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Volop concentratie. De jeugd wordt een podium geboden bij 
de solisten- en drumbandoptredens tijdens de schuttersfees-
ten. Hier de jeugd van St.-Petrus Roggel tijdens het bondsfeest 
te Ool-Herten.
Foto: Fred Vliegen

Tijdens de Limburgse Schuttersdag werd Wim Pijpers gehul-
digd en werden Jean Walraven en Werner Smet benoemd tot 
ereredacteur.
Foto’s: Rob Kuenen en Wim Pijpers

Het nieuwe jaar begon met sneeuw, ijs en een zeer gure economische wind. Er rolt een ontslag-
golf rond de wereld en het is nog gissen wanneer die tot stilstand komt. Toch zijn we als Limburgs 
Schutterstijdschrift goed aan 2009 begonnen. De presentaties die tijdens de �6e Schuttersdag wer-
den gegeven, waren van hoog niveau en bieden voldoende stof tot nadenken en verdere discussie 
over de vraag hoe we ons Limburgs Schutterswezen gezond houden. U treft in deze editie een uit-
voerig verslag van de hand van correspondent Rob Kuenen.

Uit de resultaten van de enquête die we bij de vorige editie hebben gevoegd, blijkt dat u het ons 
als redactieteam ten volle toevertrouwt om aan die discussie mede vorm en inhoud te geven. Toch 
zullen we daarin niet meteen het voortouw nemen. In ons tijdschrift vindt u een reflectie van wat 
er binnen het Limburgse Schutterswezen leeft. We volgen daarbij primair uw discussie en bieden 
een forum om die ‘tastbaar’ te maken. Zowel op het oude vertrouwde papier alsook in de virtuele 
wereld van het internet. Daarbij kunnen we nog enige hulp gebruiken. Ook daarover vindt u in dit 
blad meer informatie.

En dan is er nog de Nederlandse plicht om vóór 20�0 niet alleen een vergunning voor het plaatsen 
van een kogelvanger in te dienen, maar ook al een aankoopfactuur te overleggen. De OLS-fede-
ratie is druk in de weer geweest met vertegenwoordigers van de Provincie Limburg om een goede 
subsidieregeling te treffen. Omdat de tijd dringt, houden we voor u een stevige vinger aan de pols. 
Wim Pijpers zet in deze uitgave al een paar zaken op rij en verwijst met nadruk naar de site van de 
Provincie zelf. Een belangrijke tip.

Dit zijn slechts enkele onderwerpen die we aan u presenteren. U zult merken dat de pennen en 
wordprocessors in de wintermaanden niet stil hebben gestaan. Ik heb dan ook andermaal het 
genoegen u namens het redactieteam veel leesplezier en een succesvol schuttersjaar toe te wensen. 
Indien het ‘schutter gefeest’ nergens toe leidt, biedt het in elk geval 
een Bourgondische remedie tegen de sores van alle dag. 

  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.
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KONINGINNEJURKEN
en

BRUIDSJURKEN
Alleen nieuwe jurken, 300 stuks,

minder dan de helft van de winkelprijs.

VERKOOP OP AFSPRAAK

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

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

LOUISE MODE
Vroenhof 10 - Valkenburg-Houthem

(zie ook Gouden Gids)

Op bestelling leverbaar:   DE NIEUWSTE ONTWIKKELDE SCHUTTERIJBUKS DIE VOORZIEN 
KAN WORDEN VAN EEN MODIFICATOR, VERVAARDIGD DOOR 
MICHEL HENDRIX.

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

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

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

Voor meer advies kunt u altijd contact met ons opnemen.

  Onze openingstijden: ma. + di. GESLOTEN, wo. + do. van 12.30/19.00 
     vr. van 12.30/20.00 en za. van 9.00/16.00

Wij zijn gesloten van maandag 4 mei tot en met dinsdag 19 mei 2009. 
Woensdag 20 mei staan wij weer voor u klaar!

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

wapenmakerij

HENDRIX
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Nadere subsidieregels voor kogelvangers
Over het nut en de noodzaak van een kogelvanger wil 
ik hier niet spreken. Wel over het feit dat per 1 januari 
2010 alle Nederlands-Limburgse schutterijen dienen 
te schieten op een kogelvanger die geplaatst is op een 
permanente schietinrichting. Om de schutterijen 
tegemoet te komen in de hoge aanschafkosten werd al 
enkele jaren geleden door de Provincie Limburg een 
subsidieregeling in het leven geroepen. In de nieuwe 
‘Nadere subsidieregels aanschaf kogelvangers 2009’ 
wordt in detail ingegaan op de nieuwe subsidieregeling 
(zie  https://portal.prvlimburg.nl/esubsidie/
kogelvangers2009). Tevens biedt de site de mogelijkheid 
om de benodigde aanvraagformulieren voor een 
kogelvanger en de integrale tekst van de regeling te 
downloaden. Vandaar dat ik hier niet nader zal ingaan 
op de subsidieregeling 2009. 

Urgentie
Tijdens de voorjaarsverga-
dering van de OLS-Federatie 
onderstreepte President Jos 
Michels de urgentie voor de 
aanschaf van een kogelvanger. 
Jos: ‘� januari 20�0 is een kei-
hard gegeven. Daarvan wordt 
niet afgeweken. Vandaar dat ik 
U allen met klem wil verzoe-
ken tijdig te zorgen voor het 
plaatsen of bestellen van een 
kogelvanger. Schutterijen die 
op � januari 20�0 niet beschik-
ken over een kogelvanger, heb-
ben een schietverbod tot het 
moment dat een kogelvanger is 
geplaatst. Een andere belang-
rijke reden dat ik dit alles nu 
onder Uw aandacht breng, is 
dat wanneer U, na de datum � 
januari 20�0, overgaat tot het 
bestellen van een kogelvanger 
Uw vereniging geen gebruik 
meer kan maken van de subsi-
dieregeling 2009. Per gemeente 
kan een vergunningaanvraag 
kortere of langere tijd in beslag 
nemen. Ook dit mag niet ver-
geten worden.’

Voor alle duidelijkheid
In de subsidieregeling wordt 
met nadruk erop gewezen dat 
per schutterij slechts � (één) 
kogelvanger wordt gesubsidi-
eerd. Dit kan een enkele of een 

dubbele kogelvanger zijn. Wat 
betreft dubbele kogelvangers is 
bij het opstellen van de subsi-
dieregeling uitgegaan van twee 
bakken bevestigd op één mast. 
Een leverancier heeft aangege-
ven dat bij een bestelling van 
een dubbele kogelvanger twee 
enkele kogelvangers geleverd 
worden die bovenaan de mast 
aan elkaar gekoppeld zijn. Dit 
zou een stabielere constructie 
zijn dan de dubbele bak op 
één mast. Dit betekent dat ook 
voor twee enkele kogelvangers 
die aan elkaar gekoppeld zijn 
op basis van de subsidierege-
ling kogelvangers subsidie 
kan worden verleend (tot een 
maximum van € �3.000, voor 
de afzonderlijke geluidskap 
geldt een maximum van € 
2.500)

Leveranciers
Inmiddels heeft zich al een 
viertal leveranciers aange-
meld die naar de gunst van de 
schutterijen dingen. Aangezien 
er met de aanschaf van één 
kogelvanger zo’n € 20.000 
– 25.000 is gemoeid, zou het 
zeer wenselijk zijn wanneer de 
schutterijen in de gelegenheid 
gesteld zouden worden om de 
producten van de kogelvanger-
bouwers te kunnen beoorde-

len. Een peperdure 
kogelvanger koop 
je niet vanaf een 
papiertje, maar wel 
door een deskun-
dige toelichting en 
een gunstige prijs. 
Natuurlijk is er ook 
nog de optie om een 
kogelvanger te bou-
wen in eigen beheer. 
Voor verenigingen 
die hier plannen 
voor hebben, zou 
het wenselijk zijn 
wanneer zij zouden 
kunnen beschikken 
over alle technische 
specificaties en eisen 
voor de bouw van 
een kogelvanger.

Consequenties
Schutterijen die de hoge aan-
schafkosten van een kogelvan-
ger niet kunnen betalen, wor-
den genoodzaakt om hun heil 
bij een bevriende vereniging 
te zoeken. Dat die vereniging 
daarmee minder belangstelling 
vanuit de eigen gemeenschap 
zal krijgen, is helaas ook een 
feit.
In het algemeen zou een 
schutterij kunnen volstaan 
met één dubbele kogelvanger 
voor haar eigen verenigings-
activiteiten. Schietwedstrijden 
waaraan meerdere schutterijen 

meedoen, zullen sneller ver-
lopen wanneer er meerdere 
kogelvangers zouden staan op 
de permanente schietinrich-
ting. De hoge kosten die hier-
mee gemoeid zijn, zouden wel 
eens de doodsteek kunnen zijn 
voor bijvoorbeeld de gezellige 
intergemeentelijke schietwed-
strijden.

 Wim Pijpers

Te Koop: 

1 Helderzicht kogelvanger met geluidskast. 

Fabrikant: Janssen Products. 

Bouwjaar 2003. 

Info: H. Geerarts tel. 06-22172890

Schutterij St.-Martinus Maasbree

g  Elke Nederlandse schutterij 
voor 2010 aan de kogelvanger.

Foto: Buggenum
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16e Schuttersdag in teken jubileum LS
 door Rob Kuenen

BAEXEM – Tijdens de 16e 
Limburgse Schuttersdag, 
die op 10 januari 2009 in 
Baexem plaatsvond, staat 
het 20-jarige Limburgs 
Schutterstijdschrift 
centraal. 

Onder leiding van hoofdre-
dacteur en dagvoorzitter Jos 
Gerits wordt teruggeblikt 
op de belangrijkste ontwik-
kelingen die in het tijdschrift 
door de jaren heen de revue 
passeerden. Vervolgens wordt 

de vraag opgeworpen hoe het 
Limburgse Schutterswezen er 
over twintig jaar uit zal zien? 
Zal de jeugd van nu dan de 
eeuwenoude tradities voortzet-
ten, of richt zij haar aandacht 
op heel andere zaken? Daarbij 
kregen drie vertegenwoordi-
gers uit het schutterswezen 
de kans om hun ‘belijdenis’ 
te doen over de vraag aan 
welke factoren moet worden 
voldaan om de duurzaamheid 
van onze Limburgse schutters-
wereld te waarborgen. Door 
hun enthousiasme en enorme 
betrokkenheid, werd het een 

langere zit dan de bedoeling 
was. Maar daarom waren de 
adviezen niet minder waarde-
vol.

20 jaar Limburg 
Schutterstijdschrift
Jeu Smeets, voorzitter van 
de stichting Limburgs 
Schutterstijdschrift, geeft 
in zijn openingspresenta-
tie aan blij te zijn dat Wim 
Pijpers, Jos Gerits en Luc 
Wolters een redactioneel 
kernteam voor het Limburgs 
Schutterstijdschrift vormen. 
Met hun kennis, kunde en 
inzet kunnen we nog wel 
twintig jaar verder. In �988 
verscheen het eerste tijdschrift, 
met Wim Pijpers als aanjager. 
Hij vormde een team om zich 

heen, dat bestond uit Jean 
Walraven, Piet Hermans, Jan 
Gerits, Werner Smet en Jos 
Gerits. Hun kracht school 
niet alleen in de deskundige 
betrokkenheid bij het schut-
terswezen, maar ook uit de 
vriendschappelijke wijze 
waarop ze vorm en inhoud 
gaven aan het blad. Door per-
sonele wisselingen in dat team 
boette die kracht in. Niettemin 
behield het blad een hoge kwa-
liteit, waardoor het tijdschrift 
een stevige naam en reputatie 
opbouwde. Momenteel wordt 
onder leiding van Jos Gerits 
opnieuw gewerkt aan ver-
breding van het redactionele 
team, zodat het voortbestaan 
ervan niet afhangt van de 
betrokkenheid van één of 

enkele personen. Vanwege 
zijn enorme inzet, bood Jeu 
aan Wim Pijpers een beeldje 
aan, terwijl zijn echtgenote 
Els een stevig boeket bloemen 
kreeg omdat zij twintig jaar 
lang Wim ook voor het tijd-
schrift als steun en toeverlaat 
diende. Hoewel beiden door 
ziekte verstek moesten laten 
gaan, werden Jean Walraven 
en Werner Smet voor hun 
verdiensten voor het tijdschrift 
benoemd tot ereredacteur. 
Mevrouw Jules Walraven nam 
daarbij namens haar man de 
honneurs waar.

Het ontstaan van het 
tijdschrift
Wim Pijpers wordt gevraagd 
een terugblik te geven op de 
afgelopen twintig jaar. Hij gaat 
terug naar Tweede Paasdag 
�988, toen hij een gesprek 
voerde over het aantal schut-
terscontacten dat schutters 
hebben: eenmaal per jaar het 
OLS, vier keer per jaar een 
bondstreffen en eventueel een 
keer per jaar het ZLF. ‘Zou het 
niet goed zijn ook een eigen 
blad te hebben waarbij meer 
informatie gedeeld zou kun-
nen worden’, zo vroeg hij zich 

g  Drs. Jean Walraven en 
Werner Smet (r.) werden 
benoemd tot ere redacteuren 
van het Limburgs Schutters
tijdschrift.     
Foto’s: Wim Pijpers

 

Mevrouw 
Walraven ontving 
de voor haar 
man bestemde 
oorkonde met 
diens benoeming 
tot ereredacteur 
uit handen van 
stichtingsvoorzit-
ter Jeu Smeets.
Foto: Rob Kuenen

g  Wim Pijpers, die op twintig actieve jaren bij het Schutterstijdschrift 
terugblikt, ontving voor zijn langdurige verdiensten een kunstig 
beeldje van een schutter onder de schietboom. Echtgenote Els op de 
Ven deelde in de feestvreugde.                                    Foto: Rob Kuenen

Jos Gerits, 
Hoofdredacteur

Ere-redacteur

Vanwege twintig jaar betrokkenheid bij het Limburgs Schutterstijdschrift, is 

Drs. Jean Walraven
voor het leven benoemd tot ere-redacteur.

Baexem, 10 januari 2009.

Jeu Smeets,
Voorzitter Stichting

Limburgs Schutterstijdschrift

Jos Gerits, 
Hoofdredacteur

Ere-redacteur

Vanwege twintig jaar betrokkenheid bij het Limburgs Schutterstijdschrift, is 

Werner Smet
voor het leven benoemd tot ere-redacteur.

Baexem, 10 januari 2009.

Jeu Smeets,
Voorzitter Stichting

Limburgs Schutterstijdschrift
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vervolgens af? Onderzoek naar 
de wenselijkheid en haalbaar-
heid gaf aan dat deze wens 
breed gedragen werd. Maar 
wie moest dat dan gaan doen? 
Na afstemming met de OLS, 
SAS en bonden werd daarom 
een redactieraad geformeerd. 
Het blad zou vier keer per jaar 
uitkomen, en ‘van, voor en 
door de schutters’ zijn. Daarbij 
permitteerde Wim zich een 
kritische noot betreffende de 
(nog niet verrichte) invulling 
van de toegezegde steun door 
de OLS en de schuttersbonden 
om van hun kant de gewenste 
informatie aan te dragen. 
In de jaren die volgden wer-
den veel thema’s behandeld, 
waarvan een aantal kort de 
revue passeren: marketentsters, 
vrouw onder de schietboom 
(en de oprichting van het 
LDS), de loodproblematiek, 
d’n Um, het �0-jarig bestaan 
van het LS (extra nummer), 
de nieuwe bladformule en de 
internetsite.
Het blad is nog steeds zeer 
levensvatbaar, wordt getuige de 
onlangs gehouden enquête ook 
nog steeds zeer gewaardeerd, 
en de nieuwe bladformule 
slaat aan. Er is genoeg te mel-
den, waarbij herkenning door 
schutters geborgd moet wor-
den. Daarbij is een breed en 
actief redactieteam een must.

Bestaansreden 
(succesfactoren)
De redactieraad heeft een 
terugblik op twintig jaar 
LS gekoppeld aan de uitda-
gende vraag of het Limburgse 
Schutterswezen over twintig 
jaar nog zal bestaan. Namens 
het redactionele kernteam licht 
Luc Wolters een en ander toe.
De maatschappij is aan ver-
andering onderhevig. Een 
verandering die soms heel snel 
gaat. Dat werpt de vraag op 
of de jeugd over twintig jaar 
nog wel geïnteresseerd is in 
schutterijen, de onderliggende 
cultuur en tradities? Kunnen 
we de tradities wel handhaven? 
Wat zou er moeten gebeuren 

om onze schutterstraditie 
duurzaam te maken? Luc pre-
senteert de oplossing in drie 
randvoorwaarden: de schut-
terijen en haar leden (vereni-
ging), de oude tradities en de 
nieuwe tradities (na �850).
1. Factoren die de schutterijen 
en hun leden (vereniging) 
succesvol maken:
•  Gezonde relatie met de 

gemeenschap (betrokken / 
actief),

•  Drumband ondersteunt pres-
taties en prestige,

•  Op de toekomst gericht soci-
aal en financieel beleid van 
het bestuur,

•  Gezinsvereniging die ook 
open staat voor ‘buitenstaan-
ders’ (goed gastheer),

•  Leden niet overladen met 
activiteiten,

•  Let op de sfeer (gemoedelijk-
heid, open, respect, verbon-
denheid).

2. Kenmerken van de oude 
tradities (voor 1850):
•  Schieten als wedstrijd en tijd-

verdrijf,
•  Feesten als sociaal mecha-

nisme,
•  Normen en waarden als 

anker,
•  Band met de kerk.
3. De nieuwe tradities (na 
1850):
•  Regionale en internationale 

schuttersfeesten groeien uit 
tot grootschalige volksfeesten, 
met het OLS als summum. 

•  Er wordt daarom meer 
gedaan aan uniformering, 
muziekkorpsen en overkoe-
pelende organisaties (ken-
nisdeling, samen organiseren 
en gezamenlijke belangen 
behartigen).

•  Er zijn grote investeringen 
nodig (uniformen, instru-
menten, ruimte) zodat grote 
activiteiten winstgevend 
moeten zijn. Door de opzet 
en omvang hiervoor ontstaan 
nieuwe risico’s (vooral finan-
cieel).

•  Het OLS is richtinggevend 
geworden, terwijl het feitelijk 
alleen bedoeld was voor de 
OLS-feesten. In de nieuwe 

rol moet de OLS-Federatie 
ook bedreigingen afweren 
(geluidshinder, vergunnin-
gen, schieten/lood).

Samenvattend wordt gesteld 
dat de Limburgse schutterijen 
en hun feesten in stand gehou-
den kunnen worden wanneer 
met vereende krachten de 
uitdagingen voor de toekomst 
worden aangegaan. Daarbij 
poneert Luc namens de 
redactie twee prikkelende stel-
lingen: ‘zonder uniformen en 
drumband zijn er veel minder 
geldelijke verplichtingen’, en 
stelling twee: ‘zonder financiële 
druk zijn ook andere feesten 
te organiseren, zodat er min-
der druk is op de bonden en 
federatie’. Daarmee predikt hij 
echter géén revolutie. Luc vat 
het als volgt samen:
•  Limburgse schutterswezen 

verkeert niet in crisis,
•  De redactie is geen voorstan-

der van afschaffen unifor-
mering, muziek en feesten, 
integendeel, maar

•  Om de krachten effectief te 
kunnen bundelen, moet men 
op een gestructureerde wijze 
over de uitdagingen met 
elkaar in gesprek.

•  Het LS ondersteunt die dia-
loog al twintig jaar.

Succesfactoren binnen diverse 
schutterijen
Er zijn van drie schutterijen 
vertegenwoordigers gevraagd 
om aan te geven wat volgens 
hen de succesfactoren zijn 
om de toekomst te borgen. 
De sprekers zijn Theo Zeegers 
(Maasniel), Jacky Verheyen 
(Maasmechelen) en Pjer 
Senden (Mheer).

Sint-Urbanus Maasniel
Theo geeft aan als ‘buiten-
staander’ bij de schutterij 
gekomen te zijn. Zijn schutterij 
heeft een reeks ups en downs 
gekend, die cyclisch terugko-
men. De schutterij werd opge-
richt rond �500 maar is op 
enig moment ter ziele gegaan. 
Heroprichting vond plaats in 

�885. In de jaren zeventig en 
tachtig was er een muzikaal 
hoogtepunt met het jacht-
hoornkorps. De overgang naar 
drumfanfare, bestuurlijke pro-
blemen en negatieve publiciteit 
zorgde voor een krimpende 
omvang van de vereniging. 
De ommekeer werd gevon-
den in het versterken van het 
bestaansrecht. Men richtte 
weer een jachthoornkorps 
op, oud-leden werden weer 
betrokken, nieuwe uniformen 
aangeschaft en de herstart ging 
goed. Uiteindelijk groeide de 
schutterij weer. Er wordt nu 
gekeken naar muziek én ple-
zier. De lat wordt minder hoog 
gelegd. Bij lokale aangelegen-
heden is de schutterij weer 
aanwezig en het bestuur draagt 
pro-actief bij aan groepsbin-
ding.
Er moet geleerd worden uit 
het verleden. De belangrijkste 
lessen zijn:
•  Zorgen voor saamhorigheids-

activiteiten,
•  Muziekkorps en schutterij is 

samen één,
•  Niet té veel activiteiten voor 

de leden (�2 maal geünifor-
meerd),

•  Leerling-muzikanten ook 
uniformeren,

•  Goede verhouding in aantal 
schutters en muzikanten, en 
desnoods een ‘aannamestop’,

•  Er is veel energie nodig om 

g  Theo Zeegers (m.), Maasniel, 
pal achter zijn schutters.   
Foto’s: Fred Vliegen
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het niveau te behouden,
•  Let op: de afgrond is vaak 

dichtbij na een hoogtepunt!
•  Groter wordende gemeenten 

zijn een nadeel (afstand tot 
bestuur, subsidies, aantal 
schutterijen),

•  Zorg voor goede externe con-
tacten (in dit voorbeeld de 
gemeente en Rijkswaterstaat),

•  Het is een probleem goede 
bestuurders te blijven vinden,

•  Let op regelgeving (bijvoor-
beeld vergunningen).

Bij de laatste 4 of 5 punten 
kunnen de bonden en OLS-
federatie een belangrijke rol 
spelen.

HH. Monulphus 
en Gondulphus 
Maasmechelen II
Jacky Verheyen en Emiel 
Soetens uit Maasmechelen 
geven samen een presentatie 
over hun Belgische schutterij. 
Jacky is als negenjarige buiten-
staander bij de schutterij geko-
men, Emiel is er vanuit zijn 
schuttersfamilie mee opge-
groeid. Beiden willen graag 
bijdragen aan het voortbe-
staan van het schutterswezen, 
ondanks dat hun schutterij pas 
vijftig jaar bestaat, en blikken 
terug op de laatste jaren. Toen 
zij beiden als bestuurderslid 
begonnen, was dat het begin 
van de bestuursverjonging. Het 
ledenaantal liep daardoor ook 
eerst terug, maar nam daarna 
toe naar de oude omvang. 

Voor de deelname aan het OLS 
werden nog wel oud-leden 
gevraagd. Niet alleen werd er 
gewerkt aan het ledenbestand 
maar ook aan de schietpres-
taties, het aantal activiteiten, 
nevenactiviteiten, koerswijzi-
ging van 2004, bondswisseling 
in 2008 en wetgeving (milieu 
en bouwen). Hierdoor waren 
ze niet tien van de 52 weken 
in uniform actief, maar alleen 
van half mei tot begin sep-
tember. De bondswisseling in 
2008 was het gevolg van de 
(voort)bestaansdiscussie: wilde 
men een karabijnclub worden, 
fuseren met een of meerdere 
andere schutterijen of opge-
heven worden. Ook de feesten 
werden anders opgezet. Deze 
moesten niet meer om het 
geld draaien (rekken van het 
schieten om meer drankomzet 
te halen). Ook de rol van de 
vrouw in de schutterij werd 
belangrijk(er), vanaf �996 
ook als marketentster. Het 
multicultureel worden van de 
schutterij, een doelstelling die 
past bij de bonte samenstelling 
van de Maasmechelse bevol-
king, is in de praktijk nog niet 
voldoende gelukt. Als gevolg 
van de vergrijzing is er een 
oudere, maar actieve groep. 
Gebruik deze inzet en kennis. 
De binding met de gemeen-
schap werd aangehaald, door 
meer presentaties bij activi-
teiten. Het winnen van het 
OLS wordt nog gezien als een 

risico door de verplichtingen 
die dat met zich meebrengt 
(organiseren). Je blijft afhan-
kelijk van personen, waarbij 
externe factoren als ziekte, 
vervoer, privé-problemen 
etc. niet uit te sluiten zijn. Er 
wordt nu hard gewerkt aan het 
ledenbestand (liefst veertig) en 
instrumenten, waaronder ook 
blaasinstrumenten. ‘We zullen 
naar verwachting over twintig 
jaar nog wel bestaan, maar met 
minder leden. We gaan een 
gulden middenweg zoeken én 
vinden’.

St.-Sebastianus Mheer
Pjer Senden is al veertig jaar 
lid van de schutterij en nu 
voorzitter van St.-Sebastianus 
Mheer. Hij maakt in zijn 
familie deel uit van de derde 
generatie schutters en bestuur-
ders. De schutterij vertoont 
een grote verbondenheid met 
de kerk. Ze kent momenteel 
zeventig leden, waarvan vijf-
tig in uniform. De schutterij 
bestaat al vanaf �567, en heeft 
ups and downs gehad. Een 
dieptepunt was in �9�4 een 
ruzie bij het vogelschieten 
over wie koning of keizer 
werd. De schutterij maakte 
in �936 een doorstart. Na het 
400-jarig bestaan in �967 liep 
het aantal leden weer terug. 
Door enkele personen had de 
vereniging een slecht imago 
gekregen. De kentering zat 
toen in het verjongen van het 

bestuur, slechte leden veran-
deren of verwijderen, poten-
tiële bestuursleden al eerder 
laten meelopen, draagvlak bij 
beslissingen door voorbespre-
kingen, gezamenlijke exercitie, 
verandering van bond, seri-
euze schietopleiding, nieuw 
vaandel (met betrokkenheid 
dorp) en er werden klaroe-
nen aangeschaft. Er kwamen 
meer leden, prestaties werden 
beter en er werden ook meer 
prijzen in de wacht gesleept. 
Ambitie werd bijgesteld: niet 
meer de ambitie om eerste te 
zijn, maar zo goed mogelijk 
als reëel haalbaar. Door de 
noodzakelijke financiën elk 
jaar te begroten, ontstond 
inzicht, structuur en heldere 
verwachtingen. In 2007 mocht 
de schutterij het ZLF organise-
ren. Er werd lering getrokken 
uit het verleden: het dorp werd 
betrokken, en er werd specifiek 
aandacht besteed aan com-
municatie (alle leden zorgen 
ook (in)direct voor commu-
nicatie, zoals via blogs, inter-
netsites, hyves en mondelinge 
reclame). We moeten zelf voor 
draagvlak en enthousiasme 
zorgen, los van bond en OLS-
federatie. Het schuttersfeest 
moet ook een feest zijn voor 
bezoekers, en niet alleen een 
(schiet)wedstrijd en regels 
voor deelnemers.

Effecten waren dat de gemid-
delde leeftijd terugliep tot 
onder de veertig jaar, er bij de 
schietbomen/kogelvangers ook 
ontvangsten en andere activi-
teiten plaats vonden, optreden 
in eigen dorp weer het primai-
re belang werd waarbij muziek, 
exerceren en schieten -qua 
gewicht- gelijke onderdelen 
zijn. Er is gekozen om maxi-
maal vier muziekleerlingen in 
opleiding te hebben, zodat er 
bijna individuele begeleiding 
mogelijk is. Pjer eindigde als 
volgt: ‘Als schutterij doen we 
veel. We moeten dit alleen 
beter duidelijk maken, via PR, 
bond en federatie’. g  Jacky Verheyen en Emiel Soetens (r.) uit Maasmechelen.

     Foto’s: website Jacky Verheyen

g   Pjer Senden, Mheer.
      Foto: Fred Vliegen
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Twee koningsschilden geveild
MAASTRICHT – Bij de decemberveiling van 
Venduehuis Dickhaut te Maastricht ging een tweetal 
zilveren achttiende eeuwse koningsschilden onder de 
hamer. Helaas ontbrak de plaatsnaam op de schilden.

Beschrijving
Veilinghuis Maastricht 
bood de schilden met vol-
gende omschrijving aan: twee 
Hollands zilveren veelkantige 
(gecontourneerde) schild-
jes voor de schutterskoning, 
achttiende eeuw, gedreven 
en gegraveerd, respectievelijk 
met de inscriptie: ‘IOANNES/
CLOOTS = = CO/NINCK = 
= EN CAPITEYN/�762’ en 
‘MARTINVS/BECKERS/N/
CONICK/�764’, 
gemerkt: Fransciscus Audigier, 
Nijmegen, afm. 9 x 7,5 cm. 
en 8,5 x 6,5 cm.’. De richtprijs 
lag tussen € 400 en € 600. 
Uiteindelijk werden beide 
schilden voor € 360,-, exclu-
sief 25% veilingkosten.

Beoordeling
Op grond van de typering 
als Nijmeegs schutterszilver, 
althans door de daar actieve 
zilversmid Audigier vervaar-
digd, is de gildekenner Johan 
Oomen om een toelichting 
gevraagd. Hij wist te melden 
dat beide schildjes in juni 
2008 aangeboden waren door 
munten- en penninghandel 
J.B. Westerhof te Brugwerd 
(Friesland), die de schildjes 
voor maar liefst € 950 aan-
bood, maar ze kennelijk voor 
dat bedrag niet wist te slijten. 
Mogelijk zijn ze een jaar of 
tien geleden ook al aangebo-
den. Voorts merkt Oomen 
op: ‘Het schild dat gemerkt 
zou zijn door Franciscus 

Audigier komt niet overeen 
met de stijl van deze vaardige 
Nijmegenaar. Uit Nijmegen 
is niet zulk gedreven zilver 
bekend’. Zonder een goede 
foto van het zilvermerk kan 
de link met andere steden, 
zoals Tongeren, Tienen, Sint-
Truiden, Diest of Leuven niet 
gelegd worden. Oomen over-
weegt: ‘Is het misschien Luiks? 
De stijl doet mij hoe dan ook 
meer denken aan deze wijde 
omtrek. Het doet in niets den-
ken aan het gildezilver dat we 

van Nijmegen kennen’. Spijtig 
genoeg zijn de locatie zowel 
van de maker als van het gilde 
onbekend, waardoor er nu 
niets anders op zit om de ver-
koop te melden, zodat er in de 
toekomst verder gespeurd kan 
worden.

 Luc Wolters

g  De schildjes van Martinus 
Beckers 1764 (l.) en Joannes 
Cloots 1762.

Foto: Venduehuis Maastricht

   

Aansluitend op de interes-
sante, maar lange betogen was 
géén tijd meer voor discussie. 
Wel gaf Ben Cox, voorzitter 
bond EMM Weert, in reac-
tie een eigen samenvatting 
waarbij hij een groot aantal 
aandachtspunten herhaalde 
dan wel toevoegde. Zo wees hij 
onder meer op het belang van 
een goede communicatie naar 
leden én gemeenschap toe, van 
de noodzaak schuttersfeesten 
interessant te houden voor de 
massa (inclusief bondsfeesten), 
het belang van de behoefte aan 
een (meer) dienstbare federa-
tie aan bonden en individuele 
schutterijen, van het helder 
houden van de cultuurhisto-
rische context van het schut-
terswezen via het tijdschrift en 
riep hij op één programma op 
te stellen waarin alle relevante 
elementen zijn opgenomen. De 
redactie zal nagaan op welke 
wijze wij via het tijdschrift, 

maar vooral ook via onze web-
site, de dialoog hierover kun-
nen ondersteunen. Reacties 
zijn in elk geval altijd welkom.

Kritische uitdaging
De dag werd afgesloten door 

Louis Litjens, vice-president 
van de OLS-federatie die een 
vakantievierende Jos Michels 
verving. Hij bedankte iedereen 
voor hun aanwezigheid. De 
opkomst van een kleine zestig 
mannen en vrouwen bleef 

mede door het fraaie weer wat 
achter bij de verwachting. En 
hij ging verder: ‘We hebben 
niet alleen een geschiede-
nis (Trouw, Dienstbaarheid, 
Broederschap) maar ook een 
gezamenlijke toekomst. De 
eerder geschetste golfbeweging 
moet niet als bedreiging, maar 
als een uitdaging gezien wor-
den! Ga uit van je kracht, en 
neem de gemeenschap daar in 
mee: de schutterij is een deel 
van de basis van de gemeen-
schap. Verkoop de schutterij 
positief. Om te kunnen voort-
bestaan is een eigen tijdschrift 
van, voor en door de schut-
terijen belangrijk. Redacteuren 
van het tijdschrift… blijf 
kritisch. Bedankt! En speciaal 
naar Maasmechelen toe: ben 
niet bang om het OLS te win-
nen omdat je denkt dat je de 
organisatie niet aankunt. Als 
OLS-federatie staan we elke 
winnaar actief terzijde’.

g  Het redactieteam van het Limburgs Schutterstijdschrift, v.l.n.r.: eind-
redacteur Luc Wolters, redacteur Wim Pijpers, oud-hoofdredacteur 
en gehuldigd wegens zijn 20 jarige betrokkenheid, en hoofdredacteur 
Jos Gerits.                                                                 Foto: Rob Kuenen   
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Bokkenrijders boeien 
  door Jos Gerits

SWEIKHUIZEN – Ze horen thuis in de categorie sagen 
en legenden. In de Efteling figureren ze zelfs in een 
volledig fictieve, maar daarom niet minder spannende 
attractie. Hun oorsprong en wezen is dan ook nog steeds 
in mist gehuld. En juist dat maakt de Bokkenrijders 
misschien wel extra aantrekkelijk in de steeds rationeler 
en zakelijker wordende wereld waarin we leven. 
Die mening is in elk geval Hans Donners uit Geleen 
toegedaan. Met een aantal enthousiaste medestanders in 
Belgisch en Nederlands Limburg maakt hij deel uit van 
een heus Bokkenrijdergenootschap. Geen wonder dat 
ik met hem een gesprekje had in café De Bokkenrijder 
bovenop de berg in het pittoreske Sweikhuizen. 
Hier overhandigde Hans mij aanwijzingen dat de 
Bokkenrijders ook het schutterswezen raakten.

‘Een van de meest bekende 
Bokkenrijders was Arnoldus 
van de Wal, beter bekend als 
Nolleke van Geleen’, meldt 
Hans. ‘Dit was een soort vrij-
buiter die onder andere viool 
speelde tijdens schuttersfeesten 
in de �8e eeuw. Overigens 
kwam niet hij, maar zijn vader 
uit Geleen. Deze verhuisde 
later naar Bree waar Nolleke 
werd geboren. In die dagen 
gebruikte men in de volks-
mond eerder de bijnaam dan 
de familienaam. Uiteindelijk 
werd Nolleke gesnapt en in 
Bree terechtgesteld. Naar het 
schijnt heeft men later een 
muurschildering van hem als 
Bokkenrijder gemaakt.’

Oorsprong 
De heren geleerden zijn het 
nog niet eens over de vraag of 
de Bokkenrijders daadwerke-
lijk een georganiseerde rovers-
bende of officiële beweging 
waren. In de �7e en �8e eeuw 
vonden echter wel diverse 
processen plaats tegen deze 
(vermeende) Bokkenrijders. In 
het land van Valkenburg zou 
de chirurgijn Jozef Kerkhofs 
een van hun aanvoerders zijn 
geweest. In �779 schreef pas-
toor A. Daniels van Schaesberg 

onder het pseudoniem 
Sleinada (zijn naam achter-
stevoren gespeld) een boekje 
met als titel Oorzaeke, bewys en 
ondekkinge van een goddelooze, 
bezwoorne bende nagtdieven 
en knevelaers binnen de landen 
van Overmaeze en aenpalende 
landstreeken. Hij bleek een 
aantal bendeleden persoonlijk 
te hebben gekend en was goed 
op de hoogte van de proces-
voering tegen hen. En die was 
toentertijd niet per se zacht-
zinnig. Het was niet ongewoon 
om folter toe te passen om ver-
dachten aan de praat te krij-
gen. Die verklaringen hoeven 
dus niet betrouwbaar te zijn, 
want uit angst en pijn is een 
mens al te snel geneigd alles te 
verklaren waarvan hij verlich-
ting verwacht. Dat droeg ertoe 
bij dat het onderscheid tussen 
feiten en fictie vaag bleef. En 
daar hielpen de Bokkenrijders 
ook vlijtig een handje aan mee. 
Want die vaagheden en de 
angst voor ‘goddeloze onver-
laten die op bokken gezeten 
(zinnebeeld van de duivel) 
door de lucht trokken om 
vliegensvlug van de ene heren-
hof naar de ander te trekken 
en daar het zilver onder het 
kussen van de bange heren-

boeren vandaan 
te roven’, maakte 
dat de boeren en 
buitenlui niet snel 
uitspraken durf-
den te doen over 
wat zij eventueel 
wisten. Overigens 
heeft het feit dat 
Nolleke in Bree ooit 
geëerd is met een 
muurschildering 
een geheel andere 
reden. Hoewel 
het nog volstrekt 
onduidelijk is 
waar, wanneer en 
in welke mate dat terecht is, 
kregen deze rovers het imago 
van Robin Hoods die hun buit 
onder de verarmde bevolking 
verdeelden. 

De relatie met de 
schutterijen
Hoe dat allemaal ook zij, het 
was aan de schout om tegen 
deze dievenbendes op te tre-
den. Daar zijn processtukken 
van teruggevonden. Daaruit 
blijkt ook dat die schout in 
zijn taken hier en daar steun 
kreeg (of eiste) van schut-
terijen in de dorpen. Zo heeft 
bibliothecaris François van 
Gehuchten uit het Belgische 
Tessenderlo de archieven afge-
stroopt, waarbij hij ontdekte 
dat de burgerwachten en/of 
schutterijen (hij komt in de 
�7e en �8e eeuw vaak dezelfde 
namen tegen in de ledenlijs-
ten) gevangenen bewaakten. In 
Ophoven deed het schutterslo-
kaal zelfs dienst als gevangenis. 
Die bewaking bleek overigens 
niet zonder gevaar. François 
ontdekte dat in drie gevallen 
de bewakende schutters door 
hun gevangene genoemd wer-
den als lid van hun bende. Die 
werden daarop prompt mede 
veroordeeld en terechtgesteld. 

Conferentie
Deze bronnen bevestigen mijn 
stelling dat schutterijen niet 
zijn opgericht om dit soort 
taken uit te voeren, maar dat 
ze die wel (later) erbij kregen. 
Ik heb dit artikeltje echter niet 
geschreven om mijn gelijk te 
bewijzen. Dat gebeurde omdat 
ik gehoor wilde geven aan het 
vriendelijke verzoek van Hans 
Donners om in ons tijdschrift 
aandacht aan dit intrigerende 
fenomeen te schenken. En uit 
de enquête blijkt, zoals elders 
in dit blad is aangegeven, dat 
menige abonnee geïnteresseerd 
is in dit soort verhalen. Voor 
hen meld ik er ook bij dat het 
Bokkenrijdergenootschap van 
plan is om in de tweede helft 
van dit jaar een congres over 
Bokkenrijders te organiseren. 
We zullen u hierover in een 
volgende editie nader berich-
ten.

Voor meer informatie over 
de Bokkenrijders en/of het 
Bokkenrijdergenootschap 
wendt u zich tot hun site: 
www.bokkenrijders.com

g  Hans Donners uit Geleen 
van het inter-Limburgse 
Bokkenrijdergenootschap.
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Orde van de Rode Leeuw
STRAMPROY – 
Nevenstaande personen 
zijn op zondag 25 januari 
2009 tijdens de plechtige 
investituurmis opgenomen 
als schutbroeder of 
bevorderd tot officier in 
de Edele Eedbroederschap 
van de Souvereine Orde 
van de Rode Leeuw van 
Limburg en de Heilige 
Sebastianus.

Nieuwe schutbroeders
M.H. Aendekerk (Hunsel �934), schutterij St.-Catharina Stramproy
Jozef Peter Albers (Schinnen �938), schutterij St.-Joseph Sweikhuizen
Antonius Henricus Innosentia Camp (Weert �956), schutterij St.-Job Leuken-Weert
Jean Maria Gerardus van Can (St.-Martensvoeren �95�), schutterij St.-Brigida Noorbeek
Joseph Hubertus van Cruchten (Herkenbosch �945), schutterij St.-Sebastianus Herkenbosch
Franciscus Wilhelmus van Eijs (Berg aan de Maas �943), schutterij St.-Hubertus Nattenhoven
Leopold Christiaan Hubert Hazen (Heerlen �955), Kon. schutterij St.-Sebastiaan Heerlerheide
Maria Martinus Houben (Nieuwstadt �927), schutterij St.-Gregorius Visserweert-Illikhoven (is 
helaas in december 2008 overleden).
Hendricus Jacobus Johannes Jeurninck (Kelpen-Oler �938), schutterij St.-Lambertus Neeritter
Bernardus Elisabeth van Lierop (Venray �975), ’t Zandakkergilde St.-Jan Venray
Willem Johan Milder (Nieuwenhagen �955), schutterij St.-Hubertus Schaesberg
Leonard Gerard Johan Notermans (Wittem �933), schutterij St.-Paulus Epen
Wim C.P. Peulen (Neer �942), Bussen-Schutten Broederschap van St.-Martinus Neer
Martinus Antonius van Rijt (Neer �938), schutterij St.-Agatha Haelen
Laurentius Maria August Smeets (Voerendaal �953), Kon. schutterij St.-Sebastianus Voerendaal
Peter Antonius Hubertus Smeets (Beesel �923), schutterij St.-Georgius & St.-Sebastianus Beesel
Mathieu Verstraten (Kinrooi �939), schutterij St.-Martinus Kinrooi (B)
G.J.L. Winthagen (Broeksittard �937), schutterij St.-Lambertus Broeksittard

Bevorderd van schutbroeder tot officier
Leopold Vandenhove (Epen �935), schutterij St.-Paulus Epen
Harie Vranken (Mechelen a.d. Maas �938), schutterij HH. Monulphus & Gondulphus I 
Maasmechelen (B)

 de Kanselier / Zegelbewaarder Jac van der Vorst
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Buksmeestercursus
BAEXEM – Op zaterdag 
�5 november werd de cur-
sus buksmeester te Baexem 
afgesloten. Hierna vond de 
diploma-uitreiking door pre-
sident Jos Michels plaats aan 
de talrijke deelnemers. Dit is 
inmiddels de zesde cursus die 
vanwege de OLS-Federatie 
wordt georganiseerd. In totaal 
zijn er nu 220 Limburgse 
schutters die de cursus vol-
tooid hebben. Toch is er nog 

steeds grote belangstelling om 
deze cursus te volgen. Zo heeft 
zich al een 30-tal personen 
aangemeld voor de cursus in 
februari-maart 2009. Toch zijn 
er nog altijd verenigingen, die 
nog niemand naar de cursus 
hebben afgevaardigd. Michaël 
Bongers voorzag ons van de 
foto en Thijs Aengevaeren van 
de namen der deelnemers.

Luc Wolters

W. (Wim) Aendenroomer St.-Urbanus Maasniel
J.M. (Joep) Baggen St.-Paulus Vaals
M.J.H. (Maurice) Beckers St.-Sebastianus Mheer
W.G.M. (Geert) Craemers St.-Michaël Thorn
G. (Gerard) Cuijpers St.-Laurentius Spaubeek
P. (Peter) Dadziak St.-Sebastianus Voerendaal
A.J.G. (Albert) van Emden St.-Hubertus Kessel
P. (Peter) Geenen St.-Sebastianus Neer
S. (Stefan) Gerris St.-Urbanus Maasniel
E.M.L.J. (Erik) Gommans St.-Agatha Haelen
H.H.L. (Har) Helwegen St.-Michaël Ool
F.M.A. (Fred) Hendriks St.-Joseph Vijlen
B.H.A. (Ben) van Houtem St.-Paulus Epen
P.P.H. (Peter) Huijnen St.-Sebastianus Oost-Maarland
P.W.C. (Peter) Kempen St.-Barbara Leveroy
J.Th.G. (Jos) Kessels St.-Georgius & St.-Sebastianus Beesel
H. (Henk) Knubben St.-Sebastianus Neer
M.A. (Giel) Krijnen ‘t Zandakker Gilde St.-Jan Venray
R. (Robert) Kuijpers Kon. Wilhelmina Nieuwenhagen
H. (Hubert) Kuijpers Kon. Wilhelmina Nieuwenhagen
A.E.A. (Alex) Lamers ‘t Zandakker Gilde St.-Jan Venray

H.M.J. (Bert) Leenen St.-Michaël Ool
R.G.M. (Ruud) van Lomm St.-Georgius & St.-Sebastianus Beesel
A.L.M.M. (Noud) Lucassen St.-Jacobus Hunsel
M.M.L.E. (Marco) v.d. Meulenhof St.-Michaël Thorn
J.H.G. (George) Mordant St.-Paulus Epen
J.Y.H. (Jo) Nix St.-Joseph Vijlen
M. (Monique) Ritterbeeks-Kengen St.-Laurentius Spaubeek
R.J.J.A. (Rob) Schouwenberg St.-Martinus Tegelen
L. (Loe) Senden St.-Sebastianus Mheer
P. (Peter) Seuren St.-Barbara Meerssen
P. (Peter) Simons St.-Petrus Roggel
M.W. (Paul) Smeets St.-Petrus Kelpen-Oler
R.F.T. (Roy) Timmermans St.-Severinus Grathem
W.R. (Willem) van ’t Veer St.-Barbara Meerssen
G. (Sjra) Veugen St.-Severinus Grathem
R.J.M. (René) Vluggen St.-Paulus Epen
C.L.M. (Corné) v.d. Winkel St.-Hubertus Kessel

De geslaagden van de buksmeestercursus.      Foto: Michaël Bongers

Vlaamse 
schuttersfederatie 
adviseert UNESCO
ISTANBUL – In november 
2008 koos het UNESCO-
comité voor de bescherming 
van Immaterieel Cultureel 
Erfgoed een aantal organisa-
ties om haar te ondersteunen. 
Het comité heeft namelijk 
de zware taak om aanvragen 
voor erkenning als imma-
terieel cultureel erfgoed te 
beoordelen. Tevens hoort hier 
de afweging bij of bescher-
mingsmaatregelen van toe-
passing zijn en of financiële 
ondersteuning noodzakelijk 
is. Om hierin wereldwijd 

(momenteel doen �04 landen 
mee, België wel Nederland 
niet) goed overzicht te 
houden, laat de UNESCO 
zich door meer plaatselijke 
organisaties bijstaan en advi-
seren. Hiertoe werden 5� 
organisaties geaccrediteerd, 
waaronder vier Vlaamse, 
namelijk, FARO Vlaams 
steunpunt voor cultureel 
erfgoed vzw, de Federatie 
voor Vlaamse Historische 
Schuttersgilden vzw (www.
vlaamseschuttersgilden.be/), 
Heemkunde Vlaanderen vzw 
en het Instituut voor Vlaamse 
Volkskunst vzw.
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2009: Jaar van de Traditie
2009 Wordt het jaar van de traditie. Het Nederlands 
Centrum voor Volkscultuur wil gedurende dit jaar 
samen met de mensen die aan de basis volkscultuur 
beoefenen de rijkdom aan tradities en rituelen in 
Nederland zichtbaar maken en de verhalen en historie 
hierover vertellen. De belangrijkste tradities – er is een 
lijst van 100 samengesteld – worden gedocumenteerd en 
beschreven.

Brede opvatting
Het Jaar van de Traditie is 
verleden jaar al geopend door 
Koningin Beatrix. Met deze 
opening op � november l.l. 
geeft Hare Majesteit na haar 
bezoek aan het OLS ander-
maal blijk van koninklijk 
interesse voor de volkscultuur. 
Volkscultuur gaat over de cul-
tuur van het dagelijkse leven 
van vroeger en van nu. Bij het 
Nederlandse centrum wordt 
volkscultuur breed opgevat: 
alledaagse dingen, gewoon-
ten en gebruiken, tradities en 
rituelen, normen en waarden, 
roots en identiteit.

100 Tradities
Bij gelegenheid van dit speci-
ale traditiejaar is aan de hand 
van reacties uit het volk een 
lijst opgesteld met de hon-
derd belangrijkste tradities. 
De volksculturele activiteiten 
zijn daarin ruim opgevat. Op 
plaats � staat de pakjesavond 
van Sinterklaas. 2. Kerstboom 
opzetten; 3. Vrijmarkt met 
Koninginnedag; 4. Oliebollen 
met Oud en Nieuw; 5. Eieren 
kleuren met Pasen; 6. Raad van 
Elf met carnaval; 7. Beschuit 
met muisjes bij een geboorte; 
8. Kaarsjes uitblazen met een 
verjaardag; 9. Sint-Maarten 
zingen en �0. Haring happen. 
Het is een typisch Nederlandse 
(lees: ‘Hollandse’) lijst gewor-
den met politiek correcte 
thema’s als het Suikerfeest bij 
het einde van de Ramadan (nr. 
�4), het Offerfeest, Islamitisch 
nieuwjaar of zelfs de besnijde-

nis. Zo hebben ook etenswaren 
als erwtensoep, drop, specu-

laas en 
het biertje een 
prominente plek 
op de lijst. De Gilden, 
waartoe ik gemakshalve 
ook de schutterijen reken 
die onder deze naam niet 
vermeld zijn, bezetten de 33e 
plaats, niet iets om over naar 
huis te schrijven. In hoeverre 
de lijst representatief is, is 
onbekend. Toch zijn pro-
cessies of heiligen 
– ook patroon-
heiligen van 
schutterijen – in 
hun meest straat-
bestendige vorm niet ver-
geten, zoals St.-Nicolaas 
of St.-Maarten. Zowaar 
het Draaksteken in 
Beesel komt op de lijst 
voor (nr. 40), dat uit 
een oude schutterstra-
ditie is voortgekomen, 
of de Reuzencultuur 
(nr. 43), waardoor het 
Akkermansgilde uit 
Venlo zich mag ver-
heugen, dat het reusach-
tige echtpaar Valuas en 
Guntrud onder haar hoede 
heeft.

Schutterstradities
Het Jaar van de Tradities is 
iets dat de schutters moet 
aanspreken. Bijna per defi-

nitie zijn de schuttersactivitei-
ten gebaseerd op de traditie. 
En ook als dat niet het geval is, 
worden nieuwe activiteiten na 
een paar jaar al ras omschre-
ven als ‘traditioneel’. Behalve 
dat het schutterswezen zelf 

een eeuwenoude 
volkscultuur 
vormt, zijn spe-
ciale activiteiten 
dat zeker 

ook. 
Zoals 

het 
oeroude 

koningsvogel-
schieten, gezamenlijke 
feestmaaltijden of teer-
feesten, het begeleiden 
van de processie, het 

planten van de 
koningsden, 
nieuwe leden 

die onder de vlag 
worden opgenomen, 
speciale functies, die 
vergeven worden na 

een eed van trouw 
aan het vaandel. 

Natuurlijk vallen de 
schuttersfeesten in alle 
soorten en maten ook 
onder de traditionele 
volkscultuur evenals 
onderlinge schietwed-
strijden. Met zoveel 

traditionaliteit zal het 
niet verwonderen dat 

ook nieuwe activi-
teiten al snel het 
stempel ‘traditie’ 
krijgen, waarmee 
ze met genegen-

heid omarmd worden.

UNESCO-dossier
Belangrijke tradities en ritu-
elen met een rijke historie 
vormen het immateriële 
erfgoed. Met deze vormen 
van volkscultuur wordt de 
identiteit van een samenleving 
zichtbaar. Dit was reden voor 
de UNESCO, die reeds een lijst 
met werelderfgoed beheert, 
om in 2003 middels een con-
ventie ook een bescherming 
voor het immaterieel erfgoed 
te doen uitgaan. Dit heeft het 
Nederlands Centrum voor 
Volkscultuur geïnspireerd 
om werk te maken van de 
bewustwording voor de vele en 
rijke Nederlandse tradities. U 
kunt uw tradities aanmelden 
op www.jaarvandetradities.nl 
Het Jaar van de Traditie dient 
er daarom voor om interesse 
te kweken voor de volkscul-
tuur. Dat geldt ook voor het 
schutterswezen, dat bij haar 
activiteiten vanzelfsprekend 
graag publiek verwelkomt. 
Dat geldt bovendien voor het 
OLS-dossier, waarmee de OLS-
Federatie een erkenning door 
de Vlaamse en Nederlandse 
overheid wil bekomen om aan 
de hand hiervan een aanvraag 
om erkenning als immaterieel 
erfgoed bij de UNESCO aan 
te vragen. Zo mogelijk zal het 
Jaar van de Traditie hiertoe 
bijdragen, daar dit juist aan 
Nederlandse zijde een zetje 
kan gebruiken.

 Luc Wolters

��

f  Het koningsvogelschie-
ten is een wezenlijke 
schutterstraditie.
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Koningsvogelschieten Sint-Odiliënberg 2008
SINT-ODILIËNBERG – Het jaarlijks koningsvogel-
schieten op 28 september 2008 van schutterij Prins 
Hendrik had dit jaar een extra tintje. Het was namelijk 
50 jaar geleden dat schutterij Prins Hendrik voor haar 
schootsveld, gebruik maakte van de eigendommen 
(grond), van de familie De Zantis de Frymerson. 

Sinds enkele jaren (2003) heb-
ben de schutters op de huidige 
locatie een gedeelte in gebruik 
als erfpacht, waar een mooi 
clubgebouw ‘Oós Heim’ in 
eigen beheer gebouwd is. Er 
zijn bovendien twee kogelvan-
gers geplaatst toen het achter-
liggende schootsveld plotseling 
tot stiltegebied werd verklaard.
Tijdens het traditionele 
koningsvogelschieten op 
deze stralende zondag wilde 
mevrouw J.H.R. de Zantis de 
Frymerson-van der Goes dit 
gouden jubileum niet onge-
merkt voorbij laten gaan. De 
dag werd om halftien ingezet 
met een H. Mis voor levende 
en overleden leden. Hierna 
werd er een uurtje geborreld, 
waarna onder begeleiding van 
drumband Heromené koers 
werd gezet om schuttersko-

ningin Michelle Coumans en 
de dorpskoning af te halen. 
Na een optocht van circa twee 
km. naar clublokaal ‘Den 
Zwartenberg’, nabij het schiet-
terrein, genoten genodigden en 
leden van een voortreffelijke 
brunch.
Gesterkt door dit alles toog 
men naar het nabij gelegen 
schietterrein. In aanwezigheid 
van B en W van de gemeente 
Roerdalen bood mevrouw 
De Zantis de Frymerson-
van der Goes aan de schut-
terij een zilveren plaat aan 
voor het koningszilver. Het 
Latijnse inschrift luidt: ‘Sit 
Apex Tibi propositus Semper’ 
(= Moge de top altijd voor 
U een voornemen zijn). Dat 
deze geste veel waardering 
en applaus oogstte van het 
talrijke publiek, mag geen 

verwondering wek-
ken. Mevrouw De  
Zantis werd bedankt 
met een keurige bos 
bloemen, waarna 
werd gestart met het 
hoofdmenu van die 
dag, het koningsvo-
gelschieten 2009. Een 
zevental leden raakte in een 
felle sportieve strijd, hierbij 
de huishoudelijke regels in 
acht nemend dat wie de vogel 
afschiet, de vereniging als 
koning(in) dient te vertegen-
woordigen. De zon achterop 
maakte het lastig; de punten 
met stokjes, waaraan de vogel 
bevestigd was, waren slecht te 
zien, waardoor menig gericht 
schot het doel miste. Toch 
kwam er na 89 schoten de ont-
knoping, toen Tim Wolfhagen 
de fraaie vogel met een wel-
gemikt schot afschoot en zich 
koning 2009 mag noemen. Hij 
werd door voorzitter Jo Peters 
en secretaris Moniek Hoitink 
geïnstalleerd, terwijl drum-
band Heromené een klinkende 

serenade 
bracht. De 
nieuwe 
koning deel-
de voorts 
mee, dat hij 
samen met 
zijn partner 
Claudien 
Frenken 
– die op een 
geplande 
vakantie in 
Marokko 
was – het 
komend 
schutters-
jaar het 
koningspaar 
zou vormen. 
Groot was 
de bijval 
voor dit 

nieuws.
Ook werd er nog geschoten 
om de titel dorpskoning(in). 
De belangstelling was dit jaar 
groter dan voorheen mede 
door een groep met hoofd-
deksels vermomd als oliesjeiks. 
Hier werd de titel behaald 
door de vader Martin van 
ons lid Rick Tinnemans, die 
zich na de huldiging spontaan 
opgaf als nieuw lid. Terug 
in de dorpskern werd in het 
clublokaal, café Le Carrefour, 
de avond onder een drankje en 
hapje voortgezet.
Enig minpunt deze dag was 
dat voorzitter Jo Peters om 
zeven uur – hij maakte er zelf 
toch nog acht uur van – in 
het ziekenhuis moest worden 
opgenomen voor een knieope-
ratie.
Rest ons ook nog te vermel-
den dat de schutterij een week 
van te voren met weemoed 
afscheid moest nemen van 
haar penningmeester Ralf 
Steuns die met zijn vriendin, 
marketentster Maud Mooren, 
in Spanje in de horeca een 
nieuwe toekomst gaan probe-
ren op te bouwen, waarbij hen 
veel succes toegewenst wordt.  

  Adviseur van schutterij Prins 
Hendrik, 
Jac van der Vorst

g  Mevrouw J.H.R. de Zantis de Frymerson-van der Goes (r.) biedt voor het koningzil-
ver een zilveren schild aan, dat nog gedragen wordt door schutterskoningin Michelle 
Coumans. Links auteur Jac van der Vorst.

g  De bordkartonnen konings-
vogel was prooi voor een 
zevental leden, waarvan Tim 
Wolfhagen de gelukkige zou 
blijken.
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Voorzittersafscheid bond EMM Weert
EMM/LEVEROY – Tijdens een zeer druk bezochte 
ledenvergadering van de Kantonale Schuttersbond 
Eendracht Maakt Macht in zaal Wetemans te Leveroy 
op zondag 1 februari hebben de schutterijen afscheid 
kunnen nemen van de heren Ben Cox en Chris Corsten, 
respectievelijk voorzitter en vice-voorzitter van de bond.

Voorzitter Ben Cox
Vanaf �958 tot heden is Ben 
Cox onafgebroken lid van 
schutterij St.-Lambertus te 
Neeritter, waar hij diverse 
(bestuurlijke) functies ver-
vulde, van muziekinstructeur 
(27 jaar), tambour-maître 
(20 jaar), 2e secretaris, vice-
voorzitter tot voorzitter. 
Ook binnen de Limburgse 
Bond van Tamboerkorpsen 
(LBT) bekleedde Ben diverse 
bestuursfuncties; vice-voor-
zitter (�2 jaar) en voorzit-
ter district Weert (4 jaar), 
bestuurslid binnen de LBT (4 
jaar), vice-voorzitter bij het 
provinciaal hoofdbestuur van 
de LBT (9 jaar). Tevens was 
Ben 9 jaar afgevaardigde van 
de LBT binnen de Federatie 
van Katholieke Muziekbond in 
Nederland (FKM). Daarnaast 
was Ben nog voorzitter en 
wedstrijdleider binnen het 
dekenaat Thorn. Maar zijn 
grootste verdiensten lagen 
toch bij de Bond EMM en de 

OLS-Federatie. 29 Jaar was 
Ben bestuurslid van de Bond 
EMM, achtereenvolgens �4 
jaar als 2e secretaris, �0 jaar 
vice-voorzitter en sinds 2000 
als voorzitter. Tevens maakte 
Ben al die jaren deel uit van 
de OLS-Federatie als lid (29 
jaar) en voorzitter (�5 jaar) 
van de commissie muziek 
OLS. Als bestuurslid van de 
OLS-Federatie was Ben 5 jaar 
voorzitter van de normen-
commissie en was hij �0 jaar 
bestuurslid en bondsafgevaar-
digde bij de Stichting Steun 
aan het Schutterswezen (SAS).
Ook op het maatschap-
pelijke en politieke vlak  
bekleedde Ben nog tal van 
functies, waaronder adviseur 
Midden- en Klein Bedrijf, 
mentor bij Stichting Jong 
Ondernemen Nederland, lid 
Heemkundevereniging enz. 
Voor al deze functies mocht 
Ben tal van onderscheidingen 
ontvangen, zoals de zilveren en 
gouden onderscheiding wegens 

lidmaatschap FKM 
en OLS, Ridder in 
de Orde van Oranje 
Nassau en officier 
in de Orde van de 
Rode Leeuw. Tijdens 
de ledenvergadering 
ontving Ben uit han-
den van de nieuwe 
voorzitter het gouden 
insigne van de Orde 
van de Europese 
Gemeenschap der 
Schutterijen (EGS) en 
werd hij benoemd tot 
erevoorzitter van de 
Bond EMM.

Vice-voorzitter Chris 
Corsten
Chris Corsten is vanaf �965 
lid van schutterij St.-Petrus 
uit Kelpen-Oler en sinds �975 
bestuurslid en vanaf �978 (met 
een kleine onderbreking van 3 
jaar) voorzitter. Vanaf �987 is 
Cris bestuurslid van de Bond 
EMM, sinds 2000 als vice-
voorzitter en tevens voorzitter 
van de schietcommissie en 
commissielid van het dekenaat 
Thorn. Ook op maatschappe-
lijke terrein bekleedt Cris nog 
diverse functies, zoals voorzit-
ter seniorenvereniging, secre-
taris kerkbestuur, chauffeur 
buurtbus enz.

Voor al deze functies werd 
Cris in �998 Koninklijk onder-
scheiden, opgenomen in de 
Eedbroederschap van de Rode 
Leeuw en in 2004 bevorderd 
tot officier. Bij zijn 40-jarig 
lidmaatschap van de schut-
terij ontving hij een gouden 
medaille. Ook Chris kreeg 
uit handen van de nieuwe 
voorzitter het gouden insigne 
behorende bij de Orde van de 
EGS en werd hij benoemd tot 
ere-bestuurslid.

Ook de echtgenotes werden 
in deze hulde betrokken en 
ook zij ontvingen als dank 
uit handen van de nieuwe 
voorzitter een prachtige bos 
bloemen en een attentie. 
Aan het einde van deze mid-
dag werd aan de scheidende 
heren nog een muzikale hulde 
gebracht door tamboerkorps 
St.-Petrus uit Kelpen-Oler en 
het fluiterkorps van schutterij 
St.-Lambertus uit Neeritter. 
Zij werden toegesproken door 
de vice-voorzitters van deze 
schutterijen, namelijk de heren 
Smeets en Woudberg, die 
voor beiden nog een attentie 
namens hun vereniging in 

petto hadden. Hierna 
volgde nog een druk-
ke afscheidsreceptie.

Tijdens de verga-
dering werd Theo 
Looymans met 
algemene stemmen 
gekozen tot voor-
zitter van de Bond 
EMM en secretaris 
J. Lammerikx uit 
Ospeldijk tot vice-
voorzitter. De nieuwe 
voorzitter is in �954 
geboren in Geldrop 
(Brabant), sinds �984 
woonachtig, vanaf 
�985 lid en sinds 
2000 voorzitter van 

St.-Catharina Stramproy.

  Thieu Timmermansg  Scheidend voorzitter Ben Cox, Neeritter.

g  Scheidend vice-voorzitter Chris Corsten, 
Kelpen-Oler.

g  Nieuwe bondsvoorzitter  
Theo Looymans.
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Schutterijmuseum: aanwinsten en ‘op reis’
door Luc Wolters

TEGELEN – Dat rampspoed ook voor een tegenwind 
kan zorgen, mag blijken uit de vele reacties uit heel 
Limburg en speciaal uit de schutterswereld. Diverse 
mensen belden of mailden en boden spullen, hulp of 
attributen aan. We geven onder dankzegging een kort 
overzicht.

Bibliotheek en 
documentatie
Dat de bibliotheek van het 
museum zwaar geleden heeft, 
hoeft geen betoog. De brand-
weer had flink geblust om 
de brand te bedwingen en 
had de voor het grijpen lig-
gende spullen uit het museum 
geëvacueerd. Zo niet bij de 
bibliotheek. Die bleef in natte 
toestand. Vervolgens ging 
het gebouw wegens instor-
tingsgevaar voor vijf weken 
op slot. Bij het betreden van 
de archief- en documentatie-
ruimte na die periode springt 
je vervolgens de schimmel 
tegemoet. Veel spullen gingen 
hierdoor verloren. Het doet 
ons deugd dat we van diverse 
kanten nieuwe documentatie 
mochten ontvangen. Zo stelde 
majoor Jan Hayen namens de 
Koninklijke St.-Sebastianus 
Gronsveld de twee recent over 
zijn aartsbroederschap ver-
schenen boeken ter beschik-
king. Jan van Herten bood 
twee jubileumboeken en de 
OLS-feestgids van St.-Michaël 
Ool aan. Eerder al mochten we 
nog voor zijn overlijden een 
aanvulling op de rijke docu-
mentatie van Jo Herffs ont-
vangen. Bovendien is ons door 
de Brabantse gildebroeder Eef 
Reker een pak documentatie 
ter beschikking gesteld, waar-
onder diverse Brabantse feest-
gidsen en jaarverslagen. Ook 
oud-federatiepresident Leo 
Jans grasduinde in zijn archief 
en overhandigde enkele boe-
ken en houten gedenkschilden. 

Een belangrijke bijdrage aan 
boeken en tijdschriften leverde 
vervolgens de collectioneur Jan 
Vankan, die tevens een diacol-
lectie aanbood.

Merkelbeekse 
uniformen
Het gezin Dortants uit 
Merkelbeek stelde twee uni-
formen ter beschikking. Zij 
was marketentster geweest en 
hij geweerdrager bij schutterij 
Sint-Johannes & Sint-Clemens, 
maar door knieproblemen 
moest hij allengs van het actie-
ve lidmaatschap afzien. Bij het 
opruimen doken de dierbare 
en goed bewaarde uniformen 
en bijhorende attributen op 
– compleet met tonnetje, een 
paar schoenen en een paar 
laarzen, twee veren, kanten 
schortje etc. – waarbij met 
de brand in het achterhoofd, 
besloten werd een en ander 
aan het museum te geven.

Buks met verhaal
Van de heer Meerten uit 
Nieuwenhagen ontving het 
museum een buks met een 
verhaal, een exercitiegeweer, 
twee sabels, een kepie en 
divers schietgerei. Het verhaal 
achter de buks is dat hieraan 
de kamer ontbreekt. Tijdens 
een schietincident, waarbij 
teveel kruit was gebruikt, was 
de kamer gesprongen, tevens 
de laatste keer dat de buks 
gebruikt was.

Geleens allerlei
Van Sjeer Jorissen uit Geleen, 
die wekelijks in het restau-

ratieatelier van het museum 
present is, werden diverse 
schietattributen verworven, 
zoals slaghoedjes, een kruit-
maat, patronen, een kogeltang 
een oogkapje, een vizier en 
een driedelige slaghoedjestang. 
Ria en Sjeer doken voorts 
een kroontje op dat door een 
Geleense koningin was gedra-
gen. Zij bezorgden tevens een 
koninginnekleed, dat door de 
familie Raeven ter beschikking 
was gesteld.

Jubileumschuttertje
Ook Jack Beurkens, die op 
inventieve wijze eveneens de 
museumstukken wekelijks 
mede herstelt, deed een duit 
in het zakje. Hij bezorgde 
het museum diverse schietat-
tributen zoals een kruitmaat, 
herlaadgereedschap, een 
kruithoorn, een hagelzak en 
messing trechters. Voorts wist 
hij de Baarlose schutterij te 
bewegen om enkele oude gil-
detenues aan het museum af te 
staan. Eigenlijk zijn het unifor-
men, gebaseerd op een zeven-
tiende eeuws voorbeeld van de g  Marketentster en geweerdrager van Merkelbeek.

h  Het museum werd verrijkt met 
divers schietmaterieel.
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toenmalige mariniers. Als klap 
op de vuurpijl leverde hij een 
miniatuurschutter in, onder de 
schietboom, in het genoemde 
uniform. Hij had dit levendige 
schuttertje ontvangen bij zijn 
zilveren lidmaatschap.

Oranje Nassau 
Roermond
Bijzondere vermelding ver-
dient de collectie van schutterij 
Oranje Nassau Roermond. De 
vereniging is in ruste gegaan 

en door bemidde-
ling van Jan van 
Herten heeft zij 
haar gehele collec-
tie van bijzondere 
attributen aan het 
schutterijmuseum in 
bruikleen afgestaan. 
Hierbij is het com-
plete koningszilver 
begrepen, sinds de 
oprichting in �9�3. 
com-

pleet met kist en zwartfluwelen 
koningsdoek met schilden. 
Tevens een uitvoering van het 
laatstelijk gedragen donker-
blauwe fantasie-uniform met 
oranje koorden. De in de loop 
der jaren bijeen vergaarde 
medailles en zilveren schildjes, 
een vlag van Oranje Nassau 
en een van de eveneens rus-
tende schutterij St.-Christoffel 
Roermond.

Op zoek naar …
Dankzij de ter beschikking 
gestelde spullen is de col-
lectie van het museum weer 
aardig op pijl geraakt. Toch 
zijn er nog wensen. Zo zijn 
pluimen welkom of pruiken 
voor de poppen. Zoals een 
ballotagekastje, waarmee 
vroeger met witte en zwarte 
bolletjes of bonen gestemd 
werd over nieuwe leden. Of 

koningsvogels (nieuw of 
afgeschoten) zijn wel-
kom om de collectie aan 
te vullen. Bijzondere 
documentatie, zoals 
een uniformontwerp. 
Waar is nog een pak 
uit de jaren ’20 of  
’30, toen de schutte-
rijen veelal nog geen 
uniform droegen? 
Ook het marke-
tentstermandje 
moet gevuld zijn, 
voor het museum 
met onechte en 
dus houdbare 
worst, kaas en 
stokbrood. Welke 
schutterij heeft 
nog een com-
pleet bieleman-
pak met uit-
rusting liggen? 
Het is van harte 
welkom.

Foto’s:  
 Limburgs Schutterij 
Museum, Luc Wolters

 

g  Het oude Baarlose uniform is 
in groot en in klein vertegen-
woordigd, zoals hier bij deze 
miniatuur jubileumschutter.

 

g  Overzicht van het in bewaring gegeven zilver van de rustende  
schutterij van Oranje Nassau Roermond.

Reizende expositie
Daar het Limburgs Schutterij 
Museum gedurende 2009 nog 
zeker niet over een museum 
zal kunnen beschikken, is 
besloten tot een reizende 
expositie, die door de beide 
Limburgen kan reizen.

Expositie in Leudalmuseum
Gedurende de zomermaanden 
en tijdens het OLS te Neer zal 
in buurdorp Haelen in het 
plaatselijke Leudalmuseum de 
reizende expositie van het

 LSM te zien zijn, en wel van 
�0 juni tot en met 23 augustus.

Leudalmuseum
Roggelseweg 58
Haelen
Tel. 0475-4970�0
Open: zondag t/m vrijdag 
�3.00 – �7.00 uur of op 
afspraak
Toegangsprijs: € 2,- (tot �2 
jaar gratis)
www.leudal.info/museum
�0.06.2009 – 23.08.2009

Lezing in 
Leudalmuseum
Het OLS te Neer was aanlei-
ding voor de bibliotheek om 
een lezing over het schut-
terswezen te houden. De 
expositie in Haelen nodigde 
ertoe uit om die lezing in het 
Leudalmuseum te laten plaats-
vinden. Spreker is Luc Wolters.
Datum: dinsdag 9 juni 2009

Expositie in school te 
Molenbeersel
Bij gelegenheid van het 
Europees Schutterstreffen te 

Molenbeersel-Kinrooi lopen 
er besprekingen om in het 
gemeenschapslokaal van de 
basisschool te Molenbeersel 
de reizende expositie van het 
LSM te tonen. U weet wel, 
dit was de school, waaraan 
‘meester Pierre Creemers’ les 
heeft gegeven, die vicevoorzit-
ter van de OLS-Federatie was, 
en wiens standbeeld voor de 
school staat. De expositie is in 
verband met de beschikbaar-
heid van het lokaal gepland 
van dinsdag 25 tot en met 
zondag 30 augustus.
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In m’n blote billen

Herken je dat vreemde gevoel 
dat je soms kan overvallen 
wanneer je in een bepaald 
gezelschap verkeerd gekleed 
bent? Ik wel. Als de dag van 
vandaag herinner ik me het 
volgende. 

Op een zaterdagnamiddag 
liep ik in mijn spijkerbroek 
en een oude slobbertrui bij de 
buren binnen. Zoals gewoon-
lijk werd ik vriendelijk ont-
vangen en uitgenodigd voor 
een drankje. En dat sla ik niet 
af. In de kamer zaten enkele, 
voor mij onbekende mensen, 
klaar om naar een chique 
feest te gaan. Ik werd vrien-
delijk voorgesteld, gaf handjes 
en kreeg een heerlijk drankje 
aangeboden. Beleefdheden 
werden uitgewisseld. De gas-
ten waren keurig gekleed. De 
heren droegen nette, hoofd-
zakelijk zwarte, kostuums en 
de dames waren gekleed in 
mooie lange jurken. 

Het viel op dat iedereen 
overdreven aardig voor mij 
was. Het was een gemaakte 
hartelijkheid die deed denken 
aan de ouderwetse ‘liefdadig-
heids-aristocratie’. Ik voelde 
me opgelaten. Zij reageerden 
op mij alsof ik een zielige en 
vooral domme dakloze was 
op weg naar een slaaphuis. Ik 
vermoed dat de oorzaak van 

dit gedrag mijn ‘casual’ kle-
ding was. En ik zweer het, in 
mijn jeans zaten geen gaten, 
de trui was puntgaaf en kwam 
net uit de was. En toch ….

Een ander moment van 
onjuiste kleding was bij een 
zakelijk bezoek aan de direc-
tie van een grote organisatie 
voor maatschappelijk werk. 
Het ging om een belangrijke 
acquisitie en dus was ik in het 
driedelig grijs gestoken. Een 
gouden zakhorloge was het 
enige waar het aan ontbrak. 
Een secretaresse leidde mij de 
directiekamer binnen. Achter 
een groot bureau zat de direc-
teur. En wat schetste mijn 
verbazing? Deze man kwam 
rechtstreeks uit de jaren 
zeventig. Zijn haren waren 
grijs maar hingen nog steeds 
tot op zijn schouders. Om zijn 
hals hing een horloge aan een 
gevlochten leren riempje. Een 
zelfgebreide trui hing noncha-
lant over zijn beige ribbroek. 
‘Koffie?’, was het eerste wat hij 
vroeg. Ik was sprakeloos en 
duidelijk ‘overdressed’.

Het was vrijdagavond �9 
december, �9:00 uur, repetitie 
voor de drumband van onze 
schutterij. Iedereen was er en 
we gingen heerlijk aan de slag 
met een nieuw muziekstuk. 
Ik moest de tweede stem 
van de baritonpartij spelen 
en voor de eerste keer kostte 

dat veel moeite. Halverwege 
de inspannende repetitie 
onderbrak de voorzitter met 
de vraag of we na afloop een 
serenade konden gaan bren-
gen bij een van de officieren 
van onze schutterij. Deze offi-
cier was namelijk veertig jaar 
getrouwd met dezelfde vrouw. 
Zij vierden dit heugelijke 
feit deze avond in huiselijke 
sfeer. Onze drumband is snel 
voor zoiets te vinden, zeker 
als het gaat om een bijzonder 
feest van een van de leden. 
Spontaan stemde iedereen in 
met dit impulsieve idee.

Moe geoefend liep de hele 
drumband vanuit het gezellige 
stamcafé annex oefenlokaal 
naar het huis van het bruids-
paar. Buiten was het donker. 
In het begin van hun straat 
stelde we ons op zoals het 
hoorde. Tamboers voorop, 
daarachter de trompetten dan 
de baritons en als sluitstuk de 
sousen. Met een tempo van 
�20 en een volume van mis-
schien wel hetzelfde liepen we 
in gelid naar het feestadres. 
Voor het huis gingen we in 
concertformatie staan, precies 
zoals we het geleerd hadden. 
De rug recht, de armen strak, 
voeten haaks, gezicht recht 
naar voren en trots vooral 
trots, zoals iedere schutter. 
Het duurde even voordat de 
deur open ging en de feest-
vierders naar buiten kwamen. 
Ik nam de tijd om stiekem 
om me heen te kijken ook al 
stonden we in de houding. 
Naast me stond de man met 
de overslagtrommel. Hij was 
gekleed in een korte bruine jas 
en had zijn onafscheidelijke 
Harris-tweed pet op. Rechts 
van me stond onze tamboer-
majoor met zijn bariton. Hij 
droeg een lange zwarte jas en 
witte handschoenen. De bek-
kenist stond schuin achter me. 
De witte gymschoenen onder 
zijn strakke zwarte werkbroek 
leken wel maat vijftig. Onze 

commandant, ook met bari-
ton, had zijn sportieve korte 
jack slordig open hangen. Iets 
wat ik van onze commandant 
niet gewend ben.
Maar toen ik me realiseerde 
wat ik zelf aan had, viel bij 
mij het doek. Hoe bestond het 
dat wij met de drumband van 
onze trotse schutterij, een offi-
ciële aubade gingen brengen, 
gekleed als de eerste de beste 
Belgische Dorpsharmonie 
in Ruste? We zagen er uit 
als de kerstmuzikanten van 
het Leger des Heils tijdens 
een regenachtige repetitie-
avond onder de Maasbrug. Ik 
schaamde me dood. Dit kon 
toch niet onze mooie schut-
terij zijn. Schutters gaan in 
uniform. Zo worden ze gezien 
en zo laten ze zich zien. Trots 
als een pauw. Bij deze aubade 
voelde het alsof ik in mijn 
blote billen stond. En ik niet 
alleen. Maar ja, wat wil je als 
je op het allerlaatste moment 
beslist voor een serenade. 
Dan sta je er zonder uniform. 
Maar het bruidspaar vond het 
geweldig. Niet onze blote bil-
len, maar wel de muziek. En 
zij niet alleen.

  Leon Franssen

g  Ook wanneer hij niet for-
meel in actie is, vindt Leon 
Franssen (l.) dat hij er als 
schutter piekfijn op dient te 
staan.

g   Van repetitie naar serenade, casual gekleed.         Foto: Schut van Buul
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Uniformen
De speciaalzaak in het maken 

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

Brusselsestraat 124
6211 PH MAASTRICHT

Tel: 043-3217712
Fax: 043-3216416

E-mail: janfre@home.nl
Internet: www.janfre.nl 

Tevens verkopen en verhuren wij: 
Smokings, Jacquets, Rokkostuums
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Oud-Limburgs Schuttersfeest te Neer

Gaer nao Naer, slogan OLS 2009
De geest is uit de fles in Neer. Het winnen van het Oud 
Limburgs Schuttersfeest (OLS) vorig jaar in Opoeteren 
heeft in het Maasdorp heel wat teweeggebracht. 
Het winnend zestal van Drumband Schutterij Sint-
Sebastianus werd als helden onthaald en gelauwerd. Met 
reden. 
 

Want het was al weer 87 jaar 
geleden dat Neer de ‘Ouwe 
Limburger’ won. Om precies 
te zijn in �92�. Weliswaar won 
Neer ook in �948 het OLS in 
Wessem. Maar Neer moest die 
eerste plek later afstaan aan 
nummer twee, Heythuysen, 
omdat er niet volgens de regle-
menten zou zijn gehandeld. 
Neer heeft dat altijd onterecht 

gevonden. Er is ons groot 
onrecht aangedaan, zo was 
het algemeen gevoel decen-
nia lang. Maar de frustraties 
daarover heeft Neer, zestig jaar 
later, in Opoeteren van zich af 
geschud. Nu is het hosanna. 
Nu kan niemand meer D’n 
Um van Neer afpakken.  
Want: Naer haet um!
Het dorp verkeerde lang in een 

feestroes, maar al snel klonk 
het sein alle hens aan dek. 
Want Neer heeft met het win-
nen van De Ouwe Limburger 
de organisatie van het OLS 
2009 aanvaard. Graag, want 
Neer is nog een echt dorp. Met 
een groot organiserend ver-
mogen. Een feestje bouwen …. 
dat kun je Neerenaren wel toe-
vertrouwen. In een rap tempo 
werden grondeigenaren bena-
derd. Voor een OLS is immers 
ruimte nodig, veel ruimte. En 
dat heeft Neer, veel open ruim-
te. Boeren en pachters, ze ston-
den in de rij om hun akker of 
weiland een jaar te laten liggen 
voor het grootste schuttersfes-
tijn in West-Europa. 
 
En ook meldde zich al snel de 
ene vrijwilliger na de andere 
bij voorzitter Jo Beeren om de 
�20 leden van Sint-Sebastianus 
bij te staan. Ruim honderd 
personen, verdeeld over tien 
werkgroepen, trekken nu al 
sinds oktober 2008 de kar. 
Om het OLS 2009 handen en 
voeten te geven. En veel vrij-

willigers staan langs de zijlijn 
te trappelen om straks het OLS 
gladjes te laten verlopen onder 
de slogan Gaer nao Naer! Want 
dat wil Neer; er een gezellig 
OLS van maken waaraan alle 
bezoekers met plezier terug 
zullen denken.

g Logo OLS 2009 Neer
 

g  Schutterijpreses Jo Beeren. 
Foto: Fred Vliegen

 Bölke, 
mascotte OLS Neer
Bölke is de mascotte van het 
OLS in Neer. Bölke, in de 
persoon van Wiel Berben, 
bezoekt evenementen, mark-
ten en bijeenkomsten om de 
aandacht te vestigen op het 
OLS in Neer. Hij beschikt 
voor dat doel over een bus 
met speciale belettering 
maar ook over een promo-
tieteam van vijftien leden 
van Schutterij en Drumband 
Sint-Sebastianus. Het team 
verstrekt ter plaatse folders, 
flyers en stickers met de slo-
gan ‘Gaer noa Naer’. Waarom 

Bölke? ‘Dat heeft met het 
OLS vorig jaar in Opoeteren 
te maken’, legt Wiel Berben 
uit. ‘Met het zeventiende 
schot van onze achterop-sjut 
Peter Geenen hadden we 
eigenlijk al gewonnen. Maar 
Peter schoot heel koelbloedig 
ook het achttiende bölke af, 
terwijl dat eigenlijk niet meer 
had gehoeven. Daarom is dit 
achttiende bölke ons geluks-
bölke geworden.’

h  Bölke is de mascotte van het 
OLS 2009 in Neer op zondag 
5 juli. 

OLS-Trefpunt 
De OLS-organisatie in Neer 
heeft een eigen pand; het 
OLS-Trefpunt genoemd. 
De naam werd begin 
januari onthuld door 
OLS-Stuurgroepvoorzitter 
Sjef Peeters, voormalig 
burgemeester van Roggel 
en Neer. Het trefpunt is 
gevestigd in een voormalige 
drukkerij en winkel aan 
de Engelmanstraat. In het 
pand is het OLS-secreta-
riaat gevestigd. Daarnaast 
worden praktisch alle ver-
gaderingen van de tien ver-
schillende werkgroepen hier 
gehouden. Meer weten over 

het OLS-Trefpunt in Neer? 
Kijk op de website:  
www.ols2009.nl

g  Stuurgroepvoorzitter Sjef 
Peeters.         Foto: Fred Vliegen
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Nieuwe riolering op 
feestweide
Speciaal voor het OLS in 
Neer wordt een nieuwe riole-
ring aangelegd. De capaciteit 
van de huidige riolering is 
te klein voor een evenement 
als het OLS met circa vijf-
tigduizend bezoekers. De 
Neerse OLS-organisatie heeft 
voor een kleine vijf mille aan 
pvc-rioolbuizen gekocht van 
schutterij Sint-Antonius die in 
2007 het OLS in Nederweert 
heeft georganiseerd. In het 
voorjaar worden die buizen 
in de grond gelegd. Daartoe 
moet een sleuf met een lengte 
van 250 meter worden gegra-
ven. De werkgroep Terrein & 
Techniek neemt dat voor haar 
rekening. De gemeente Leudal 

sluit de nieuwe hoofdleiding 
vervolgens aan op het riole-
ringsnetwerk. Daarnaast komt 
er ook een rioolbuffer met een 
inhoud van tien kuub. Alle 

afvoeren van het OLS-terrein 
worden op het nieuwe riool 
aangesloten zoals die van de 
feesttent, de biertenten, de eet-
tent en natuurlijk de toiletten. 

g  In februari is al met de aanleg van de nieuwe riolering en water- 
leiding ten behoeve van het OLS in Neer gestart.

Behalve riolering wordt ook 
een nieuwe leiding aangelegd 
om het hele evenemententer-
rein te kunnen voorzien van 
drinkwater. 

Risico’s in kaart 
gebracht
Alleen de uitbraak van 
besmettelijke dierziekten als 
varkenspest, mond- en klauw-
zeer, het overlijden van een 
lid van het Koninklijk Huis 
of een zware storm kunnen 
roet in het eten gooien. In 
die gevallen kan de burge-
meester van Leudal namelijk 
besluiten om het OLS op 5 juli 
af te gelasten. Dat blijkt uit 
een risicoanalyse. Voorzitter 
Gerrit Derikx van de werk-
groep Terrein & Techniek zegt 

dat een dergelijk onderzoek 
verplicht is. ‘We hebben het 
opgesteld met gemeente, 
brandweer, politie en genees-
kundige hulpdiensten. In de 
risicoanalyse worden vragen 
gesteld als: wat is het voor een 
feest? Welk publiek komt er? 
Hoeveel toeschouwers? In welk 
tijdsbestek?’ Derikx: ‘Maar 
ook wat te doen bij extreme 
hitte? We zullen dan de twee 
km. optochtlengte halveren.’ 
Aan het einde van de optocht-
route komt een grote EHBO-
post. Hier kunnen desnoods 

minstens honderd patiënten 
tegelijk opgevangen worden. 
Ook staat hier permanent een 
ambulance paraat.
 
De Napoleonsweg wordt 
– in tegenstelling tot eerdere 
berichten – niet afgesloten 
tijdens het OLS. Wel probeert 
de wegbeheerder deze weg 
verkeersluw te maken door 
het plaatsen van borden ten 
noorden en zuiden van Neer. 
Echter als op 5 juli de tunnels 
in de A73 dicht gaan, zal het 
op de Napoleonsweg een stuk 
drukker worden. ‘Het zou heel 
vervelend zijn. Maar je moet 
er rekening mee houden’, zegt 
Gerrit Derikx.
 
Daarnaast zijn er ook de risi-
co’s op het OLS-terrein zelf. 
Zoals de 24.000 kogels voor de 
schietwedstrijden. ‘Dan moet 
je de gevaren in kaart brengen, 
zoals explosiegevaar. Maar: is 
er ooit op een OLS met kogels 
iets mis gegaan? Dat niet, maar 
je moet er wel over nadenken.’ 
Het is onder meer de reden 
waarom de buksmeesters van 
de �59 schutterijen in Neer een 
aparte parkeerplaats krijgen.

g  Eendrachtige samenwerking tussen stuurgroep en gemeente. 
Foto: Fred Vliegen

Kinjer-OLS Neer  
weer stukje groter
Aan het Kinjer-OLS op don-
derdag 25 juni in Neer nemen 
22 scholen deel. Dat is er een 
meer dan vorig jaar tijdens 
het OLS in Opoeteren (B.) 
en zes meer dan in 2007 in 
Nederweert. Daarmee wordt 
het Kinjer-OLS, dat in Neer 
voor de vijfde keer wordt ge-
houden, weer een stukje groter.
 
Het is de bedoeling dat echte 
schutterijen de deelnemende 
leerlingen begeleiden. De 
komende maanden gaan de 
kinderen zelf aan de slag met 
het maken van uniformen, 
borden en muziekinstrumen-
ten. Daarnaast kunnen ze een 
schoolyell verzinnen en moe-
ten ze – net als in een echte 
schutterij – schutters aanwij-
zen die straks deelnemen aan 
de schietwedstrijd. De kinde-
ren schieten tijdens het Kinjer-
OLS met windbuksen. Er 
worden tienduizend bezoekers 
verwacht op het Kinjer-OLS 
in Neer.
 
Veertig studenten van scholen-
gemeenschap Sint-Ursula in 
Horn worden ingezet tijdens 
het Kinjer-OLS om de kinde-
ren van de deelnemende basis-
scholen te begeleiden. Elke 
school wordt begeleid door 
twee studenten, die vraagbaak 
en wegwijzer zijn. Ze kun-
nen taken op zich nemen bij 
kinderdorp, catering, verkeer 
regelen of optochtbegeleiding.

g Logo Kinjer-OLS. 
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Werven vrijwilligers 
mega-operatie
Het was van meet af aan dui-
delijk. Sint-Sebastianus in 
Neer kan het OLS niet in haar 
eentje organiseren. Daarvoor 
zijn veel meer mensen nodig 
dan de �20 schuttersleden. 
Meer dan tien keer zoveel zelfs. 
Om die reden worden op grote 
schaal vrijwilligers geworven. 
Een mega-operatie. De werk-
groep Personeel is belast met 
deze gigantische wervingsactie. 
Voorlopig wordt het aantal 
vrijwilligers geraamd op �500, 
zoals bij vorige OLS’en.
 
‘We zoeken eerst in Neer zelf ’, 
zegt werkgroepvoorzitter Ton 
Hillen. ‘Ik ben echter bang dat 
we dat niet redden. Dan zou 

veertig procent van alle Neerse 
inwoners zich aan moeten 
melden.’ Maar goed. Het wer-
ven is al begonnen. In eerste 
instantie onder de bijna zestig 
Neerse verenigingen. Vijftig 

daarvan hebben al gereageerd. 
‘En toegezegd’, zegt Ton Hillen. 
Leden, partners en supporters 
van deze verenigingen kun-
nen zich aanmelden via de 
website www.ols2009.nl ‘Maar 
daarmee zijn we er nog lang 
niet.’ Reden waarom de OLS-
organisatie nu ook Neerenaren 

g  OLS-vrijwilligers hebben zich 
al in groten getale aangemeld.

 

Calamiteitenroute
Om tijdens het OLS het 
verkeer niet in de soep te 
laten lopen is een verkeers-
circulatieplan gemaakt. Naar 
verwachting trekt het OLS 
50 tot 60.000 bezoekers. Die 
verkeersstroom zal in goede 
banen moeten worden geleid. 
Zo wordt de Maasweg, een 
zijweg van de Napoleonsweg, 
helemaal verkeersvrij gemaakt 
om dienst te doen als calami-
teitenroute. 
 
Verder wordt rondom het 
OLS-terrein overal een-
richtingsverkeer ingevoerd. 
Alle bussen worden van de 
Napoleonsweg via de afslag 
Waije naar het feestterrein 
gedirigeerd. De buschauffeurs 
mogen tot �3.00u via Waije de 
weg Ligteveld indraaien om 
nabij het tenniscomplex, vlak 
bij het feestterrein, hun passa-
giers af te zetten. De 40 tot 50 
bussen die de hele dag in Neer 
blijven, rijden via ’t Schoor 
naar speciale langs de Maas 
aan te leggen parkeerplaatsen. 
 
Voor automobilisten uit zui-
delijke richting zijn er twee 
mogelijkheden. Zij die alleen 
de optocht bekijken, kunnen 

op de Napoleonsweg achter 
de Witte Brug meteen rechtsaf 
slaan om te parkeren in wei-
landen aan de Rohrstraat. Voor 
bezoekers die naar de wedstrij-
den komen kijken op het OLS-
terrein zijn parkeerplaatsen 
gemaakt vlakbij het feestter-
rein. Deze worden direct vanaf 
de Napoleonsweg toegankelijk. 
Bezoekers van de optocht en 
de wedstrijden vanuit noor-
delijke richting gaan naar de 
parkeerplaatsen aan ‘t-Schoor. 
Voor bezoekers uit de richting 
Helden wordt een parkeer-
plaats ingericht in een weiland 
langs de Napoleonsweg, te 
bereiken via de Heldenseweg, 

Houtgraven en Gerhegge. Met 
hulp van verkeersregelaars 
worden deze bezoekers veilig 
over de Napoleonsweg geleid.
 
Veerpont
Met Rederij Fransbergen in 
Maasbracht wordt voorts 
gesproken over de capaciteit 
van het veerpont Beesel-Neer. 
De verwachting is dat veel 
mensen van de oostelijke 
Maasoever met de fiets naar 
het OLS komen en met het 
veer de Maas over willen 
steken. Er worden in het alge-
meen veel bezoekers per fiets 
verwacht, waarvoor grote par-
keerplaatsen worden ingericht. 

g  Het veerpont Beesel-Neer zal naar verwachting veel bezoekers van de 
oostelijke Maasoever de Maas overzetten tijdens het OLS in Neer.

OLS-terrein compact   
Een slordige veertig hectare. 
Zoveel grond is nodig om 
in Neer het OLS te houden. 
Dat is een flink perceel. 
Toch hoeft straks niemand 
ver te lopen. Schutters niet 
en bezoekers niet. Alle 
parkeerterreinen liggen 
rondom de feestweide op 
een steenworp afstand van 
de Napoleonsweg. Deze 
rijksweg is straks de belang-
rijkste oprijlaan naar het 
OLS in Neer. 

wil gaan werven die geen lid 
zijn van een vereniging. Ook 
zij kunnen zich aanmelden via 
de website.

Entreeprijs OLS 
gaat omhoog
De OLS-Federatie heeft de 
entreeprijs voor bezoekers van 
het OLS 2009 in Neer op vijf 
euro per persoon gesteld. Dat 
is twee euro meer dan vorige 
OLS’en. Het is volgens OLS-
president Jos Michels voor ’t 
eerst in 25 jaar dat de entree-
prijs wordt verhoogd. Het 
houdt verband met de finan-
ciële situatie van de federatie. 
‘Vorig jaar waren we deficitair 
geweest als we geen spaarpot 
hadden gehad. Dan hadden we 
vast gezeten’, zegt Michels.

De federatie maakt steeds 
meer kosten. Volgens Michels 
gaat het om duizenden euro’s. 
Zoals voor het laten verrich-
ten van milieuonderzoeken 
of de aanvraag bij UNESCO 
voor het OLS als ‘immaterieel 
Cultureel Erfgoed’. ‘Als we de 
provincie Limburg niet achter 
ons hadden, zou dat allemaal 
niet zijn gegaan.’
 
De hand ophouden bij de 
schutterijen wil de federatie 
niet. ‘We willen niet ieder jaar 
bedelen. Maar we zien dat 
praktisch alle OLS-organisaties 
veel geld overhouden. Slechts 
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g  OLS-president Jos Michels 
stelt verhoging entreeprijs voor 
zodat ook de federatie een 
financiële basis krijgt. 

Foto: Fred Vliegen

Twaalf inzendingen 
OLS-LiedjesFestival
Er zijn maar liefst twaalf 
inzendingen voor het OLS 
LiedjesFestival op zaterdag 2� 
maart in De Haammaeker. Dat 
zijn er meer dan ooit. Mede-
initiatiefnemer Marij Dorssers 
is heel erg tevreden: ‘Onze 
stoutste verwachtingen zijn 
overtroffen’.
 
Met reden. Want vorig jaar in 
Opoeteren waren er voor het 
OLS-lied slechts drie of vier 
inzendingen. In Nederweert 
waren dat er zes. ‘Er is heel 
enthousiast op gereageerd’, 
zegt Marij Dorssers. ‘Nu blijkt 
echt dat er in Neer een cul-
tuur is om liedjes te maken.’ 
Maar er is volgens haar nóg 
een reden waarom Neerse 
muzikanten warm lopen voor 
het OLS. ‘We hebben het erg 
laagdrempelig gehouden. Met 
een minimale basis en kosten 
kon men al meedoen.’
 
Marij Dorssers heeft het 
LiedjesFestival opgezet 
met Wiel Derikx, beiden 
van de werkgroep PR & 
Communicatie. Al in decem-
ber 2008 riepen ze Neerse 
muzikanten op om een OLS-
lied te maken. Die oproep 
was niet aan dovemansoren 
gericht. Er is niet alleen tevre-
denheid over de hoeveelheid 
deelnemers maar ook over de 
kwaliteit van de inzendingen. 
‘De ingediende liedjes zijn heel 
divers, feestelijk ook. Ze geven 
een mooi sfeerbeeld van het 
OLS als schuttersfeest.’
 
De initiatiefnemers zijn op 
dit moment druk in de weer 
met het samenstellen van een 
jury, zodat alle liedjes op 2� 
maart live voor publiek wor-
den gezongen en door een 
deskundige jury beoordeeld. 
De jury zal uit circa vijf per-
sonen bestaan. De volgorde 
van optreden gebeurt volgens 
loting.  

twee keer is dat niet het geval 
geweest. Daarom hebben we 
nu gezegd: wij willen een stuk 
van die financiële OLS-koek 
ten bate van alle schutterijen. 
Laat de federatie- en juryinzet 
ook meetellen in de vrijwil-
ligersuren. Onze auto’s rijden 
niet op water.’
Voortaan vloeit één euro 
van elk entreekaartje naar de 
federatiekas. Met een mini-
mumbedrag van € �0.000 
en een maximum van € 
20.000. ‘Zeker 95 van de �00 
entreekaartjes worden door 
niet-schutters gekocht, want 
de schutters zelf betalen geen 

entree. Is een verhoging dan 
een probleem? In mijn ogen 
niet. Er waren enkele andere 
voorstellen, doch door de 
entreeprijs te verhogen, raken 
we de schutters zelf niet.’
 
Ook de consumptiebonnen 
worden een dubbeltje duurder: 
van �,30 naar �,40 euro. Dat 
heeft onder meer te maken 
met de indexering van prijzen 
en accijnsverhogingen. Een 
aantal eetproducten wordt 
daarentegen goedkoper. Kostte 
een frietje voorheen ander-
halve bon, dit wordt nu maar 
één bon. 

Loting OLS-optocht
Er doen in totaal �59 schut-
terijen mee aan het OLS 
op zondag 5 juli, maar de 
Bussen-Schutten uit Neer 
lopen voorop in de optocht. 
Dat blijkt uit de loting van de 
optochtvolgorde op dinsdag �0 
maart in gemeenschapshuis De 
Haammaeker.
 
De OLS-federatie heeft de 
tachtig geüniformeerde leden 
van deze Neerse schutterij 
de eer gegund om de twee 
kilometer lange optocht te 
openen. Van de deelnemende 
schutterijen komen er dertig 
uit Belgisch-Limburg, �28 uit 
Nederlands-Limburg en één 
schutterij komt uit Noord-
Brabant; schutterij Sint-
Nicolaas Budel.
 
Als je naar optochtvolgorde 
kijkt, dan komen de nummers 
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, en 9 allemaal 

uit de verschillende bonden 
die zijn aangesloten bij de 
OLS-federatie. Deze schut-
terijen zijn uitgenodigd voor 
de openingsceremonie in de 
ochtend van zondag 5 juli. 
Het zijn acht nummers, ter-
wijl er negen bonden zijn. De 
Bussen-Schutten hebben num-
mer � en tellen niet mee. De 
Bussen-Schutten hebben nog 
een speciale taak. De schutterij 
is gevraagd om tijdens de ope-
ningsceremonie te vendelen.
 
De negende is kon. schutterij 
Sint-Lambertus uit Helden. 
Die zijn als vertegenwoordi-
ger van de Noord-Limburgse 
bond Juliana wel bij de ope-
ning, maar doen niet vooraan 
mee in de optocht. Waarom 
niet? Het paard en de stan-
daardruiter van Helden lopen 
uit veiligheidsoverwegingen 
altijd voor de optocht uit. 
Later lopen paard en ruiter 

van Helden het rondje nog 
eens met de schutterij.
De optochtvolgorde is ook 
bepalend voor de rangschik-
king tijdens het schieten. Dit 
betekent dat het zestal van de 
Bussen Schutten tijdens het 
OLS in eigen dorp vroeg onder 
de schietboom moet gaan 
staan. Het zestal van de Bussen 
Schutten werd vorig jaar zesde 
op het OLS in Opoeteren.
 
Ook werden tijdens de loting 
speciale wensen van deelne-
mers gehonoreerd. Zo kreeg 
Schutterij Jonge & Oude 
Nobele uit Valkenburg op 
verzoek de laatste plaats in de 
optocht. Deze schutterij moet 
’s morgens nog meedoen aan 
de Sacramentsprocessie in 
eigen gemeente en kan niet op 
tijd voor het OLS in Neer zijn. 

h  De loting.      Foto: Fred Vliegen
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Schuttersfeest Dreilandereck in Schimmert
SCHIMMERT – Het Schuttersgezelschap St.-
Sebastiaan Schimmert heeft de eer op 13 september 
voor de tweede maal het schuttersfeest Dreiländereck 
te mogen organiseren. Dit schutterstreffen van de 
‘Schützengemeinschaft im Dreilandereck Ost-Belgien, 
Grenzraum Aachen en Zuid-Limburg’ is sinds 1962 een 
jaarlijks evenement dat beurtelings wordt gehouden 
in België, Duitsland en Nederland. Het doel van dit 
schuttersfeest was en is nog steeds de samenwerking 
tussen de volkeren in dit grensgebied te verdiepen en 
om als buren in goede verstandhouding en vriendschap 
met elkaar om te gaan. Tevens kan men kennisnemen 
van de cultuur en gebruiken van de schutterijen in het 
aangrenzende buitenland.

Op herhaling na 1996
De eerste maal heeft het schut-
tersgezelschap het schutters-
feest Dreiländereck mogen 
organiseren op 8 september 
�996. In het weekblad Nuth 
en Omstreken stond de week 
daarna een artikel met de kop: 
‘Schimmert in de ban van 
internationale schutterijen’. Er 
werd gemeld dat het schutters-
treffen langs de optochtroute 
door het dorp enkele duizen-
den bezoekers trok. In de stoet 
marcheerde een bont gezel-
schap aan schutters en schut-
tersvrouwen van internationale 
pluimage. De Limburgse korp-
sen kwamen uitstekend voor 
de dag. Zij verdienden 
eerlijk gezegd – en dat 
zonder chauvinistisch te 
zijn – een schoonheids-
prijs. Enkele schutterijen 
uit België, bemand met 
oudere heren waren qua 
uniformering niet zo up 
to date en liepen ook al 
eens uit de pas. Maar 
Belgische en Duitse 
schutters zijn dan ook 
niet zo militair minded. 
De onderlinge wed-
strijden werden gehou-
den op het Sportpark 
van de voetbalclub 
VV Schimmert. Na de 
openingsschoten door 
burgemeester mevrouw 

Coenen-Vaessen begon het 
schuttersfeest dat uitstekend 
slaagde.

Programma 13 
september 2009
Dit jaar treedt het 
Schuttersgezelschap St.-
Sebastiaan wederom 
op als gastheer van het 
Dreiländereck-treffen dat tra-
ditiegetrouw plaatsvindt op de 
tweede zondag in september. 
De locatie is wederom het 
Sportpark van VV Schimmert. 
In samenwerking met de 
voetbalclub zullen in de dagen 
voorafgaand aan het schut-
tersfeest twee artiestenavonden 

worden gehouden. Op zondag 
�3 september 2009 zal het 
schuttersfeest starten met een 
Heilige Mis. Vanaf het sport-
complex wordt in optocht 
naar de Remigiuskerk mid-
den in het dorp gelopen. Na 
afloop van de viering trekt de 
optocht terug naar het sport-
complex, waar in de feesttent 
een gezamenlijk ontbijt is. 
Daarna wordt door de voor-
zitters van de deelnemende 
schutterijen en het bestuur van 
het Dreiländereck geschoten 
op een vogel voor de Hans 
Willems bokaal, die ter nage-
dachtenis van H. Willems is 
ingesteld, die indertijd het 
Dreiländereck heeft opgericht. 
Om een uur moeten alle deel-
nemende schutterijen aanwe-
zig zijn. Want dan vindt onder 
het spelen van de volksliederen 
door fanfare St.-Cecilia de 
opening plaats met het hij-
sen van de nationale vlaggen. 
Na deze ceremonie start de 
optocht door het Schimmert. 

Lokale verscheidenheid
Dit schutterstreffen belooft 
een bonte stoet te worden, 

omdat elke streek zijn eigen 
schutterscultuur en -gebruiken 
heeft. In Zuid-Limburg zijn 
we gewend dat een schutterij 
zich presenteert als een mili-
taristische groep die strak in 
de pas marcheert en compleet 
uitgerust is. Elke schutterij 
heeft een muziekkorps, mar-
ketentsters, vaandeldrager, 
koningspaar, officieren en 
geweerdragers. Daarbij is het 
niet van belang of de schut-
terij is gekleed naar de maat-
staf van een militair uniform 
of een fantasie uniform. In 
Duitsland daarentegen is bij de 
uniformen alles groen wat de 
klok slaat. De nadruk ligt op 
het schieten met de buks van 
klein kaliber. Een muziekgezel-
schap komt slechts bij enkele 
schutterijen voor. Aan de pre-
sentatie tijdens het lopen van 
een optocht wordt niet zoveel 
waarde gehecht, wat ook dui-
delijk uit de houding van de 
individuele schutter valt af te 
leiden. De Belgische schutte-
rijen uit de Oostkantons en de 
Voerstreek kunnen enigszins 
met de Duitse vergeleken wor-
den. Hun uniformen kunnen 

echter naar vorm en 
kleur zeer verschillend 
zijn. Een schutters-
gezelschap gekleed in 
zwart kostuum met 
een hoge hoed zonder 
muziek zal eveneens 
te zien zijn. Al met al 
belooft het een bont 
spektakel te worden 
met veel bezienswaar-
digheden. In totaal zul-
len rond zestig schut-
terijen deelnemen.

  Ruud Thomassen

St.-Sebastiaan Schimmert is gastheer voor het Dreiländerecktreffen.





Maart
2� mrt. Koningsvogelschieten St.-Jozef Lommel
 OLS leedjes festival Neer
22 mrt. Receptie Buchten   
 
April
4 april Erekruis schieten 2008 Urmond (Berg & Dal);   
 Receptie Margraten
4-5 april Persoonlijk kampioenschap in Baarlo (Juliana)
5 april Koningsvogelschieten St.-Nicolaas Meijel
  Solistenconcours Eys (RKZLSB); H. Mis/erekruis 

Posterholt
�� april SCNL (�) in Siebengewald
�2 april Pasen
 Receptie St.-Ant. Stramproy
�3 april  Koningsvogelschieten St.-Martinus Vaesrade, St.-

Catharina Stramproy, St.-Margaretha Ittervoort, 
St.-Hubertus Manestraat, St.-Harlindis en Relindis 
Ellikom

�8 april  Koningsvogelschieten St.-Hubertus Tegelen en St.-
Hubertus Beringe

 Bondsschieten te Noorbeek (Berg & Dal)
�9 april  Koningsvogelschieten St.-Gertrudis Amstenrade, 

St.-Joseph Sweikhuizen, St.-Michaël Doenrade, St.-
Jacobus Hunsel, St.-Eligius en Juliana Schinveld

 Bert Jansen trofee Helden
25 april Drietallen schieten (Venlo)
25-26 apr. Pers. Kampioenschap OLS in Nattenhoven 
26 april  Koningsvogelschieten St.-Rosa Sittard, Bussen 

Schutten Neer, St.-Laurentius Spaubeek, St.-
Sebastianus Heel, St.-Sebastianus Neer

  
Mei
3 mei  Bondsschuttersfeest bij:
 - Eendracht Grevenbicht (Eendracht Born-Echt eo)
  Koningsvogelschieten  HH Marcellinus en Petrus 

Geleen, St.-Sebastianus Mechelen, ’t Zandakkergilde 
St.-Jan Venray, St.-Urbanus Belfeld

 Mr. Creemers beker Grote Brogel
4 mei Dodenherdenking
9 mei  Drietallen schieten in Tegelen (Venlo); kavelen mr. 

Creemers beker; Hendrix beker Laar
�0 mei  Grensland schuttersfeest bij St.-Antonius 

Altweerterheide
 Koningsvogelschieten St.-Maternus Wijlre
  Wisselkruis Nieuwstadt (gem. Susteren); opening 

schuttershome Hunsel; voorjaarsbeker Kelpen-Oler
�6 mei SCNL (2) in Horst
�7 mei  Bondsschuttersfeesten bij:
 - St.-Sebastianus Klimmen (St.-Gerardus)
 - St.-Nicolaas Susteren (Eendracht Born-Echt)
 - St.-Martinus Sint-Martensvoeren (Berg & Dal)
 Dekenaal feest Neeritter (Thorn)
2� mei   Koningsvogelschieten St.-Sebastianus Margraten, St.-

Joseph Vijlen, Kon. St.-Sebastiaan Heerlerheide, St.-
Gregorius de Grote Brunssum, St.-Brigida Noorbeek, 

St.-Joseph Waubach, Kon. St.-Lambertus Oirsbeek, 
St.-Willibrordus Meijel, Ons Genoegen Siebengewald, 
St.-Joris Wessem, St.-Michaël Ool-Herten

  Fusiefeest te Stokkem; drietallen schietwedstrijd in 
Roggel; Verbroederingsfeest Stramproy; Niet-schut-
terstreffen Manestraat

23 mei Uitkavelen Wisselkruis Nieuwstadt (gem. Susteren)
24 mei  Bondsschuttersfeesten bij:
 - St.-Lambertus Neeritter (EMM) 342
 - Ons Genoegen Siebengewald (Juliana)
 - St.-Joris Kaulille (Maas en Kempen)
 - St.-Ambrosius Kinrooi (Maasvallei)
  Dekenaal feest Vlodrop (Roermond); Rondgang 

koning Mechelen
30 mei  Koningsvogelschieten St.-Barbara Reuver, St.-Thomas 

van Aquino Blerick, St.-George en St.-Sebastianus 
Beesel

  Jubilarissen Helden; erekruisschieten Kaulille en 
Kinrooi

3� mei  Koningsvogelschieten St.-Joseph Stein, St.-Remigius 
Meerssen, St.-Elisabeth Stokkem, St.-Martinus Sint-
Martensvoeren, St.-Lucia Horst , St.-Lambertus 
Helden, St.-Antonius Stramproy 

 Mini OLS Beesel
 
Juni
� juni  Koningsvogelschieten St.-Sebastianus Oost-Maarland, 

Kon. Wilhelmina Nieuwenhagen, St.-Sebastianus 
Schimmert, St.-Jan Nieuwstadt; De Heeg; St.-
Hubertus Gulpen

 Receptie Heerlerheide; Mini OLS Beesel
2 juni Koningspaal Nieuwenhagen
7 juni Bondsschuttersfeesten bij:
 - St.-Barbara Leveroy (EMM) 343
  - St.-Sebastianus St.-Huibrechtslille (Maas en 

Kempen)
 - St.-Laurentius Meeswijk (Maasvallei)
 - Nachtwacht gilde Berg en Terblijt (Berg & Dal)
 - St.-Andreas Melick (MLSB) 273
  Pers. kamp. in Nattenhoven (Eendracht Born-Echt 

eo); processies Stevensweert, Buggenum, Mechelen
�2 juni Kinderschuttersfeest in Ool-Herten
�3 juni  Koningsvogelschieten Akkermansgilde Venlo, drum-

band Limbricht
  Erekruisschieten Meeswijk, St.-Huibrechtslille; schie-

ten St.-Will. Meijel; Taptoe Wessem; Cas v.Heugten 
trofee Holtum

�4 juni Bondsschuttersfeest bij:
 - St.-Joseph Stein (St.-Gerardus) 
 dekenaal feest te Horn (Heythuysen) 
  Koningsvogelschieten St.-Michaël Chevremont, St.-

Salvius Limbricht
  SCNL (3) in Panningen; Schutterstreffen Meeswijk; 

Schietwedstrijd Venlo; Schieten St.-Will. Meijel; pro-
cessies Gulpen en Horst

20 juni  Kinderschuttersfeest Geleen; Taptoe Voerendaal; 

Limburgse Schutterskalender 2009 
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Bondsschieten te Urmond (Berg & Dal); Receptie 
Spaubeek; SCNL (4) in Venray; Maaslandbeker Heel; 
Koningsden Mechelen

2� juni Bondsschuttersfeesten bij:
 - St.-Sebastianus Heel (MLSB) 274
 - St.-Jacobus Hunsel (EMM) 344
 - St.-Laurentius Spaubeek (St.-Gerardus)
 - Kon. St.-Sebastianus Voerendaal (RKZLSB)
 - St.-Andreas Maasbracht (Eendr. Born-Echt)
 - Akkermansgilde Venlo (Juliana)
 - St.-Martinus Kessenich (Maas en Kempen)
 - St.-Pieter Leut (Maasvallei) 
  Lindeboom wisselbeker in Ittervoort; Bronkprocessie 

Mechelen; Sacramentsprocessie Ittervoort
25 juni Kinder OLS Neer
27 juni  OLS Sponsor schieten; erekruisschieten Leut en 

Kessenich; weidefeest Belfeld; Lindeboom Trofee in 
Wessem

28 juni  Zestallenconcours Dieteren; Bondskoningschieten 
(Maas en Kempen)

 
Juli
3 juli OLS artiestenavond
4 juli OLS Hoogmis  parochiekerk H. Martinus
5 juli Oud Limburgs Schuttersfeest bij St.-Sebastianus Neer
�� juli Uitschieten OLS Neer
�2 juli  Schuttersmis Limbricht; vrije schietwedstrijd 

Maasmechelen
�5 juli 55+ schietwedstrijd Opitter
�6 juli Kinder ZLF St.-Remigius Meerssen
�7 juli ZLF Meerssen sponsors en feestavond 
�8 juli ZLF Meerssen H. Mis en feestavond
�9 juli  Zuid-Limburgs Federatiefeest bij St.-Remigius 

Meerssen
 Bondsschuttersfeesten bij:
 - St.-Oda Boshoven (EMM) 345
 - St.-Sebastianus-gilde Beegden (MLSB) 275
 Vrije schietwedstrijden Dilsen en Opitter
2� juli 50+ schieten Dilsen
25 juli 3-/6-tal schieten Grathem
26 juli vrij schutterstreffen Raam
 
Augustus
� aug. Drietallen schieten in Tegelen (Venlo)
2 aug. Bondsschuttersfeesten bij:
 - St.-Martinus Born (Eendracht Born-Echt)
 - St.-Sebastiaan As (Maas en Kempen)
2 aug.  Dorpsschuttersfeesten St.-Ant. Stramproy en 

Ittervoort
8 aug. Erekruisschieten As 
�5 aug. Koningsvogelschieten St.-Laurentius Bocholt
 Schutterstreffen Kaulille
�6 aug. Beker Bocholt (Maasvallei)
�7 aug. Koningsvogelschieten Sint-Huibrechtslille
22 aug. Koningsvogelschieten St.-Leendert Urmond  
  Bondsschieten te Chevremont (Berg en Dal) Kavelen 

Bocholt (Maasvallei); Leudal beker Neer; Drietallen 
schieten Tegelen (Venlo); Kampioenenkruis Stokkem 

23 aug. Bondsschuttersfeesten bij:
 - St.-Urbanus Maasniel (MLSB) 276

 - St.-Job Leuken (EMM) 346
 - HH Marcellinus en Petrus Geleen (St.-Gerardus)
 - St.-Sebastianus Mechelen (RKZLSB)
 - St.-Hubertus Beringe (Juliana)
  Koningsvogelschieten St.-Sebastiaan Dorne, St.-Joris 

Kaulille 
28-30 aug. �6e Europees Schutterstreffen (EST) Kinrooi
29-30 aug. Kampioenschieten Leuken (EMM)
29 aug. Koning der koningen Chevremont
30 aug.  16e Europees Schutterstreffen te Molenbeersel-

Kinrooi 
  Koningsvogelschieten St.-Antonius & St.-Petrus 

Baarlo
 
September
5 sep. Koningsvogelschieten St.-Sebastianus Beegden 
 Drietalschieten in Belfeld (Venlo)
6 sep.  Koningsvogelschieten St.-Sebastianus Voerendaal, St.-

Urbanus Grashoek, St.-Jan Grubbenvorst, St.-Mathias 
en Cornelius Posterholt, St.-Michaël Brachterbeek

  Dorpsschieten Limbricht; koningmeisteken Oost-
Maarland; gemeentecup Horst; drietalschieten 
Buggenum; Hubertustrofee Gulpen

�2 sep. Koningsvogelschieten St.-Hubertus Nattenhoven 
  Dreiländereck (schieten buitenland); Huijskens beker 

Ittervoort; Koning der koningen in Budel
�2-�3 sep. indiv. Schietkampioenschap in Wessem (MLSB)
�3 sep.  Dreiländereck schuttersfeest bij St.-Sebastiaan 

Schimmert
 Koningsvogelschieten St.-Petrus Kelpen-Oler
�9 sep.  Bieleman / Sappeurtreffen St.-Joseph St.-Geertruid 

Koningsvogelschieten St.-Joseph Buchten, St.-
Stephanus Dieteren en St.-Martinus Holtum

 Erekruisschieten St.-Martensvoeren (Berg & Dal)
20 sep.  Limburgs Dames Schuttersfeest bij St.-Elisabeth 

Stokkem (B.)
 Bondsschuttersfeest bij:
 - St.-Sebastianus Margraten (RKZLSB) 
 Dekenaal feest Beringe
  Koningsvogelschieten St.-Rochus Stevensweert, St.-

Severinus Grathem, St.-Aldegundis Buggenum en St.-
Lambertus Broeksittard

26 sep. Uitkavelen LDS Stokkem; Jubilarissen Ool-Herten
  Koningsvogelschieten St.-Hubertus Schaesberg en St.-

Sebastianus Spekholzerheide
27 sep. Gildedag Vlaamse Historische Schuttersgilden te Gent 

Oktober 
3 okt.  Najaarsvergadering OLS te Baexem
 Jubilarissen Wijlre
4 okt.  Koningsvogelschieten St.-Andreas Maasbracht en St.-

Nicolaas Heythuysen
4 okt. Nationaal Koningsschieten Lommel
  Wisselbeker Horst, prijsvogel Amstenrade, prijsschie-

ten Ittervoort
�2 okt. Kermis schieten Lommel 
25 okt. Internationaal schutterstreffen Sittard
 
November
�5 nov. Marketentstertreffen Sint-Joost     

Limburgs Schutterstijdschrift 82 25 Maart 2009
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LAAR – In het weekend van 20 en 21 september vierde 
schutterij St.-Sebastianus Laar-Weert dubbel feest: 
125 jaar geleden werd de schutterij opgericht en het 
drumband-jachthoornkorps herdacht het 50-jarig 
jubileum. 

Oprichting 1883
De oprichting van schutterij 
St.-Sebastianus in �883 (of 
in oude stukken ook wel St.-
Sebastiaan genoemd), is een 
vermakelijk verhaal. Op het 
eind van de �9e eeuw had een 
aantal inwoners van Laar het 
plan opgevat om een fanfare 
op te richten. Het waren voor-
namelijk bosarbeiders die als 
zij ’s avond van hun werk huis-
waarts keerden op namaak-
instrumenten speelden, zoals 
takken en wortels van bomen. 
Dit beviel hen zo goed, dat 
ze op de zaterdag van Biest 
Kermis in �883 richting stad 
(Weert) togen, om de prijs op 
te vragen van echte instru-
menten. Voor de gelegenheid 
hadden ze hun namaakinstru-
menten omwikkeld met zilver-
papier. In de stad aangekomen, 
kregen ze echter een flinke 
domper te verwerken. De prijs 
voor de instrumenten was zo 
duur, dat ze dat met hun karig 
loontje nooit konden betalen. 
Om hun verdriet enigszins te 
verzachten, besloten ze maar 
om aan te leggen bij een café. 
Onder het verorberen van het 
nodige gerstenat kwamen ze 

tot de conclusie dat een fanfare 
toch wat te hoog gegrepen was. 
Om toch iets gezamenlijk te 
ondernemen, werd voorgesteld 
om een schutterij op te rich-
ten, of zoals men toentertijd 
sprak: een schuttersgilde. In 
licht beschonken staat werd 
in optocht de reis naar Laar 
aanvaard, voorafgegaan door 
een tamboer-majoor met een 
bonenstaak, die als tambour-
maîtrestok moest fungeren. 

Aubade bij de 
burgemeester
In de beginjaren wisselde 
de schutterij nogal eens van 
clublokaal. De kastelein, die 
de meeste ankers bier (een 
anker bevatte vijf liter) gaf, 
kon het schuttersgilde opeisen. 
Bij café ‘Onder de Linden’ van 
Bertje Vleeshouwers (Adamme 
Bertje), het huidige café Beej 
Bertje, heeft de schietboom het 
langst gestaan. In �885 werd 
de schutterij geconstitueerd 
(wettig ingesteld) getuige een 
bericht in het Kanton van 
Weert van 24-02-�885. De 
gepubliceerde tekst luidt:
‘Op Laar heeft zich de 
Schutterij “St. Sebastiaan” 

geconstitueerd. 
Bij gelegenheid 
van de Vasten-
avondvermake-
lijkheden hebben 
de leden, vooraf 
gegaan door 
de fanfare St. 
Anthonius, onder 
bescherming 
van drapeau, en 
gevolgd door 
enige ruiters, een 
optocht door 

de stad gemaakt om eene 
aubade te brengen bij den heer 
Wouters, fungerend burge-
meester’. ‘De heer Scheepens 
gaf in welgekozen woorden het 
doel van hun bezoek te ken-
nen, waarop de heer Wouters 
het nieuwe gezelschap dankte 
voor de eer hem aangedaan en 
hetzelve een lang en vriend-
schappelijk bestaan toewen-
schte’. Na het volkslied te heb-
ben gespeeld, trok de stoet in 
beste orde naar Laar terug. 

Stemmen met bonen
Aan het begin van de 20e 
eeuw kreeg de schutterij een 
zware buks, ter vervanging van 
lichter schietmateriaal. Tussen 
�925 en �945 werd er op de 
vergaderingen gestemd met 
bonen. Indien men voor was, 
werd de witte boon in de hoed 
van de voorzitter gedeponeerd, 
als men tegen was een bruine 
boon. Dit gebruik werd onder 
het voorzitterschap van H. v.d. 
Varst (Harry van de Smeed) 
afgeschaft. Hij schreef een 
nieuw reglement, dat tot �973 
werd gehanteerd. Vlak voor 
het uitbreken van de Tweede 
Wereldoorlog telde de schut-
terij 2� leden. In �939 moesten 
gezien de internationale toe-
stand de buks en munitie wor-
den ingeleverd. Besloten werd 
om ook de contributieplicht 
tijdelijk te laten vervallen. Op 

� juni �945 kregen de schutters 
de buks weer terug en ondanks 
de afwezigheid van drie leden 
werd de draad van voor de 
oorlog weer opgepakt.

Amor en de rooie kater
Het jaarlijkse feest bij gele-
genheid van patroonheilige 
Sebastianus werd gevierd met 
een teeravond. Echter in 
�95� werd hiervan afgezien, 
aangezien het geld beter 
besteed kon worden aan een 
nieuwe buks, die in �952 werd 
gekocht, voor een bedrag van 
fl 900,-. De beginjaren na de 
oorlog kenmerkten zich door 
het veelvuldig wisselen van 
voorzitter. Hieraan kwam een 
einde met de komst van Mies 
Rademakers in �955, die voor 
enige rust zorgde. In dat jaar 
werd ook begonnen met een 
lompen en oud ijzer actie om 
de kas te spekken. Dit werd 
een jaarlijks terugkerende 
gebeurtenis. In datzelfde jaar 
werd door de schuttersleden 
zelfs twee keer een toneel-
avond verzorgd met als titel: 
‘Amor en de rooie kater, en de 
truc van Tinus’. Hiermee toon-
den de schutters aan dat ze 
wat meer konden dan schieten 
alleen. 

Acties voor nieuwe 
uniformen
In �957 werd de contributie 

g  De schutters van St.-Sebastianus Laar in het begin van de jaren vijf-
tig met pet en sjerp. Drie trommen en een tambour-maître vormen 
het muzikale deel.

 

g  De jubilarissen die bij het 75-jarig bestaan in 
1958 gehuldigd werden. Ze zijn gekleed in het 
nieuwe tenue.

St.-Sebastianus Laar-Weert 125 jaar oud
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verhoogd, van fl 0,75 naar 
fl �,00 per maand, om de 
nieuwe uniformen te kunnen 
aanschaffen. En er werd een 
uniformenfonds ingesteld en 
mede daardoor kon het 75-
jarig bestaan in �958 worden 
gevierd in de nieuwe unifor-
men: een pet of baret, koorden 
en een broek. Totale kosten: 
fl �.2�5,35. Na het eerste uni-
form in �958 zouden er nog 
vijf verschillende uniformen 
volgen, waarbij het laatste 
uit 2004 stamt. De financiële 
acties varieerden regelmatig. 
Men deed van alles om de kas 
te spekken. In �963 werden 
er bij gelegenheid van het 
80-jarig bestaan bierglazen 
verkocht. Enkele jaren ach-
ter elkaar werd in november 
een fancy-fair georganiseerd. 
Er werden zelfs ooit bieten 
geteeld. Recentelijk werd er 
enkele jaren achter elkaar een 
Oktoberfeest gehouden. En 
nog steeds wordt er jaarlijks 
een loterij georganiseerd en 
ook de oud ijzeractie is nieuw 
leven ingeblazen.

Het eeuwfeest
Een mijlpaal in de geschie-
denis is de viering van het 
�00-jarig bestaan in �983. Een 
feestcomité had een vijfdaags 
festijn op poten gezet, voor 
elk wat wils: een kindermid-

dag, een middag voor de 
ouderen. Er werden nieuwe 
uniformen gepresenteerd en 
er was een dorpsschuttersfeest 
met feestavond. Het jubi-
leum werd afgesloten met een 
groot schuttersfeest, waaraan 
28 verenigingen deelnamen. 
Sinds �989 heeft schutterij St.-
Sebastianus een eigen schiet-
terrein, de Hout bempt. Nu 
nog met twee schietbomen in 
het open veld, maar op termijn 
zullen er enkele kogelvangers 
worden geplaatst. De houten 
schuilaccommodatie is in 2007 
vervangen door een stenen 
gebouw, dat geheel in eigen 
beheer werd gerealiseerd. De 
schutterij telt op het ogen-
blik ongeveer �00 leden. Bij 
gelegenheid van het ��0-jarig 
bestaan in �993 werd voor het 
eerst de marketentstergroep 
gepresenteerd.

Het jachthoornkorps
Het drumband-jachthoorn-
korps van schutterij St.-
Sebastianus Laar werd in het 
begin van de jaren vijftig op 
initiatief van pastoor Deckers 
en Mies Rademakers opge-
richt. Vooral in de beginjaren 
kende het muziekkorps een 
groot aantal leden, mede door-
dat er voor de jeugd nog wei-
nig andere vormen van vrije 
tijdsbesteding waren. Maar 
met de opkomst van andere 
verenigingen, zoals ruiterclub, 
tennisverenigingen, voetbal-
clubs, nam de animo voor het 
muziekkorps op het eind van 
de jaren zestig wat af. Helaas 
moest het jachthoornkorps in 
het begin van de jaren zeven-

tig wegens gebrek aan leden 
opgedoekt worden. Vervolgens 
heeft een kleine, maar fana-
tieke drumband de schut-
terij jarenlang overal naartoe 
begeleid. Ook dit korps 
ontplooide eigen activiteiten. 
Regelmatig werd deelgeno-
men aan de bondsconcoursen 
van de Limburgse Bond van 
Tamboerkorpsen (LBT), het-
geen praktisch altijd een eerste 
prijs opleverde.

Vertrouwen in de 
toekomst
In de jaren tachtig werd het 
jachthoornkorps op initiatief 
van onder meer instructeur 
Jo Wolters nieuw leven inge-
blazen. Door ledenwerfacties 
kwam er een toeloop van veel 
jeugdleden. Nadat Lins van 
Deursen het instructeurschap 
had overgenomen, staat het 
muziekkorps inmiddels al 
vele jaren onder leiding van 
Henk Klaessens. Bijzonder 
hieraan is dat Henk uit eigen 
gelederen komt. Het korps 
is een graag geziene gast op 
allerlei activiteiten van zuster-
verenigingen. Uniek is ook de 
samenwerking met de stads-
beiaardier van Weert, Frank 
Steijns. Al diverse keren is een 
gezamenlijk concert gegeven 
vanaf de St.-Martinustoren, 
waar het muziekkorps op vijf-
tig meter hoogte haar klanken 
over Weert speelt. De laatste 
jaren zijn bovendien mooie 
resultaten geboekt bij de 
muziekwedstrijden. Zo werd 
al diverse keren de wisselbeker 
gewonnen op de EMM-bonds-
feesten. In �992, �995 en 2006 
werd het Limburgs kampioen-
schap behaald bij de LBT. Dat 
resulteerde in �996 zelfs in een 

landskampioenschap. Door 
ieder jaar actief een leden-
werfactie te houden, worden er 
regelmatig jeugdleden opgeleid 
die het korps komen verster-
ken. Hierdoor ziet schutterij 
St.-Sebastianus de toekomst 
met vertrouwen tegemoet. 

125-jarig jubileum
De festiviteiten in het jubile-
umweekend begonnen met 
een H. Mis, die door de eigen 
leden muzikaal werd opge-
luisterd. In zaal Beej Bertje 
was daarna een druk bezochte 
receptie. Voorzitter Ben Cox 
overhandigde namens de 
schuttersbond Eendracht 
Maakt Macht de legpenning. 
De dag werd afgesloten met 
een feestavond. Op zondag 
werd een gezamenlijk ontbijt 
genuttigd met alle leden en de 

Vrienden van St.-Sebastianus. 
De rest van de dag stond in 
het teken van het festival wat 
namens de LBT district Weert 
werd georganiseerd. Negen 
korpsen namen deel aan de 
optredens en de streetparade 
met defilé. Enkele juryleden 
van de bond EMM zorgden 
voor een kritische beoorde-
ling. Winnaar van het festival 
werd de drumband van schut-
terij St.-Paulus Roggel. De 
tambour-maîtreprijs was voor 
St.-Oda Boshoven en St.-Job 
Leuken had de beste bordjes-
drager.
St.-Sebastianus kan terugkij-
ken op een geslaagd jubileum-
weekend.

 H. Sijben, Laar
g  In jubileumjaar 1958 telde 

Laar voor ’t eerst een koningin.

g  In 1966 is de schutterij uitge-
groeid tot een fors gezelschap.

 

g  St.-Sebastianus Laar op weg 
naar de 150 jaar. 
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Enquête geeft een constant en prettig positief beeld

We zitten op de goede weg, en gaan daarop voort
  door Jos Gerits

Met een respons van circa 10% zijn we tevreden. En 
zeker met het gemiddeld waarderingscijfer van 8,4. 
U heeft daarmee aangegeven dat we op de goede 
weg zitten. Dat zien we als een hart onder de riem 
en vatten het op als een aansporing om het waar 
mogelijk nog beter te doen. Want ook daarvoor gaf u 
aanknopingspunten. 

Niet alleen uit de cijfers van de 
enquête die bij de editie van 
december jl. zat, blijkt dat u 
ons werk als redactie van dit 
Limburgs Schutterstijdschrift 
waardeert. Dat 95,3% van de 
respondenten aangeeft het 
blad te zullen missen, schept 
verplichtingen. Evenals het 
feit dat �00% van de indieners 
het blad goed tot zeer goed 
waardeert en dat 94,6% het 
blad zeer tot redelijk informa-
tief vindt. Het onderstreept 
de hoge verwachtingen die we 
steeds weer opnieuw willen 
waarmaken. In de op- en aan-
merkingen geeft u aan waarom 
u vindt dat we ons die moeite 
moeten blijven getroosten. 
Classificaties als ‘cultuurdrager’ 
werden bij herhaling geno-
teerd. De aansporing ‘door-
gaan’ zelfs 39 keer. De redactie 
heeft die oproep als opbeurend 
ervaren. 

Constant
Leggen we deze uitslag naast 
die van de enquête vijf jaar 
geleden, dan zien we op 
hoofdpunten weinig verschil-
len. We leveren dus een con-
stante kwaliteit. En dat willen 
we ook blijven doen. Daartoe 
is een bladformule opgesteld 
die als hulpmiddel geldt om 
onze boeiende schutterswereld 
in de volle breedte de revue 
te laten passeren. 8�,4% van 
de inzenders is al van mening 
dat we een gevarieerd aanbod 
bieden met een goede mix van 

serieuze zaken en leuke dingen 
voor de mens. 97.7% vindt 
dat we dit in een makkelijk 
leesbare en goed te begrijpen 
stijl doen. 90,9% vertaalt dit 
naar een goed beeld van het-
geen er binnen de Limburgse 
Schutterswereld leeft. 

Verbeterpunten
Deze zeer fraaie scores beteke-
nen echter níet dat er volgens 
u geen mogelijkheden meer 
bestaan om het nog beter 
te doen. In vraag �3 kreeg u 
gelegenheid aan te geven wat u 
nog meer of anders zou willen 
hebben. Opmerkelijk daarbij 
is dat u voor een niet onbe-
langrijk deel op hoofdlijnen 
dezelfde elementen aanhaalt 
die ook in vraag �2 staan. En 
die komen dan weer overeen 
met de onderwerpen die feite-
lijk al 20 jaar aandachtspunten 
vormen: nieuws van de OLS-
federatie, de schuttersbonden, 
over wet- en regelgeving, over 
normen en jurering en in 
mindere mate over muziek. 
Dat laatste heeft waarschijnlijk 
te maken met het feit dat de 
jeugd helaas nog onvoldoende 
in het blad vertegenwoordigd 
is, dan wel zich hierin (nog) 

niet herkent. De jongste res-
pondent was weliswaar �3 jaar, 
en die gaf een heel heldere 
mening, maar voor het overige 
lag de gemiddelde leeftijd van 
alle respondenten op 57,6 jaar.

Actie van ons
Natuurlijk hebben we binnen 
het redactieteam de uitslagen 
besproken. Daarbij zijn we tot 
de conclusie gekomen dat we 
niet alleen een regionale dek-
king moeten nastreven in de 
vorm van minimaal één cor-
respondent per bond, maar 
ook thematisch moeten gaan 
werken. Er zijn al gesprek-
ken gevoerd met leden van 
het dagelijks bestuur van 
de Federatie om na te gaan 
op welke wijze we een meer 
gestructureerde informa-
tiestroom op gang kunnen 
brengen. En de correspon-
denten zullen zich tijdens de 
bondsvergaderingen presen-
teren, opdat iedereen weet 
bij wie men zich kan melden 
met nieuws of aardige weet-
jes. Daarmee is het thema 
Nieuws van de OLS-federatie 
en Bonden opgepakt. Als 
jurylid zal correspondent Rob 
Kuenen nagaan op welke wijze 
we de jurering beter onder de 
aandacht kunnen brengen. 
Audrey van Gaans en haar 
partner Twan Stemkens zullen 
vanuit hun betrokkenheid met 
de Sjöttesjoel nagaan hoe we 
de jeugd beter in beeld kun-
nen brengen. André Meijers 
zal hetzelfde doen voor de 
muziek. Ook wordt nagedacht 
over manieren om structureel 
over onze Limburgse schut-
tersgrenzen heen te kijken om 
onze broeders en zusters elders 
in Europa in de picture te 
plaatsen. Het Europese schut-
terstreffen in Kinrooi biedt 

daartoe al goede aanknopings-
punten. Alle ideeën worden 
in de volgende redactiever-
gadering geïnventariseerd en 
besproken. Ik houd u daarvan 
op de hoogte. 

Acties van u 
En natuurlijk bent u van harte 
uitgenodigd om over deze en 
andere zaken hardop met ons 
mee te denken. Het Limburgs 
Schutterstijdschrift is immers 
van, voor en door schutters. 
Als redactie hebben we ‘slechts’ 
een faciliterende rol. U mag 
mij altijd mailen: gerits@
greenway-comm.nl. Hier kunt 
u zich ook opgeven als cor-
respondent. We hebben nog 
in twee bonden een vacature, 
maar zien met plezier ook 
aanmeldingen tegemoet vanuit 
bonden die al voorzien zijn. 
Elders in dit blad treft u in een 
kadertje wat van een corres-
pondent (m/v) wordt verwacht 
en wat hij/zij daarvoor terug-
krijgt. Uit de enquête blijkt dat 
lang niet iedereen weet hoe 
een artikeltje of nieuws bij de 
eindredactie aan te dragen. 
Hiervoor kunt u aan onze 
eindredacteur Luc Wolters 
mailen: luc_wolters@yahoo.
com. Maar elke correspon-
dent zal uw bijdrage eveneens 
gaarne in ontvangst willen 
nemen en doorgeven aan Luc. 
Heel belangrijk is verder, dat 
indien u zelf moeite heeft een 
bijdrage op papier te krijgen, 
wij daarbij altijd behulpzaam 
zullen zijn. Geef bij voorbaat 
ruim voordat het gebeuren 
daadwerkelijk plaatsvindt een 
seintje, dan zullen wij bekijken 
hoe een en ander het beste kan 
worden opgepakt. Maak van 
alle belangwekkende gebeur-
tenissen foto’s, liefst met een 
resolutie van � MB of meer, 
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zodat deze bij het afdrukken 
in het tijdschrift groot genoeg 
kunnen worden geplaatst. Het 
verhaaltje kunnen we er dan 
later wel bij maken. Alleen 
op deze manier kunnen we 
met elkaar voorkomen dat u 
over vijf jaar bij de volgende 
enquête nog steeds vindt dat 
uw eigen vereniging en/of 

schuttersbond onvoldoende in 
het tijdschrift aan bod komt. U 
heeft het dus voor een belang-
rijk deel zelf in de hand. Met 
dank voor uw medewerking, 
en blijf betrokken.
Ga voor de complete uitslag 
van de enquête naar onze web-
site: www.schutterstijdschrift.
com.

Aanleveren van kopij 
Artikeltjes, ideeën, voorstellen voor interviews, bijdragen in 
de rubriek onder de schietboom, in memoria en al het andere 
dat u in ons tijdschrift kwijt wilt, kunt u indienen bij de eind-
redacteur: luc_wolters@yahoo.com of enig ander lid van het 
redactieteam. Namen, postadres, e-mail-adressen en telefoon-
nummers vindt u achter in dit blad.

Correspondenten 
gevraagd (m/v)
De correspondenten van het 
Limburgs Schutterstijdschrift 
vormen eerst en vooral een 
verbindende schakel tussen 
de redactie, de schuttersbon-
den, de schutterijen en indi-
viduele schutters. Zij houden 
in de gaten wat er leeft, 
waarover dient te worden 
bericht en nemen met plezier 
bijdragen en voorstellen voor 
artikeltjes in ontvangst. Ze 
hoeven niet per se zelf arti-
kelen te schrijven. Wel wordt 
van hen verwacht dat ze vier 
keer per jaar deelnemen aan 
de redactievergadering voor 
het nieuwe nummer. Daarbij 
evalueren we eerst het 
laatst verschenen nummer. 
Bespreken wat actueel is en 

inventariseren welke thema’s 
in het volgende nummer aan 
bod zullen komen en wie 
welke artikelen aanlevert. In 
de oktobervergadering wordt 
tevens besproken welke the-
ma’s tijdens de Limburgse 
Schuttersdag worden aange-
sneden. Deze vindt in princi-
pe plaats op de tweede zater-
dag van het nieuwe jaar en 
wordt in Baexem gehouden. 
Er wordt dus niet zo heel 
veel van correspondenten 
gevraagd. De beloning mag je 
daarbij halen uit interessante 
discussies die altijd nieuwe 
inzichten opleveren en in een 
prettige sfeer plaatsvinden. 
Tevens mag je je verheugen in 
de wetenschap gewaardeerd 
werk voor een grote groep 
schutters te verrichten.

St.-Michaël Brachterbeek 
in ’t nieuw
BRACHTERBEEK – Schutterij 
St.-Michaël Brachterbeek 
(Maasbracht), die in 1992 werd 
opgericht, schafte verleden jaar bij 
gelegenheid van de organisatie van 
een bondsschuttersfeest nieuwe 
uniformen aan. Schutterslokaal café-
zaal Fred Puts gaf bij gelegenheid van de jaarwisseling 
een fraaie kaart uit met foto en gedicht van de schutterij.

Sjötteriej St. Michaël

Euver de ganse werreld is ’t weer ins mis.
’t Liektj waal of t’r euveral oorlog is.
Of ’t óm aoliej of óm godsdeenst geit,
euveral is t’r oorlogsleid.

In väöl lenjer weurdj door soldaote,
zónger pardon op anger miense gesjaote.
Wiej angers is ’t in oos vredig, röstig Brachterbaek,
dao sjeete sjötters allein bölkes van eine raek.

Al vieftiën jaor trèktj St. Michaël door ’t Limburgs landj.
Óngerling bestuitj eine geweldige, plezeerige bandj.
Op de foto kintj geer ze in ’t nuuj uniform aansjouwe,
wó-in ze regelmaotig oettrèkke vanaaf Tergouwe.

Auch biej de processie of anger dörps festijn
zeen oos sjötters altied op de bein.
T’rwiel ze zelf aan hiël get luuj óntspanning gaeve,
vorme ze ein vast deil van oos geminsjapslaeve.

Nae, “de um” höbbe ze nog neet nao de Baek gebrachtj.
Dao höbbe ze, besjeije, nog effe mit gewachtj.
Mer oeat zal de tied t’r beslis kóme
det deze sjötterspries mit nao oos dörpke weurdj genóme.

Ton Valkenburg, Maasbracht

Nieuwe 
federatiebestuursleden
BAEXEM - Tijdens de jaar-
vergadering van het OLS 
te Baexem is een tweetal 
personen als nieuw federa-

tiebestuurslid voorgesteld. 
John van der Beek (rechts) 
van Herkenbosch namens de 
MLSB en Henk Vranken uit 
Susteren namens de bond 
Eendracht Born-Echt.
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KINROOI – Het Europees Schutterstreffen vindt in de 
laatste week van augustus weer in de Oud-Limburgse 
Schuttersfederatie plaats. De schutterijen van de 
gemeente Kinrooi tekenen voor de organisatie van dit 
Europese schutterstreffen, in samenwerking met de 
Europese gemeenschap van historische schuttersgilden 
(EGS). We gaan nader in op de EGS, het programma van 
het schutterstreffen en de doelen die de EGS zich stelt.

Europese gemeenschap van 
historische schuttersgilden
De Europese gemeenschap 
van historische schuttersgilden 
(EGS) bestaat uit 28 aangeslo-
ten federaties en bonden uit 
�2 landen in Europa. Hiertoe 
behoren ongeveer 3000 
verenigingen met in totaal 
600.000 schutterbroeders en 
schutterzusters. Al in �955 
slaagden de schutters erin om 
een kleine Europese bond te 
groeperen. Deze bond groeide 
voortdurend en nog voordat 
Europa oostelijk oriënteerde, 
werden in �989 al de eerste 
verenigingen uit Polen lid 
werden van de EGS. Daarmee 
was de EGS één van de eerste 
Europese organisaties, die 
zich richting Oosten open-
den. Doordat de schutterijen 
zich regelmatig troffen bij het 
Europees schuttersfeest, dat 
voor het eerst in �975 in Aken 
plaatsvond, groeide ook de 
Europese gedachte. De oude, 
historische schuttersverenigin-
gen, broederschappen, gildes, 
schutterijen en burgerijen, 
die al sinds de middeleeuwen 
bestaan, houden nog altijd aan 
hun historische tradities vast. 
Vele zijn nauw met de kerk 
verbonden, gezien zij daar hun 
oorsprong hebben en gesticht 
werden als beschermers van de 

kerk. De christelijke waarden, 
vroeger met wapens verdedigd, 
wordt heden verkregen door 
een broederlijk met elkaar 
omgaan. 

Opdrachten en doelen 
van de EGS 
Als bijdrage tot een verenigd 
Europa wil de EGS de tradities, 
zeden en gebruiken van de 
aangesloten bonden bewaren 
en ondersteunen. De zelf-
standigheid en het bijzondere 
karakter van elk verbond moe-
ten daarbij gevrijwaard blij-
ven. De EGS wil de geest van 
Europese kameraadschap en 
broederschap versterken zodat 
een blijvende en volksverbin-
dende vriendschap ontstaat. 
De EGS wil ook het christelijke 
denkbeeld in Europa bevor-
deren en onderhouden, maar 
tolerant zijn tegenover anders-
denkenden.
Deze doelen wil men bereiken 
door:
-  het organiseren van geza-

menlijke activiteiten 
-  regelmatige bijeenkomsten 

van alle aangesloten bonden
-  het organiseren van het 

Programma

vrijdag 28 augustus
�6u00  Eucharistieviering met investituur in de Sint-

Leonarduskerk te Molenbeersel
�8u30 Officiële opening 
  Vlaggenparade
  Opening door de president
  Herdenking overleden Europese koningen
20u00 Feestavond in de feesttent

zaterdag 29 augustus
9u00  Aanvang nevenwedstrijden met Sint-Jansbogen op doel, 

kruisbogen op doel, handbogen op doel, luchtbuks lig-
gende wip, handbogen liggende wip,  klepschieten, OSV-
schieten, OLS-schieten en lepeltjesschieten

�2u00 Aanvang voorronden konings- en prinsschieten
�5u00 Aanvang finale konings- en prinsschieten
�6u30 Bekendmaking nieuwe Europese Koning en Prins
�7u30 Vertrek optocht naar Sint-Leonarduskerk
�8u00 Kroningsmis in Sint-Leonarduskerk
20u00 Koningsbal in feesttent

zondag 30 augustus
�0u00  Ontvangst genodigden, presidium en leden algemene 

vergadering EGS
  Demonstratie trommelen, vendelen en muziekkorpsen
�2u30 Start optocht door centrum Molenbeersel
�8u00 Prijsuitreiking
  Officiële afsluiting

g  In het laatste weekend staat 
Kinrooi-Molenbeersel een 
internationaal gezelschap te 
wachten.
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Europees schuttersfeest
-  het organiseren van ver-

schillende competities op 
Europees vlak (vaandel-
zwaaien, muziek, trommelen, 
geweer-, hand- en kruisboog-
schieten)

-  medewerking aan nationale 
en internationale schutters-
activiteiten.

-  samenwerking met kerkelijke 
en wereldlijke organisaties

Sociaal werkgebied van 
de EGS
Voorts wil de EGS er niet 
alleen voor elkaar zijn maar 
ook voor anderen klaarstaan. 
De federaties, regio’s en ver-
enigingen houden zich op 
verschillende vlakken bezig 
met het bijstaan van sociaal 
zwakkeren. Overal waar schut-
ters de mogelijkheid hebben 
een helpende hand te reiken, 
staan zij klaar, zoals bij de 
steun van bejaardentehuizen, 
weeshuizen, projecten voor 
de derde wereld, de zorg voor 
priesteropvolgers, hulp in cata-
strofegebieden enz. Meer info 
over de EGS? Surf naar: www.
egs-schuetzen.com

Europese schutters 
drinken Belgisch bier
Om de tienduizenden bezoe-
kers uit heel Europa tijdens dit 
groots evenement te voorzien 
van de lekkerste hapjes en 
drankjes, werd op dinsdag 2 
december 2008 een akkoord 
getekend met Hansen Dranken 
en Ambassade Kessenich. 
Hansen zal er voor zorgen 
dat de Primus-pils van brou-
werij Haacht rijkelijk zal 
vloeien op de feestweide aan 
de Vlasbrei te Molenbeersel. 
Zo zullen schutters uit onder 
andere Polen, Tsjechië, 
Kroatië, Duitsland, Frankrijk 
en Nederland Belgisch bier 
leren drinken! Het eten wordt 
geserveerd door Ambassade 
Kessenich, welke cateraar 
hoofdzakelijk Belgische 
gerechten zal serveren.

Stuurgroep-koning
Op zondag 30 november 
werd ter voorbereiding op 
het EST een ‘schietdemodag’ 
op touw gezet, waaraan een 
60-tal vrijwilligers van de 
talrijke werkgroepen die het 
EST voorbereiden, deelnam. 
Er werd kennis gemaakt met 

diverse schietdiscipli-
nes, die ook op het 
EST aan bod komen, 
zoals handboog schieten op 
de liggende wip, klepschieten, 
OLS-buksschieten, luchtbuks-
schieten op bolletjes en het 
koningsschieten. Ze werden 
gedemonstreerd door diverse 
Belgische schuttersgilden. Het 
koningsschieten vormde de 
apotheose, dat Jef Baens uit 
Manestraat op zijn naam zette, 
die als ‘stuurgroep’-koning 
gehuldigd werd. De voorbe-
reiding van het EST blijkt in 
goede handen!

EGS-secretaris bezoekt 
Kinrooi
Op donderdag �2 februari 
bracht Peter-Olaf Hoffmann, 
de algemene EGS-secretaris 
een bezoek aan Kinrooi om 
met de organisatie ter plekke 
de voorbereidingen voor dit 
groots folkloristisch evene-
ment te bespreken. Zo werden 
een vergadering van 
het presidium op 
28.08.09 om ��u en 
een plenaire verga-
dering vanaf �3u30 
geïntegreerd in het 

drukke programma. Tijdens 
deze vergadering wordt wor-
den de diverse facetten van het 
EST-feest voorgesteld, waarna 
uitleg wordt gegeven over 
het buksschieten in de OLS-
Federatie. Tevens zal een aantal 
schutters en schuttersvrienden 
worden gedecoreerd. Tijdens 
de daaropvolgende investituur 
in de Sint-Leonarduskerk te 
Molenbeersel zal een aantal 
schutters opgenomen worden 
in de Orde van de Heilige 
Sebastiaan in Europa.

Secretariaat EST
Breërsteenweg 146
B-3640 Kinrooi
info@est.be
0032-89-700327

Foto’s: EGS 2009
  Hubert Van Eygen,  

PR-verantwoordelijke

g  Op vrijdag staat een H. Mis met investituur en op zaterdag een kroningsmis op het programma.
    

g  Ter voorbereiding namen de bestuurders en organisatoren binnens- en buitenshuis  
al kennis van de rijke Europese schietdisciplines.

g  De koning te rijk. Jef Baens van de stuur-
groep schoot de vogel af en werd gehuldigd 
door burgemeester Brouns en president 
prins De Mérode.

  

g  V.l.n.r. Peter Ressen (ondervoorzitter 
EST 2009), burgemeester Hubert Brouns 
(voorzitter EST 2009), Stan Krolicki 
(secretaris regio 4 EGS), Marion Stimmel-
Schreiber (Hoffmanns assistente) en 
Peter-Olaf Hoffmann (algemene secretaris 
EGS).
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Het OLS-1898 
ECHT – We gaan voort met de zoektocht naar de 
oorsprong van het Oud-Limburgs Schuttersfeest. In de 
voorgaande aflevering (LS 80) zagen we dat schutterij 
St.-Martinus Born de eigenlijke winnaar was van het 
Groot Internationaal Schuttersfeest 1898 in Echt. 
Omdat deze schutterij op 4 september 1898 al een Groot 
Internationaal Schuttersfeest gepland had, droeg ze de 
organisatie van het Groot Internationaal Schuttersfeest 
1899 over aan de oude schutterij Broeders van ’t H. 
Kruis in Grevenbicht.

De organisatie van het Groot 
Internationaal Schuttersfeest 
�898 kwam in handen van 
schutterij St.-Landricus Echt 
door de overwinning van 
het Groot Internationaal 
Schuttersfeest bij schutterij 
St.-Sebastianus Beegden. 
De journalist die op �0 juni 
�897 verslag deed vanuit Heel 
noemde abusievelijk schutterij 
St.-Petrus en Paulus als win-
naar. Vermoedelijk had hij de 
welluidende tonen van fanfare 
St.-Petrus en Paulus Echt nog 
in gedachten! In andere arti-
kelen en advertenties wordt 
steevast de naam van schutterij 
St.-Landricus vermeld.
In het gemeentearchief van 
Echt is veel informatie over 
de schutterijen van Echt aan-
wezig. Helaas zijn er geen 
gegevens aanwezig over �897 
en �898. Vandaar dat ik me 
heb moeten beperken tot de 
weergave van gegevens uit de 
provinciale kranten.

 Wim Pijpers

NK 10-6-1897, Echt
‘Niet zooals meerdere jaren 
geschiedde, dat de schut-
terijen met stille trom en in 
afdeelingen naar huis kwa-
men, maar vereenigd en met 
slaande trom en vliegende 
vaandels, muziek voorop, kwa-
men Maandagavond de twee 
schutterijen bekroond terug 
van het groot schuttersfeest te 
Beegden, alwaar door de oude 
schutterij (WP: St.-Landricus) 
van hier den eersten prijs 
behaald werd, zijnde een gou-
den medaille en 50 francs in 
geld, zoodat het schuttersfeest 
het volgend jaar hier gehouden 
wordt.’

NK 10-6-1897; Heel 9 Juni
‘De 2e Pinksterdag was daar, 
de dag, waarop de schutterij 
St. Sebastianus van Beegden 
het groote, internationale 
feest zou geven, waarvoor zich 
54 zustervereenigingen en 8 
muziekgezelschappen hadden 
aangemeld. Moge het weer 
gunstig zijn, had zoo menigeen 
gewenscht. In strijd met dien 
wensch viel ’s morgens reeds 
een druppeltje regen, en hield 
de zon, die leven en vrool-
ijkheid schenkt, zich schuil. 
Dat voorspelde weinig goeds. 
Toch kwamen 32 schutterijen 
en zes muziekgezelschappen 
opdagen, aan wier hoofden in 
een met smaak versierde zaal 
de eerewijn werd aangeboden; 
aan den ingang presenteerde 
een schutter op kranige wijze 

het geweer. Het weder kreeg 
intusschen een meer dreigend 
aanzien; de deelnemers aan 
den optocht, die omstreeks 
half drie eindigde kwa-
men met een nat pak thuis. 
Langzamerhand klaarde de 
lucht op; het werd een gewen-
scht weder; niet te koud, niet 
te warm, geen felle zonnestra-
len die het den schutters zoo 
lastig kunnen maken.
St. Petrus en Paulus van Echt 
(WP: Jonge schutterij) ver-
wierf met 7 punten in 9 scho-
ten den eersten prijs een gou-
den medaille en 50 franken. 
Op Dinsdag na den middag 
begon de kaveling tusschen 
St. Antonius van Panheel, St. 
Donatus van Neeroeteren 
en het H. Sacrament van 
Neer die ieder 6 punten had-
den geschoten. St. Donatus 
bekwam den 2n prijs: een 
zilveren medaille en 25 fran-
ken; St. Antonius den 3n: een 
zilveren medaille en �5 fran-
ken; het H. Sacrament den 4n, 
zijnde een zilveren medaille 
en �0 franken. Na kaveling 
met 3 schutters viel den heer 
P. Geraedts, lid van St. Agatha 
te Grathem, met 6 punten het 
prachtige eereteeken ten deel, 
terwijl de heer Hendrik Spee 
van St. Agatha te Haelen een 
personeelen prijs bekwam met 
6 punten.
St. Donatus van Neeroeteren 
werd als verstkomend gezel-
schap een sierlijke zilveren 
medaille toegekend, terwijl de 
schutterij van Belfeld wegens 
den grooten afstand, ook een 
medaille ontving.
Zes schoone herinnerings-
medailles werden aan de 
muziekgezelschappen, die het 
feest hadden opgeluisterd, 
uitgedeeld. Bij loting bekwam 
de fanfare Vriendenkrans van 
Heel �5 franken en de fanfare 
St. Petrus en Paulus van Echt 
�0 franken.

In de straten van Beegden, 
zoowel als op het fraai ver-
sierde en ruime feestterrein 
was het zeer druk. Alles liep 
echter in de beste orde af. De 
schutterij St. Sebastianus van 
Beegden heeft eer van haar 
werk; bestuur en feestcommis-
sie komt allen lof toe. Eere ook 
aan de politie.
Dat donderend kanongebulder 
het groote feest aankondigde 
en tal van schoten werden 
gelost op den feestdag zelf, 
vooral tijdens den optocht 
zal wel niet gezegd hoeven te 
worden.’

NK 16-6-1898 Echt
‘Het was waarlijk netjes, 
Zondag de twee schutterijen 
door het dorp te zien trekken 
ter herinnering aan de behaal-
de overwinning te Beegden. 
Voorzeker was het eene goede 
gedachte bij deze gelegenheid 
parade te gaan maken bij den 
burgemeester, en hem en corps 

g  In februari werd reeds voor 
het feest op Pinkstermaandag 
geadverteerd.

NK, 12-02, 19-02 en 26-02-1898

NK = Nieuwe Koerier, 
MR = Maas- & Roerbode, 
LA = Limburgsche 
Aankondiger
LB = De Limburger
De teksten zijn ongewijzigd 
weergegeven.
Uitvoerige gegevens over het 
OLS-1898 vindt u op de web-
site: www.schutterstijdschrift.
com
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de behaalde gouden medaille 
te toonen. De oude vaandrig 
bewees hierbij nog, dat hij het 
vlag slaan niet vergeten was. 
De overste, de heer Peeters, 
sprak alsdan in goed gekozen 
woorden tot den burgemeester, 
en deze antwoordde in eene 
schoone toespraak, dankte 
schutterijen en beloofde zijnen 
welgemeenden steun voor het 
komend schuttersfeest. Hierop 
speelde de muziek “lang zal hij 
leven”.’

NK 11-12-1897 Echt
‘Men verzocht ons te mel-
den, dat de oude schutterij 
St. Landricus alhier, welke 
dit jaar den eersten prijs 
behaalde op ’t schuttersfeest 
te Beegden, besloten heeft, 
ingevolge dit bekomen recht, 
het schuttersfeest te houden op 
Pinkstermaandag. 

NK 14-12-1897 Weert
‘Naar aanleiding van een 
bericht omtrent het op 
Pinkstermaandag in �898 
door de oude schutterij van 
Echt St. Landricus te geven 
schuttersfeest, kunnen we nog 
mededeelen dat de commis-
sarissen der schutterijen van 
den bond Eendracht Maakt 
Macht in hunne vergadering 
van den 8e dezer besloten heb-
ben, zoodat schuttersfeest op 
Pinkstermaandag valt, zullen 
gezelschappen van den bond 
daaraan niet deel nemen. Op 
dien dag geeft de schutterij St. 
Job Leuken een concours voor 
de schutterijen van die bond. 
Wij geven het den heeren 
bestuursleden van de schutterij 
St. Landricus in overweging 
of dat schuttersfeest, hetwelk 
jaren achtereen op den 29e  
Juni gehouden is, nu ook niet 
meer verzet kon worden.’

NK 16-12-1897 Echt
‘In den hedenavond gehouden 
raadsvergadering werd behan-
deld een verzoekschrift der 
oude schutterij St. Landricus, 
om subsidie voor het te hou-
den groot schuttersfeest. De 

aanvraag zal worden uitgesteld 
tot de volgende vergadering.’

NK 12-3-1898 Echt
‘Onder de vele geldelijke 
bijdragen, die door de schut-
terij alhier ontvangen en haar 
toegezegd zijn voor het schut-
tersfeest, gewerd haar deze 
week de verrassende tijding, 
dat zij een schoonen schiet-
boom mocht gaan halen in de 
bosschen van Annadaal. Het 
cadeau is reeds in ontvangst 
genomen en zal een sieraad 
zijn voor de feestweide. Tot 
deelneming aan het concours 
zijn �30 schutterijen verzocht, 
en reeds zeer velen hebben 
toegezegd.’

MR 7-4-1898 Echt + LA 16-4-
1898 Echt
‘Tot nogtoe hebben voor 
het a.s. schuttersfeest, op 
Pinkstermaandag te houden, 
reeds een 50-tal gezelschappen, 
schutterijen en muziek-ver-
eenigingen van verschillende 
nationaliteiten, hunne deelne-
ming toegezegd.’
  
MR 12-5-1898 Echt
‘Het programma van ‘t op 30 
Mei alhier te houden inter-
nationaal Schuttersconcours, 
is reeds verschenen en bevat 
niet minder dan 44 deelne-
mende schutterijgezelschap-
pen. Indien het weêr dien dag 
eenigszins zal medewerken, 
worden alsdan honderden, ja, 
we zouden wel haast kunnen 
zeggen duizenden, vreemde-
lingen in onze gemeente ver-
wacht.’

NK 21-5-1898 Echt
‘Afgaande op de vele toebe-
reidselen, die hier in vollen 
gang zijn voor het groot schut-
tersfeest op Pinkstermaandag, 
is het te verwachten dat dit 
eerste schuttersfeest, door 
den eersten prijs verkregen, 
goed zal slagen. Trouwens het 
is algemeen bekend, dat als 
Echt een groot feest geeft, dit 
ook steeds tot ieder genoegen 
meevalt.’

NK 31-5-1898 Echt
‘Het weder dat met buitenfees-
ten steeds de hoofdrol speelt, 
was voor het schuttersfeest 
heden in den beginne niet 
te best meegevalle; de aan-
houdende regen in den voor-
middag deed de Commissie 
besluiten de schutterijen, die 
telegrafisch te bereiken waren 
“Niet komen i.v.m. slechte 
weer” te melden, zoodat het 
feest slechts gedeeltelijk heeft 
plaats gehad. Trots de afbestel-
ling -die men na den middag 
gaarne had zien teruggeno-
men- waren nog 22 schutterij-
en en 3 muziekgezelschappen, 
welke om 2 uur een schoonen 
optocht te aanschouwen gaven. 
Het weder was na den mid-
dag goed en goed gebleven, 
zodat de opgekomen schut-
terijen hebben afgeschoten. 
Door de afbestelling zal dus 
het schuttersfeest moeten 
worden voortgezet, waarvan 
de betrokken schutterijen 
spoedig aanschrijving zullen 
ontvangen. Er is bepaald, dat 
het feest aanstaande Zondag 5 
juni zal plaats hebben, waarbij 
concert en ten slotte plechtige 
prijsuitdeeling. Alzoo voor de 
schutterijen die niet hebben 
meegeschoten, is a.s. Zondag 
nog de gelegenheid open om 
de prijzen te halen en ook nog 
de eersten prijs, die recht geeft 
het schuttersfeest te houden.’
  
MR 31-5-1898 Echt 
Schuttersfeest + LB �-6-�898
‘Niettegenstaande het zeer 
ongunstige weer van gisteren-
morgen en de tijding dat het 
feest t.g.v. den regen tot a.s. 
Zondag uitgesteld werd, waren 

nochtans een 22 tal schutte-
rijen waaronder Duitsche en 
Belgische opgekomen, bene-
vens 3 harmonievereenigin-
gen. Het feestgevend bestuur 
nam dientengevolge het wijs 
besluit het feest over 2 dagen 
te verdeelen, zoodat gisteren 
ontbrekende vereenigingen op 
a.s Zondag den vreedzamen 
strijd zullen voortzetten. Het 
dorp was prachtig versierd, 
van bijna alle huizen waaiden 
vlaggen en er heerschte een 
recht geestdriftige stemming 
onder de van heinde en verre 
toegestroomde menigte. De 
optocht die ten 2 ure plaats 
had was werkelijk schoon, 
trouwens er zijn weinig ver-
eenigingen die zoo veel kleur 
en afwisseling kunnen bieden 
dan de schuttersgezelschappen; 
daarbij iets strams, iets militai-
risch in houding en gebaren, 
zoodat dergelijke optochten 
tot de interessantsche moge 
worden gerekend worden. 
Daar de gisteren ontbrekende 
vereenigingen, circa 24, den 
wedstrijd a.s. Zondag zullen 
voortzetten, wordt het aantal 
behaalde punten eerst dan 
bekend gemaakt en de prijzen 
toegekend. Wij hopen van 
harte dat moeder natuur a.s. 
Zondag zal goedmaken wat zij 
ons gisteren-morgen onthield.’

NK 8-6-1898 Echt + LB 11-6-
1898 Born
‘Het slot van het schuttersfeest 
is jl. Zondag onder begunsti-
ging van prachtig weder in de 
beste orde afgeloopen.
De �ste prijs werd behaald 
door de schutterij van Born, 
met 7 ptn in 9 schoten; de 2de 
prijs schutterij Heythuijsen; 
3de prijs schutterij Maasniel; 
4e prijs schutterij Neeritter. 
Het eerekruis werd bij kavelen 
verworven door den schutter 
M. van Cleef van de schutterij 
van Born. De medaille voor 
de verstkomende schutterij 
bekwam die van Lobberich-
Pruissen.’

g  Op naar Echt! 
NK, 21-05 en 28-05-1898

 



Limburgs Schutterstijdschrift 82 Maart 200934

Patroonsfeest St.-Sebastianus Oost-Maarland
OOST-MAARLAND – Op zaterdag 17 januari vierde 
de schutterij van Oost-Maarland haar jaarlijkse 
patroonsfeest. Voorafgaande aan het feest was er een 
H. Mis voor de levende en overleden leden van de 
schutterij. Deze eucharistieviering werd opgeluisterd 
door het tamboerkorps van de schutterij.

Op de feestavond werd een-
ieder door de vice-voorzitter 
Patrick Liebens van harte wel-
kom geheten. Onder de ere-
gasten waren aanwezig gravin 
De Liedekerke, graaf Raphaël 
de Liedekerke (echtgenote en 
zoon van de beschermheer), 
pastoor Ivo Krewinkel, burge-
meester Manon Pelzer, erele-
den, leden van verdienste en 
de dragers van het erekruis.

De avond startte met het 
afscheid van Jan Odekerken, 
die vanwege gezondheids-
redenen de functie van 
voorzitter neer moet leggen, 
die hij sinds januari 2007 
vervulde. Hij wordt opge-
volgd door Patrick Liebens, 
een zeer bekend persoon, die 
in Oost-Maarland bij meer-
dere verenigingen bestuurder 

is. Echtgenote Marjon hing 
hem de voorzittersketting 
om en Jan Odekerken, die 
prompt benoemd werd tot 
erebestuurslid, overhandigde 
de voorzittershamer. Patrick 
dankte het damescomité voor 
organisatie van kienavonden 
en andere activiteiten voor 
de cheque die het aanbood. 
Vervolgens kwamen de bevor-
deringen aan bod van Tamara 
Wolfs, Petra Huijnen, Johnny 
Janssen, Stephanie Franssen, 
Patrick Magermans, Hub 
de Lang, Gerrie Nilessen en 
Peter Huijnen. Er waren twee 
jubilarissen, tamboer Cynthia 
Lousberg en sergeant Patrick 
Magermans, beiden �2½ jaar 
lid, die de bronzen eremedaille 
van de Orde Broederschap 
ontvingen. Annie Spits, die 
meer dan 25 jaar marketent-

ster was, werd lid van verdien-
ste. De nieuwe pastoor van 
Oost-Maarland, Ivo Krewinkel, 
werd opgenomen als erelid 
in het Broederschap door de 
belofte af te legen op het vaan-
del van de schutterij en het 
drinken van het schuttenbier. 
Tevens werd hij benoemd tot 
geestelijk adviseur. Adjudant 
Jan Embregts, tambour-
maître van het Fanfarekorps 
Nationale Reserve, werd op 
grond van zijn grote verdien-
sten als Ridder opgenomen in 
het Broederschap en onder-
scheiden door gravin De 
Liedekerke. 

Martin Warnier nam na 44 
jaar afscheid als instructeur 
van de drumband. Hij werd 
muzikaal bedankt en kreeg een 
staande ovatie. Martin over-
handigde de partiturenklapper 
aan zijn opvolger Raoel van 
Geel. Als laatste werden de drie 
winnaars van het onderling 
kampioenschap schieten door 
burgemeester Manon Pelzer 
gehuldigd. Stephanie Franssen 
won het schieten. Daarna was 

er een feestmaaltijd, een dank-
woord en interne receptie. Er 
werd nog tot in de late uurtjes 
gefeest.

Zondag �8 januari werd eerst 
het vaandel van de schutterij 
door oud-vaandrig Danny 
Lousberg officieel overgedra-
gen aan de nieuwe vaandrig 
Peter Huijnen. Na de bloe-
menhulde bij de gedenk-
steen op het kerkhof werd 
het patroonsfeest afgesloten 
met een feestelijke rondgang 
door de gemeenschap Oost-
Maarland.

  Kolonel 
Gerard Odekerken

Door de omvang van de kopij 
kon niet de gehele tekst en 
alle foto’s geplaatst worden. U 
vindt ze op de website www.
schutterstijdschrift.com

g  Jubilarissen en personen die gehuldigd zijn, v.l.n.r.: nieuwe voorzitter 
Patrick Liebens, scheidend voorzitter Jan Odekerken, lid van verdien-
ste Annie Stienen, geestelijk adviseur pastoor Krewinkel, ridder in de 
orde Jan Embregts en beide koperen jubilarissen Cynthia Lousberg 
en Patrick Magermans.

g  Pastoor Ivo Krewinkel wordt 
met de hand aan het vaandel 
en met een dronk uit de beker 
opgenomen als erelid.
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Pierre Faarts 80 jaar
MARGRATEN – Pierre Faarts, een bekend gezicht in 
Margraten maar ook in het schutterswereldje, heeft op 
15 augustus 2008 de tachtigjarige leeftijd bereikt. 

De in �928 geboren Pierre 
begon zijn carrière als klaroen-
blazer in de schutterij. Het kla-
roenblazen had Pierre geleerd 
bij het muziekkorps van de 
militaire dienst. Zijn eerste 
prijs, als beste klaroenblazer, 
behaalde Pierre tijdens zijn 
eerste OLS te Heythuysen, in 
�949. Hierna volgden vele prij-
zen voor zijn kwaliteiten als 
klaroenblazer. Al deze prijzen 
pasten toen al niet meer in een 
speciaal gemaakte kast, te zwij-
gen van de medailles die hij als 
keizer in de wacht sleepte en 
nog steeds sleept.
Pierre bleef 5� jaar, dus tot en 
met 2000, actief als klaroen-
blazer bij het muziekkorps 

van schutterij St.-Sebastianus. 
Tijdens de laatste 23 jaar als 
klaroenblazer, vanaf �977, was 
Pierre ook keizer. Samen met 
zijn dochter Petra vormen ze 
vanaf �983 het keizerspaar van 
de schutterij. Naast dit drukke 
leven als én koning én keizer 
én klaroenblazer was Pierre 
vanaf �974 bestuurslid. Vanaf 
�976 penningmeester & foe-
rier, deze laatst genoemde taak 
heeft hij 27 jaar uitgevoerd. En 
dat allemaal bij één schutterij 
namelijk St.-Sebastianus te 
Margraten. 
Dit is nog niet alles: in het 
dagelijkse leven is Pierre 
getrouwd met Maria Harings 
en hebben ze samen acht 

g  Keizer Pierre Faarts, met dochter Petra, werd tachtig jaar.

kinderen grootgebracht. In 
de loop der jaren is het hele 
gezin uitgebreid met zeven-
tien kleinkinderen. Verder 
had Pierre twee banen, eentje 
op de boerderij thuis en een-
tje op de bierbrouwerij ‘De 
Leeuw’ te Valkenburg a/d Geul. 
Momenteel is dochter Petra 
een graag gezien en eerlijk 
jurylid en vergezelt Pierre haar 
naar de vele wedstrijden waar 
hij vele ‘oude’ bekenden tegen-
komt.

 José en Petra Faarts

Ich woar nog inne ‘bókseboam’
en d’r Pierre al inne ganse ‘PIET’
óp ee sjuttefees lierde veer ós kenne
hoofde gaar neet aan ee te wenne,
d’r Pierre met bloaze
en ich aan d’r sjtek veuróp
noe noa 50 joar vrundsjap
drinke veer ee dróp.

Mit hieël vöal respect
hubbe veer altied noa ee gekeke,
mit respect veur wat veur hubbe aa-gevange,
hieël vöal GELUK, SJPAS en PRIES
brach ós twieë dur hobby
wuur de tied
mer neet zoe sjnel vergange

Es ich noe noa joare
d’r KEIZER PIERRE zie lope,
doeën ich elke daag wense en hope,
dat d’r PIERRE nog joare mit zal goan
en de SJUTTERIJ
en zien Dochter neet allein lieët goan.

80 JOAR …PIERRE VEER FELICITERE
en hope dat het is gegeëve,
dat veer same ós nog vaak moage treffe
in en boete ós sjoeën SJUTTERSLEËVE!!

Mergroate, 15 augustus 2008
Frans Stollman

Adreswijzigingen

Secretariaat van schutterij 
St.-Martinus Holtum 
R.J.D. (Ron) Smeets
Kloosterstraat �8
6�23 AM HOLTUM
06-22528757
stmartinusholtum@home.nl 
www.schutterijholtum.tk

Secretariaat Verenigde 
schuttersvrienden St.-
Nicolaas & St.-Antonius 
Luc Compen
Laarstraat 4
602� PC Budel
06-537�38�5
info@schutvanbuul.nl
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Twee jonge bestuurders: Björn Ulenaers en Kris Dries  
AS – Jong en ambitieus, zo kan je Björn Ulenaers (24) en 
Kris Dries (22) het best in twee woorden omschrijven. 
De twee zijn respectievelijk voorzitter en secretaris van 
de Koninklijke Schutterij Sint-Sebastiaan uit As. En 
hoewel in het afgelopen nummer Jan Grondelaers uit 
As uitgebreid geportretteerd is, is dit andermaal reden 
om de kijker op As te richten. Want jongeren die zich 
bezighouden met het bestuur van een schutterij, je komt 
het niet vaak tegen. Reden te meer om de twee eens aan 
de tand te voelen over hun leven bij de schutterij. 

Wanneer kwamen jullie voor 
het eerst in contact met de 
schutterij?
Björn: ‘ik groeide op in de wijk 
Zevenhuizen te As en heb de 
schutterij leren kennen via 
mijn ouders. Ook mijn tante 
en oom waren actieve leden 
van de schutterij. Op 7 à 8 
jarige leeftijd werd ik tamboer’.
Kris: ‘ik groeide op in 
Zonhoven en heb de schutterij 

pas twee jaren geleden leren 
kennen via Björn. Voorheen 
was het bestaan van een schut-
terij mij totaal onbekend. 
Mijn eerste contact en ook 
de eerste indrukken waren 
niet echt overweldigend te 
noemen. Eigenlijk vond ik het 
verloop van een schuttersfeest 
in de feestweide maar een 
“saaie boel” waarbij het zeer 
lang wachten was tussen twee 
opeenvolgende schietbeurten. 
Het enthousiasme van Björn 
en van de andere leden heeft 
er toch toe bijgedragen dat ik 
met veel plezier lid ben gewor-
den van de schutterij’.

Je sluit je inderdaad bij een 
vereniging aan voor het ple-
zier. Maar, later namen jullie 
allebei ook wel een aantal 
verantwoordelijkheden op 
binnen de schutterij. Hoe evo-
lueert zoiets?
Björn: ‘in 2000, op zestien-
jarige leeftijd, werd ik tam-
boer-majoor en op vraag van 
het bestuur werd ik assistent 
van toenmalig secretaris Jan 
Grondelaers. In 2004 werd 
ik penningmeester en drie 
jaar later, in 2007, werd ik ad 
interim voorzitter ter vervan-
ging van toenmalig voorzitter 
Michel Moors wegens gezond-
heidsredenen van laatstge-
noemde. In januari 2008 werd 
ik officieel geïnstalleerd als 
voorzitter voor een periode 
van twee jaar’.
Kris: ‘vanaf mijn lidmaatschap 
hielp ik Björn met een aantal 
praktische bestuurszaken. Net 
als hij werd ik in januari 2008 
officieel verkozen als bestuurs-
lid van de vereniging en heeft 
men mij als secretaris aange-
steld’. 

Van twee bliksemcarrières 
gesproken. Zijn jullie de enige 
met een nieuwe functie bin-
nen het huidige bestuur? 
‘Neen, in januari 2008 onder-
ging het volledige bestuur een 
verjongingskuur. Momenteel 
telt onze schutterij negen 

bestuursleden waaronder drie 
dames’. 

Kwam er geen protest van het 
vorige bestuur tijdens de ver-
kiezing?
‘Iets doorbreken dat al vijftig 
jaar lang bestaat, is natuurlijk 
niet vanzelfsprekend. Het is 
dan ook begrijpelijk dat een 
aantal leden van de schutterij 
bij de verkiezing van het nieu-
we bestuur een aantal grote 
vraagtekens plaatste’.

Maar die onrust was nergens 
voor nodig, zo blijkt nu. Kan 
je eens kort uitleggen hoe het 
met de schutterij gesteld was 
op het moment dat jij voor-
zitter werd?
‘Mijn aanduiding als voorzit-
ter ad interim was slechts twee 
maanden voor de gouden 
jubileumviering van onze 
schutterij. Er moesten nog een 
hele hoop praktische zaken 
geregeld worden. Kris en ik 
wisten dus onmiddellijk waar-
aan te beginnen. De schutterij 
telde toen – in september 2007 
– 33 geüniformeerde leden. 
Alles liep zoals het al twintig 
jaar op dezelfde manier liep. 
Het schietmateriaal was niet 
perfect in orde, wat leidde tot 

g  De Kon. schutterij St.-
Sebastiaan uit As wordt 
bestuurd door onder meer 
voorzitter Björn Ulenaers (24 
jaar, links) en secretaris Kris 
Dries (22).

  

g  Schutterij St.-Sebastiaan uit 
As treedt op de voorgrond met 
een fier trommelkorps.
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minder goede schietresultaten. 
Ook het trommelkorps was 
een beetje achterop geraakt. 
Zo hadden we al jaren geen 
trommelleraar meer die ons 
trommelkorps nieuwe marsen 
aanleerde. Over het algemeen 
heerste er een beetje een 
gebrek aan visie’.

Björn, hoe is het dan momen-
teel gesteld met de schutterij 
en welke inspanningen heb je 
daartoe genomen?
‘Momenteel is de schutterij 
uitgegroeid tot 47 leden waar-
onder 40 geüniformeerden. 
Deze aangroei is onder andere 
in de hand gewerkt door het 
enthousiasme van de leden 
onderling maar ook door de 
informatieverspreiding naar 
de leden via het ledenboekje 
“Bastiaantje”, de wekelijkse 
sessies windbuksschieten en 
trommellessen. Wat ons ook 
heel erg vooruit heeft gehol-
pen, zijn de nevenactiviteiten 
die niet direct iets met de 
schutterij te maken hebben. 
Ik denk hierbij aan ons record 
hotdog eten, een vernieuwende 
schietwedstrijd met de wind-
buks, een schlageravond, … 
Ook de communicatie naar 
zowel leden, niet-leden als 
sympathisanten werd grondig 
onder handen genomen’. 

Goede communicatie blijkt 
het sleutelwoord te zijn in 
onze moderne maatschappij. 
Is het daarom ook dat jullie 
schutterij een eigen plaats 
heeft op het internet? 
‘Dat is inderdaad één van de 

redenen. Op � maart 2008, 
tijdens ons jaarlijks eetmaal 
werd onze nieuwe website 
www.schutterij-as.be gelan-
ceerd. De website is tot stand 
gekomen na overleg tussen 
Kris en mezelf. Het is een 
levendige website geworden 
waarop gigantisch veel infor-
matie te vinden is. Het vol-
ledige ontwerp en beheer zijn 
van de hand van Kris, die zijn 
laatste jaar “communicatie- en 
multimediadesign” volgt aan 
de hogeschool. Het doel van 
de website is om eigen leden 
te informeren maar ook om 
nieuwe leden warm te maken 
voor het schutterswezen. De 
informatie op de website 
toont ook aan wat er reilt en 
zeilt binnen een schutterij. 
Algemeen kunnen we stellen 
dat de website een uitdaging 
was en nog steeds is om te ver-
tellen aan de “buitenwereld” 
hoe wij de schutterij beleven. 
De website is een geweldig 
succes te noemen, wat zich 
uit in een steeds groter aantal 
bezoekers per maand met een 
absolute piek van bijna 2.000 
unieke bezoekers genoteerd 
in de weken na het OLS te 
Opoeteren’.

Welke activiteiten onderne-
men jullie met de schutterij?
‘Eerst zijn er de klassieke 
schuttersactiviteiten zoals de 
bondsfeesten, koningsvogel-
schieten, wedstrijd van beste 
schutter en windbuksschie-
ten. Daarnaast zijn er tal van 
nevenactiviteiten zoals onder 
meer een Duitse avond, man-

nen versus vrouwen schieten, 
deelname aan de carnavalstoet 
en een jaarlijkse reis naar een 
pretpark voor de jeugdige 
leden. Het zijn vooral deze 
vernieuwende activiteiten die 
op de nodige mediabelangstel-
ling kunnen rekenen en die 
bijdragen tot de bekendheid 
van onze vereniging’.

Welke zijn jullie voorlopige 
hoogtepunten?
Björn: ‘een hoogtepunt is 
alvast de kaveling op het OLS 
2008 te Opoeteren. De vorige 
kaveling dateerde reeds van het 
jaar �992. Door onze kaveling 
behaalden we een mooie 38e 
plaats. Ook de eerste prijs voor 
de beste tamboer-majoor van 
de bond Maas en Kempen over 
het seizoen 2008 was een leuke 
manier om beloond te worden 
voor mijn inzet. Ten slotte 
betekenden ook dankwoorden 
van burgemeester, schepenen 
en andere schutters en niet-
schutters over de goede wer-
king binnen de schutterij een 

enorme stimulans om verder 
te gaan op de ingeslagen weg’.
Kris: ‘ook voor mij was de 
kaveling op het OLS een heel 
mooi moment. Het was mooi 
om te zien hoe een hele week 
voorbereiding voor het OLS 
haar vruchten afwierp’.

Wanneer organiseren jullie 
een volgend bondsfeest?
‘Op 2 augustus 2009 organi-
seren wij een bondsfeest bin-

nen de schuttersbond Maas 
en Kempen. De schutterij van 
As heeft in het verleden al 
meerdere bondsfeesten geor-
ganiseerd maar voor velen van 
onze jonge bestuursleden zal 
het alvast de eerste keer zijn. 
Niettegenstaande hebben we 
samen met alle bestuursleden 
besloten om de uitdaging aan 
te gaan om van het bondsfeest 
een driedaags volksfeest te 
maken voor het ganse dorp. 
’s Vrijdags zal er een fuif 
georganiseerd worden, op 
zaterdag een rommelmarkt en 
’s zondags het bondsfeest met 
optocht en nevenwedstrijden. 
De voorbereidingen zoals 
sponsoring en de zoektocht 
naar helpende sympathisanten 
van andere verenigingen zijn 
volop aan de gang’.

Ervaren of verwachten jullie 
moeilijkheden?
‘Ons schietmateriaal is niet 
perfect in orde en daarom 
werd onlangs te rade gegaan 
bij een andere schutterij voor 
meer uitleg en/of hulp. Het 
bestuur heeft besloten om geld 

g  Het jonge bestuur maakte furore met bijzondere activiteiten, zoals een Duitse avond …   
  

g  Of het record hotdog eten.
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Ere wie ere toekomt

AS – In de vorige editie ver-
scheen een welluidend artikel 
van Björn Ulenaers, waarin 
hij de schutterij van As in het 
algemeen en haar gouden 
secretaris Jan Grondelaers in 
het bijzonder voor het voet-
licht haalde. Dit soort inzen-
dingen vinden we geweldig, 
eerst en vooral omdat zij 
door schutters zelf worden 
geschreven en ten tweede 
omdat zij mondelinge getui-
genissen vastleggen en daar-
door geschiedenis schrijven. 
Nu moet ik helaas melden 
dat, wat dit laatste betreft, 
enige onnauwkeurigheid in 
het artikel is geslopen. Ik 
wil die bij deze rechtzetten, 
omdat ere toekomt wie ere 
verdient.

Björn tekent uit de mond van 
Jan onder meer het volgende 
op aangaande de nieuwe uni-
formen, die St.-Sebastianus 
uit As in �989 presenteerde: 
‘Voor onze laatste kostuums 
hebben we een oudheid-
kundige uit Hechtel onder 
de arm genomen. Met hem 
hebben we ideeën uitgewis-
seld. Ik heb de schetsen hier 
zelfs nog liggen. Als ik me 
niet vergis, is de kledij geba-
seerd op die van de Franse 
Revolutie, van �789 dus…’.

Hoewel hij het natuurlijk 
niet kwaad bedoelde, vergist 
Jan zich hier op nagenoeg 
alle punten. Om te beginnen 
is van belang te melden dat 
St.-Sebastianus toentertijd 
intensief is bijgestaan door 
Jan Gerits en zijn partner 
Andreia van Schaick, die in 
Eksel woonden. Jan is geen 
oudheidkundige, maar een 
historicus en kunsthistoricus. 
Hij was in die dagen mede-
oprichter en redacteur van 
dit tijdschrift, vandaar dat ik 
hem en Andreia ook bij hun 
inzet voor de nieuwe unifor-

men – of kostuums, zoals Jan 
Grondelaers ze noemt – van 
nabij heb meegemaakt. En 
daarbij kenmerkten beiden 
zich zoals ze zijn: géén half 
werk. Dus deed Jan Gerits 
diepgaand verantwoord 
historisch onderzoek en 
maakte Andreia op basis 
van zijn aantekeningen vier 
knappe schetsontwerpen van 
kostuums, zoals de gegoede 
burgerij in heel Europa die in 
het midden van de achttiende 
eeuw droeg. Dus van vóór de 
Franse Revolutie. Eén van die 
ontwerpen werd gekozen en 
uitgevoerd. St.-Sebastianus 
As loopt dus nog steeds met 
gepaste trots in de outfit, 
die beiden hebben bedacht. 
Als ik me niet vergis, viel de 
waardering toentertijd voor 
het vele werk, dat ze heb-
ben verzet, een beetje tegen. 
Weinig aandacht tijdens de 
officiële presentatie en één 
fles wijn voor beiden. Het is 
dan jammer dat nu opnieuw 
wordt verzuimd om de eer te 
geven aan wie haar toekomt. 
Overigens verscheen in het 
derde nummer van juni �989 
van dit tijdschrift een uitvoe-
rige beschrijving van het uni-
form en zijn achtergronden. 
Voor wie het allemaal precies 
wil nagaan.

 Jos Gerits

Het nieuwe schuttersuniform 
uit 1989 werd ontworpen door 
Jan Gerits en Andreia van 
Schaick.                Foto: LS 3, 9.

te sparen voor de aankoop van 
een nieuwe buks omdat de 
huidige na dertig jaar dienst 
dringend aan vervanging toe 
is. In de toekomst verwachten 
we wel wat moeilijkheden bij 
de erkenning van onze schiet-
stand en bijhorend schutters-
lokaal op de huidige locatie 
door de opmaak van de ruim-
telijke uitvoeringsplannen van 
de gemeente As. Het onder-
zoek hiervan is aan de gang’.

Willen jullie nog een gouden 
raad meegeven aan andere 
schutterijen?
‘Als raad wil ik meegeven om 
dringend af te stappen van het 
traditionele denken dat enkel 
schieten en schietprestaties 
belangrijk zijn. Het is van het 
allergrootste belang om tijdig 
in actie te schieten als er zich 
problemen voordoen en alles 
in het werk te stellen om het 
ledenaantal te vrijwaren van 
een sterke terugval. Dit kan 
door nieuwe initiatieven te 
ontwikkelen waarin zowel 
jeugd als volwassenen hun 
gading vinden. Kortom, een 
“andere” en vernieuwende 
manier van denken en bestu-
ren zijn een absolute noodzaak 
voor vele van onze schutte-
rijen’.

Wat is jullie ultieme 
droom?
‘We willen graag op 
het ingeslagen weg 
verder gaan omdat 
dit, zoals afgelo-
pen seizoen, in alle 
opzichten positief 
werd ervaren. Onze 
ultieme droom blijft 
natuurlijk het winnen 
van het OLS’.

Björn en Kris, graag wil ik jul-
lie bedanken voor dit openhar-
tige gesprek. Jullie ‘vernieuwde’ 
aanpak heeft alvast zijn vruch-
ten afgeworpen: een forse 
aangroei van het ledenaantal, 
een alsmaar beter presterend 
tamboerkorps, ontelbare 
nevenactiviteiten en een web-
site die bruist van levendig-
heid. Ik twijfel geen ogenblik 
aan het feit dat de toekomst 
van ‘de schötteriej van As’ nog 
voor meerdere jaren verzekerd 
is. Ik wens alle leden van de 
schutterij van As veel plezier 
en genoegdoening toe.

 Verheyen Jacky

Verbetering en nazicht door 
Ulenaers Björn, voorzitter van 
de Koninklijke Schutterij Sint-
Sebastiaan uit As.

g  Behalve voorzitter is Björn 
Ulenaers ook tambour-maître.

  

g  Secretaris Kris Dries stapt mee 
bij de schutters achter de vlag.
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Koninklijke onderscheidingen
Pieter Cuypers  
uit Weert
WEERT – Uit handen van 
burgemeester J. Niederer kreeg 
zondag 23 november de heer 
P.J.G. (Pieter) Cuypers een 
koninklijke onderscheiding. 
Pieter Cuypers werd rond 
�2.00 uur verrast tijdens 
het patroonsfeest van het 
Stadsgilde Sinte Catharina 
�480 in café het Bruine Paard 
naast de Sint-Martinuskerk in 
Weert. Hij ontving de versier-
selen behorend bij de onder-
scheiding Lid in de Orde van 
Oranje-Nassau. 

Pieter Cuypers (53)
Pieter Cuypers is geboren 26 
september �946 in Weert en 
woont aan de Fatimalaan 2 
in zijn geboortestad. Hij is 
geruime tijd maatschappelijk 
actief op diverse terreinen. 
Hij was leidinggevende van 
de welpen, verkenners en 
rowans bij de scoutinggroep 
St.-Maarten en Don Bosco te 
Weert (�960-�975). Sinds �975 
is hij als vrijwilliger onder-
houd actief bij het Martinus 
Monument, beter bekend als 
de Sint-Martinuskerk te Weert. 
Hij houdt zich er bezig met 
onderhoud van technische 
zaken, inrichting en overige 
hand- en spandiensten. Sinds 
�987 is hij actief lid van het 
Stadsgilde Sinte Catharina 
�480 te Weert en steekt alle 
overige vrije tijd in de opbouw 
en het onderhoud van de 
schietlocatie en accommodatie. 
Sinds �989 is hij voorzitter van 
de Technische Commissie van 
het Stadsgilde. Hij geeft leiding 
aan de leden van de commissie 
met wie hij verantwoordelijk 
is voor het onderhoud aan 
de wapens, de accommoda-
tie, de materiaalwagen, het 
gebouw en de uniformstuk-
ken. Van �990 tot en met �997 
was hij gedurende acht jaar 

plaatsvervangend voorzitter 
van het Stadsgilde. Hij heeft 
meegebouwd aan Europa’s 
grootste kerststal in de St.-
Martinuskerk (�994-2006); 
hij was actief in de organi-
satie en hield zich bezig met 
de opbouw en de inrichting. 
Tevens is hij leidinggevende 
Techniek bij het Interculturele 
evenement Bantopa Party. 

Tekst: Gemeente Weert
[kleine redactionele aanpassing]

g  Pieter Cuypers, Weert.
Foto: website St.-Catharina

John Bukkems uit Heel
LEUKEN/HEEL – Tijdens 
zijn afscheid als voorzitter 
van schutterij en fluit- en 
tamboerkorps St.-Job Leuken-
Weert op vrijdag 23 januari 
heeft John Bukkems uit Heel 
een Koninklijke onderschei-
ding gekregen. De 60-jarige 
Bukkems kreeg in het vereni-
gingsgebouw van St.-Job aan 
de Leukerschans 2 in Weert 
door burgemeester Frans 
Wilms de onderscheiding Lid 
in de orde van Oranje-Nassau 
opgespeld. Hij heeft ruim-
schoots zijn sporen in het vrij-
willigerswerk verdiend. 

John Bukkems (60) 
John Bukkems is al meer 
dan 40 jaar een actief lid van 
schutterij en fluit- en tamboer-
korps St.-Job Leuken-Weert. In 
de beginjaren was hij actief lid 
onder meer als jonge muzikant 
en daarna als schutter. Ook 
nam Bukkems van meet af aan 
zitting in diverse commissies 
binnen de vereniging. Vanaf 
begin jaren ’90 is hij als tam-
boer (overslagtrom) opnieuw 
een zeer actief muzikant 
geworden en mede trekker van 
het fluit- en tamboerkorps van 
de vereniging. 

In de jaren ’90 is hij toege-
treden tot het bestuur. In het 
begin bekleedde hij de func-
tie van vice-voorzitter en de 
laatste �5 jaar die van voorzit-
ter. Als voorzitter is hij een 
groot animator en stimulator 
geweest voor de vereniging. 
Onder zijn leiding heeft onder 
meer het fluit- en tamboer-
korps een metamorfose 
ondergaan door een volledige 
overschakeling naar een ander 
instrumentarium en bezetting. 
Hierdoor heeft dit muziek-
korps een belangrijke stap 
gezet in een vernieuwing. Het 
korps biedt daardoor aan met 
name jeugdige muzikanten een 
zinvolle vrijetijdsbesteding. 
St.-Job telt momenteel �20 
leden. 
Verder heeft de heer Bukkems 
als voorzitter een belangrijke 
rol gehad in de realisatie van 
het nieuwe verenigingsgebouw 
dat naar verwachting in april 
2009 geopend zal worden. 
Begin jaren ’70 is de heer 
Bukkems bovendien een 
behoorlijk actief lid geweest 
van de Partij van de Arbeid 
in Heel. Hij is mede initia-
tiefnemer geweest voor de 
vriendschappelijke banden die 
de gemeente Heel heeft opge-
zet met Polen. Tot op heden 

brengt hij jaarlijks nog een 
bezoek aan Polen en zorgt hij 
ervoor dat er hulpgoederen op 
de juiste plaatsen terechtko-
men. 

Tekst: Gemeente Maasgouw
[kleine redactionele aanpassing]

g  John Bukkems, Leuken.
Foto: website bond EMM

Louis Strooper 
onderscheiden
ROOSTEREN – Louis 
Strooper (7�), die zich in het 
bijzonder heeft ingezet voor 
het Sittardse zorgcentrum De 
Lemborgh is op �7 december 
benoemd tot lid in de Orde 
van Oranje Nassau. Strooper, 
die in het voorjaar 2008 pau-
selijk onderscheiden was, is 
vroeger ook actief geweest 
voor schutterij St.-Gregorius 
uit Visserweert-Illikhoven.

Oproep van de redactie

Zijn er leden van uw vereni-
ging koninklijk gedecoreerd, 
laat het dan a.u.b. aan de 
redactie weten. Het is dikwijls 
een hele toer om gegevens en 
foto’s te achterhalen, waarbij 
niet zelden een beroep moet 
worden gedaan op de gemeen-
telijke informatie. Dat kan 
beter, met uw hulp. Bij voor-
baat dank. De redactie.
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12½ jaar
Herm Brauer St.-Barbara Reuver
John Gubbels St.-Barbara Reuver
Jo Janssen St.-Barbara Reuver
Cynthia Lousberg St.-Sebastianus Oost-Maarland
Patrick Magermans St.-Sebastianus Oost-Maarland

25 jaar
P.E.M. Berger St.-Sebastianus Eys
J.L.J. Bindels St.-Sebastianus Eys
H. Bongers St.-Paulus Roggel
H. Bouten St.-Sebastianus Sevenum
A. Cuypers St.-Martinus Grootbeersel (B)
R.A.M. Duckers St.-Sebastianus Eys 
M.N.J. Hamers St.-Hubertus Nattenhoven*)
G.P. Hermans St.-Sebastianus Herkenbosch
J.T.J. Hermans St.-Jan Grubbenvorst
K.Y.H. Huntjens St.-Brigida Noorbeek 
Fr.J.G.M. de Koning St.-Sebastianus Klimmen 
J.L.M. Leufkens St.-Hubertus Nattenhoven*)
H. Metsemakers St.-Paulus Roggel
A.Ch.J. Ophoven St.-Sebastianus Herkenbosch
A.P.M. Ploumen St.-Brigida Noorbeek
P. Rabijns St.-Sebastiaan Sint-Huibrechts-Lille (B)
P.J.G. Relouw St.-Jan Grubbenvorst
P. Schreurs St.-Paulus Roggel
N.H.M. Simons St.-Brigida Noorbeek
A.J.R. Spies St.-Sebastianus Klimmen
J. Stals St.-Martinus Grootbeersel (B)
M.G.A. Sijben-Claessens St.-Sebastianus Laar

Lesbreef euver 
de sjötterie veure 
basissjool 
VINLO/NAER – As aanvöl-
ling oppe lesbreef vanne 
‘Sjöttesjoel’ maak de 
Kómmissie Volkscultuur 
van Veldeke Limburg eine 
lesbreef in ’t dialek euver de 
sjötterie. Dit gebeurt same 
mit de Veldekekrink Vinlo, ’t 
OLS en ‘t Hoes veure Kunste 
Limburg. De lesbreef waert 
op 5 juni 2009 geprissenteerd 
op ein basissjool in Vinlo en 
later in juni op basissjole in 
Naer, as veurbereiding veur ’t 
jeug-OLS.
Eerder publiceerde de kóm-
missie Volkscultuur eine les-
breef euver Sintermerte, same 
mit de krink Ech en euver 

de Rosakirmes, same mit de 
krink Zitterd.
In de nuje lesbreef sjteit van 
alles euver de historie vanne 
sjötterie, doel vanne sjötte-
rie, patroonheilige, functies 
binne de sjötterie. Mer ouch 
gedichter veur kinjer euver 
de sjötterie. Verder meziek, 
zowie ein leedje van Ben 
Verdellen.  Ein resep veur ech 
sjöttersaete van Netty Engels-
Geurts, waat kinjer zelf kinne 
make. Natuurlik óntbraeke 
lesopdrachte en kleurplate 
neet. Alle basissjole in 
Limburg kriege de lesbreef in 
juni 2009 gratis toegesjik. 

Op zoek naar geweren
St.-Sebastianus Heel
HEEL – Schutterij St.-
Sebastianus Heel is op zoek 
naar een twintigtal exer-
citiegeweren. Wie kan ons 
hierbij helpen? Mail naar: 
paulenann@hetnet.nl of bel: 
06-53798699.

St.-Willibrordus 
Obbicht
OBBICHT – Schutterij St.-
Willibrordus Obbicht is op 
zoek naar 5 geweren; type 
Lee-Enfield MK I no.4. Deze 
geweren dienen op de offici-
ele wijze onklaar gemaakt te 
zijn. Contactpersoon in deze 
is dhr. H. Burgers, tel. 046-
4858886.

Een Lee-Enfield geweer, waarnaar Obbicht op zoek is.

Jubilarissen P.H. Thissen St.-Sebastianus Herkenbosch 
H.A.M. Vaessen St.-Hubertus Nattenhoven*)
H. VanderVelden St.-Sebastiaan Sint-Huibrechts-Lille (B)
M. Voermans St.-Paulus Roggel
R. Vranken St.-Antonius Slek-Echt
H.J.M. Willems St.-Hubertus Nattenhoven*)

40 jaar
A. Geerits St.-Sebastiaan Sint-Huibrechts-Lille (B)
G. Geerits St.-Sebastiaan Sint-Huibrechts-Lille (B)
G.A.M. Heijligers St.-Sebastianus Herkenbosch
J.A.M.L. Hodiamont St.-Brigida Noorbeek 
E.H.M.G. Jeurissen St.-Hubertus Nattenhoven*)
M.J. Michiels St.-Hubertus Nattenhoven*)
B. Stalmans St.-Sebastiaan Sint-Huibrechts-Lille (B)
G.H.E.C. Sijben St.-Sebastianus Laar
G. Van Werde St.-Sebastiaan Sint-Huibrechts-Lille (B)
G. Vrolix St.-Sebastiaan Sint-Huibrechts-Lille (B)

50 jaar
P.M.R. van Can St.-Brigida Noorbeek 
L.E.M.F. Eykenboom St.-Sebastianus Eys
H.J.M. Franssen St.-Sebastiaan Klimmen
J. Gerits St.-Sebastiaan Dorne (B) 
F.J. Leurs St.-Hubertus Nattenhoven*)
E.M.J. Loo St.-Brigida Noorbeek
Fr. Minkenberg St.-Sebastianus Herkenbosch
A. Nellen St.-Sebastianus Sevenum

60 jaar
Zef Maassen St.-Sebastiaan Klimmen

*)  Deze schutters van St.-Hubertus Nattenhoven zijn in het december-
nummer op grond van de OLS-lijst abusievelijk aangeduid als leden 
van St.-Willibrordus Obbicht.
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Onder de Schietboom
Twan Cratsborn halve 
eeuw schutter
SPEKHOLZERHEIDE – 
Op zaterdag �5 november 
werd Twan Cratsborn van 
schutterij St.-Sebastianus 
Spekholzerheide gedecoreerd 
te Antwerpen. Bij terugkomst 
in Spekholzerheide was er 
’s avonds een geweldig ver-
rassingsfeest door het schut-
terijbestuur in de kantine 
georganiseerd. Toen Twan er 

met echtgenote binnenkwam, 
stond daar de gehele schut-
terij in uniform en de drum-
band bracht twee marsen ten 
gehore. Er werd gefeest tot in 
de late uurtjes. Twan hoopt in 
2009 te vieren dat hij vijftig 
jaar schutter is. Dit betekent 
dat hij al vijftig jaar het schut-
terswezen dient. 
 
Koning Remco Straaten 
in familietraditie
GULPEN – Op Pinkster-
maandag �2 mei 2008 heeft, 
nadat dit een aantal jaren stil 
heeft gelegen, het konings-
vogelschieten van schutterij 
Sint-Hubertus Gilde Gulpen 
plaatsgevonden.  Het jongste 
lid van de vereniging, Remco 
Straaten (�7), mag zich sinds-
dien koning 2008 noemen. 
Hij komt uit een echte schut-
tersfamilie: zijn opa, oma, 
vader, moeder, zus en oom 
zijn of waren ook lid van deze 
vereniging. Door zijn konings-
schap volgt de jonge koning 
een oude familietraditie op. 
Zijn vader Bert Straaten was al 
koning in �995, �998, 2003 en 
zijn opa Jacques Braken was 
koning in �984, �990, �992, 
�993 en 2002.

g  De jubilarissen v.l.n.r.: Piet van Lierop, Harrie Vaessen, Mart Nies 
en Jan Litjens.

Jubilarissen bij 
schutterij St.-Oda
BOSHOVEN – Zaterdag 29 
november tijdens de jaarlijkse 
feestavond ontvingen Mart 
Nies en Jan Litjens uit han-
den van voorzitter Cox van 
de schuttersbond Eendracht 
Maakt Macht een onderschei-
ding van de OLS-federatie 
voor hun 40-jarig lidmaat-
schap. Tevens werden op deze 
avond twee leden, Piet van 
Lierop en Harrie Vaessen, 
gehuldigd ter gelegenheid van 
hun 60-jarig lidmaatschap. Zij 
ontvingen uit handen van de 
voorzitter van schutterij St.-
Oda een herdenkingsbeeldje. 
Dit beeldje is ontworpen door 
de kunstenaar dhr. Piepers 
uit Weert en werd deze avond 

voor het eerst uitgereikt. Het 
beeldje, met de (wereld)bol als 
symbool dat alles op de wereld 
gebeurt (ofwel een kogel in het 
groot) en de heilige Oda met 
kraai en boek, is speciaal ont-
worpen voor deze gelegenheid 
en zal alleen uitgereikt worden 

bij een 
60-jarig lid-
maatschap 
bij St.-Oda 
Boshoven-
Weert. 

f 
Het beeldje 
van de 
Heilige Oda 
voor de 
diamanten 
jubilarissen.

Uniformen Nederweert 
te koop
NEDERWEERT – De uni-
formen van St.-Antonius 
Nederweert zijn te koop. 
De oud-OLS-winnaar 
kreeg verleden jaar een 
nieuwe uitmonstering en 
een nieuwe vlag (zie LS 
8�, p. 32). Reden om de 
oude pakken in de ver-
koop te gooien. Ze werden 
op www.marktplaats.nl 
geplaatst, hetgeen binnen 
enkele dagen al diverse 

biedingen opleverde. In de 
digitale advertentie werden 

te koop aangeboden: vijftig 
stuks mooie schutterijuni-

formen in alle maten voor 
groot en klein inclusief vijf 
stuks kinderuniformen. 
Het winnend zestal in 
tenue, dat bij de ontvangst 
in Nederweert in een 
sjovel werd rondgereden, 
illustreert de aangeboden 
uniformen. Geen beter 
reclame toch, dan de win-
naars van het OLS 2006?

 Luc Wolters

g  Winnend zestal moet uniformen 
doen verkopen.

Foto: Harry Hendrikx (OLS 2006)

g  Twan Cratsborn is dit jaar gou-
den schutter.

g  De schutterij is heropgeleefd: 
het jongste schutterslid Remco 
Straaten is koning van St.-
Hubertus Gulpen.
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Klimmen huldigt 
jubilarissen
KLIMMEN – Tijdens de feest-
vergadering ter gelegenheid 
van de Sint-Sebastianuskermis 
op �8 januari huldigde het 
jubilerende schuttersbroe-
derschap St.-Sebastianus 
Klimmen de volgende jubila-
rissen: 
Alex Spies - 25 jaar lid. Trad 
in �983 toe als tamboer. Hij 
was vervolgens klaroenbla-
zer, lid van de schietploeg, 
geweerdrager en bekkenist. In 
2002 werd Alex koning van de 
Broederschap. Ten gevolge van 
een ernstig motorongeluk in 
2003 zag hij zich genoodzaakt 
zijn actieve schuttersloopbaan 
te beëindigen. Dit heeft hem 
er echter niet van kunnen 
weerhouden zijn lidmaatschap 
voort te zetten, onze activitei-

ten met veel belangstelling te 
volgen en waar mogelijk, zijn 
vele schuttersvrienden te steu-
nen als supporter.  
Frank de Koning - 25 jaar lid. 
Sinds zijn toetreden tot de 
Broederschap, bassist van de 
drumband. Verder is hij voor-
opschutter van het A-zestal 
dat in 2006, tijdens het OLS in 
Stramproy, beslag wist te leg-
gen op de zesde plaats. 
Hub Franssen - 50 jaar 
lid. Sinds �958 lid van de 
Broederschap waar hij begon 
als geweerdrager. In �969, 
�979 en �98� wist hij beslag 
te leggen op het koningschap. 
Na zijn bevordering tot 2e 
luitenant doorliep hij diverse 
officiersrangen en werd in 
200� benoemd tot generaal. 
Een functie die hem op het 
lijf geschreven is en die hij op 

waardige wijze bekleedt! 
Zef Maassen - 60 jaar lid. 
Zef trad in januari �949 
als geweerdrager toe tot de 
Broederschap. Na veel oefenen 
op een koperen hoorn werd 
hij lid van de drumband. In 
�972 verruilde hij zijn klaroen 
voor een bas, het instrument 

dat hij tot op de dag van van-
daag bespeelt. Verder is hij 
de trouwste supporter van de 
Klimmense schietploeg!!

 Tekst: Wiel Leunissen
Foto’s: Lieske Leunissen

g  Gouden lid Hub Franssen. g  Diamanten lid Zef Maassen.

Schutterij Eys huldigt 
leden voor het leven
EYS – Bij gelegenheid van 
het patroonsfeest van Sint-
Sebastianus huldigde de Eyser 
schutterij een aantal leden 
voor het leven. Opvallend was 
namelijk dat drie van de vier 
jubilarissen al hun hele leven 
schutterslid zijn, waaronder 
het gouden lid. Zij werden 
bij de geboorte al als lid 
opgegeven. En daar de 
schutterij haar jubilaris-
sen steevast al in januari 
huldigt, viert het drietal 
zijn jubileum nog eerder 
dan hun 25- of 50-jarige 
verjaardag.   
’s Zondags werd in de H. 
Mis het levensverhaal van 
de Heilige Sebastianus 
gelezen en verscheen het 
heiligenbeeld voor ’t eerst 
op een draagbaar ten alta-
re. De schutterij leverde 
de misdienaars en tijdens 
de consecratie roffelde de 
trom. Aansluitend werden 
de overleden leden op de 
begraafplaats herdacht, 
waarna een matinee in schut-
terslokaal café Sport.
Leo Eykenboom (49) werd 

bij zijn geboorte in �959 al 
lid. Zodra hij kon, ging hij 
mee, waardoor hij al 44 jaar 
tamboer is, want ondanks 
bevorderingen is hij de drum-
band steeds trouw gebleven. 
Hij verzorgt de jeugdopleiding 
voor tamboers. Hij was pen-
ningmeester (�986-�992) en 
secretaris (�992-�999), toen 
hij in �999 voorzitter werd. In 

2003 volgde zijn verkiezing tot 
generaal, in navolging van zijn 
vader Johan Eykenboom. Leo 
was koning in �997, echtgeno-
te Petra koningin. Beide zonen, 
Mike en Rick, zijn eveneens lid 
als tamboer.
Piet Berger (24) werd bij zijn 
geboorte in �984 schutters-
lid. Vader Math speelde in de 
drumband en moeder Marly 

was in het damessteuncomité. 
Piet leerde, nadat hij een poos 
als bordjesdrager fungeerde, 
het trommelen en hij  heeft de 
drumband jaren als tamboer 
in de voorste gelederen ver-
sterkt.
Joep Bindels (24) werd even-
eens bij zijn geboorte als lid 
opgegeven. Vader Hans trom-
melde in de drumband en 

beide zoons zouden hem 
volgen. Joep werd na de 
functie van bordjesdra-
ger tamboer en wist in 
zijn jonge jaren zeer veel 
persoonlijke prijzen te 
winnen; hij is behangen 
met medailles. In 2005 is 
Joep toegetreden tot het 
bestuur. Joep schiet en is 
een grote stemmingmaker.
Roy Duckers (38) komt 
uit een zeer actieve 
schuttersfamilie. Vader 
Hub was vaandeldrager 
en broer Jack is com-
mandant. Zo werd hij 
geweerdrager. Hij was 
schutterskoning in �993, 
het hoogtepunt in zijn 

schuttersloopbaan. Hij heeft in 
de gewichthefsport hoge ogen 
gegooid.

g  De jubilarissen uit Eys, v.l.: de zilveren jubilarissen Piet Berger en 
Joep Bindels en gouden lid Leo Eykenboom, die namens de RKZLSB 
onderscheiden werd in zilver. Roy Duckers ontbreekt.

Foto: Luc Wolters
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Verplaatsing 
schietweide
NIEUWENHAGEN – De aan-
leg van de Buitenring werpt in 
de regio Parkstad zijn schaduw 
vooruit. Zo zal het nieuwe 
tracé een streep trekken door 
het schietterrein van schut-

terij Koningin Wilhelmina aan 
de Aredsberg. De schutterij 
is daarom met de gemeente 
Landgraaf een verplaatsing 
van het schietterrein overeen-
gekomen, dat komt te liggen 
op het binnenterrein van de 
atletiekbaan.

Vaalser tamboer op 
Christina Concours
VAALS – Lasse Lemmer, 
tamboer bij schutterij St.-
Paulus Vaals en muzikant van 
de Vaalser harmonie, heeft 
onlangs de prestigieuze tweede 
prijs op het Prinses Christina 
Concours te Maastricht 
gewonnen. De zestienjarige 
schutterstamboer is een veel-
zijdig muzikant. Zo trommelt 
Lasse niet alleen, maar bespeelt 
hij ook de marimba, pauk, 
drums, accordeon, piano en 
wat gitaar. Op de marimba, 
een soort houten xylofoon, 
behaalde hij spelend met in 
elke hand twee stokken en 
met hoge uithalen de begeerde 
prijs op het Concours Zuid 2 
in de categorie �5-�9 jaar. Dit 

g  Tamboer Lasse Lemmer, 
Vaals.       Foto: Fred Vliegen

belooft wat voor een veelzijdig 
muzikaal talent uit Vaals.

 Luc Wolters

g  Bestuurders van de Nieuwenhaagse schutterij, Ad Knops (links) 
en Jos Collaris (staand) komen met de Landgraafse wethouders 
Leunessen en Janssen de verplaatsing van het schietterrein overeen.

Foto: nieuwsbrief gemeente Landgraaf.

Carnavaria
OLS-schutter  
nieuwe vorst
NEER – Het is in Neer OLS 
wat de klok slaat. Dat bleek 
ook bij het uitroepen van de 
carnavalshoogheid, die in 
Neer Vorst Kwiebus heet. Joop 
Thomassen is Vorst Kwiebus 
LVIII (58e). Hij is buksmees-
ter van de schutterij en mede 
dankzij zijn goede zorgen voor 
het schietmateriaal en het zes-
tal heeft Neer het OLS weten 
te winnen. Met zijn Neerse 
bijnaam heet hij Joop van Jan 
van Thommasse Juupke en 

Sjan van Peeters Maan. De 
vorst met schuttersachter-
grond heeft ook voor een leus 
gekozen die refereert aan het 
aanstaande OLS: ‘Ouch mèt de 
vastelaovendj Gaer nao Naer!’

Prinsentrio de Kook 
Baolder
BAARLO – Bij het uitroe-
pen van de prins van het 
‘Kookeriék‘ uit Baarlo is de 
nieuwe hooglustigheid door 
burgemeester Rabelink gaar 
gebakken. Prins Patrick I 
Bergsma is daarbij bijgestaan 
door zijn adjudanten Mario 
Niederheide (beiden werkzaam 
bij IJzergieterij Geraedts te 

Baarlo) en Charles Beurskens 
werkzaam bij Energa Electric. 
Dit drietal regeert dit jaar over 
het Kookeriék. Dat doen ze 
onder het motto ‘Met zangk, 
sjtraum en iézer viëre weej 
Vastelaovend vol iéver’. Prins 
Patrick Bergsma is lid en 
commandant van schutterij 
Sint-Antonius uit Tegelen 
en Charles Beurskens van de 
schutterij Sint-Antonius en 
Sint-Petrus Baarlo (OLS-zes-
talwinnaar �999).
 
Schutters voorop in 
Vastenavond 
OOST-MAARLAND – De  
hooglustigheden voor de 

carnavalsverenigingen De 
Krubbebieters en de Aèzele in 
Oost-Maarlands werden dit 
jaar geleverd door de schut-
terij. Prinsenpaar van De 
Krubebieters was het huidige 
koningspaar van de schutterij, 
John (II) de Lang en Clemence 
Meertens. John werd tevens 
gemeenteprins van Eijsden. Bij 
de schutterij is John al jaren 
penningmeester en Clemence 
bestuurslid van 
het dames-
comité. C.V. 
De Azele koos 
eveneens twee 
schutters voor 
hun nieuwe 
Hertog en 
Hertogin, en 
wel soldaat 
en aspirant-
bestuurslid 
Michael (I) 
Maas en ser-
geant-tamboer 
Stephanie 
Franssen, 
dochter 
van prinses 
Clemence en 
ook lid van het 
damescomité. 

g  Buksmeester Joop Thomassen 
is Vorst Kwiebus.

Foto: website De Kwiebusse Naer

g  Prins Patrick Bergsma (rechts) en zijn adjudanten Charles  
Beurskens (m.) en Mario Niederheide.

g  Prinselijk 
paar.

g  Hertogelijk 
paar.
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Wij gedenken...
Eerwaarde  
heer Piet Pepels, 
proost van de Koninklijke 
schutterij Sint Servatius Raam 
Ophoven, Salesiaan-priester 
van Don Bosco, geboren op 
24 maart �938 en tot priester 
gewijd te Hechtel op �5 april 
�967, overleden op 3� maart 
2008 te Kinrooi op 70-jarige 
leeftijd.

g  Salesiaan Piet Pepels (1938-
2008), Raam / Kinrooi.

In memoriam: Piet Pepels
Piet heeft als kind zijn jonge 
tijd doorgebracht op Raam, 
een woonwijk van de gemeen-
te Kinrooi. In �950 ging hij 
studeren en in �958 deed hij 
zijn eerste professie te Groot 
Bijgaarden. Hij is vervolgens 
op �5 april �967 tot priester 
gewijd te Hechtel. Hij heeft 
zich steeds ingezet voor jon-
geren onder ons en verbleef 
in diverse plaatsen om bij te 
studeren en zich met jonge 
probleemkinderen bezig te 
houden. Zo verbleef hij in 
Lubumbashi, Lyon, Ruwe 
(Congo), Kigali en Kafubu 
(Rwanda), Rome, Eeklo, Genk, 
Oostende en elders.
In Oostende was hij van 2004 
tot 2008 directeur van een 
opvanginstelling voor moeilijk 
handelbare jongeren. Hij koos 
steeds voor de geringsten, de 
kleinen en de zwaksten; de 
bijzondere jeugdzorg was zijn 
geliefkoosd werkterrein.
Piet was graag onder de men-
sen en daarom is dan ook 

het idee gekomen om Piet 
als proost te vragen van onze 
schutterij. De vraag en het 
jawoord kwamen er in het jaar 
�98� en dat maakt dat Piet 
27 jaar ononderbroken onze 
proost was. In welke plaats hij 
ook in België verbleef, steeds 
was hij aanwezig wanneer de 
schutterij hem nodig had, 200 
kilometer rijden om aanwezig 
te zijn bij ons had hij er voor 
over. Voor de jaarlijkse mis 
voor de patroonheilige van de 
schutterij, de Heilige Servatius, 
feestavonden, schuttersfeesten, 
steeds was hij paraat. Zo ook 
wanneer hij werd gevraagd om 
een huwelijk in te zegenen, om 
kinderen van leden te dopen 
en bij begrafenissen.
Voor onze vereniging was de 
verslagenheid dan ook groot, 
toen we vernamen dat hij 
was overleden na een 3 jaar 
durende strijd tegen zijn onge-
neeslijke ziekte. Op 5 april 
heeft de schutterij onze over-
leden proost dan ook met de 
daarbij behorende schutterseer 
begraven te Kinrooi. Piet, we 
zullen het nog vaak herhalen: 
we gaan je missen en dat niet 
alleen als proost maar ook als 
vriend. Steeds wanneer je bij 
ons was, voelden we de zacht-
moedigheid die je uitstraalde. 
We nemen dan ook – omdat 
we moeten – met dankbaar-
heid afscheid van je en weten 
dat je de voorspreker zult zijn 
van onze schutterij bij God. In 
naam van alle schutters zeggen 
wij: rust in vrede.

 Bestuurslid Herman Janssen

Wiel Derks, 
lid van St.-Urbanus Belfeld. 
Overleden op 90-jarige leeftijd 
op 5 december 2008.

Een echte schuttersbroeder en 
markant Belfeldenaar is niet 
meer.

De schutterij was voor Wiel 
zijn lust en leven. Meer dan 
zeventig jaar heeft hij zich 
voor zijn schutterij ingezet. 
Wiel heeft gedurende zijn lid-
maatschap van de schutterij 
grote veranderingen meege-
maakt. Niet alleen binnen het 
schutterswezen maar ook bij 
zijn eigen Belfeldse schutterij. 
Te denken valt aan de nieuw-
bouw en het schieten op de 
helderzicht kogelvangers. 
Met de beperkte middelen, 
die in de aanvang van zijn 
lidmaatschap voorhanden 
waren, heeft hij hard meege-
werkt aan de wederopbouw 
van onze broederschap na de 
oorlog. Wiel streefde altijd 
naar vernieuwing en vooruit-
gang, om de schietresultaten 
verder te verbeteren. Jaren 
was hij dan ook lid van onze 
schietcommissie en maakte 
meermaals deel uit van ons 
OLS-zestal. Hij was com-
mandant en in �96� werd 
Wiel schutterskoning. In de 
jaren zestig en zeventig was hij 
actief bestuurslid en betrok-
ken bij de verwerving van 
ons huidige schietterrein aan 
de Bolenbergweg. Met hem 
hebben wij vele gebouwen en 
panden afgebroken. De mate-
rialen die daarbij vrijkwamen, 
gebruikten we voor de bouw 
van ons verenigingslokaal 
Urbanushoaf. Hier was Wiel 
bijzonder trots op. Genoten 
heeft hij ook van de viering 
van het 350-jarig bestaan in 
200�. Zijn verhalen uit het 

verleden van de Belfeldse 
schutterij vormden mede de 
basis voor het jubileumboek 
‘Bomen, bölkes, broederschap’. 
Bij alle jubileumactiviteiten 
was hij van de partij, van de 
middag met de ouderen, tot 
het optreden van Rowwen 
Heze voor de jeugd. 
Over jeugd gesproken, genie-
ten kon Wiel van de aanwas 
van de vele jeugdige leden van 
de schutterij. Met hen besprak 
hij verhalen uit zijn schutters-
verleden. Helaas heeft hij hun 
vendelprestaties niet gezien. 
De ontwikkelingen binnen het 
schutterswezen werden door 
hem op de voet gevolgd. Het 
voortbestaan van schutterijen 
wordt door verdergaande 
milieuwetgeving bemoeilijkt. 
Dit baarde Wiel zorgen voor 
de toekomst van onze vereni-
ging. Tijdens jaarvergaderin-
gen sprak hij hier herhaaldelijk 
over, er moest meer, om in zijn 
termijn te spreken, ‘propagan-
da’ voor de schutterij komen. 
Trots was hij op de behaalde 
vierde plaats dit jaar tijdens 
het OLS, een feest waarvan hij 
de afkaveling enkele jaren gele-
den nog per fiets bezocht. Als 
een van de weinigen kon hij je, 
zonder naar de schietboom te 
kijken, op basis van het geluid 
vertellen of het bolletje werd 
geraakt of gemist. 
Naast schutter was Wiel ook 
een van de vaste kaarters bin-
nen onze vereniging. Ondanks 
zijn hoge leeftijd was hij bij 
alle activiteiten tot in de late 
uurtjes present. En bij het 
horen van zijn lievelingsmu-
ziek ‘Hohen Tanne’ werd er 
gedanst. Tijdens vogelschieten 
2008 werd Wiel gehuldigd 
vanwege zijn zeventigjarig 
lidmaatschap. Omdat hij voor 
zijn vele verdiensten al alle 
OLS-onderscheidingen had 
ontvangen, werd zijn eigen 
bank op de schutterswei 
onthuld. De bank, voorzien 
van zijn inscriptie, blijft ons 
herinneren aan een markante 

g  Wiel Derks (1918-2008), 
Belfeld.
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persoonlijkheid, die zeven 
decennia lid was van onze ver-
eniging.

Wiel, bedankt voor alles en rust 
in vrede.
 
Jos Kessels, 
lid van St.-Georgius & St.-
Sebastianus Beesel. Overleden 
op 59-jarige leeftijd op 6 
december 2008.

In memoriam: Jos Kessels
Op zondag 7 december jl. ont-
vingen wij het droevige bericht 
dat ons een waardig schutters-
lid, Jos Kessels, is ontvallen. 
Hij was ruim 23 jaar lid en 
droeg samen met zijn zonen 
de schutterij een warm hart 
toe. Je kon altijd een beroep 
op Jos doen, altijd stond hij 
klaar. Hij vertegenwoordigde 
de schutterij op vele verga-
deringen van OLS en MLSB, 
waarvan hij nadien verslag 
deed. Bij deelname aan schut-
tersfeesten zorgde Jos telkens 
voor het vervoer van de buks 
en toebehoren en zag erop toe 
dat alle benodigdheden voor 
de optocht in de materialen-
wagen zaten, die door hem 
op de plaats van bestemming 
werd gebracht.
Jos was ook een goede schut-
ter die vele prijzen mee naar 
Beesel wist te halen. Hij 
behoorde vele jaren tot de 
selectie van schutters, die op 
het OLS meeschoten. In �995 
hoorde Jos tot de schutters 
die in Voerendaal de 5e prijs 
wisten te behalen en een jaar 
later de ��e plaats op het 
OLS in Bocholt. Jos was ook 

buksmeester en wist je als 
schutter onder de buks echt 
op je gemak te stellen. Hij 
behoorde jaren tot de ‘opstel-
commissie’ voor de schietwed-
strijden.
Onze bordjesdrager loopt trots 
voorop met het naambord, 
dat door Jos z’n hand werd 
vervaardigd, zodat iedereen 
kan zien wanneer de Beeselse 
schutterij in aantocht is. 
Onlangs heeft Jos deelgeno-
men aan de cursus buksmees-
ter, om zich nog meer te 
bekwamen. Op �5 november 
jl. kreeg hij uit handen van de 
OLS-president het certificaat 
met onderscheiding als bewijs 
van praktische bekwaamheid 
als buksmeester en voor de 
met goed gevolg afgelegde cur-
sus. Hij was er trots op, dat hij 
dit had behaald. Helaas heeft 
hij hier niet lang van kunnen 
genieten.
Wij als jouw schuttersvrien-
den zijn jou veel dank ver-
schuldigd, voor alles wat je 
altijd hebt betekend voor de 
vereniging, wat je deed als lid, 
bestuurslid, buksmeester en 
in en rondom het gebouw. Jos 
Kessels, wij zullen jou mis-
sen in ons midden en onze 
gedachten gaan speciaal uit 
naar Hennie, de kinderen en 
kleinkinderen en de verdere 
familie, die je achterlaat. Als 
schutterij wensen we hen heel 
veel sterkte toe in de komende, 
moeilijke tijd. 

  Schutterij/Broederschap ‘St.-
Georgius & St.-Sebastianus’ 
uit Beesel

 
Graad Peters, 
bekend onder de bijnaam 
‘Pleune Graad’. Erebestuurslid 
van de kantonnale schutters-
bond Eendracht Maakt Macht, 
waar hij namens St.-Barbara 
Tungelroy van �976 tot �985 
als vice-voorzitter deel van uit-
maakte. Onderscheiden met de 
eremedaille Oranje Nassau in 
goud. Overleden op 89-jarige 
leeftijd in december 2008.
 

Harie Thissen, 
oud-jurylid en museumvoor-
vechter. Overleden op 88-jarige 
leeftijd op �4 december 2008.

In memoriam: Harie Thissen
Harie was de oudste zoon in 
een gezin van acht kinderen 
uit een echte Belfeldse schut-
tersfamilie. Samen met vier 
broers vormde hij de harde 
kern van de schuttersdrum-
band, die menige prijs wist te 
bemachtigen en waarvan hun 
moeder in de jaren zestig nog 
beschermvrouwe werd. Gezien 
zijn diverse achtergrond, zowel 
muzikaal als militair – in �940 
verdedigde hij het vaderland 
– was hij bij uitstek geschikt 
als jurylid, een functie die 
hem op het lijf was geschre-
ven. Zo was hij veertig jaar 
jurylid op het OLS, waarna hij 
benoemd werd tot erejurylid. 
Daarnaast heeft hij in vele 
bonden gejureerd, ’t langst bij 
de MLSB, waarvan hij even-
eens erejurylid werd. De eerste 
jurycursus werd in �988 te 
Haelen mede door hem gege-
ven. Harie was medeoprichter 
en tevens juryvoorzitter van 
het LDS, waarvan hij evenzo 
erelid werd. Harie was circa 
�975-’76 medeoprichter van 
de Normencommissie, eerst 
als secretaris en later als voor-
zitter. De commando’s voor 
de Belgische spiesenexercitie 
werden door hem uit oud 
Nederlands in hedendaagse 
taal omgezet.
In �986 werd hij van schut-
broeder bevorderd tot officier 
in de Orde van de Rode Leeuw. 

Voorts waren hem de volgende 
onderscheidingen toegekend: 
Koninklijke onderscheiding in 
goud, gouden OLS-medaille, 
EGS-eremedaille in goud, 
zilveren legpenning SAS, leg-
penning voor vrijwilligers van 
de gemeente Tegelen, zilveren 
Anthoniusspeld van schutterij 
St.-Anthonius Tegelen. Tevens 
werd een stichting van de drie 
Tegelse schutterijen naar hem 
de ‘Harrie Thissen Stichting’ 
genoemd.
Harie was deskundig op alle 
gebied, waardoor hij op vele 
vragen wel een passend ant-
woord wist te geven. Mede 
daarom werd hij dikwijls om 
raad gevraagd. Een onenig-
heid in de vereniging werd 
door hem naar ieders tevre-
denheid opgelost. Door zijn 
sociale instelling en zijn altijd 
opgewekte humeur was hij een 
geliefd persoon. Harie hield 
dan ook van zijn schutters. Hij 
is nog lang meegegaan naar 
de schuttersfeesten en toen 
dat niet meer zo best ging, 
werd hij er zelfs in rolstoel 
naartoe meegenomen. Hier 
zorgden Jan en Ria Willems 
voor, die zich vele jaren om 
hem bekommerden. Zo kwam 
hij nog op de OLS-receptie in 
Neer, waar hij tussen de schut-
ters met volle teugen genoten 
heeft.
Harie was een groot voor-
stander van het Limburgs 
Schutterij Museum. In �972 
was hij medeoprichter van 
het museum, dat eerst in 
Hoensbroek en later in 
Stramproy gevestigd was. Toen 
het daar weg moest, was het 
Harie die tegen de stroom in 
durfde te roeien en zich sterk 
maakte voor een zelfstandig 
schutterijmuseum. Hij wist de 
Garde Tegeliers voor zijn plan-
nen te winnen, die het schutte-
rijmuseum een definitieve plek 
in Steyl wisten te geven. Samen 
met zijn trouwe beheersgroep, 
waarvan hij voorzitter was, is 
hiervoor veel werk verricht. 
Het was dan ook een vreselijke 
klap voor hem toen hij zijn 

g  Jos Kessels, Beesel.

g  Harie Thissen (1920-2008), 
Tegelen.
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werk letterlijk in vlammen 
zag opgaan. Het museum zal 
er weer komen. Jammer dat 
Harie dat niet meer mee mag 
maken.
Tijdens de crematieplechtig-
heid, die qua ingetogen opzet 
onvoldoende recht deed aan 
zijn vele verdiensten, bewezen 
velen uit de schutterswereld 
hem de laatste eer. Als groet 
aan Harie Thissen, die veel van 
zijn talenten in dienst van de 
schutterswereld stelde en aan 
een Tegels museumpionier, 
die in ditzelfde jaar nog de 
verwoestende brand in ‘zijn’ 
museum moest aanschouwen.

  Beheersgroep Limburgs 
Schutterij Museum

 
Martin Houben, 
erelid en oud-keizer van 
St.-Gregorius de Grote 
Visserweert-Illikhoven. 
Overleden op 2� december 
2008. Afscheid met schutters-
eer.

In memoriam: Martin 
Houben
Op 2� december bereikte ons 
het droevige bericht van het 
overlijden van ons erelid en 
oud-keizer Martin Houben. 
Hij heeft diverse onderschei-
dingen ontvangen. Zo was hij 
drager van de EGS-medaille, 
van de eremedaille in goud 
met kroontje van de OLS-
Federatie en was hem de Orde 
van de Rode Leeuw toegekend. 
Martin was 5� jaar actief lid 
van onze schutterij. Hij is 
8� jaar geworden. Wij, alle 

afgevaardigden, belangstellen-
den en oud-strijders hebben 
afscheid van hem genomen op 
27 december 2008 tijdens een 
Heilige Mis met schutterseer in 
de kerk te Buchten.
Martin was een echte vereni-
gingsman, in de schutterij en 
de carnavalsvereniging. 58 Jaar 
geleden kwam hij met zijn 
vrouw Els vanuit Nieuwstadt 
in het gehucht Visserweert 
wonen. Vele jaren is hij 
buksmeester en zestalschut-
ter geweest. Het was zijn lust 
en zijn leven om altijd zijn 
volle bijdrage te leveren aan 
de prestaties. Om te worden 
opgenomen in de Orde van de 
Rode Leeuw was voor hem de 
grootste eer in zijn schutters-
leden. Martin Houben is vier 
keer koning geweest, in �987, 
�989, �990 en �99�. Hij nam 
het keizerschap over van zijn 
zoon John, die het presteerde 
op jeugdige leeftijd (achttien 
jaar) keizer te worden. Wij 
wensen de familie veel sterkte 
toe bij het overlijden van 
Martin Houben.

  Beschermvrouwe Jose 
Claessens-Helgers, bestuur 
en leden van schutterij 
St.-Gregorius Visserweert-
Illikhoven

 
Math Janssen,
muziekjurylid MLSB, over-
leden op 47-jarige leeftijd op 
22 december 2008. ‘Als het 
leven zo mooi was als muziek, 
waren de noten gemakkelijk te 
spelen’.

 
Mathieu van de Voort, 
lid van het St.-Jorisgilde 
Stratum, Eindhoven, officier 
in de Orde van de Rode Leeuw 

van Limburg, overleden op 27 
december 2008.
 
Jan P. Smits, 
generaal en erevoorzitter van 
St.-Joseph Sweikhuizen, over-
leden op 70-jarige leeftijd op 2 
januari 2009.

In memoriam: Jan Smits
Op 2 januari jl. kregen wij het 
droeve bericht dat onze gene-
raal en erevoorzitter Jan Smits 
in de leeftijd van 70 jaar en na 
een langdurige ziekte en moe-
dig gedragen lijden van ons 
was heengegaan. Op woensdag 
7 januari werd hij met schut-
terseer begraven.
Een boom is geveld. Dit 
mogen we stellen. Jan was 
een kerel als een boom, groot 
en sterk. Maar je kunt nog 
zo groot en sterk zijn, als je 
door een ernstige ziekte wordt 
getroffen, dan word je uit-
eindelijk geveld. Maar zoals 
Jan eigenlijk al zijn hele leven 
in elkaar stak, hij vertelde 
niet veel, klaagde zeker niet, 
hij heeft zijn lijden moedig 
gedragen. Jan was een geslo-
ten iemand. Niet iemand van 
veel woorden en het liefst op 
de achtergrond, staande met 
een sigaret in de hoek van zijn 
mond. Je moest hem, bij wijze 
van spreken, de woorden uit 
zijn mond halen. Alleen als hij 
over zijn hobby’s, de duiven 
en de schutterij, kon vertellen 
dan was hij in zijn nopjes en 
dat kon soms heel lang duren. 
En als er een domme opmer-
king over de duivensport werd 

gemaakt, dan gaf Jan steevast 
als antwoord: ‘hawt geer de 
moel want dao hob geer gein 
versjtand van’. De duivensport 
daar hield hij van. Maar boven 
alles was dat ‘zijn’ schutterij. 
Dit was de hobby waar hij 
veel tijd en energie in stopte. 
Hij was dan ook 52 jaar lid, 
waarvan circa 35 jaar voorzit-
ter en vanaf �964 generaal. Hij 
was trots op zijn functie als 
generaal. Meer dan �00 prijzen 
heeft hij behaald op OLS-, 
Federatie- en bondsfeesten. 
Maar nog trotser was hij wan-
neer zijn schutterij prijzen 
won. Voor de vele verdiensten 
voor het schutterswezen in zijn 
algemeenheid en de verdien-
sten voor schutterij St.-Joseph 
Sweikhuizen heeft Jan vele 
onderscheidingen mogen ont-
vangen, waaronder:
-  Lid in de orde van oranje- 

Nassau in zilver
-  Schutbroeder van de Edele 

Eed-Broederschap van de 
Soevereine Orde van de Rode  
Leeuw van Limburg en de 
Heilige Sebastianus.

-  OLS-medaille in goud met 
kroon

Moge Jan rust vinden bij 
zijn Lilly. Jan was trots op 
zijn schutterij St.-Joseph 
Sweikhuizen, die op haar beurt 
trots was op haar generaal. 
Jan, bedankt voor alles en rust 
zacht.

  Namens bestuur en leden van 
St.-Joseph Sweikhuizen 
Daan Scheeren, secretaris

 
Peter Mathijs Hubertus 
(Thieu) Verstappen, 
lid van ‘Bussen Schutten’ 
Broederschap van St.-Martinus 
Neer, waarbij hij veertig jaar 
was aangesloten. Geboren 
25 juli �9�8. Overleden op 
90-jarige leeftijd op 4 januari 
2009. 
 
Bair Bremmers, 
lid van St.-Michaël Ool-
Herten. Overleden op 74-jarige 
leeftijd op �9 januari 2009.
 

g  Martin Houben (1927-2008), 
Visserweert-Illikhoven. 
Foto: bidprentje

g  Math Janssen (1961-2008).

g  Jan Smits, Sweykhuizen. 
Foto: Fred Vliegen       
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Peter (Peerke) 
Hendrikx,
lid van St.-Urbanus Maasniel, 
overleden op 22 januari 2009.

In memoriam: Peter (Peerke) 
Hendrikx
Op 22 januari j.l. is er een 
einde gekomen aan de voor 
Peter, letterlijk, lange lijdens-
weg. Reeds vele jaren kampte 
hij met een ziekte, waartegen 
hij uiteindelijk toch het onder-
spit heeft moeten delven. Peter 
zou in 2009 vijftig jaar lid van 
de OLS-federatie zijn geweest, 
elf jaar bij de schutterij 
Wilskracht uit Maalbroek en 
nadat deze vereniging in ruste 
ging, was hij 39 jaar lang een 
trouw, hardwerkend lid van 
onze schutterij St.-Urbanus 
Maasniel.
In de jaren zeventig was Peter 
vaandeldrager. Een functie die 
hij ondanks zijn tenger figuur 
vele jaren vervulde. Ook was 
hij onze vaste optekenaar bij 
schuttersfeesten en andere 
schietwedstrijden. Vijf maal 
stond Peter in het zestal dat 
St.-Urbanus vertegenwoordig-
de op het OLS, wat resulteerde 
in een 3e plaats in �98� en een 
8e plaats in �983. Toen in �984 
het OLS in Maasmechelen 
gehouden werd – en in die 
tijd nog geen sprake was van 
mobiele telefoons – ging Peter 
een weddenschap aan met het 
toenmalige zestal: als zij �8 
punten zouden schieten, zou 
hij per fiets na het korpsschie-
ten naar Maasniel terugfietsen 
om daar het vreugdevolle 
nieuws al te vertellen. En zo 
geschiedde! In al die jaren van 
zijn lidmaatschap is het Peter 

nooit gelukt om koning te 
worden. Hij moest zich diverse 
malen tevreden stellen met een 
2e plaats. Bijzonder trots was 
hij toen het damesdrietal, waar 
juist zijn vrouw en dochter 
deel van uit maakten, in �993 
het LDS wonnen!
Toen zijn ziekte zich begon 
te openbaren heeft Peter zijn 
activiteiten bij de schutterij 
moeten bijstellen. Het eerste 
wat hij noodgedwongen inle-
verde, was zijn uniform. Door 
de kortademigheid kon hij 
niet meer deelnemen aan de 
optochten. Zo lang hij kon, 
heeft hij nog met de ‘woens-
dagploeg’ allerlei karweitjes 
en onderhoud gedaan op ons 
schietterrein. Ook was hij een 
vaste kracht in de kogelgiet-
ploeg. Toen ook dit niet meer 
ging, beperkte hij zijn activitei-
ten voor onze schutterij tot het 
bezoeken van de kienavonden. 
Toen zijn gezondheid zelfs 
dat niet meer toeliet, moesten 
we hem toch nog altijd op de 
hoogte houden van het aantal 
bezoekers! Dat alleen al toonde 
de betrokkenheid van Peter bij 
onze schutterij! Dankbaar voor 
alle jaren, die Peter in onze 
schutterij investeerde, hebben 
we hem op 26 januari mogen 
begeleiden naar zijn laatste 
rustplaats.
Namens bestuur, leden, 
beschermheer en erecomité 
van St.-Urbanus zeggen wij 
nogmaals dank voor vele jaren 
lidmaatschap en vriendschap 
en wensen vrouw en kinderen 
sterkte met het dragen van dit 
verlies.
 
Pierre Leurs, 
lid en oud-commandant van 
St.-Maternus Wijlre, oud-
bondsbestuurslid RKZLSB. 
Het gedachtenisprentje meldt: 
‘Je was een verenigingsmens 
en de schutterij was een heel 
groot deel van je leven. In 2000 
kreeg je een herseninfarct en 
dat veranderde het leven van 
jou en mam. Mam verzorgde 
jou thuis en met wat therapie 
kwam je er beetje bij beetje 

weer iets bovenop. Maar er 
waren ook dingen die je erna 
niet meer kon en een van die 
dingen was de schutterij, waar 
jij al meer dan 50 jaar lid van 
was. Je kon niet meer deel-
nemen aan de optochten en 
andere activiteiten en dat is je 
niet in de koude kleren gaan 
zitten. De schutterij was jou 
alles en dat viel ook nog eens 
weg.’ Pierre Leurs overleed 
op 4 februari 2009, waarna 
uitvaart met schutterseer op 9 
februari.

g  Peter Hendrikx, Maasniel.

g  Pierre Leurs (1941-2009), 
Wijlre.  
Foto: gedachtenisprentje

Overleden leden  
St.-Paulus Roggel
ROGGEL – In het laatste jaar 
hebben de leden van schut-
terij St.-Paulus Roggel afscheid 
moeten nemen van maar liefst 
drie leden, die alle drie hun 
strijd tegen een slopende ziekte 
uiteindelijk hebben moeten 
opgeven. Hieronder een kort 
in memoriam:

  Thieu Timmermans

Luciënne Verstappen-
Goeden
Geboren op 4 augustus �96�. 
Op ��-jarige leeftijd lid gewor-
den van de schutterij, in navol-
ging van vader Piet en moeder 
Jeanne. Voor de schutterij 
was zij van grote betekenis als 
uitbaatster, samen met haar 
man Mart, van ons thuishonk 
Café Zaal Dennen-oord. Op 
�� april 2008 overleed zij op 

de veel 
te jonge 
leeftijd 
van 46 
jaar. 

Sjra Korsten
Geboren te Roggel op 3 okto-
ber �94�. Vanaf �957 lid van 
de schutterij, waarmee hij 
ruim 50 levensjaren door-

bracht: ruim 35 jaar lid van de 
drumband, maar liefst 5 keer 
koning, �0 jaar bestuurslid, 
vele jaren lid van de zestal-
commissie en het drumband-
bestuur. En ondertussen had 
hij ook al vroeg zoon Don 
besmet met het schuttersvirus. 
De laatste jaren vocht Sjra 
dapper tegen zijn ziekte. Op 4 
december 2008 heeft Sjra ech-

ter op 
67-jarige 
leeftijd 
dat 
gevecht 
op 
moeten 
geven.  

Lei Peeters
Geboren te Roggel op � mei 
�939. Lid vanaf �974. Lei was 
vooral ondersteunend lid en 
vooral iemand waarop gere-
kend kon worden bij aller-
hande werkzaamheden. Op 
3 januari 2009 is Lei te Roer-
mond gestorven in de leeftijd 

van 69 
jaar. 

g  Luciënne Verstappen-Goeden.

g  Lei Peeters.

g Sjra Korsten.
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InhoudsopgaveZilversmid veroordeeld

In het volgende nummer:
- heropleving van de schutterij St.-Hubertusgilde Gulpen
- herstart van de Amsterdamse schutterij

ROERMOND – Zilversmid 
Jan van B. is wegens het aan-
brengen van valse keurmerken 
op OLS-zilver veroordeeld tot 
een boete van € �.500. Hoewel 
het vermoeden is dat de hele 
OLS-partijen van Wessem en 
Stramproy niet van de juiste 
keuren voorzien zijn, betrof de 
veroordeling slechts een paar 
gewonnen OLS-schildjes. Bij 
deze schildjes is er niet gesjoe-
meld met het zilvergehalte. 
Op grond van de vermeende 
malversaties is door de offi-
ciële keurinstantie Waarborg 

Holland en een gedupeerde 
prijswinnaar aangifte gedaan. 
De politierechter, die van oor-
deel was dat Van B. zichzelf 
met deze zaak niet heeft willen 
verrijken, achtte conform de 
gestelde eis een geldboete de 
gepaste straf. Tegen de veroor-
deelde, die inmiddels het ZLF 
te Sint-Joost van prijzenzilver 
voorzag, loopt nog een onder-
zoek wegens het vermeende 
aanbrengen van pseudokeuren 
op koningszilver.

  Luc Wolters








