Sebastianus Heerlen
 
50 jaar 
G.H. Baetsen St.-Agatha Haelen
J.W. Beeren St.-Sebastianus Neer
J.A.M. Boonen St.-Sebastianus Neer
H.G. Colin St.-Sebastianus Heerlen
J.E. Colin St.-Sebastianus Heerlen
B.F.A. Cox St.-Lambertus Neeritter
Martin  Eppels St.-Joseph Waubach 
Th.A. Hendriks St.-Sebastianus Heerlen
H.J.A. Kuypers Bussen Schutten Neer
M.W.G. Kuypers St.-Sebastianus Neer
H.W.J. Manders Kon. St.-Lambertus Helden
Frans Nievelstein St.-Joseph Waubach
G.C.M. Scheres Wilhelmina Hingen-Echt
H. Verhaeg St.-Sebastianus Neer

Jubilarissen

‘t Juulke van mevrouw Schrijen
HEERLEN - Toen op 
zaterdag 28 april 2007 in 
Venlo de Sjöttesjoël door 
gouverneur Frissen en zijn 
echtgenote werd geopend, 
werd in Heerlen door 
mevrouw Riet Schrijen de 
laatste hand gelegd aan 
een bronzen beeld van 
de mascotte van dit door 
wijlen OLS-president 
Frans Wolters in 2004 
gestarte scholenproject.

Als voorbeeld diende het 
Limburgs Schutterstijdschrift 
waarop de familie Schrijen, 
als rasechte Limburgers, uiter-
aard is geabonneerd. De twee 
afbeeldingen van ’t Juulke, die 
in maart 2007 op de voorpa-
gina prijkten, boden mevrouw 
Schrijen genoeg inspiratie om 

meteen aan de slag te gaan. 
Het resultaat van haar noeste 
arbeid ziet u hiernaast!
Begonnen is het allemaal toen 
zij enkele jaren geleden, ten 
gevolge van ernstige gezond-
heidsproblemen, afleiding 
zocht in een creatieve bezig-

heid. Zij kwam in contact 
met beeldend kunstenares 
Willemijn Heijboer 
en was meteen ver-
kocht. Het duurde 
dan ook niet lang 
totdat haar eerste 
creatie in de gieterij 
het levenslicht zag.
De reacties uit haar omgeving 
waren meer dan lovend en 
naarmate zij meer beelden 
vervaardigde, werd zij steeds 
bekwamer. Inmiddels heb-
ben vele beelden hun intrek 
genomen bij familieleden 
en bekenden en heeft er 
zelfs een geheel aan haar werk 
gewijde expositie plaats gevon-
den! En wat haar Sjötte Juulke 
betreft, die staat trots op zijn 
marmeren sokkel in de woon-
kamer van Willy Schrijen en 
brengt het hart van de recht-

geaarde schut helemaal van 
slag...

   Wiel & Lieske Leunissen 
www.sint-sebastianus.nl

g  Mevrouw Schrijen en haar 
Juulke.       Foto’s: Lieske Leunissen

g  De mascotte van de Sjöttesjoël 
stond als voorbeeld.
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Onder de Schietboom
Drie diamanten 
jubilarissen in  
Klimmen
KLIMMEN – Bij het 
Schuttersbroederschap St.-
Sebastianus in Klimmen 
vierde bij gelegenheid van 
het patroonsfeest een drietal 
jubilarissen het diamanten 
jubileum. Ze maken zestig (!) 
jaar deel uit van de schutterij. 
Het illustere drietal bestaat uit 
Hub Maassen, Hub Ritzen en 
Jan van den Bosch. Als bijzon-
dere blijk van waardering voor 
hun trouw en inzet voor de 
Broederschap ontvingen Hub 
Ritzen en Jan van den Bosch 

het zilveren ‘Kruis van verdien-
sten’ van de Ridderorde van de 
Heilige Sebastiaan in Europa 
(de orde van de Europese 
Gemeenschap van Historische 
Schuttersgilden), terwijl Hub 
Maassen dit ereteken zelfs in 
goud ontving!

Diamanten jubilarissen 
Een korte levensbeschrijving 
van de leden die hun 60-
jarig lidmaatschap vierden: 
tambour-maître Jan van den 
Bosch is schietmeester geweest 
en maakt thans nog deel uit 
van de schuttersraad en van 
de schietploeg. Hij is foerier 

en was lid van het exercitie-
peloton.
Luitenant-generaal Hub 
Ritzen is nog steeds lid van het 
exercitiepeloton – als rechter 
guide - en komt gedurende de 
zomermaanden elke woensdag 
van Gulpen naar Klimmen om 
te oefenen! Hij was koning in 
�962 en �963.
Klaroenblazer Hub Maassen 
was maar liefst 49 jaar lid 
van de schuttersraad. Hij is 
jarenlang foerier geweest en is 
tegenwoordig hulp van foerier 
Jan van den Bosch. Hub was 
lid van het exercitiepeloton en 
vormde jarenlang de stuwende 

kracht achter het inzamelen 
van oud papier, lompen en 
oud ijzer. Als klaroenblazer 
heeft hij �00 medailles ver-
gaard! Ook heeft hij onder 
meer het beeld van Sint-
Sebastianus geschonken dat 
sinds 8 juli 2002 de gevel van 
ons verenigingslokaal siert.

Gouden en zilveren  
jubilarissen
Grenadier Wim Keulen is 50 
jaar lid. Hij is secretaris van de 
vereniging en was lid van het 
exercitiepeloton. Hij is schut-
broeder van de Rode Leeuw en 
was koning in �977. 
Bassist Ben Deckers is 25 jaar 
lid. Hij is lid van de schutters-
raad en houdt zich momenteel 
bezig met de samenstelling 
van het jubileumboek dat ter 
gelegenheid van het 500-jarig 
bestaan wordt uitgegeven.
Klaroenblazer Frank Dols, 
die eveneens 25 jaar lid is, is 
dirigent/instructeur van de 
drumband.

 
   Wiel & Lieske Leunissen 

www.sint-sebastianus.nlg  Hub Maassen. g  Hub Ritzen. g  Jan van den Bosch.

Oktoberfeesten Sittard 
Schutterstreffen
SITTARD – Het Internationaal 
Schutterstreffen in Sittard 
bij gelegenheid van de 
Oktoberfeesten is de voor-
gaande drie jaar een zodanig 
succes geworden, dat wij als 
Stadsschutterij Sint-Rosa 
Zitterd ook dit jaar weer dit 
treffen organiseren. De datum 
dat dit zal plaatsvinden, is zon-
dag �2 oktober 2008. Diverse 
schutterijen uit de Duitse 
grensstreek en uit Gelderland 
hebben al te kennen gegeven 
ook dit jaar weer van de partij 
te zijn.
Wij zouden ons zeer verheu-
gen om ook uw schutterij 
of gilde in Sittard te mogen 
begroeten om samen met ons 

dit verbroederingsfeest mee 
te vieren. Het wordt zeker 
zo gezellig als voorgaande 
jaren. Natuurlijk staat ook dit 
jaar het schieten om de titel 
‘Koning der Koningen’ op 
het programma, evenals de 
optocht door de binnenstad 
van Sittard. De feesttent zal 
komen te staan te midden 
van de kermisattracties aan 
de rand van de binnenstad 
(parkeerdek Odaparking). 
Heeft u interesse om deel te 
nemen, meldt u het dan bij 
onze voorzitter G.M.M. (Fred) 
den Rooijen, Rijksweg Noord 
242, 6�36 AG Sittard, tel: 
046-45�80�4. Tot ziens op het 
Oktoberfeest Schutterstreffen 
2008.
   Thimo Zegers 

St.-Severinus Grathem 
online
GRATHEM – Sinds kort is 
de website www.stseverinus.
nl van schutterij St.-Severinus 
Grathem in een geheel nieuw 
jasje gestoken. De vernieuwde 
site bevat onder meer een uit-
gebreide ‘catalogus’ met daarin 
alle informatie, aangevuld met 
unieke foto’s die we de lezers 
kunnen aanbieden.
Niet alleen heeft de site een 
moderne vormgeving, ook de 
inhoud is grondig onder han-
den genomen. Met als doel: 
een overzichtelijke en comple-
te site. Mede dankzij Ward van 
der Aa heeft deze digitale vorm 
van communicatie een nieuwe 
doorstart kunnen maken. 
Bestuurslid Hans van Ratingen 

zal hem up to date houden. 
Opmerkingen of suggesties 
kunt u sturen naar webmas-
ter@stseverinus.nl. Neem zeker 
eens een kijkje.

Vogelschieten  
St.-Catharina 
Stramproy
STRAMPROY – Op Tweede 
Paasdag, maandag 24 maart, 
opende schutterij St.-
Catharina traditiegetrouw 
het schuttersseizoen met het 
vogelschieten. Het koude, natte 
en gure weer bepaalde voor 
een groot deel de dag. Nadat 
koning Peter Segers thuis was 
afgehaald, trok de schutterij 
naar het Schuttersheim. Daar 
werd de koning van het zilver 
ontdaan en kon de strijd om 
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de koningstitel 2008 losbar-
sten.
Bij de jeugd- en aspirantleden 
schoten �7 leden mee om de 
titel ‘Alternatieve koning(in) 
2008’. In de zesde ronde, bij 
het 72e schot werd Lobke 
Peeters de nieuwe koningin 
bij de jeugd. Bij de senioren, 
die met 2� deelnemers de 
strijd begonnen, duurde het 
wat langer, voor de vogel van 
zijn plaats op de kraan naar 
zijn plaats op de grond werd 
geschoten. In de 6e ronde werd 
na ��4 schoten André Peeters 
koning 2008. En hiermee was 
de familie Peeters een koning 
en een koningin rijker. Vader 
en dochter waren beiden erg 
blij met hun titel.
Bestuur en leden van schutterij 
St.-Catharina feliciteren de 
nieuwe koning en jeugdkonin-
gin met hun titel!

Maurice Briels jongste 
koning Boshoven
BOSHOVEN - Zondag 30 
maart 2008 was het jaarlijkse 
koningschieten van schutterij 
St.-Oda te Boshoven-Weert. 
Maurice Briels, die amper 3 
maanden de �6-jarige leeftijd 
heeft, wist met het 46e schot 
de vogel omlaag te halen. 

Hiermee is hij de jongste 
koning van de �23 jaar oude 
schutterij. Bjorn Bussem wist 
zich voor het tweede jaar op 
rij tot jeugdkoning te schieten. 
Maurice is op 5-jarige leeftijd 
begonnen als bordjesdrager. 
De schutterij moest na zijn 
eerste optreden het bordje 
en hoofdbedekking aanpas-
sen voor hem omdat de wind 
Maurice anders mee zou 
nemen. Maar iedere optocht 
liep hij uit, al was het ooit 
erg warm of erg nat. Hiermee 
heeft hij vele eerste prijzen 
behaald. Met 7 ½ jaar begon 
hij op de muziekschool onder 
leiding van Frank Rademakers 
als leerling op de kleine trom, 

dat inmiddels uitgebreid is 
met drums en marimba. Als 
solist wist hij tot nu toe al 
vele prijzen binnen te halen 
waaronder drie keer Limburgs 
kampioen en Nederlands kam-
pioen. Bij de bond EMM wist 
hij ook al vele kampioensbe-
kers te behalen. Hij streeft er 
bovendien erg naar om ooit 
in het eerste zestal te mogen 
schieten en vooral om van zijn 
grote hobby ‘slagwerk’ zijn 
beroep te maken en daarvoor 
zijn opleiding te volgen op het 
conservatorium.

Patroonsfeest  
Oost-Maarland
OOST-MAARLAND – Op �9 
januari vierde de schutterij van 
Oost-Maarland haar jaarlijkse 
St.-Sebastianus patroonsfeest. 
Voorafgaand hieraan was er 
een H. Mis voor levende en 
overleden leden, opgeluisterd 
door het schutterstamboer-
korps met instructeur Martin 
Warnier. Tijdens de eucharis-
tieviering legde de �e luitenant 
Patrick Liebens de eed af, die 
hem werd afgenomen door 
overste Vaes, oud-korpscom-
mandant Nationale Reserve.

Op de feestavond heette vice-
voorzitter Patrick Liebens 
allen van harte welkom. 

Onder de gasten waren gravin 
De Liedekerke, wethouder 
G. Jacobs, ereleden, leden 
van verdienste en de dragers 
van de erekruisen. Tijdens 
de feestvergadering werden 
enkele personen gehuldigd en 
werden de onderscheidingste-
kens uitgereikt door gravin De 
Liedekerke. Eerst werden de 
dames van het damescomité 
in de bloemetjes gezet. Het 
comité bood de schutterij een 
bedrag aan van �500 euro.
Hierna was het de beurt aan 
de twee jubilarissen. Sappeur 
Henk Wijnans is �2½ jaar lid 
en hoofdmarketentster Annie 
Stienen-Spits 25 jaar. Henk en 
Annie ontvingen respectieve-
lijk de eremedaille in brons en 
zilver van het Broederschap. 
Aan Annie werd door de 
secretaris van de RKZLSB 
tevens de OLS-medaille in zil-
ver uitgereikt. John Schreurs, 
officier van schutterij St.-
Sebastianus Margraten, werd 
als Ridder opgenomen in de 
Orde Broederschap, wegens 
zijn vele verdiensten in het 
schutterswezen. Willy Spits 
ontving de eremedaille in 
goud en Guidy Duijkers de 
zilveren erepenning van het 
Broederschap. Kolonel Gerard 
Odekerken ontving uit handen 
van de RKZLSB-secretaris 

g  André en Lobke Peeters zijn 
de nieuwe koning en jeugd-
koningin van St.-Catharina 
Stramproy.

 

Strucht wint 
schietconcours  
Groot Valkenburg
HOUTHEM – Tijdens 
het schietconcours Groot 
Valkenburg voor alle 
Valkenburgse schutterijen wist 
het zestal van St.-Mauritius 
Strucht beslag te leggen op de 
eerste plaats en daarmee ook 
de gemeentelijke wisselbeker. 
De beste individuele schutter 
kwam eveneens uit Strucht 
in de persoon van Harry 
Jennekens.
De eindstand bij de zestal-
len was als volgt: � Strucht, 2 
Valkenburg, 3 Mon&Gon Berg 
en Terblijt, 4. Houthem en 5. 
Nachtwachtgilde. Bij het per-
soonlijk kampioenschap ging 

g  Bij het individueel schietkam-
pioenen van Groot Valkenburg 
2008 wonnen v.l.n.r. Henk 
Tabbers, Harry Jennekens en 
Fons Gulikers.

Foto Maurice de Lange

het eremetaal naar: 
�. Harry Jennekens 
(Strucht), 2. 
Fons Gulikers 
(Mon&Gon) en 
3. Henk Tabbers 
(Valkenburg).
De samenwer-
king tussen de 
Valkenburgse schut-
terijen verloopt 
momenteel prima. 
Eind juni nemen 
zij als mega-schut-
terij gezamenlijk deel aan het 
grote jubileumconcert van het 
Limburgs Symfonie Orkest 
(LSO) in het Kuurpark op de 
Cauberg.
Meer info en foto’s op www.
stmartinusonline.nl

g  Jongste koning Maurice Briels 
te Boshoven is 16 jaar oud.
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de Europese onderscheiding 
(EGS) in zilver. Math Heugen 
werd benoemd tot Erelid 
en werd door voorzitter Jan 
Odekerken geïnstalleerd.

Hierna werden de drie win-
naars van het onderling schiet-
kampioenschap door de wet-
houder gehuldigd, te weten: �e 
Robert Nillesen, 2e Stephani 
Franssen en 3e Peter Huijnen. 
De avond werd voortgezet 
met een boerenbuffet. Na een 
dankwoord van de vice-voor-
zitter konden de jubilarissen 
en de overige decorandi gefe-
liciteerd worden. Er werd nog 
tot in de late uurtjes gefeest. 
Zondag 20 januari werd eerst 
een bloemenhulde gebracht bij 
de gedenksteen op het kerk-
hof en werd het patroonsfeest 
afgesloten met een rondgang 
door de gemeenschap.

Truus Strijbos  
zilveren jubilaris Meijel
MEIJEL – Tijdens de jaar-
vergadering van schutterij 
St.-Willibrordus op zaterdag 
�5 maart werd zilveren jubi-
laris Truus Strijbos-van Hoef 
gehuldigd. Truus heeft een 
lang schuttersverleden op haar 
naam staan: van �964 tot �968 
was zij actief lid bij schut-
terij St.-Odilia in Ospeldijk. 
Daarna leerde zij Hans ken-
nen en beiden werden lid 

van de Meijelse schutterij 
St.-Nicolaas. Daar bleven zij 
lid tot 200�. In 2003 werden 
Truus en echtgenoot Hans lid 
van schutterij St.-Willibrordus. 
Vanwege het lidmaatschap van 
verschillende verenigingen 
– in totaal nu dertig jaar – is 
nooit opgemerkt dat Truus al 
eerder recht had op de zilveren 
OLS-medaille. Dit is nu recht-
gezet, zodat Truus alsnog deze 
onderscheiding met oorkonde 
ontvangen heeft. In toespraken 
door Harrie Melssen, voorzit-
ter van St.-Willibrordus, en 
bondsvoorzitter Ben Cox werd 
ingegaan op het schuttersver-
leden (en heden) van Truus, 
die op schuttersfeesten mee-
doet met zestalschieten. In het 
winterseizoen is ze ook elke 

zondag van de partij aan de 
‘dames-stamtafel’ bij het wind-
buks-schieten. Bij dat alles 
draait ze ook nog bardiensten 
voor de vereniging. Vorig jaar 
was Truus een van de vier 
nieuwe marketentsters bij de 
Meijelse schutterij. Truus kan 
nu uit gaan kijken naar de 
volgende onderscheiding (40 
jaar) waarvoor zij al over tien 
jaar in aanmerking zal komen. 
Truus, van harte gefeliciteerd 
en hopelijk nog vele plezierige 
jaren als marketentster bij St.-
Willibrordus.

Fred Hannen 
Keizer der Keizers
BUDEL – Keizer Fred Hannen 
van schutterij St.-Anna 
uit het Limburgse Merum 
(Roermond) mag zich vanaf 
zondag 20 april de eerste 
Keizer der Keizers noemen. Ter 
gelegenheid van het 25-jarig 
jubileum van keizer Marcel 
Nulens van Sint-Nicolaas 
en Sint-Antonius Budel 
werd er een keizerstreffen 
georganiseerd. De officiële 
opening van deze Keizer der 
Keizerswedstrijd was een gezel-

g  Op de foto v.l.n.r.: Gerard Odekerken, Patrick Liebens, John 
Schreurs, Math Heugen, Guidy Duijkers, Henk Wijnans en Annie 
Stienen. Zittend van links: Stephani Franssen, Robert Nillesen en 
Peter Huijnen.

 

Swartbroek eert 
jubilarissen, koning  
en beschermheer
SWARTBROEK – 
Paasmaandag 2008, de dag van 
het traditionele koningschieten 
van schutterij St.-Cornelius. 
We beginnen de dag met een 
plechtige eucharistieviering. 
De mis wordt opgedragen 
door pater Van Genuchten en 
muzikaal opgeluisterd door 
het fluit- en trommelkorps. De 
pater is zelf een gildelid van 
het St.-Barbaragilde uit het 
Brabantse Veghel.
Dit is tevens de dag dat de 
eerste beschermheer van de 
schutterij wordt geïnstalleerd. 
Wij hebben dhr. A. Gordijn, 
oud-directeur van bouwbedrijf 
Jongen, bereid gevonden om 
deze eretitel te aanvaarden. Na 
de heilige mis is dhr. Gordijn 
geïnstalleerd. 
Vandaag worden eveneens de 
volgende jubilarissen in het 
zonnetje gezet, te weten: Sjra 
Scheenen 50 jaar lid, Henk 

Gabriëls 40 jaar lid, Helga Stals 
40 jaar lid, Huub Scheenen 25 
jaar lid en Roel Beckers, die 
�2½ jaar lid is van het fluit- en 
trommelkorps.
Hierna startte het spannende 
vogelschieten om de koningsti-
tel 2008 . Na �27 schoten komt 
de vogel naar beneden en mag 
Mart Scheenen zich koning 
2008 noemen. Het is de tweede 
keer dat Mart deze felbegeerde 
titel wist te behalen. 

g  De vijf jubilarissen van St.-Cornelius Swartbroek.

g  Mart Scheenen is de nieuwe 
Swartbroekse koning.

g  Truus Strijbos jubileerde bij 
St.-Willibrordus Meijel.
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lige bijeenkomst. Rond halfelf 
waren alle belanghebbenden 
rond het Schepenhuis aan de 
Markt van Budel aanwezig en 
kon voorzitter Tonny Rutten 
iedereen welkom heten. 
Tien keizers waren aanwe-
zig uit Nederland en België, 
waarvan velen al een verre 
reis achter de rug hadden 
uit diverse windstreken. Eén 
keizerspaar zelfs vanuit het 
Gelderse Ede. Alle tien kregen 
ze uit handen van burgemees-
ter Meinema een plaquette 
van de gemeente uitgereikt ter 
herinnering aan deze dag. Na 
het uitbrengen van een toost 
en het spelen van een serenade 
voor de aanwezige grootheden 
werd de opmars gemaakt naar 
de schuttersaccommodatie 
in Budel. Na aankomst bij de 
schutshoeve werden de aanwe-
zigen getrakteerd op een koffie 
tafel. Eén van hen zou later in 
de middag met het ereteken 
van de gemeente Cranendonck 
naar huis gaan. Deze speld 
werd uiteindelijk, na �58 scho-
ten, bij Fred Hannen op zijn 
uniform gespeld. Hij schoot 
het laatste stukje van de vogel 
weg en werd daarmee de 
Keizer der Keizers. Als toeval-
lige bijkomstigheid bleek hij 
tevens op de dag 45 jaar keizer 
van schutterij St.-Anna te zijn. 
Een mooie ontknoping op 
deze memorabele dag. 

Koningsvogelschieten 
Weert 2008
WEERT – Zaterdag �9 
april vond het traditionele 
koningsvogelschieten plaats 
van het Gilde van Wieerter 
Stadsschötte Sinte Catharina 
�480. Na een openingsschot 
door onze oud-koning, nu 
keizer Will, en een welgemikte 
treffer door onze bescherm-
heer Patronus Spiritualis deken 
Hans Franken, traden de zes 
kandidaten voor het koning-
schap aan. Treffer na treffer 
trof het arme dier tot er bij het 
�05e schot geen houden meer 
aan was en de vogel dreigde te 
gaan vallen. Een zuchtje wind 
gaf de doorslag en daar kwam 
het geheel naar beneden. Daar 
trof het vogeltje een overgeluk-
kige Jac Tubée aan. De nieuwe 
koning van het stadsgilde. 
Trots als een pauw werden de 
traditionele ceremoniën uitge-
voerd. Als laatste actie mocht 
hij blootsvoets over het vaan-
del schrijden. Daar stond hem 
de Patronus Spiritualis op te 
wachten, die hem met de voor-
lezing van de gildeneed trouw 
liet zweren aan het gilde, haar 
tradities en de stad Weert. Met 
een waterrijke zegening werd 
deze plechtigheid succesvol 
afgesloten. Met een passende 
receptie werd de gezellige 
feestavond stevig doorgezet.
Jac Tubée is 47 jaar jong, vrij-
gezel en woont in Thorn. Hij 
is al 27 jaar lid van de bond 
EMM  en vijf jaar actief lid 
van Sinte Catharina �480. Hij 
is voor de tweede keer in zijn 
leven koning.

   Daeke Bert Adriaens

Roy Ubachs prolongeert 
koningschap 
Amstenrade
AMSTENRADE – Beloken 
Pasen, 23 maart 2008, werd 
in Amstenrade volgens tra-
ditie geschoten voor het 
koningsschap van schutterij 
St.-Gertrudis. Het weer was 
bar en boos, maar er waren 
toch genoeg gegadigden 

voor het koningszilver van 
2008. Aftredend koning Roy 
Ubachs had het geluk aan zijn 
zijde, want net als verleden 
jaar wist hij het laatste restje 
van de vogel naar beneden 
te halen. Het leek alsof hij er 
rekening mee had gehouden, 
want al snel presenteerde hij 
zich met zijn koningin voor 
dit jaar. Nadat hij vorig jaar 
door zijn moeder vergezeld 
werd, verraste hij ons dit jaar 
met mevrouw Anja Franssen 

als koningin 
van de schut-
terij. Mevrouw 
Franssen is de 
moeder van onze 
jongste schut-
ter, bekkenist 
Romano. Op het 
jubileumfeest 
van de bond 
Juliana toonde het 
koningspaar zich 
voor het eerst en 
met prijzen voor 
het koningspaar 
en de koningin 

werd het eerste optreden suc-
cesvol afgesloten.

Burgemeesters-
echtpaar Schinnen 
‘burgert snel in’
AMSTENRADE - Vorig jaar 
schoot burgemeester Berry 
Link de erevogel van kon. 
schutterij St.-Lambertus 
Oirsbeek naar beneden en 
hij was daar maar wat trots 
op. Bij het vogelschieten van 
schutterij St.-Gertrudis op 
Beloken Pasen van dit jaar liet 
mevrouw Link zien dat zij niet 
voor haar echtgenoot wenst 
onder te doen en zij eiste in 

g  De zilveren keizer Marcel 
Nulens van Budel (r.) en Fred 
Hannen uit Merum, die het 
keizer-der-keizer-schieten op 
zijn naam wist te zetten.

Foto: Renee Rosseel

Robijnen jubilarissen 
en koning Maasbree
MAASBREE - Schutterij St.-
Martinus Maasbree telt twee 
40-jarige jubilarissen, te weten 
Jeir Wijnen en Sjraar Smets. 
Beiden zijn op �2 april in 
Zaal Niens gehuldigd met een 
receptie tijdens het koningsbal. 

Tevens de nieuwe koning voor 
het jaar 2008 geïnstalleerd. 
Deze eer is weggelegd voor 
Peter Bessem, die ook koning 
in 2007 was. Onderkoning 
werd Ger Heldens. Het 
koningsvogelschieten vond 
plaats op zondag 30 maart j.l.

g  Wethouder Wim Hermans (l) van de gemeente Maasbree, en voor-
zitter Twan Smets van schutterij St.-Martinus installeren de nieuwe 
koning Peter Bessem. 

g  Roy Ubachs opnieuw koning 
in Amstenrade.

Foto: Fred Vliegen
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Amstenrade de hoogste eer op 
bij de ereleden. De ereleden in 
Amstenrade hebben een ‘eigen’ 
koningszilver en ze heeft er 
de hele avond trots mee rond 
gelopen.

   André Meijers 

Koningsvogelschieten 
Oirsbeek
OIRSBEEK – Op Hemelvaart-
dag � mei vond in Oirsbeek 
het koningsvogelschieten 
van de Kon. schutterij St.-
Lambertus plaats. Hierbij 
prolongeerde Alfons Duisings 
met het �94ste schot zijn titel. 
Samen met zijn Nicole vormt 
hij het koningspaar 2008. Bij 
de burgervogel gebeurde iets 
unieks. Min of meer een wis-
seling van de wacht: Was het 
vorig jaar burgemeester Link 
van de gemeente Schinnen, 
dit jaar was het diens echt-

genote mevrouw Link, die 
met het �89ste schot de 
vogel naar beneden mikte. 
Zij is nu burgerkoningin van 
zowel de Amstenraadse als de 
Oirsbeekse schutterij.

Commando St.-Joseph 
Buchten overgedragen
BUCHTEN – Op zaterdag 5 
april droeg commandant Theo 
Wagemans het commando van 
schutterij St.-Joseph Buchten 
over aan zijn opvolger, voorzit-
ter Henk Merry, nadat deze 
even eerder geïnstalleerd was 
als officier in de rang van 
kapitein. Een en ander vond 
plaats tijdens een plechtige 
Eucharistieviering bij gelegen-

heid van het jaarlijk-
se patroonsfeest dat 
schutterij St.-Joseph, 
zoals gebruikelijk, 
samen met fan-
fare St.-Jozef vierde. 
Pastoor Van Dijck 
zegende de sabel en 
de officierspet.
Ook presenteerde het 
nieuwe koningspaar 
Roel en Ramona 
Lenssen zich aan 
de inwoners van 
Buchten en werd er 

afscheid genomen van gene-
raal Jo Zeelen die de installatie 

van de nieuwe commandant 
inleidde en hiermee zijn laatste 
officiële daad verrichtte.
Theo Wagemans was tijdens 
het �25 jarig bestaansfeest, in 
september verleden jaar, al uit-
voerig in de bloemetjes gezet 
vanwege zijn prachtige staat 
van dienst voor de vereniging. 
Hij stond immers sinds �99� 
individueel, alsook met zijn 
exercitiepeloton mede aan de 
top in de Limburgse schutters-
wereld bij het onderdeel nieu-
we exercitie. Maar zoals hij zelf 
zei ‘is nu het moment geko-
men om vol vertrouwen het 
commando en de sabel over 
te dragen aan mijn opvolger’. 
Na deze plechtigheid maakten 
de beide verenigingen nog een 
rondgang door het dorp en 
genoten vervolgens van een 
gezamenlijke koffietafel.

Nieuwe koning 
Tungelroy
TUNGELROY – De 32-jarige 
Patrick Janssen is de nieuwe 
koning van onze schutte-
rij. Hij volgt Dave Muijsers 
op. Tijdens het spannende 
koningsvogelschieten afgelo-
pen zaterdag viel de vogel bij 
het 75ste schot. Patrick Janssen 
is voor de derde keer koning. 
In 2000, 200� en nu in 2008. 
Opmerkelijk detail, vader 
Mart Janssen was ook drie jaar 
koning, telkens �0 jaar eerder 
dan zoon Patrick, te weten in 
�990, �99� en �998. 
Maar zus Erna Huijerjans-
Janssen, gehuwd met de 
voorzitter van schutterij St.-

g  Mevrouw Link is erekoningin 
van Amstenrade.

 

g  Burgerkoningin mevrouw 
Link en schutterskoning Alfons 
Duisings.

Marga Vaessens eerste 
schutterskoningin 
Sittard
SITTARD – Onder ideale 
omstandigheden vond op zon-
dag 27 april het koningsvogel-
schieten van de Stadsschutterij 
Sint-Rosa Sittard plaats. 
Ondanks communiefeesten, 
koopzondag en meivakanties 
was het toch gezellig druk in 
de tuin van Oos Kaar. Ook 
was een delegatie van onze 
Duitse schuttersvrienden van 
de Schützenverein Menden 
Platte-Heide in het Sauerland 
present. Nadat de koning 
2007, Thimo Zegers, van zijn 
eretekenen was ontdaan en na 
de openingstoespraak door 
burgemeester Cox en het ope-
ningsgebed door pastoor Van 

Alkemade kon de strijd begin-
nen. Vijf kandidaten maakten 
er een spannende strijd van 
en de vogel bleek taai. Maar 
bij het �63e schot kon er 
gejuicht worden en voor het 
eerst was het een vrouw die 
de koningstitel bij Sint-Rosa 
behaalde. Marga Vaessens, 
sinds 2007 marketentster bij de 
Stadsschutterij mag zich schut-
terskoning 2008 noemen. Daar 
de reglementen niet toestaan 
dat een vrouw het schutterszil-
ver draagt, zal Marga dat over-
laten aan haar partner Harry 
Peerebooms, die geweerdrager 
is. Vervolgens was het de beurt 
aan de burgers. De strijd om 
de titel burgerkoning 2008 
werd na ��3 schoten gewon-
nen door John van Erp. 

g  De eerste vrouwelijke Sittardse 
koning is Marga Vaessens, 
samen met partner Harry 
Peerebooms.

g  Theo Wagemans draagt het 
commando en de sabel over 
aan zijn opvolger Henk Merry.
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Oda Boshoven, spant toch de 
kroon. Zij was koning bij de 
Boshovense schutterij in 2005, 
2006 en 2007, zodat ze zich 
keizer mag noemen. Daarmee 
is zij de eerste vrouwelijke kei-
zer binnen de schuttersbond. 
Zo zien we maar weer dat 
het op Tuurke ‘blauw bloed’ 
woont.

   Het bestuur

g  Patrick Janssen is de nieuwe 
schutterskoning in Tungelroy.

Huub Leurs weer 
koning in Obbicht
OBBICHT – Na een zeer 
spannende strijd wist Huub 
Leurs, lid van schutterij St.-
Willibrordus, voor de tweede 
maal achtereenvolgend de 
koningsvogel van zijn voetstuk 
te halen. Chantalle Geenen 
zal hem, evenals vorig jaar, 
terzijde staan als koningin. 
Uiteraard werd dit konings-
schap van Huub tot in de late 
uurtjes gevierd. Proficiat aan 
het oude en nieuwe konings-
paar.

Nieuwe voorzitter  
St.-Hubertus Beringe
BERINGE – Tijdens de jaar-
vergadering van schutterij 
Sint-Hubertus Beringe, op 
woensdag �9 maart 2008, 
is Wiet Driessen na elf jaar 
gestopt als voorzitter en 
bestuurslid van de schut-
terij. Ruim 33 jaar is Wiet 
bestuurslid geweest. In deze 
periode heeft hij verschillende 
bestuursfuncties gehad. Wiet 
heeft zijn voorzitterschap over-
gedragen aan Leon Peeters, die 
door de aanwezige leden werd 
gekozen tot nieuwe voorzitter. 
Wiet, bedankt voor de jaren-
lange inzet voor de schutterij 
en Leon veel succes.

Hans van Zon  
koning 2008 Beringe
BERINGE – Tijdens het jaar-
lijkse koningsvogelschieten 
is Hans van Zon de nieuwe 
koning geworden bij schut-
terij Sint-Hubertus Beringe. 
Het vogelschieten werd op 
zaterdag 29 maart gehouden. 

Het was een mooie 
middag, waarop 
eerst het koningspaar 
Mart en Mia van 
Roij thuis afgehaald 
werd en bedankt 
voor hun inzet in het 
afgelopen seizoen. 
Onder begeleiding 
van drumband en 
fanfare ging het naar 
het Sjuttershoehs, 
waar de strijd om het 

koningschap kon beginnen. Na 
een spannende finale schoot 

Hans van Zon 
bij het �43ste 
schot de vogel 
naar beneden. 
Hans zal het 
komend sei-
zoen samen 
met koningin 
Helen als 
koningspaar 
aan de schut-
terfeesten deel-
nemen. Hans 
en Helen veel 
succes. 

Bernie van Lierop 
koning ’t Zandakker 
Gilde
VENRAY – ‘Eens in de vier 
jaar wordt hij koning’. Tijdens 
het traditionele koningsvo-
gelschieten van schutterij ’t 
Zandakker Gilde Sint-Jan 
Venray op zondag 27 april 
2008 is het de voorzitter weer 
gelukt. Nadat hij zich reeds in 
�996, 2000 en 2004 tot koning 
schoot, had hij het geluk 
– wederom vier jaar later – aan 
zijn zijde.
Eerst werd het koningspaar, 
Henk en Ria de Klein-Peters, 
aan huis afgehaald voor een 
H. Mis. Op de schutters-
weide werd vervolgens onder 
grote belangstelling de vogel 
geschoten. Wethouder Van der 
Broeck en deken Smeets ont-
deden de aftredende koning 

van zijn zilver. 
De animo voor het schieten 
was groot. Met het �62 schot 
haalde Jacqueline Lenssen 
(dochter van majoor Martien 
Lenssen) de publieksvogel 
neer. Zestien schutters streden 
hierna om de koningstitel van 
de schutterij. Na 208 schoten 
stond voorzitter Bernie van 
Lierop onder de buks, die wist 
welk stukje te raken, waardoor 
hij zich voor de vierde maal 
tot koning wist te schieten.
Bernie is op zijn vijfde lid 
geworden en is dit inmiddels 
al 27 jaar. Sinds enkele jaren is 
hij de voorzitter van de schut-
terij, bovendien is hij secre-
taris/penningmeester van de 
schuttersbond Juliana, waar-
voor hij mede het jubileum-
boek samenstelde, hij secreta-
ris was van het eeuwfeest van 
de bond, dat een week eerder 
zijn apotheose kende, voorzit-
ter van de Schutterscombinatie 
Noord-Limburg, referenda-
ris van de Nobele Orde van 
de Papegay, webmaster van 
de OLS-federatie en cor-
respondent van het LS. In de 
Venrayse gemeenschap kent 
men hem als commissielid van 
Samenwerking Venray.
Het belooft een feestjaar te 
worden, want Bernie van 
Lierop zal dit jaar samen met 
zijn partner Annemie Nooijen 
niet alleen het koningspaar 
vormen van ’t Zandakker 
Gilde Venray maar ook in die 
hoedanigheid op vrijdag 8 
augustus 2008 in het huwe-

g  Oud en nieuw koningspaar Huub Leurs en 
Chantalle Geenen in Obbicht.

g  Hans van Zon met de door 
hem afgeschoten vogel.

g  Aftredend voorzitter Wiet 
Driessen draagt de hamer  
over aan Leon Peeters.

g  Koningspaar Bernie van 
Lierop en Annemie Nooijen uit 
Venray gaat dit jaar trouwen.
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lijksbootje stappen. Verder 
zal natuurlijk de organisatie 
van het bondsschuttersfeest 
in Venray op zaterdag 2� en 
zondag 22 juni 2008 een hoog-
tepunt vormen in dit jaar.

Nieuwe voorzitter  
St.-George Simpelveld
SIMPELVELD – Tijdens de 
jaarvergadering werd Jos Ernes 
gekozen tot nieuwe voorzitter 
van de schutterij St.-George. 
Deze jonge en daadkrachtige 
voorzitter begon in �990 zijn 
loopbaan bij de schutterij. Na 
eerst als geweerdrager te heb-
ben gefunctioneerd volgde 
al snel zijn eerste promotie 
tot vaandeldrager. Dit deed 
hij maar liefs acht jaar met 
overtuiging, waarbij hij voor 
St.-George de nodige prijzen 
behaalde. Vanaf het jaar 2000 
was hij als commandant actief 
en ook op dit gebied deed hij 
van zich spreken als zijnde 
streng maar altijd rechtvaar-
dig. Jos Ernes trad toe tot het 
bestuur van St.-George en 
bekleedde achtereenvolgens 
enkele bestuursfuncties, name-
lijk penningmeester en secreta-
ris. Na een aantal jaren kwam 
de functie van vice-voorzitter 
vacant en Jos vulde deze func-
tie in met al zijn kwaliteiten. 
Dit resulteerde uiteindelijk in 
het voorzitterschap van schut-
terij St.-George te Simpelveld. 
De vereniging ziet de toekomst 
met deze energieke jonge 
voorzitter met vertrouwen 
tegemoet.

Nieuwe commandant 
in Spekholzerheide
SPEKHOLZERHEIDE – Op 
29 april is tijdens een speciale 
Heilige Mis het commando 
van schutterij St.-Sebastianus 
Spekholzerheide overgedra-
gen aan Jos Sijstermans, die 
voorheen deel uitmaakte van 
de drumband en schutters-
koning was. De pastoor had 
de lezingen en preek rondom 
het thema zwaard en sabel 
opgesteld. De strijd tussen 
de grote Goliath, die David 
met zijn zwaard uitdaagde. 
Over de arrestatie van Jezus, 
waarbij een van zijn gezel-

len een Romeins soldaat een 
oor afhieuw. Pastoor nam 
de sabel tijdens de preek 
en hield er een uitgebreide 
beschouwing over. Immers 
na de Eucharistieviering zou 
deze sabel aan de nieuwe 
commandant overhandigd 
worden en zou het wapen 
diens functie als bevelvoerend 
officier ondersteunen. Om 
deze ceremonie in te luiden, 
stelden de schutters zich op 
de trappen naar het koor op 
en knielde de commandant 
in spé, Jos Sijstermans, in hun 
midden. Met assistentie van 
de beschermheer zegende de 
pastoor de sabel en overhan-
digde deze. Buiten vond ten 
midden van de gastschut-
ters van diverse schutterijen 
uit de bond Berg & Dal de 
overdracht door comman-
dant Piet Radermacher aan 
Jos Sijstermans plaats, die 
hierna met welklinkende com-
mando’s de schutterij van 
Spekholzerheide dirigeerde 
naar de schuttersweide, waar te 
zijner ere een receptie plaats-
vond.

   Tekst/foto: Luc Wolters

Jubilarissen en koning 
Waubach
WAUBACH – Bij gelegen-
heid van bondsschuttersfeest 
op 4, 5 en 6 juni zet schut-
terij St.-Joseph Waubach een 
groot aantal jubilarissen in 
het zonnetje, namelijk tien 
met 25 dienstjaren en twee 
gouden jubilarissen. Het 
tweetal met een vijftigjarige 
staat van dienst is generaal 
Martin Eppels en kolonel 
Frans Nievelstein. Vervolgens 
viert het volgende tiental het 
zilveren lidmaatschap: de 
korporaals Drees, Pie en Hub 
Brassée, de korporaals Frank 
Pelzer, Leon Hennus en Marc 
Groenenvelt, tweede luitenant 
Theo Rinkens, sergeant Rienus 
Gunter en de eerste luitenants 
Wim Ubachs en Piet Vervuren. 
De nieuwe koning voor het 
seizoen 2008/2009 is de gou-
den jubilaris en generaal 
Martin Eppels. De vogel kwam 
bij het �22e schot naar bene-
den. De vrijschut Wim Brouns 
haalde met het 2�7e schot de 
vrije vogel naar beneden.g  Commandant Jos Ernes is de 

nieuwe voorzitter van schutte-
rij St.-George Simpelveld.

Foto: Fred Vliegen

Koningsvogelschieten 
Melick
MELICK – Traditiegetrouw 
houdt Schutterij-
Broederschap St.-Andreas 
op Hemelvaartsdag haar 
koningsvogelschieten. Nadat 
koning Har van Melick was 
opgehaald, volgde een H. Mis. 
Daarna trok de schutterij naar 
haar verenigingslokaal om 
daar gezamenlijk de lunch 
te gebruiken. Ondersteund 
door Harmonie Concordia en 
het Fluit- en Trommelkorps 
St.-Andreas werden de gas-
ten opgehaald en muzikaal 
begeleid naar ’t Sjöttequarteer. 
Daarna was het aan de gasten 
om te proberen de britselen 
voor de kinderen naar bene-
den te halen. Het koningsvo-
gelschieten werd een spannen-
de aangelegenheid. Maar liefst 

achttien leden hadden zich 
dit jaar opgegeven om mee te 
dingen naar het koningschap. 
‘Zo’n sterk en groot deelne-
mersveld hebben we al decen-
nialang niet meer gehad’, aldus 
erevoorzitter Wim Biermans 
(zelf goed voor 5 koningsti-
tels). 
Het werd een ware veldslag. 
Niet op de laatste plaats door 
de bijzonder taaie vogel. 
Tijdens een van de regenbuien 
moesten er inderhaast nog 
kogels bijgemaakt worden. 
Na maar liefst dertien ronden 
en zes schutters, gaf de vogel 
zich gewonnen. Yvonne van 
Kimmenade (�9) verloste bij 
het 240e schot (eveneens een 
record sinds jaren) de vogel 
uit zijn hoge standplaats. 
Vermeldenswaard is dat 
Yvonne nauwelijks twee maan-

g  Yvonne van Kimmenade 
schoot in Melick de vogel af.

   

den lid is van de Melicker 
schutterij. Na het tonen van de 
nieuwe koning aan de Melicker 
bevolking en een huisserenade, 
volgde de feestavond. Op de 
tonen van de zeer toepasselijke 
Vogeltjesdans opende Yvonne 
het koningsbal. Het werd een 
gezellige en onvergetelijke dag.

g  Commando-overdracht 
in Spekholzerheide, van 
Piet Radermacher aan Jos 
Sijstermans
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Wij gedenken
Tjeu Claessens,
erelid van St.-Antonius 
Nederweert, lid in de orde van 
Oranje-Nassau. Overleden op 
8 februari 2008.

g  Tjeu Claessens, Nederweert.

In memoriam: Tjeu Claessens
Schutterij St.-Antonius 
Nederweert heeft een bij-
zonder erelid verloren. Op 
donderdag �4 februari is Tjeu 
met schutterseer naar zijn 
laatste rustplaats gebracht. 
Hij is 79 jaar geworden. Vanaf 
de oprichting van de schut-
terij, in september �952 was 
Tjeu actief als lid en er zijn 
weinig gebeurtenissen geweest 
in ruim vijftig jaar, waar hij 
geen aandeel in had. Met zijn 
jeugdopleiding is een functie 
als secretaris in een vereniging 
een bijzondere aanwinst en 
heeft de schutterij daar ook 
vele jaren van kunnen profite-
ren. Ook binnen het bestuur 
van de Kantonale Bond van 
Schutterijen (EMM) is door 
hem een bestuursperiode 
waargenomen. Uit de archief-
stukken en de keurige met de 
pen geschreven verslagen blijkt 
dat het secretariaat zijn terrein 
was. In de lijst met schietre-
sultaten komen we hem niet 
vaak tegen. Op de concoursen 
was hij wel steeds in de buurt 
van de schietboom te vinden 
en wel als optekenaar. Een 
bijzonder rustige en sociale 

man die kon luisteren en kon 
helpen waar nodig. In novem-
ber �982 vertrok hij met zijn 
moeder naar het centrum van 
Nederweert op een steenworp 
afstand van de parochiekerk. 
Als collectant liep hij wekelijks 
een rondje door deze kerk en 
dat al vele jaren. De zorg voor 
zijn moeder vroeg steeds meer 
tijd en dat ging ten koste van 
de schutterij. Op �02-jarige 
leeftijd is zijn moeder thuis 
gestorven. Jouw laatste acti-
viteit voor de vereniging was 
samen met mij het administra-
tieve werk voor het OLS 2007 
te verzorgen. Tjeu we zullen je 
missen.

   Medeoprichter en erelid 
Thieu Lammers

Math Debije,
erelid en oud-generaal van 
kon. St.-Lambertus Oirsbeek. 
Overleden op �6 februari 2008 
op 80-jarige leeftijd.

g  Math Debije, Oirsbeek.

In memoriam: Math Debije
Op zaterdag �6 februari 2008 
overleed na een lange lij-
densweg in het verpleeghuis 
Schuttershof te Brunssum 
onze oud-generaal en bijzon-
der erelid Math Debije in de 
gezegende leeftijd van 80 jaar. 
De naam Debije was en is nog 
steeds een begrip binnen de 
Oirsbeekse schutterswereld 

en ook ver erbuiten. Reeds 
een van zijn voorvaderen was 
lid van de Oirsbeekse schut-
terij. Math stamt uit een echte 
schuttersfamilie, waarvan acht 
broers gelijktijdig lid van de 
Oirsbeekse schutterij waren. 
Het is dan ook niet vreemd dat 
Math een echte ‘schut’ was in 
hart en nieren.
Math kwam in �938 als �0-
jarige bij de schutterij en werd 
als fluitist ingedeeld bij het 
trommel- en fluitenkorps. Na 
de Tweede Wereldoorlog ging 
hij over naar de geweerdragers, 
waarbij hij jaren lang een vaste 
kracht is geweest als linker 
en rechter guide in het exer-
citiepeloton. Heel bijzonder 
is dat Math na zijn huwelijk 
in �955 is gaan wonen te 
Schinveld, maar steeds trouw 
is gebleven aan zijn schutterij 
St.-Lambertus te Oirsbeek. In 
�958 werd hij opgenomen in 
de rangen van de officieren. 
Math was een tijdlang vaste 
schutter van het A-zestal. 
Zijn grootste teleurstelling 
was, toen hij op het OLS in 
�965 georganiseerd door St.-
Hubertus Tegelen miste en 
Oirsbeek tweede werd.
Op 3 januari �98� volgde hij 
zijn broer Sjir op als generaal; 
hij werd op Hemelvaartsdag 27 
mei �98� geïnstalleerd. Maar 
na zes jaar als hoogste in rang 
is hij om gezondheidsredenen 
op �4 februari �987 afgetre-
den als generaal. Tussen �98� 
en �985 wist Math tijdens de 
bonds-, Federatie- en OLS-
feesten maar liefst �7 keer prijs 
te behalen, waarvan �0 eerste 
prijzen als modelste generaal.
Voor zijn langdurige en trouwe 
inzet voor de Oirsbeekse 
Schutterij ontving Math 
tal van onderscheidingen 
van de OLS-Federatie. Op 
Hemelvaartsdag �7 mei 2007 
werd hij nog groots gehuldigd 
met zijn 70-jarig lidmaatschap. 

Math genoot een groot aan-
zien binnen de schutterij. Het 
bestuur kon steeds een beroep 
op hem doen voor werkzaam-
heden tijdens schuttersfeesten 
en andere activiteiten. De laat-
ste jaren van zijn leven waren 
niet gemakkelijk voor hem 
in verband met de ziekte van 
zijn echtgenote. De kinderen, 
klein- en achterkleinkinderen 
en familie wordt veel sterkte 
toegewenst om dit verlies te 
kunnen dragen.

Sjaakie van Gelderen,
lid van schutterij St.-
Sebastianus Spekholzerheide, 
koning in 2002. Overleden op 
59-jarige leeftijd op �8 febru-
ari 2008 en begraven op 23 
februari.
 
In memoriam:  
Sjaakie van Gelderen
Sjaakie stamde uit een echte 
schuttersfamilie, was sinds 
�986 lid als geweerdrager en 
fungeerde de laatste jaren als 
guide. Hij was een schutter 
waar altijd op gerekend kon 
worden als de schutterij er op 
uit trok. Tijdens de uitvaart 
werd Sjaakie op gepaste wijze 
begeleid door zijn schut-
tersvrienden en hij werd met 
gepaste schutterseer op ver-
zoek van zijn familie ten grave 
gedragen. Wij zullen Sjaakie 
in ons midden missen. Onze 
gedachten gaan speciaal uit 
naar zijn familie; we wensen 
hen allen heel veel steun bij 
het verwerken van dit verlies.
 
   Namens bestuur, leden en 

beschermheer  
schutterij St.-Sebastianus 1881 
Spekholzerheide.

Sef Tholen,
erelid en lid sinds de herop-
richting van St.-Petrus Kelpen-
Oler. Overleden op �8 februari 
2008 op 94-jarige leeftijd. 
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g  Sef Tholen, Kelpen-Oler.

In memoriam: Sef Tholen
Maandag �8 februari 2008 is 
op 94-jarige leeftijd Sef Tholen 
van ons heengegaan. Voor 
zijn vele verdiensten was Sef 
benoemd tot erelid van schut-
terij St.-Petrus uit Kelpen-Oler. 
Vanaf de heroprichting in 
�949 was Sef lid van schutterij 
St.-Petrus en hiervoor heeft 
hij in 2000 de gouden speld 
ontvangen voor zijn 50-jarig 
lidmaatschap.
Ongeveer 40 jaar was Sef de 
achteropschutter van het �e 
zestal en in �955 was hij één 
van de zes leden, die het OLS 
mee naar Kelpen-Oler brach-
ten. Ook het winnen van het 
OLS in �99� was voor hem een 
geweldig feest. 
Sef was bij al de leden zeer 
gewaardeerd; zijn adviezen 
over de buks, het schieten en 
de voorbereidingen op grote 
wedstrijden werden met aan-
dacht beluisterd.
De laatste jaren was Sef in het 
verzorgingshuis ‘Rust in Roy’. 
Op zijn 90e verjaardag werd 
hem daar nog een serenade 
gebracht door schutterij St.-
Petrus. Vanaf deze plaats wil-
len wij de familie veel sterkte 
wensen en het personeel van 
Rust in Roy bedanken voor 
de geweldige verzorging. Sef 
bedankt voor alles en rust 
zacht. 

Jac Maessen, 
voorzitter en tambour-maître 
van Kon. Erkende Schutterij 
St.-Joris Wessem. Koninklijk 
onderscheiden in �994 en 

2004. Overleden op 6�-jarige 
leeftijd op 2 maart 2008 en op 
5 maart met schutterseer ten 
grave gedragen.

g  Jac Maessen, Wessem (1946-
2008).

In memoriam Jac Maessen
Het boegbeeld van onze schut-
terij is niet meer… Woensdag 
5 maart jl. is onze voorzitter en 
tambour-maître Jac Maessen 
met gepaste schutterseer 
begraven. Een complete schut-
terij St.-Joris, een delegatie van 
de Orde van de Rode Leeuw 
en zeer vele schutters van col-
lega-schutterijen waren hierbij 
aanwezig. 
Een bijzonder mens is van ons 
heengegaan… In Jac verliezen 
wij een persoonlijkheid die 
door de jaren heen mede onze 
schutterij heeft gemaakt tot 
hetgeen wij nu zijn. Zijn inzet, 
wilskracht en doorzettingsver-
mogen zullen wij node gaan 
missen.
Van zijn 45 jarig lidmaatschap 
is hij 43 jaar lid geweest van 
het dagelijks bestuur van onze 
schutterij, �5 jaar als pen-
ningmeester waarna 28 jaar 
als voorzitter. In deze periode 
heeft de schutterij een storm-
achtige ontwikkeling meege-
maakt. Onder zijn inspireren-
de leiding is schutterij St.-Joris 
uitgegroeid tot wat zij nu is.
Tevens is hij ruim 40 jaar als 
tambour-maître ons boegbeeld 
geweest met zijn specifieke 
houding, alleen het laatste 
schuttersfeest van 2007 kon 
hij deze functie vanwege zijn 
ziekte niet meer vervullen.

De kroon op het werk van 
iedere schutterij is het winnen 
van het OLS. Dit kan alleen 
als er in de vereniging op alle 
fronten een goede organisatie 
is. In 2005 is ons dit gelukt, 
waarop Jac zeer trots was. 
Tijdens de organisatie is Jac 
ons als voorzitter voorge-
gaan, waarbij hij ook ernaar 
gestreefd heeft, om na het OLS 
minstens zo’n mooie vereni-
ging te hebben als ervoor. Wij 
mogen stellen dat dit zeker 
gelukt is.
Mede door zijn verdiensten 
voor het schutterswezen in 
totaliteit is Jac in 2005 opge-
nomen als Schutbroeder in 
de Edele Eed Broederschap 
van de Souvereine Orde van 
de Rode van Limburg en de 
Heilige Sebastianus. Tevens 
heeft hij februari j.l. nog het 
gouden insigne van de EGS 
mogen ontvangen.
Blij zijn we dat we als schut-
terij de laatste maanden een 
goede therapie voor Jac moch-
ten zijn, helaas heeft het niet 
langer mogen baten.

   Beschermheer, Bestuur en 
leden Kon. Erkende Schutterij 
St.-Joris Wessem.

Leo Janssen,
lid en officier van St.-Joseph 
Vijlen. Overleden op 2 maart 
2008 in de leeftijd van 64 jaar. 
Leo, die dit jaar zijn gouden 
lidmaatschap zou vieren was 
onderscheiden met de zilve-
ren en gouden OLS-medaille 

en de bondsonderscheiding 
RKZLSB. De plechtige uit-
vaartdienst met schutterseer, 
gevolgd door de begrafenis, 
vond plaats op 7 maart.

In memoriam: Leo Janssen 
In �958 werd Leo Janssen lid 
van schutterij Sint-Joseph 
Vijlen en zou dit jaar zijn 
50-jarig jubileum bij deze 
vereniging hebben gevierd. 
Begonnen als grenadier, ver-
vulde Leo door de jaren heen 
diverse functies binnen onze 
schutterij, zoals comman-
dant, schietmeester, koning 
en bestuurslid. Vanaf �989 
behoorde Leo tot het officiers-
korps van onze vereniging. 
Sinds �979 was Leo tevens 
lid van de schietcommissie 
van de R.K. Zuid-Limburgse 
Schuttersbond en vervulde er 
de functie van baancomman-
dant bij de schietwedstrijden. 
Leo overleed in de leeftijd 
van 64 jaar, na een zeer korte, 
maar zware ziekte. Wij, maar 
ook de RKZLSB, zullen onze 
‘stille kracht’ ontzettend gaan 
missen.

Sjaek Janssen, 
lid van schutterij St.-Sebastia-
nus uit Neer, overleden op �0 
maart 2008, twee weken voor 
zijn 90e verjaardag. Na de uit-
vaartdienst met schutterseer, 
op �5 maart in de parochie-
kerk van St.-Martinus te Neer, 
begraven in uniform op het 
kerkhof aldaar. 

g  Sjaêk Janssen, Neer (1918-
2008).                Foto: bidprentjeg  Leo Janssen, Vijlen.

Foto: Lieske Leunissen
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In memoriam: Sjaek Janssen
Sjaek werd op 23 maart �9�8 
geboren in Baarlo. Na zijn 
huwelijk met Trui ging hij bij 
zijn schoonouders inwonen 
in Neer. Hierdoor raakte hij 
bekend als Sjaek van Zeeg. 
Sjaek was een schutter in 
hart en nieren. Dit zal alles te 
maken hebben met de start 
van zijn lidmaatschap in �970. 
In dat jaar besloot hij als bur-
ger naar het koningschieten 
van St.-Sebastianus te gaan kij-
ken. Echter op dezelfde mid-
dag werd hij lid gemaakt van 
de schutterij en aldus mocht 
hij mee schieten. En meteen 
eiste hij de koningstitel voor 
dat jaar op! Een aantal zonen 
werd naderhand ook lid van 
de schutterij en ook zij wisten 
zich koning te schieten: Sjaak 
in �985, Henk in �995, Sjra in 
�998 en Piet in 2007. Vanaf 
de start van zijn lidmaatschap 
was Sjaek een toegewijd lid: 
al die tijd stond hij klaar voor 
zijn vereniging. Vele jaren heeft 
hij zich ingezet als kogelmaker, 
duizenden exemplaren heeft 
hij gegoten en afgemaakt. ‘Doe 
mós pas oetsjeije, as ’t good 
geit.’ En nadat zijn vereni-
ging in �99� de derde plaats 
behaalde op het OLS, droeg hij 
zijn kennis en vakmanschap 
over aan anderen. Zijn inzet, 
de betrokkenheid en het mee-
leven bij de schietwedstrijden 
en schuttersfeesten waren voor 
hem meer dan alleen maar 
een bezigheid. Vooral de jeugd 
wist hij op zijn eigen wijze te 
motiveren en te stimuleren. 
Het klaroenkorps bracht Sjaek 
in de uitvaartdienst dan ook 
een laatste serenade. Ontelbare 
uren was hij bezig voor zijn 
schutterij. Altijd aanwezig, 
ook bij de diverse acties en 
werkzaamheden. De laatste 
jaren waren zwaar. Vooral het 
verlies van zijn vrouw Trui en 
dochter Truus kwamen hard 
aan. Doordat zijn gezichtsver-
mogen achteruit ging, werd 
zijn wereld steeds kleiner 
en werd hij afhankelijk van 
anderen. Toch hield hij tot het 

laatst grote belangstelling voor 
alles wat met zijn schutterij 
te maken had. Helaas is hij er 
nu niet meer, we zullen hem 
en zijn positieve opmerkingen 
missen. Dat zijn omgang en 
kameraadschap nog lang in 
ons geheugen mogen blijven. 
Mogen we iedereen veel kracht 
toewensen om dit verlies te 
dragen. Sjaek, bedankt voor je 
inzet, rust nu in vrede.

   Bestuur en leden schutterij  
St.-Sebastianus Neer

dr. Eugeen Van 
Autenboer,
Hoofdman van de Hoge 
Gilderaad van de Kempen, 
is op dinsdag �� maart plots 
thuis overleden is. Hij was 87 
jaar. De familie troost zich met 
de gedachte dat ‘hij een mooi 
leven heeft gehad en niet heeft 
geleden (gestorven aan een 
hartaderbreuk)’. Dinsdag �8 
maart is hij begraven vanuit de 
parochiekerk van St.-Pieter te 
Turnhout, waarbij een 80-tal 
gildebroeders aanwezig was, 
aldus zoon Griet.

g  Gildenkenner, Opperhoofdman 
en historicus dr. Eugeen Van 
Autenboer, Turnhout (1920-
2008).               Foto: Luc Wolters

In memoriam: 
dr. Eugeen van Autenboer
Eugeen van Autenboer werd 
in �920 in Mechelen (B.) 
geboren. Hij studeerde in 
Leuven moderne geschiedenis 
en promoveerde in �943. De 
doctor in de geschiedenis ging 
het onderwijs in. Hij vestigde 

zich in Turnhout, hoofdstad 
van de Kempen, en doceerde 
in Turnhout en Mol geschie-
denis en kunstgeschiedenis 
aan de Koninklijke Athenea 
en de Academie voor Schone 
Kunsten. Zelf werd hij geen 
gildenlid, maar gaandeweg 
raakte hij betrokken en werd 
geïnteresseerd. In �959 werd 
hij gevraagd voor de keurraad 
(de jury) van de gildenfeesten 
en landjuwelen van de Hoge 
Gilderaad der Kempen, in 
�968 werd hij griffier van deze 
raad en in �978 werd hij geko-
zen tot Opperhoofdman, zeg 
maar de president.
De erudiete Van Autenboer 
bleef tot op hoge leeftijd druk 
doende met het schrijven 
van boeken en artikelen, die 
met name handelen over het 
schutters- en gildenwezen in 
Brabant. Zijn bibliografie telt 
een schier eindeloze rij van 
publicaties. Hierin prijken 
onder meer meesterwerken 
als de tweedelige studie (694 
pagina’s) naar de reglementen 
– de kaarten – van de schut-
tersgilden in het hertogdom 
Brabant. Naast studies naar de 
rederijkers is ook de beschrij-
ving van de schutterswedstrij-
den der Brabantse gilden van 
zijn hand.
In een vraaggesprek had hij 
het over de vorm en de inhoud 
van oeroude activiteiten. Zo 
kennen de schutterijen stok-
oude tradities, waarvan de 
inhoud moet blijven, maar de 
vorm in de loop der tijden kan 
veranderen. Sterker nog: de 
vorm waarin een oude traditie 
plaatsvindt, moet wel met de 
tijd meegaan, anders kan een 
eeuwenoude vereniging niet 
blijven bestaan. Hij achtte het 
individualisme de grootste 
bedreiging voor de schuttersi-
dealen. Van Autenboer heeft in 
zijn arbeidzame leven enorm 
veel onderzoek verricht, 
waarvoor hij telkens naar de 
bronnen terugging. Zijn lijvige 
boeken en grondige artikelen 
relativeerde hij met de woor-
den: ‘Als historicus moet je iets 

doen’. Tot het einde toe zag hij 
nog vele mogelijke onderzoe-
ken en publicaties, ‘werk voor 
nog zeker �00 jaar’. Zover heeft 
het niet mogen komen. Dr. 
Eugeen van Autenboer is op 
dinsdag �� maart op 87-jarige 
leeftijd plots thuis overle-
den. Hij laat een groot aantal 
geschriften achter, met stan-
daardwerken als zijn studies 
van reglementen en wedstrij-
den van de schuttersgilden.

   Luc Wolters

M.J.G. (Mart) Saelmans, 
lid van het gilde van Wieerter 
Stadsschötte Sinte Catharina 
�480. Overleden op 72-jarige 
leeftijd op 20 maart 2008. 
Zijn naam is bijgeschreven 
op de tafel van overleden gil-
deleden bij het altaar van St.-
Catharina.

g  Mart Saelmans, Weert (1935-
2008).

In memoriam: Mart Saelmans
Het Gilde van Weerter 
Stadsschutte Sinte Catharina 
nam afscheid van haar trouw 
lid Mart Saelmans. Na een 
kort maar hevig ziekbed, 
eerst in het ziekenhuis en 
vervolgens in het Franciscus 
Hospice, hebben we als Gilde 
afscheid moeten nemen van 
Mart Saelmans. Vanaf de her-
oprichting van ons gilde in 
�987 is hij een trouw lid van 
onze vereniging. Mart was een 
bescheiden, onopvallende man 
die vol humor en levenslust 
en op zijn eigen wijze zijn 
leven invulde en glans gaf. 
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Als het ‘Haole Klot’ was, dan 
sprankelden zijn ondeugende 
twinkeloogjes en kwam weldra 
de ene bak na de andere uit 
zijn ongelofelijk goedgevuld 
moppen- en spreukengeheu-
gen. Rustig, bedaard en op zijn 
gemak vulde hij de avond met 
zijn verhalen uit het Weerter 
verleden en zijn eigen beleve-
nissen daarin. De toehoorders 
lagen regelmatig plat van het 
lachen. Vooral als hij vertelde 
over zijn ervaringen als kolen-
boer en gasleverancier. Maar 
zeker als de fijne streekjes en 
streken werden doorverteld die 
hij als begrafenisondernemer 
of taxibedrijf had meegemaakt 
of ervaren. 
Hij hield niet voor niets zo 
ontzettend veel van Toon 
Hermans, Wim Sonneveld 
en de muziek van Carboon 
waarin het Limburgse mijn-
verleden wordt bezongen. Tot 
in zijn laatste uren en minuten 
heeft hij hiervan genoten. Zo is 
hij van ons heengegaan, in alle 
rust en overgave. De rust die 
hij na zijn mooie, maar hard-
werkende leven zeker heeft 
verdiend. ‘God zâl um loeene’.

Ad van Aarle,
lid van verdienste, geweerdra-
ger en onderofficier van schut-
terij St.-George Simpelveld. 
Overleden op 28 maart in de 
leeftijd van 57 jaar. De plech-
tige uitvaartdienst met schut-
terseer vond plaats op 2 april.

g  Ad van Aarle, Simpelveld.
 

In memoriam: Ad van Aarle
Op 28 maart bereikte ons het 

onvermijdelijke bericht dat 
onze schuttersvriend Ad van 
Aarle was overleden. Onze 
Ad, die sinds �994 altijd voor 
de schutterij in de weer was, 
heeft door zijn inzet en werk-
lust een brede vriendenkring 
opgebouwd. Voor Ad was niets 
teveel als het om zijn geliefde 
schutterij ging. Tekenend 
voor dit alles is dat Ad tot het 
laatst toe in zijn scootmobiel 
de repetities bleef bezoeken. 
Dit harde werken en doorzet-
tingsvermogen resulteerden 
erin, dat Ad door het bestuur 
werd beloond met een prach-
tige onderscheiding, namelijk 
lid van verdienste. Het was de 
eerste keer in de lange histo-
rie van schutterij St.-George 
dat een gewaardeerd lid deze 
onderscheiding kreeg. Wij zul-
len Ad nooit vergeten en zijn 
naam altijd met respect uit-
spreken. Rust zacht.
We wensen zijn vrouw en kin-
deren veel sterkte toe in deze 
moeilijke tijden en hopen dat 
zij de kracht vinden om dit 
grote verlies te verwerken.     

Wiel Nouwen,
erevoorzitter van de juryleden 
Schuttersbond EMM, majoor 
b.d. der Infanterie, Lid in de 
Orde van Oranje Nassau, over-
leden op 7�-jarige leeftijd op 
3� maart 2008.

In memoriam: Wiel Nouwen
Maandag 3� maart is in het 
Academisch ziekenhuis te 
Maastricht op 7�-jarige leeftijd 
na een kortstondig ziekbed 
toch nog vrij plotseling over-
leden ons gewaardeerd jurylid 
Wiel Nouwen. In het dagelijks 
leven was Wiel beroeps-
militair bij de Koninklijke 
Landmacht. Van �966 tot �970 
was hij luitenantinstructeur 
en tussen �977 en �980 com-
pagniecommandant op de 
KMS te Weert. Ook diende 
hij enkele jaren in Suriname. 
Zijn laatste standplaats was 
Maastricht, waar hij als majoor 
aan het Provinciaal Militair 
Commando verbonden was. 

De militaire achtergrond van 
Wiel blijkt ook uit zijn belang-
stelling voor het schutters-
wezen. Dertig jaar maakte hij 
deel uit van het juryteam van 
de Kantonale Schuttersbond 
EMM, waarvan twintig jaar als 
voorzitter. Eveneens jureerde 
Wiel jarenlang tijdens de OLS-
feesten. Als voorzitter voelde 
hij zich verantwoordelijk voor 
het reilen en zeilen van ‘zijn’ 
juryteam. Menig schutterij 
heeft gebruik gemaakt van 
zijn kennis, met name op het 
punt van exercitie. Als adviseur 
heeft hij de wedstrijden hun 
huidige vorm gegeven en zijn 
collega-juryleden steeds hierop 
aangestuurd. Eind 2007 heeft 
Wiel afscheid genomen als 
jurylid van de Bond EMM, en 
werd Wiel benoemd tot erelid. 
Onder zeer grote belangstelling 
is op vrijdag 4 april afscheid 
van Wiel genomen. 

   M. Timmermans EMM

g  Wiel Nouwen (1936-2008), 
Weert.

In memoriam: Wiel Nouwen
Het zal stil zijn in de Weerter 
straten, het zal stil zijn in de 
Weerter dreven, het zal stil 
zijn in veel verenigingen, 
stichtingen en commissies, 
Wiel Nouwen heeft zijn taken 
volbracht. Ondanks zijn regel-
matige uitzending bleef Wiel 
met hart en ziel betrokken 
bij het wel en wee van zijn 
geboortestad. Hij heeft gestre-
den voor zijn vaderland in 
de overzeese gebiedsdelen, de 
vrijheid en rust in de wereld 

en de ontwikkeling van zijn 
Weert, gelegen in zijn bloedei-
gen Limburg. Trots droeg hij 
de eretekenen die hij terecht 
heeft verdiend. Hij was fier op 
zijn veteranenstatus en zeker 
op de onderscheiding die Hare 
Majesteit hem had toegekend. 
Hij drukte via zijn bestuurlijke 
invloeden in de vele vereni-
gingen en stichtingen, een 
niet uitwisbare stempel op de 
toekomst en het beeld van zijn 
leefomgeving. Hij was bijna 30 
jaar jurylid van de bond EMM 
en OLS en deels juryvoorzit-
ter van EMM. Vanuit zijn 
grote kennissenkring rekru-
teerde hij nieuwe juryleden 
en leidde deze deskundig op. 
Zeer betrokken bij alles wat 
met schutters, schutterijen en 
gilden van doen had. Als voor-
zitter en adviseur, diplomatiek 
sturend, zat hij vergaderingen 
voor of gaf hij gevraagd en 
ongevraagd zijn welgemeende 
adviezen.
Hij onderzocht zijn geboor-
testreek driedimensionaal. 
Horizontaal in straat, steeg en 
veld. Verticaal in de hoogte 
bij gebouwen. In de diepte bij 
vroegere en recente opgravin-
gen. Gruuets was hij op zijn 
vondsten. Zeker zo trots ver-
telde hij, gelardeerd met een 
grote dosis fijne humor, aan 
eenieder die dat horen wilde 
over de prachtige geschiede-
nis van zijn Weert in al haar 
facetten. Al deze zaken zullen 
wij moeten missen. Daarbij 
zijn gulle en volle lach, zijn 
practical jokes, zijn smakelijke 
verhalen aan de bar, zijn onge-
lofelijke lading humor die hij 
zonder iemand te beschadigen 
of kwetsen met twinkelende 
oogjes over de toehoorders 
liet neerdalen. Wat over blijft 
zijn de prachtige herinne-
ringen aan een fijne, karak-
tervolle, bijzondere man en 
vriend, zeker ook van het 
Stadsgilde Ste Catharina �480. 
Daarenboven een enorme 
schat aan gegevens die Wiel 
heeft vastgelegd in een stevig 
aantal publicaties. Denk aan 
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de boeken: Weert, geschiede-
nis van een stad. Het schut-
tersboek Onder één banier, de 
Boeren schansen. Uitgaven die 
als kostbare monumenten ter 
nagedachtenis en ere van Wiel 
in elke boekenkast een plaats 
hebben gevonden. Zo zal hij in 
onze directe nabijheid blijven 
voortleven en voortbestaan tot 
wij zelf afscheid hebben geno-
men van dit aardse bestaan. 
Wiel, à Dieu.

Arno Scholz, 
lid van St.-Joseph Buchten. 
Overleden op 3� maart 2008 
op 84-jarige leeftijd en begra-
ven met schutterseer. 

In memoriam: Arno Scholz
Arno werd pas op latere leef-
tijd lid van onze schutterij en 
ofschoon hij nooit geünifor-
meerd lid is geweest, deden wij 
in de ruim 27 jaren van zijn 
lidmaatschap nooit tevergeefs 
een beroep op hem om hand- 
en spandiensten te verlenen. 
Steeds stond hij klaar voor alle 
verenigingen van Buchten en 
omgeving, speciaal voor ‘zijn’ 
schutterij en de voetbalclub. In 
�999 ontving Arnold de oor-
konde van de Schuttersbond 
‘Eendracht Born-Echt e.o.’, 
vanwege zijn verdiensten voor 
het schutterswezen en in 2006 
kreeg hij de zilveren OLS-
onderscheiding uitgereikt. 
Buchten verliest in hem een 
markante persoonlijkheid.
Zijn begrafenis, met schutter-
seer, vond plaats op zaterdag 
5 april, bij welke gelegenheid 
afgevaardigden van alle vereni-
gingen uit de schuttersbond 
‘Eendracht’ hem een laatste 
groet brachten.

Sjef Hanssen,
oud-voorzitter, �e luitenant en 
koning van schutterij Koningin 
Wilhelmina Nieuwenhagen. 
Overleden op 5 april 2008 op 
66-jarige leeftijd.

In memoriam: Sjef Hanssen
Sjef was lid vanaf �989. Hij 
was voorzitter van de Stichting 

Zuid-Limburgs Federatiefeest 
in �989. Vanaf �990 werd 
hij voorzitter van schut-
terij Koningin Wilhelmina 
Nieuwenhagen. Sjef was voorts 
koning in 2005 en in 2007. Hij 
was een zeer kundig bestuur-
der, bovendien voorzitter en 
bestuurslid van vele andere 
verenigingen in de gemeente 
Landgraaf. Sjef had het schut-
tershart op de juiste plaats. 
Hij was trots als hij met zijn 
schutterij uit kon trekken in 
de gemeente of op schutters-
feesten. Hij genoot hiervan. 
Zijn ziekte openbaarde zich 
in het begin van dit jaar. De 
jaarvergadering in maart heeft 
hij nog als voorzitter geleid. 
Hier nam hij afscheid als voor-
zitter en bestuurslid. Alsof hij 
het geweten heeft. Op zijn 66e 
verjaardag op 5 april j.l., is 
hij plotseling overleden. Zijn 
ziekteproces was kort maar 
krachtig. Wij hebben hem met 
de gehele vereniging op �0 
april – op uitdrukkelijke wens 
van Sjef zonder schutterseer 
– geëerd in een overvolle kerk. 
Wij willen iedereen bedanken 
die daar aanwezig was, ook 
namens Margo. Wij wensen 
zijn partner Margo en familie 
alle sterkte toe in deze zware 
en moeilijke tijd.

   Namens bestuur, leden en  
ereleden. 
Jos Collaris, secretaris.

Chrit Ophelders, 
lid en luitenantkolonel van St.-
Martinus Holtum. Overleden 

op 72-jarige leeftijd op 8 april 
2008 en begraven met schut-
terseer op �2 april.

g  Begrafenis met schutterseer te 
Holtum.

In memoriam: 
Chrit Ophelders
Op 8 april is ons bekend 
geworden dat na een zware 
maar moedige strijd op dins-
dag 8 april 2008 te Born, ons 
zeer gewaardeerd en dierbaar 
lid, luitenantkolonel Chrit 
Ophelders in de leeftijd van 72 
jaar is overleden.
Chrit was 42 jaar lid van 
schutterij St.-Martinus 
Holtum. Chrit heeft van het 
allereerste moment binnen 
onze schutterij de functie van 
officier vervuld. In �973 en 
�985 vormde Chrit samen met 
echtgenote Elly het konings-
paar van St.-Martinus. Ook 
waren Chrit en echtgenote 
Elly jarenlang de uitbaters 
van ons roemruchte schut-
terslokaal, ‘Café Sport’, aan de 
markt te Holtum. De laatste 
jaren was Chrit vanwege zijn 
gezondheidstoestand rustend 
lid, doch zijn betrokkenheid en 
interesse voor onze schutterij 
bleven onverminderd groot. 
Chrit Ophelders was begiftigd 
met de gouden OLS-onder-
scheiding met kroontje. In 
2004 werd Chrit benoemd 
tot erelid van onze schutterij. 
Wij zullen ons Chrit blijvend 
herinneren als een zeer gepas-
sioneerd en toegewijd lid van 
onze schutterij. De plechtige 
uitvaartdienst met schutter-
seer heeft plaatsgevonden op 
zaterdag �2 april 2008 om 

�0.30 uur in de parochiekerk 
van de H. Martinus te Holtum 
gevolgd door de begrafenis op 
het kerkhof in Holtum.

   Namens beschermheer en 
bestuur P. Peeters

Ben Oostendorp,
lid van St.-Hubertus Beringe. 
Overleden op �� april op 57-
jarige leeftijd.

g  Ben Oostendorp, Beringe.

In memoriam: 
Ben Oostendorp
Vrijdagmorgen �� april 2008 
is ons lid van de schutterij Ben 
Oostendorp plotseling overle-
den in de leeftijd van 57 jaar, 
vriend van Karin van Ninhuijs, 
eveneens schutterslid. In de 
te korte periode dat Ben lid is 
geweest – sinds 2004 – heb-
ben we hem leren kennen als 
een eenvoudige en hardwer-
kende man. Ben was een zeer 
bevlogen schutter, genoot van 
de gezellige feestavonden en 
andere activiteiten, die door de 
schutterij gehouden werden. 
Samen met Karin kon hij ieder 
jaar volop genieten van het 
OLS. Tijdens de uitvaart op 
woensdag �6 april, in de St.-
Nicolaas kerk in Meyel, werd 
Ben met schutterseer begeleid 
door zijn schuttersvrienden. 
Aansluitend werd er afscheid 
genomen van Ben in het cre-
matorium te Blerick. Wij wen-
sen Karin, de kinderen Sharon 
en Peggy en Ben’s zoon Tobias 
veel sterkte en kracht bij het 
verwerken van dit grote verlies. 
Moge Ben rusten in vrede.

g  Sjef Hanssen, Nieuwenhagen.
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Ben,
Verstomd is nu je stem, en stilte 
zal er zijn.
Geen plaats meer tussen ons, je 
schuttersvrienden, dat vond je zo 
fijn.
Oefenen, Koningschieten en 
Schuttersfeesten, schieten, genie-
ten en een glaasje bier.
Samen erop uit in uniform, zo 
trots en o zo fier.
Jij maakte deel uit van ons geheel, 
uniek bescheiden en zo gewoon.
In de zomer komend op de motor, 
wie kent er niet de Harley toon.
De schakel is verbroken, de lege 
plaats is daar.
Voor alles wat je gaf, zijn wij je 
heel dankbaar.
Want Ben jij hoorde zo bij ons.

   Schutterij Sint-Hubertus 
Beringe

Sjraar Manders,
lid van schutterij St.-Martinus 
Maasbree. Overleden op �3 
april 2008 op 72-jarige leeftijd 
en op �7 april met schutterseer 
uitgeleide gedaan.

g  Sjraar Manders, Maasbree.
Foto: bidprentje

In memoriam: 
Sjraar Manders 
Op �3 april ontvingen wij het 
droeve bericht dat onze schut-
tersvriend Sjraar Manders op 
72-jarige leeftijd was overle-
den. Sjraar (Sir) was jarenlang 
commandant en vaandeldrager 
van onze schutterij. Ook de 
laatste jaren, toen zijn gezond-
heid hem in de steek liet, 
kwam hij als het even kon, 
kijken naar onze activiteiten 

en fungeerde hij tijdens het 
oefenen als optekenaar. In de 
jaren �980, �983 en �993 was 
hij schutterskoning van onze 
vereniging. Ook was hij drie 
keer onderkoning van onze 
schutterij. Op donderdag �7 
juli hebben wij Sjraar met 
schutterseer begeleid naar zijn 
laatste rustplaats. Dat hij moge 
rusten in vrede. 

   Bestuur en leden 
Schutterij St.-Martinus Maasbree

Leon Holtus,
lid van schutterij St.-
Sebastianus Heerlen. Op �5 
april 2008 is Leon Holtus 
totaal onverwacht overleden, 
hij werd slechts 46 jaar oud. 
Leon werd op zaterdag �9 
april in het crematorium te 
Imstenrade met schutterseer 
gecremeerd.

g  Leon Holtus, Heerlen.
Foto: Fred Vliegen

In memoriam: Leon Holtus
Leon was een verenigings-
mens in hart en nieren. Leon 
was meer dan 20 jaar actief 
in het schutterswezen. Leon 
is in �978 lid geworden van 
Stadsschutterij St. Sebastianus. 
In oktober �986 bedankte 
hij zich. Maar hij keerde in 
oktober �993 weer terug 
als geweerdrager en werd 
bestuurslid (vice-voorzitter). 
Deze functie heeft hij door 
zijn drukke werkzaamheden in 
2007 neer moeten leggen. 
Leon werd in �998 bevorderd 
tot korporaal en enkele jaren 
later werd hij sergeant. In 

�984 ontving hij de hoogste 
onderscheiding binnen onze 
vereniging, de Nol Lammeretz 
Orde. Ook was hij de grote 
animator en organisator bij de 
bondsschuttersfeesten in �999 
en 2004. Ook bij de organisa-
tie van het Dreiländereck in 
2000 was Leon nadrukkelijk 
aanwezig. Voor het aanstaande 
bondsschuttersfeest in 2008 
hoefde men nooit tevergeefs 
voor een advies bij Leon aan te 
kloppen. 
Leon was een echt familie-
mens. Zijn kinderen en later 
zijn kleindochter lagen hem 
zeer na aan het hart. Dat gold 
overigens voor alle mensen 
waar hij mee te maken kreeg. 
Gemakkelijk raakte je met 
hem aan de praat waarbij hij 
prachtig kon vertellen. Maar 
zijn belangstelling ging ook uit 
naar wat de ander te vertellen 
had en dat maakte hem tot 
een prettige persoonlijkheid. 
Het overlijden van Leon is een 
gemis voor ieder die hem heeft 
gekend. Voor onze schutterij 
was hij door zijn inzet een 
inspirator voor allen. Leon we 
bedanken je voor alles en zul-
len je blijven gedenken. Wij 
wensen Lone en de familie veel 
sterkte en kracht  toe bij het 
verwerken van dit verlies.   

   Bestuur en leden 
Stadsschutterij St.-Sebastianus

Mgr. A.M.H.A. (Fons) 
Castermans,
oud-hulpbisschop van 

Roermond, overleden op 84-
jarige leeftijd op 2� april 2008. 
Castermans was van �972 tot 
�99� vicaris-generaal en van 
�982 tot �997 hulpbisschop 
van het bisdom Roermond. Bij 
de bisschoppelijke erkenning 
van de Souvereine Orde van 
de Rode Leeuw van Limburg 
en de Heilige Sebastianus 
verscheen Alfons Castermans 
namens het bisdom Roermond 
om deel te nemen aan de 
plechtigheid en de uit te reiken 
insignes te zegenen. 

Petrus Th. (Pierre) 
Baghus,
lid van schutterij Prins 
Hendrik Sint-Odilënberg. 
Pierre Baghus (�929-2008) was 
vijftien jaar een zeer gewaar-
deerd lid. Zijn hulp, vriende-
lijkheid, verhalen en moppen 
zullen vreselijk gemist worden. 
Overleden op 78-jarige leeftijd 
op 28 april 2008.

Jan Lambij,
officier en lid van Broeder-
schap Sint-Sebastianus 
Klimmen. Jan trad in �972 bij 
de start van het bielemannen-
korps toe als bieleman. In 200� 
is hij bevorderd tot officier 
in de rang van 2e luitenant. 
Overleden op �3 mei 2008 op 
66-jarige leeftijd. Uitvaart met 
schutterseer op �7 mei.

g  Jan Lambij, Klimmen.

Wiel van der Velden,
oud-voorzitter van St.-Barbara 
Reuver. Overleden 6� jaar oud, 
in mei 2008.
 

g  Monseigneur Castermans
Foto: archief LSM
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Inhoudsopgave‘NOG EFFE’ 

Nog effe
en ’t is weer tied,
dan kenne veer 
oze energie weer kwiet,
mit vlag – sabels en gewere
door ós Limburgs land marchere.

Nog effe
en veer goon weer sjete
en de sjtil wintermoande
hieël gauw vergete,
marsmuziek zal weer klinke
en ´t Keizer en Koningszilver weer blinke.

Nog effe
en me zuut ze weer sjwete,
de officiere en mansjappe,
muziekante en marketensters
en bordjesdrager neet te vergete,
geweun veur d´r hobby en de sjpas
en ’t ‘Sjuttehart’
sjleet weer onder d´r jas.

Nog effe
en ’t geet weer gebeure,
ós Limburgse Sjutterije
trekke rond in alle kleure,
allees en eederein mag ’t wete
’t is ein ‘wereld’ um van te genete.

Banholt; april 2008 – Frans Stollman 

Het Marketentstertreffen vindt plaats op zondag 23 novem-
ber 2008 bij schutterij St.-Lambertus Broeksittard (de eerder 
gemelde datum �4 november is foutief).



Uniformen
De speciaalzaak in het maken 

van uniformen 
(gilde, historisch, militair, fantasie) 
uitmonsteringen – petten – hoeden.
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