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Bij de voorpagina: 
-  De OLS-Federatie kreeg Europese waardering met de toe-

kenning van de ‘European Citizen’s Award’. OLS-president 
Jos Michels mocht deze uit handen van Europarlementariër 
Ria Oomen in ontvangst nemen. Rechts Tweede Kamerlid 
Ger Koopmans. Links EMM-voorzitter Theo Looymans.

Foto: Fred Vliegen

-  De logo’s van OLS en ZLF kondigen de grote schuttersfees-
ten aan.

-  Tevens vindt dit jaar het zevenjaarlijkse draaksteken in 
Beesel plaats, dat uit de schutterij is ontstaan en in een arti-
kel in dit blad beschreven is.

‘Als je iets doet, doe het dan goed’, zei mijn vader zaliger en hij voegde daaraan toe: ‘en als je dan 
succes boekt, geniet ervan.’ Dat succes hebben de schutters van St.-Sebastianus in Neer geboekt 
toen hun laatste bölke bleef staan. Sindsdien zijn ze druk in de weer om een puik OLS te organise-
ren. Een hele uitdaging. Maar als de pr-campagne en het voorbereidende programma maatgevend 
is, zullen ze op 5 juli absoluut in de roos schieten.
Met Wim Pijpers en Luc Wolters ben ikzelf in opdracht van het bestuur van de Stichting Limburgs 
Schutterstijdschrift ruim anderhalf jaar geleden de uitdaging aangegaan om zowel het tijdschrift 
iets breder en gevarieerder van opzet te maken, alsook het redactieteam verder te versterken. Op 
beide fronten mag ik andermaal successen melden. 
Het team is uitgebreid met Björn Ulenaers, de even jonge als enthousiaste voorzitter van schutterij 
St.-Sebastiaan uit As. Hij zal samen met Jacky Verheijen uit Maasmechelen de Belgische tak van 
onze schuttersfamilie verslaan. Tevens is gebleken dat door een reeks van misverstanden bij ons ten 
onrechte de indruk was ontstaan dat Twan Cratsborn, secretaris van de bond Berg en Dal, zijn cor-
respondentschap niet wilde voortzetten. Twan zal met veel plezier als verbindende schakel tussen 
de schutterijen in zijn bond en de redactie blijven fungeren. 
Ook voor wat de aanlevering van kopij betreft, mogen we ons succes vieren. Met dank aan Luc ligt 
er weer een tjokvolle editie voor u met daarin voor elk wat wils. Dit succes levert echter een bijzon-
dere uitdaging op. Mede omwille van de zeer positieve reacties, willen we het blad voortaan in full 
colour uitbrengen. Dat kost echter een lieve duit extra. Omdat we nog steeds een heel laag abon-
nementsgeld vragen en het in deze crisistijden nog moeilijker is om vaste adverteerders te vinden, 
is dat een aanslag op de kas. Vandaar dat we ons grote moeite hebben moeten getroosten om de 
omvang tot 48 pagina’s beperkt te houden. Anders zouden niet alleen de opmaak- en drukkosten 
stijgen, maar ook de verzendkosten. Bij elkaar eveneens een flinke slok op een borrel. Zodoende 
hebben we een aantal artikelen tot de volgende uitgave moeten bewaren. We zijn drukdoende om 
structurele oplossingen te vinden, zowel in het verkrijgen van meer fondsen alsook in het pasklaar 
maken van ingezonden artikelen. Vandaar dat ik u voor de volgende edities ook een uitdaging wil 
meegeven: beperk de kopij liefst tot maximaal één kantje A4 tekst. Maar blijf vooral schrijven en 
inzenden. Want we zullen er hoe dan ook een mouw aan passen.

Veel leesplezier toegewenst.

  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.: 06-23932�32 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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Nieuwe website OLS-federatie 
 

VENRAY – De OLS-federatie beschikt binnenkort over 
een nieuwe website. Er was een aantal redenen om over 
te gaan op een nieuw ontwerp en dito werkwijze. Ook 
worden nieuwe redacteuren opgeroepen.

Een website voor het 
OLS
Een van de vele goede zaken 
die onder wijlen Frans Wolters 
zijn bewerkstelligd, is een 
website van de OLS-federatie. 
Aanvankelijk waren er nog 
veel schutters, die het 
nut van een website 
niet inzagen, maar dit 
standpunt is inmid-
dels achterhaald. 
Geen enkele zichzelf 
respecterende organi-
satie kan nog zonder 
internet en dat geldt 
dus ook voor de 
OLS-federatie. Met 
behulp van sponsoren 
werd ervoor gezorgd 
dat de federatie een 
eigen website kreeg, 
die door de firma 
Webland uit Venlo 
werd samengesteld. 
Ten behoeve van 
de webmaster werd 
een softwarepakket 
samengesteld voor 
het beheer van de 
website. In de loop 
der jaren bleek echter 
dat deze werking toch 
niet ideaal was. De 
schermresolutie kon 
niet aangepast wor-
den en dit hield in dat 
veel gebruikers (met 
een nieuwe monitor) 
een verkleinde site 
te zien kregen. Nog 
belangrijker was het 
feit dat het beheer 
niet geheel in eigen 
handen was. Bepaalde pagina’s 
konden alleen maar aangepast 
worden door de leverancier 
van het softwarepakket.

De nieuwe site
Eind vorig jaar bood zich een 
nieuwe mogelijkheid voor om 
te gaan werken aan een nieuwe 
website. Deze moet dynami-
scher en gebruiksvriendelijker 
worden. De bezoeker moet 

een hele pagina kunnen zien 
en niet een gedeelte van de 
site. De onderneming ‘Sterke 
Zet Interactieve Media’ uit 
Panningen heeft deze website 

in overleg met het dagelijks 
bestuur van de OLS-federatie 
en de webmaster, Venraynaar 
Bernie van Lierop, samenge-
steld. ‘Deze nieuwe website 
biedt veel meer mogelijkheden, 
zoals het vergroten van foto’s, 
het plaatsen van meer pagina’s, 
één lettertype dat gehanteerd 
wordt door de gehele website’, 
aldus de webmaster. Bovendien 

zal de website uitgerust wor-
den met een nieuwsmodule, 
waardoor automatisch het 
nieuws bovenaan komt te 
staan. Bezoekers kunnen zich 

aanmelden voor de digitale 
nieuwsbrief, die wordt ver-
stuurd als een aantal nieuwe 
actuele items is toegevoegd. 
In het vervolgtraject zal nage-
dacht worden over het realise-
ren van een forum, waarin de 
bezoekers terecht kunnen voor 
hun of haar vragen over het 
schutters- en gildewezen.
 

Aanvulling 
websiteredactie
Bij de aanvang van 
de eerste website is er 
een websiteredactie 
samengesteld, echter 
door persoonlijke 
omstandigheden is 
deze redactie uitge-
dund tot één persoon, 
te weten Bernie van 
Lierop (tevens web-
master). Om van deze 
website een nieuw 
succes te maken, is 
het noodzakelijk dat 
er vanuit de schut-
terijen, bonden of 
federatie regelmatig 
nieuwsfeiten wor-
den aangeleverd. Bij 
voorkeur wil men 
wederom komen tot 
een websiteredactie. 
Mocht u interesse 
hebben om deel uit 
te maken van de 
websiteredactie, 
maak dit dan kenbaar 
bij de webmaster 
(Bvanlierop@home.
nl). Via dit mailadres 
kunt u trouwens ook 
redactionele artikelen, 
agenda-aankondigin-
gen en foto’s aanle-
veren. Voor de foto’s 

geldt dat deze in JPG-formaat 
moeten worden aangeleverd 
(let hierbij wel op een goede 
resolutie).



Ria Oomen reikt ‘European Citizen’s Award’ 
uit aan OLS-federatie
Eerste toekenning in Nederland en België
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BRUSSEL/WEERT - Op een zonovergoten zondag-
middag tijdens het Grenslandschuttersfeest in 
Altweerterheide mocht president van de OLS-federatie 
Jos Michels de ‘European Citizen’s Award’ ontvangen uit 
handen van Limburgs Europarlementariër en voorzitter 
van de SAS Ria Oomen.
 

European Citizen’s 
Award
De prijs is een initiatief van 
het Europees Parlement om 
individuele of gezamenlijke 
activiteiten te belonen die 
getuigen van een uitzonder-
lijke inzet, waarbij gastvrijheid 
en solidariteit op de voorgrond 
staan, en die de versterking 
van de Europese gemeen-
schapszin en integratie bevor-
deren. Elk lid van het Europees 
Parlement mag jaarlijks een 
nominatie indienen, waaruit 
een klein aantal prijswinnaars 
geselecteerd wordt. Het is de 
eerste keer dat deze prijs aan 
een organisatie uit Nederland 
of België wordt toegekend! 
Ria Oomen hoefde echter niet 
lang na te denken over haar 
nominatie.
 
Grensoverschrijdend 
OLS
Ria Oomen: ‘Al sinds de eer-
ste editie in �876 is het OLS 
een fantastisch voorbeeld 
van grensoverschrijdende 
Europese samenwerking. Voor 
mij is het schutterswezen een 
belangrijk stuk Europese cul-
tuur. De OLS federatie doet 
veel en uitstekend werk om 
deze schutterscul-
tuur te beschermen, 
en biedt ze tevens een 
toekomst. Waarden 
die juist in deze tijd zo 
belangrijk zijn, zoals 
gastvrijheid, tolerantie 

en solidariteit zijn waarden 
die elke schutterij hoog in het 
vaandel heeft staan. Hierdoor, 
in combinatie met het grens-
overschrijdend karakter van 
het OLS, levert het schutters-
wezen in Nederland en België 
een bijzondere bijdrage aan 
de integratie en de versterking 
van de gemeenschapszin. Niet 
alleen door het werk van het 
federatiebestuur, maar vooral 
ook door het vele werk van 
alle mannen en vrouwen die 
ieder weekend in de weer zijn 

om dit stuk cultureel erfgoed 
in ere te houden. Het is dan 
ook meer dan terecht dat 
de OLS federatie als eerste 
in Nederland en België deze 
mooie prijs, een opsteker voor 
alle schutters in België en 
Nederland, in ontvangst mag 
nemen.’
 
Erkenning Europees 
Parlement 
Jos Michels was zeer trots 
op de zojuist ontvangen 
European Citizen’s Award: 
‘Schuttersvrienden uit 
Nederland en België lopen al 
jaren voorop waar het gaat 
om succesvolle grensover-
schrijdende samenwerking 
in Europa. Het is ontzettend 
mooi dat dit ook vanuit het 
Europees Parlement zeer 
gewaardeerd wordt. Zeker 
met het oog op het Europese 

Schutterstreffen, dat binnen-
kort hier op een steenworp 
afstand plaats zal vinden.’ 
Ook Tweede Kamerlid Ger 
Koopmans, die Ria Oomen 
vergezelde bij de uitreiking, 
sprak zijn waardering en 
felicitaties uit voor de prijs-
winnaar: ‘De federatie, maar 
eigenlijk gewoon alle schutters 
in Limburg, hebben dit ver-
diend. Ik hoop dat deze unieke 
prijs een mooi plekje krijgt in 
de prijzenkast van de OLS-
Federatie.’
Ria Oomen nomineerde de 
OLS federatie al in december 
2008. Op dit moment liggen 
de parlementaire werkzaam-
heden stil in verband met de 
campagne voor de Europese 
Verkiezingen van 4 juni 2009, 
waarbij ze hoopt met de steun 
en het vertrouwen van de 
Limburgse kiezer opnieuw te 
worden herkozen.

g  Europarlementariër Ria 
Oomen nomineerde het OLS.

  

g  Eerste Award in Nederland en 
België.

   

g  De OLS-Federatie toonde zich verheugd met de Europese erkenning.
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Zondag 5 juli is de grote dag

OLS Neer in de startblokken
 

NEER - Nog even en dan is het zover; het OLS op zondag 
5 juli. Neer is bijna klaar om alle gasten te ontvangen. 
Hier en daar moeten nog wat puntjes op de i worden 
gezet, maar het gros van het werk is gedaan. Het 
feestterrein, de optochtroute, de parkeerplaatsen, het 
eten en drinken. Aan alles is gedacht om er een puik en 
gezellig feest van te maken. Ruim honderd vrijwilligers 
in tien verschillende werkgroepen hebben zich daarvoor 
uit de naad gewerkt. Die inspanning heeft de spirit in 
Neer versterkt. Ruim 1.500 vrijwilligers uit Neer en de 
dorpen daaromheen staan tijdens het OLS klaar om alle 
gasten te ontvangen en om het evenement vlekkeloos 
te laten verlopen. Iedereen wil straks immers ‘Gaer nao 
Naer’!
 

Afrika maakt kennis 
met OLS 
Door Ine Verhaeg, secretaris 
van de OLS-Stuurgroep, is 
het OLS inmiddels ook door-
gedrongen tot het Afrikaanse 
Gambia. Ze kon het niet laten 
om de plaatselijke bevolking 
op de hoogte te stellen van ‘De 
Aoje Limburger’. Ine was daar 
op vakantie, ‘Maar ik ging ook 
speciaal naar dit land omdat 
Petra Geujen uit Beesel, een 
kennis van mij, daar een pro-
ject heeft. Ze verzamelt spullen 
vanuit Nederland voor twee 
ziekenhuizen in het binnen-
land van Gambia. Zij is altijd 
ter plekke als de container 
vanuit Nederland aankomt. 
In dit land is een schrijnend 
gebrek aan medische voorzie-
ningen.’ Petra Geujen doet dat 
project onder de naam Kunna 
Foundation samen met Katja 
Meijs. Beiden zijn verpleeg-
kundigen bij Zorg & Welzijn 
van de Gilde opleidingen 
Venlo.
 
Ine was van plan om de OLS-
autosticker mee naar Afrika 
te nemen om op een huis te 
plakken. ‘Maar ik vergat de 
sticker. In Gambia kocht ik 
daarom een schrift en maakte 
zelf een opschrift door enkele 

pagina’s hieruit aan elkaar te 
plakken. Bij gebrek aan stiften 
maakte ik de tekst met de pen. 
Voordat ik de foto maakte, heb 
ik de leerkracht van het buurt-
schooltje duidelijk gemaakt 
waarom het ging. Anders had 
ik het ook onbeleefd gevonden 
om zo maar een foto te maken. 
Ik heb ze verteld dat het gaat 
om een groot feest waarbij 
grote saamhorigheid van het 
dorp aan de orde is. Dat von-
den de kinderen mooi.’
 
Meer weten over het Gambia-
project? Kijk op www.kunna-
foundation.nl 

g  Ine Verhaeg van de OLS-Stuurgroep Neer promoot ‘De Aoje 
Limburger’ in Gambia.                                               Foto: Ine Verhaeg

20.000 bölkes  
voor OLS in Neer
Een ‘penswerk’ was het: het 
prepareren van de harken 
(‘raeken’) voor het OLS. Maar 
liefst ��3 harken liggen er nu 
klaar. Negentig voor het OLS 
en de rest voor het sponsor-
schieten op zaterdag 27 juni. 
Zoveel harken maken, dat 
kan één persoon niet aan. 
Dat vereist een aantal hulp-
krachten. Normaliter bereidt 
Pierre Verhaegh en zijn ploeg 

de raeken voor schutterij St.-
Sebastianus voor. Nu kreeg 
hij hulp van nog eens negen 
personen; Piet Janssen, Peter 
Geenen, Sjaak Houben, Jan 
Thommassen, Leo Backus, 
Miechel Stemkens, Jo Bongers, 
Wiljon Rijs en Henk Knubben.
 
Zij hebben vier zaterdagen 
gewerkt om ‘stekskes en böl-
kes’ op de harken te zetten. 
‘Eén hark maken kost zeker 
een uur en een kwartier werk’, 

zegt Henk Knubben van de 
werkgroep Terrein & Techniek. 
‘En dan moet je ook nog flink 
doorwerken, want de harken 
moesten eerst leeggemaakt 
worden. De oude stekskes er 
af halen en de nieuwe er op 
doen.’ Elke hark is voorzien 
van �80 bölkes, keer ��3 har-
ken, maakt precies 20.340 
bölkes.

g  Sjaak Houben, Henk Knubben, 
Jan Thommassen en Pierre 
Verhaeg hebben lang gewerkt 
aan het preparen van de rae-
ken.               Foto: Emile Geelen
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Bijna eenderde Neer 
vrijwilliger bij OLS
Ruim duizend inwoners van 
Neer en vierhonderd inwo-
ners van de dorpen rondom 
Neer hebben zich al gemeld 
als vrijwilliger tijdens het 
OLS. Dit meldt Ton Hillen, 
voorzitter van de OLS-werk-
groep Personeel, die bezig is 
met het werven van vrijwil-
ligers. De teller staat dus 
inmiddels op �400. 
 
Maar er zijn nog meer hand-
jes nodig. Geschat wordt dat 
minimaal �700 vrijwilligers 
nodig zijn om het OLS goed 
te laten draaien. Reden waar-
om de werkgroep sinds begin 

maart ook is gestart met de 
werving in de omliggende 
dorpen. En ook daar bespeurt 
Hillen veel enthousiasme. 
‘We hebben al behoorlijk wat 
reacties binnen.’ 
 
De registratie is een hele 
klus. Temeer daar iedereen 
zelf kan aangeven wat zijn of 
haar voorkeur is om te doen 
tijdens het schuttersfeest. Om 
dat werk wat te vereenvoudi-
gen, worden de vrijwilligers 
via een speciaal softwarepro-
gramma genoteerd en inge-
deeld. Dit programma is ook 
gebruikt tijdens het OLS in 
Opoeteren en Nederweert. 

Het geheim van de smid
De OLS-organisatie in Neer 
heeft de meeste ‘bölkes’ voor 
het OLS laten maken door 
Tjeu Timmermans (79) uit 
Haelen. Deze timmerman 
en meubelmaker werkte 
vroeger voor timmerbedrijf 
Van Bogget in Neer. Maar de 
weduwnaar maakt ook al ruim 
twintig jaar ‘bölkes en 
stekskes’ voor vele schut-
terijen in Midden- en 
Belgisch-Limburg. Tjeu 
is een echte ‘sjöt’. Hij 
was bijna veertig jaar lid 
van schutterij St.-Agatha 
in Haelen, waarvan 
vijftien jaar buksmees-
ter. Honderdduizenden 
bölkes en even zoveel 
stekskes heeft hij in zijn 
leven al gemaakt. Zijn 
werkplaatsje achter zijn 
huis is daar helemaal 
voor ingericht. ‘Eerst 
maakte ik ze alleen 
voor St.-Agatha, later 
kwam ook Maasniel en 
tegenwoordig maak ik 
ze voor heel veel ver-
enigingen’, zegt Tjeu. 
Hij maakt ze alleen ’s 
winters: ‘’s Zomer werk 
ik in de tuin.’ Vroeger maakte 
hij de vurenhouten stekskes en 
bölkes alleen op bestelling. Nu 
heeft hij ze op voorraad. ‘Ik 

heb er nu al weer 30.000 klaar-
liggen. Ik heb altijd genoeg 
voorraad.’ Tjeu vertelt exact 
hoe hij alles maakt. Op één 
ding na dan. Hoe hij de bölkes 
zwart maakt, dat houdt hij 
voor zich. ‘Dat is het geheim 
van de smid’, zegt hij. ‘Dat ga 
ik niemand vertellen. Anders 
gaat iedereen het doen.’

g Tjeu Timmermans uit Haelen 
maakte de bijna 17.000 bölkes en 
stekskes voor het OLS in Neer in 
zijn eigen timmerwerkplaats.
Foto: Egbert Hanssen

‘Liedjesfestival mag in 
draaiboek OLS’
In Neer werd op 2� maart tij-
dens een spannend liedjesfesti-
val uit twaalf inzendingen een 
OLS-lied gekozen. De groep 
‘Laotj ós mer Gewaere’ werd 
met het lied ‘Gaer nao Naer’ 
winnaar. Als het aan juryvoor-
zitter Lei Meissen ligt, komt 
de Neerse aanpak in het draai-
boek voor het volgend OLS.
 
Het winnend lied werd voor 
circa 500 bezoekers vertolkt 
door de Neerenaren Jac Naus, 
Rob Pouls, Eugène Theelen 
en zangeres Mieke Berghs uit 
Susteren. De winnaar bleek 
pas bij het bekendmaken 
van het laatste juryrapport 
net één punt meer te heb-
ben dan de nummer twee, de 
Kroegadours. Derde werd het 
duo ‘Óm in te Liëste’. De beste 
drie en het OLS-Kinjerlied 
komen op cd. Het winnend 
zestal deed ook mee en ein-
digde als vierde.
 
De Neerenaren genoten zicht-
baar van het festival. Het was 
perfect voorbereid door Marij 
Dorssers van de OLS-werk-
groep PR & Communicatie 
en prima gepresenteerd door 
Ruud Mingers. En het was 

spannend. Tot op het laatst. 
Want de jury stond echt voor 
een lastige keuze stond en 
moest de knoop doorhakken.
 
‘Ik doe meer van dit soort 
jury’s’, zegt juryvoorzitter Lei 
Meisen uit Maastricht. ‘Maar 
dit keer was het verdomde 
lastig om een winnaar te kie-
zen. De deelnemers hadden 
zich allemaal goed ingeleefd 
in wat een OLS eigenlijk is. 
De woorden bier en feest-
tent waren tot een minimum 
beperkt. Het OLS-gevoel werd 
goed vertolkt, zoals met dat 
gevoelige liedje over opa over 
het gewonnen en toch weer 

verloren OLS in �948. De twee 
winnende liedjes waren van 

hoge kwaliteit. Qua tekst en 
qua muziek. Ze hadden allebei 
kunnen winnen.’ 
 
Als het aan hem ligt, krijgt 
het festival een vervolg. Want 
het was de eerste keer dat op 
deze manier een OLS-lied 
werd gekozen. ‘Een heel goed 
initiatief, zo’n liedjesfesti-
val’, zegt Meisen. ‘Wat mij 
betreft mag Neer dit in het 
draaiboek zetten voor het 
komend OLS. Want als dit zo 
wordt opgezet, heb je snel een 
traditie à la LVK (Limburgs 
VastelaovesLeedjes Konkoers).’
 

g Het winnend zangkwartet van het OLS-Liedjesfestival in Neer  
‘Laotj ós mer Gewaere’.                                               Foto: Emile Geelen



Limburgs Schutterstijdschrift 83 Juni 20096

Vandalisme bij 
‘stilleven’ OLS
Het eind februari onthulde 
‘stilleven’ van een schuttersta-
fereel langs de Napoleonsweg 
in Neer is in de nacht van 
4 april doelwit geweest van 
vandalen. Een bank werd 
met geweld verwijderd even-
als een van de poppen. Een 
andere pop hing half los. 
Later werd de bank aan de 

andere kant van de rijksweg 
weer terug gevonden. Volgens 
Henk ten Kate van de werk-
groep PR & Communicatie is 
de schade inmiddels weer her-
steld door timmerman Marc 
Leunissen. ‘We hadden alles 
stevig vastgezet met beugels, 
maar dat heeft niet mogen 
baten. Een vervelend akke-
fietje, want we hebben kosten 
moeten maken om het weer te 

repareren.’ Het stilleven ves-
tigt de aandacht van voorbij-
gangers op de Napoleonsweg 
op het OLS 2009. Het ver-
beeldt een typisch schutters-
tafereel; namelijk een schut-
terswei met daarin een schut-
ter aan een schietboom met 
hark, compleet voorzien van 
bolletjes. Maar ook een aan-
tal schutters zittend aan echte 
biertafels. Tevens twee grote 
borden, onder meer met de 
slagzin ‘Gaer nao Naer’.
 

Het ‘stilleven’ langs 
de Napoleonsweg 
is weer helemaal 
hersteld.   
Foto: Emile Geelen

Humberto Tan presen-
teert deel Kinjer-OLS
Televisiepresentator Humberto 
Tan (43) komt op donderdag 
25 juni met zijn gezin naar het 
Kinjer-OLS in Neer. Hij doet 
dat op verzoek van de OLS-
organisatie. Tan gaat die dag 
een deel van het programma 
presenteren. Hij heeft een bij-
zondere band met Neer. Hij 
is namelijk getrouwd met een 
echte Neerse, Ineke Geenen, 
geboren en getogen in het 
buurtschap Kinkhoven. Samen 
hebben ze inmiddels twee 
dochters – Isa en Julia – en een 
zoon Benjamin. Humberto 
en zijn vrouw zijn regelmatig 
op familiebezoek in Neer, 
vooral met de jaarlijks kermis 
en tijdens de ‘vastelaovendj’. 
Tan is met de presentatie van 
Studio Sport een bekende 
Nederlander geworden. Thans 
presenteert hij een sportpro-
gramma van RTL en heeft hij 
een eigen kledinglijn.
 
Volgens voorzitter Tjeu 
Scheepers van de werkgroep 
Kinjer-OLS hebben Humberto 
Tan en zijn vrouw Ineke en 
kinderen meteen enthousiast 
gereageerd op de uitnodiging 
om het Kinjer-OLS bij te 
wonen. ‘We komen de hele 
dag’, zo heeft Ineke inmid-
dels laten weten. Humberto is 
daarnaast bereid het middag-
programma te presenteren. Als 

gage heeft hij een kruisbessen-
schuimvlaai gevraagd en dat is 
wel te regelen.
 
Aan het Kinjer-OLS nemen 
circa duizend kinderen uit 
Belgisch- en Nederlands 
Limburg deel. Het wordt al 
voor de vijfde keer gehouden, 
net voor het grote OLS. De 
bedoeling is om de school-
jeugd door deelname aan het 
Kinjer-OLS enthousiast te 
maken voor deze volkscultuur. 
Veel schutterijen vergrijzen 
en de hoop is om meer jeugd 
enthousiast te krijgen. De kin-
deren lopen tijdens de optocht 
in zelf ontworpen uniformen. 
Tijdens de schietwedstrijden 
wordt geschoten met wind-
buksen. Er worden tiendui-
zend bezoekers op het Kinjer-
OLS verwacht.

g  Televisiepresentator Humberto 
Tan komt naar het Kinjer-OLS 
in Neer op donderdag 25 juni.

Twee schutterijen per 
boot naar OLS
Twee schutterijen gaan dit jaar 
met de boot naar het OLS. Dat 
is vrij uniek. Vrijwel altijd gaat 
het vervoer per touringcar. 
Broederschap St.-Urbanus 
uit Belfeld en schutterij St.-
Martinus uit Linne hebben 
echter besloten om een boot 
te huren en over de Maas naar 
Neer te varen.

‘Het idee is ontstaan tijdens 
onze jaarvergadering’, zegt 
secretaris Hans Geraads van 
St.-Urbanus. De 75 schut-
tersleden gaan nabij de sluis in 
Belfeld aan boord. Na vijftig 
minuten varen arriveren ze 
in Neer, waar de boot de hele 
dag aangemeerd blijft om er ’s 
avonds mee naar huis te varen.

Voor de schutters uit Linne is 
het al de tweede keer dat ze 
een boot pakken naar het OLS. 
‘We zijn ook met de boot naar 
het OLS in Wessem gevaren’, 
zegt Marjan van Vlodrop, die 
met haar man Ben het kei-
zerspaar vormt. St.-Martinus 
gaat overigens niet alleen naar 
Neer. ‘We nemen enkele gasten 
van de Burchtschutters uit 
het Groningse Wedde mee.’ 
Overigens gaat Linne ’s avonds 
per bus weer naar huis.
 
Het is niet helemaal uniek 
dat OLS-deelnemers de 
boot nemen. Dat gebeurde 
ook al in �885 toen de 
Sacramentschutten uit Neer 
het schuttersfeest organiseer-
den. Een stoomvaartmaat-
schappij adverteerde met boot-
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tochten, waarbij opvarenden 
bij aankomst in Neer met 
muziek en donderende salvo’s 
welkom werden geheten.

g  Neer heeft een mooie jacht-
haven aan de Maas. Met vol-
doende plaats voor schutterijen 
en bezoekers, die per boot 
komen.        Foto: Egbert Hanssen

Korte tijdsspanne 
vereist meer 
afstemming
Voormalig gemeentesecretaris 
Guus Laeven (46) uit Roggel 
en professor strafrecht en 
strafprocesrecht Gerard Mols 
(57) uit Neer zijn een maand 
geleden aan de OLS-organisa-
tie in Neer toegevoegd. Met als 
speciale opdracht om – waar 
nodig – de oliekan te hanteren.
 
Laeven en Mols troffen in Neer 
‘een grote groep gemotiveerde 
vrijwilligers met verstand van 
zaken en een grote betrok-
kenheid. Met één doel voor 
ogen; het OLS in Neer tot een 

onderscheidend evenement te 
maken’. Bij het aansturen van 
een dergelijk evenement loopt 
er wel eens wat fout en is er 
wel eens een afstemmingspro-
bleem. Dat is vrij normaal. Het 
tweetal heeft niet zozeer inge-
grepen, maar zich wel verdiept 
in het organogram. Mols con-
stateerde dat het vergaderen 
efficiënter kon: ‘Er werd veel 
te veel over details vergaderd. 
Daarnaast werden afspraken 
soms niet tijdig nagekomen. 
[…] We moeten ons realiseren 
dat 5 juli snel naderbij komt. 
[…] We hebben daarom niet 
zoveel tijd meer.’ Hier en 
daar heeft het tweetal moeten 

duwen en coördineren. 
Zoals met adviezen om 
efficiënter te vergade-
ren of voor een betere 
wisselwerking tussen 
de werkgroepen. ‘Het 
is niet zo dat er iets 
haperde aan de orga-
nisatie. Maar de tijd-
spanne is zo kort. Dan 
moet je zaken beter 
op elkaar afstemmen’, 
vindt Mols. Anderzijds: 

‘We kunnen ons niet permit-
teren dat het mis gaat.’
Of ze het in Neer gaan redden? 
‘Zeker. En D’n Um blijft in 
Neer.’ glimlacht Mols. ‘Alleen 
zal hier en daar af en toe een 
duwtje nodig zijn. Voor de 
‘fine-tuning’, meent Laeven. 
Op de vraag of een OLS niet 
beter door een professionele 
organisatie op touw kan wor-
den gezet, antwoorden Mols 
en Laeven volmondig ‘Nee!’ 
‘Een OLS moet altijd aan vrij-
willigers worden overgelaten, 
[dat is] erg belangrijk voor de 
gemeenschapszin in het dorp.’ 
‘Als je dit door een commerci-
ele organisatie laat doen, wordt 
een OLS onbetaalbaar’, vindt 
Laeven. Anders wordt het als 
een rondreizend circus zonder 
enkele maatschappelijke rele-
vantie.

g  Guus Laeven en Gerard Mols 
hanteren indien nodig de olie-
kan.                Foto: Emile Geelen

Politieman Henk Draak 
begeleidt OLS
Vanwege de omvang is de poli-
tie altijd nauw betrokken bij 
de voorbereiding van het OLS. 
Politieman Henk Draak (50) 
vertelt waarop gelet wordt. Hij 
begeleidde al menig OLS en 
doet dat nu ook in Neer. Hier 
gaat hij met 200 collega’s en 
vrijwilligers aan de slag. Hij 
stelt: ‘Er is geen feest van dit 
formaat in Limburg!’.
 
Ook in Neer heeft Draak weer 
gemerkt hoe gedreven en 
enthousiast een OLS-organisa-
tie is. Het verkeersplan van de 
politie paste bijna naadloos op 
dat van de werkgroep Terrein 
& Techniek. Het was wel eens 
lastig met zelfbenoemde ver-
keersspecialisten of mensen 
die een andere koers willen 
als alles al geregeld is, maar 
dat hoort erbij. Over het OLS-
terrein is Draak lyrisch: ‘Qua 
locatie heeft Neer een prachtig 
terrein. Het ligt perfect, par-
keerplaatsen vlakbij’. Maar 
de Napoleonsweg vormt ook 
een risico: mochten tijdens 
het OLS de A73-tunnels in 
Swalmen en Roermond dicht 
gaan, komt veel extra verkeer 
door Neer. Om opstoppin-
gen te voorkomen, worden 
automobilisten die niet naar 
het OLS gaan omgeleid via 
Heythuysen, Roggel, Helden 
en Maasbree.
 
De voorbereidingen lopen 
goed, liggen zelfs voor op 
schema. Ook de informatie-
avonden waren vroeg. Dan 
kunnen eventuele knelpunten 
nog aangepakt worden. De 
optochtroute moet vanaf acht 

uur helemaal autovrij zijn. Er 
geldt een wegsleepregeling en 
er wordt gecontroleerd. Het 
parkeerverbod eindigt na de 
optocht (ca. �8u). Wegens de 
smalle wegen komt er een-
richtingsverkeer. Alle verkeer 
naar Neer moet dan via de 
Napoleonsweg en via Waije en 
Schoor naar een van de par-
keerplaatsen. Vertrekken kan 
alleen via Vilgert, Bergestraat 
en Engelmanstraat. Echter, 
Neer blijft op 5 juli de hele dag 
gewoon bereikbaar, alleen met 
een stukje omrijden.
 
De inzet van de politie valt 
tijdens een OLS erg mee. 
Veelal moet het verkeer in 
goede banen geleid worden. 
Vlak voor de optocht wordt 
een flinke drukte verwacht. 
Een grote hoeveelheid fietsers 
moet veilig de Napoleonsweg 
over worden geloodst. Verder 
worden geen problemen voor-
zien, incidenten uitgezonderd, 
zoals een hartinfarct of lastige 
dronken mensen. ‘Maar op een 
OLS worden die meestal door 
de eigen schutterij in de klad-
den gegrepen. Nee, problemen 
van openbare orde hebben we 
op een OLS bijna nooit. Het 
is een familiefeest, een wereld 
van: ons kent ons.’ Het is dan 
ook geen probleem om vol-
doende politie voor het OLS te 
krijgen: ‘Het OLS is ook voor 
ons een feest. De slagroom 
op de taart zelfs. Er zijn zat 
politiemensen die op deze dag 
willen werken. Gewoon omdat 
het altijd zo’n gezellige dag is. 
We moeten er natuurlijk ook 
gewoon zijn. Er is in Limburg 
geen feest van dit formaat.’
 

Gilde Zeeland 160e 
deelnemer
Het Brabantse St.-Jacobusgilde 
uit Zeeland sluit als �60e deel-
nemer de OLS-optocht. Het 
gilde is welkom, maar doet 
buiten mededinging mee. Het 
contact met Zeelandse gilde is 

verlopen via Neerenaar Marcel 
Dorssers, die er kapelaan is 
en tevens Gildeheer. Het gilde 
telt in totaal 45 leden en schiet 
met kruisboog en geweer, doet 
aan vendelen en heeft ook een 
tamboergroep.

Lees de volledige bijdragen 
op: www.schutterstijdschrift.
com
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  door Twan Stemkens

Warm is het, zeg maar gerust 
heet. Het gras in de wei is geel 
en dor, het zweet loopt me 
over mijn rug. Maar goed, ik 
heb er zelf voor gekozen om 
mijn driedelig kostuum aan 
te trekken. Ik ben gevraagd 
om vandaag te jureren op het 
schuttersfeest in Sweikhuizen. 
Als je vanuit die rol iets mag 
zeggen over de uniformen en 
presentaties van de deelne-
mers, dan zal ik natuurlijk ook 
zelf correct gekleed dienen 
te gaan. Mijn vrouw vindt 
driedelig overdreven. Ik niet, 
want als de schutters moeten 
zweten, dan de jury ook. Haar 
argument dat ik als jury de 
hele dag in de weer ben, en 
de schutters tussendoor tijd 
hebben om even af te koelen 
aan het buffet, heb ik helaas 
nog niet kunnen weerleggen. 
Koppig als ik soms kan zijn, 
ga ik toch niet mee in haar 
standpunt. Vooralsnog voel ik 
me fit genoeg om lichamelijk 
af te moeten zien tijdens het 
beoordelen.
Ik krijg voor die dag een 
stagiaire jurylid toegewezen. 
Een mevrouw die, naar ik al 
vlug ontdek, heel goed op de 
hoogte is van de inhoud van 
het normenboekje. Hier hoef 
ik haar gelukkig weinig over 
te leren. Omdat ik denk dat er 
behalve de feitenkennis nog 
heel veel andere zaken te leren 
zijn, probeer ik haar mijn per-
soonlijke visie op het jureren 
uit te leggen. Schutters komen 
naar een schuttersfeest omdat 
dit hun hobby is. Ze willen op 
de eerste plaats een fijne dag 
hebben. Niemand zal komen 
om afgekraakt, gekrenkt of 
beledigd te willen worden. 
Maar als jurylid zul je juist de 
deelnemers ook moeten wijzen 
op geconstateerde fouten. En 
dat wordt niet altijd als even 

plezierig ervaren. En hoewel 
er vaak meerdere deelnemers 
geheel volgens de norm pres-
teren, dien je dan toch de drie 
béste of mooiste eruit te halen. 
Niet iedereen gaat dus met een 
prijs naar huis, daarom is het 
goed om ook complimenten 
uit te spreken. Niet in over-
vloed, maar op gepaste wijze. 
Deze en andere gedachten wis-
selen we zo uit, ondertussen 
dat we samen met de genodig-
den op weg zijn naar de plaats 
waar het defilé afgenomen zal 
worden. We komen aan bij de 
streep die het begin van het 
defilé markeert en blijven hier 
wachten tot de schutterijen 
voorbij zullen marcheren. 
Ook het publiek begint zich te 
installeren op een zo gunstig 
mogelijk plekje langs de kant 
van de weg. Vooral de plekjes 
in de schaduw van de spaar-
zaam aanwezige bomen zijn 
geliefd. 
Achter ons heeft zich een 
groepje mensen geposteerd 
op de stoep. Deze ligt wat 
hoger, dus ze zullen alles goed 
kunnen zien. Het valt me 
op dat een wat oudere dame 
me staat te bekijken. Zelf is 
ze gekleed in een zomerjurk, 
helemaal passend bij deze zon-
nige junidag. Ze zal natuurlijk 
wel gedacht hebben dat ik 
‘overdressed’ ben. Wie loopt 
er nu met zulk warm weer in 
een driedelig pak? Even denk 
ik nog om een volgende keer 
toch maar het advies van 
mijn vrouw te gaan volgen. Ik 
besteed verder geen aandacht 
meer aan haar en ben al weer 
in gesprek met mijn stagiaire. 
Dan word ik op mijn schou-
der getikt, ik draai me om en 
zie dat het de oudere dame is. 
‘Zeet geer jurielid?’ Enigszins 
verrast kijk ik haar even aan. 
Voor een kort moment wil 
ik weten waarom ze me dit 
vraagt. Maar omdat dit er 

eigenlijk niet toe doet geef ik 
haar een bevestigend antwoord 
en stel me ondertussen zelf 
voor. ‘Dan zeet g’r toch nuuj, 
want ich höb uch nog noajts 
gezeen’, zegt ze. Ik leg haar uit 
dat de bond nog niet zo heel 
lang van mijn diensten gebruik 
maakt. En dat het daarom best 
zo kan zijn dat ze me inder-
daad nog niet gezien heeft. 
Vervolgens krijg ik ongevraagd 
een heel verhaal te horen over 
een opmerking die een jury-
lid ooit in het verleden tegen 
haar gemaakt heeft. Blijkbaar 
was deze uitspraak bij haar in 
verkeerde aarde gevallen, want 
ze stak niet onder stoelen of 
banken dat ze blij was dat dit 
jurylid er niet meer was. ‘Ich 
vénj ’t heël good dat d’r noe 
ouch ’n jóngere jurie kump, 
mesjien dat die ’t allemaol get 
baeter gaon doon’, sluit ze haar 

monoloog af. Ik ben uitein-
delijk toch wel blij met deze 
anekdote van haar, want het 
bevestigde voor een groot stuk 
datgene wat ik met mijn stagi-
aire had besproken. 
Maar ondertussen ben ook 
ik nieuwsgierig geworden. Ik 
vraag haar hoe ze heet en van 
welke schutterij ze is. ‘Ich heisj 
Maria en ich bén van de sjötte-
rie van Awt Gelaen!’ antwoordt 
ze. Op dat moment zie ik in 
haar ogen een moment van 
trots vonken. Ik begrijp dat 
hier een echte schuttersvrouw 
voor me staat. Iemand die met 
ziel en zaligheid betrokken 
is bij ‘haar’ schutterij. En nu 
begrijp ik ook waarom dat ze 

Mijn kippenvel moment van 2008

g  Het koningspaar Jos en Maria 
Clebér, 1996. Jos is overleden 
op 2 april 1997, kort voor het 
vogelschieten.
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hier is: Geleen en Sweikhuizen 
liggen maar een steenworp 
uit elkaar, een mooie gelegen-
heid om even naar de ver-
richtingen van Marcellinus 
en Petrus te komen bekijken. 
Als ik haar mijn redenering 
kenbaar maak, schudt ze ech-
ter ontkennend haar hoofd. 
Ondertussen bemerk ik dat 
haar gezicht van ontspannen 
naar serieus overgaat. ‘Miene 
man waor lid van de sjötterie 
van Awt Gelaen. Hae is dao 
ouch keuning gewore. Allein, 
hae is ouch gesjtörve in ’t jaor 
dat hae keuning waor.’ Heel 
even blijft het stil. Ik zie dat er 
nog verdriet is bij deze vrouw, 
toch gaat ze verder. ‘Mer de 
sjötterie haet de begrafenis 
heël fijn geregeld, ech heël 
fijn. De veurzitter is nog mét 
mich kómme kalle … Nae, 
dat höbbe ze heël fijn gedaon. 
En ze waor ouch allenej op de 
begrafenis, allemaol, de ganse 
sjötterie.’
Ik begrijp het. En nu wil ze 
natuurlijk de schutterij nog 
een keer voorbij zien komen. 
Ik vertel haar weer wat ik 
denk, maar weer heb ik het 
mis. ‘Nae, daoróm bén ich neet 
hiej. Wie miene man is gesjtór-
ve, haet zien sjöttepak nog ’n 
tiedje in de kas gehange. Tot 
dat d’r emes van de sjötterie 
kaom vraoge of hae dat pak 
moch höbbe. Hae zag: “Ich 
zou mich gans vereërd veule es 
ich in ’t pak van Jos mét maog 
loupe in de sjötterie”. Ich höb 

’m toen ’t uniform mer gegae-
ve.’ Even blijft het weer stil, 
haar ogen zijn gericht op een 
onbestemd punt in de verte, 
het is duidelijk dat deze keuze 
niet gemakkelijk voor haar is 
geweest. 
Maar dan kijkt ze me recht aan 
in mijn ogen, op haar gezicht 
verschijnt een uitdrukking van 
blijdschap. ‘En wét g’r wat noe 
’t sjoane is?’ zegt ze opeens 
heel enthousiast, ‘Dae man, 
dae noe ’t pak van miene man 
aanhaet, daezelfde man is noe 
de keuning van de sjötterie!’ 
En nadat ze dit gezegd heeft, 
blijft ze me aankijken. Met een 
blik waarin tevredenheid en 
acceptatie rusten, maar ook 
weer die trots.
Nu begrijp ik het pas. Voor 
deze mevrouw vormt het kun-
nen zien van de koning van 
Geleen, een tastbaar bewijs 
voor de herinneringen aan 
haar overleden echtgenoot. 
Ik wil wat zeggen, maar ons 
gesprek wordt abrupt afgebro-
ken door de eerste schutterij 
die er aan komt. Mijn taak als 
jurylid dwingt me om de knop 
om te zetten, ik moet nu aan 
het werk. Zonder me verder 
nog bezig te kunnen houden 
met het verhaal van Maria uit 
Awt Gelaen, heb ik nu al mijn 
aandacht nodig om zo correct 
mogelijke beoordelingen te 
kunnen maken.
Ergens achteraan in de optocht 
komt dan ook Marcellinus 
en Petrus uit Geleen voorbij 

marcheren. Ook hun pres-
taties onderwerp ik aan een 
zo kritisch mogelijke blik. 
In een fractie zie ik ook hun 
koning en heel even gaan mijn 
gedachten terug naar het ver-
haal van Maria. Als de schut-
terij voorbij is, noteer ik mijn 
bevindingen op de jurylijst. Ik 
draai me om en zie haar 
staan: haar ogen volgen nog 
steeds de schutterij die al weer 
ruim voorbij de eindstreep van 
het defilé is. Ik zie en ervaar 
haar trots maar ook haar emo-
tie. Wat ik bij haar zie is echt 
en oprecht. 
De optocht is weldra voorbij. 
Ik maak mijn map dicht en 
richt me nog even op Maria. 
Ze staat duidelijk nog steeds 
te genieten. Ik loop op haar af 
en vraag aan haar hoe het haar 
vergaan is. Ze kijkt me aan, 
denkt even na en zegt: ‘Jóng … 
’t waor sjoan, heël sjoan.’ En 
nu begrijp ik wél wat ze daar 
mee bedoelt. 
Ik neem afscheid en loop met 
de menigte mee terug naar 
de feestwei boven op de berg. 
Mijn stagiaire ben ik even 
uit het oog verloren. De zon 
brandt nog steeds ongenadig 
op mijn hoofd en mijn over-
hemd is ondertussen op enkele 
plaatsen nat van het zweet 
geworden. Toch gaat er een 
koude rilling over mijn rug. 
Denkend aan Maria realiseer 
ik me dat zij me precies heeft 
laten zien waar het bij een 
schutterij over moet gaan. Ik 
krijg er even kippenvel van. 
Lid zijn van de schutterij is 
niet iets wat je doet, voor 
sommigen is het meer. Het is 
wat ze zijn. Dit gevoel kennen 
alleen echte schutten. Je krijgt 
het niet van een �e prijs bij 
het defilé, zelfs niet van de �e 
prijs op een OLS. Nee, de beste 
schut is niet hij die het beste 
kan schieten of het beste kan 
marcheren. De beste schut is 
hij die dit alles het meest echt 
en het meest oprecht doet. En 
dat is precies wat Maria mij 
heeft laten zien.g  Leden van het jurykorps aan de slag tijdens het bondsfeest in 

Sweikhuizen. Links Twan Stemkens.                          Foto: Fred Vliegen

Schild voor 60- en 70-
jarige jubilarissen
Binnen de OLS-federatie is 
meermaals een onderschei-
ding voor de 60- en 70-
jarige jubilarissen bepleit. 
Diverse schutterijen brach-
ten dit ter sprake. De OLS-
federatie kent immers  enkel 
onderscheidingen naar 
aanleiding van 25-,  40- of 
50-jarige lidmaatschappen 
van schutters. Dit terwijl 
de schutterij als ‘vereniging 
voor het leven’ geregeld zelfs 
diamanten (60 jaar) of pla-
tina (70 jaar) leden telt. In 
de voorjaarsvergadering van 
het OLS in 2009 werd de 
schutters daarom een des-
betreffende blijvende herin-
nering in het vooruitzicht 
gesteld. Zo heeft het bestuur 
besloten dat voor 60- en 70-
jarige jubilea een zilveren 
schild beschikbaar komt 
(zogenaamd ‘D-schild’). 
In deze schilden wordt de 
naam van de jubilaris gegra-
veerd en de tekst ‘Erelid van 
de O.L.S.-Federatie’. Voor 
60 jaar wordt de uitvoering 
aangeduid als ‘in zilver’ 
(kosten: € 30,-) en voor 70 
jaar zelfs ‘in goud’ (kosten: 
€ 45,-). De schilden zijn 
toegevoegd aan het nieuwe 
bestelformulier. Op deze 
wijze kan er recht worden 
gedaan aan de nagenoeg 
levenslange verenigings-
trouw van leden gedurende 
zes of zeven decennia.

  Luc Wolters

g  St.-Joseph Buchten telt met 
Sjeng Cremers een 60-jarige 
jubilaris.
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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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St.-Trudo Opitter viert feest!
OPITTER – Bij 
gelegenheid van het 
400 jarig bestaan 
van schutterij Sint-
Trudo Opitter was de 
eerste activiteit het 
koningsvogelschieten 
op Paasmaandag. Deze 
dag werd gestart met 
het afhalen van het 
koningspaar van 2008. 
Toen we terug op het 
thuisfront aankwamen, 
was er de eedaflegging 
van de nieuwe leden 
onder belangstelling 
van de schutters, het 
trommelkorps en leden 
van het stadsbestuur van 
Bree.

Vervolgens werd de koning 
ontlast van het koningszil-
ver, anno �609 dat vermeld 
wordt op de zilveren vogel en 
verschillende breuken. Na dit 
gebeuren werd naar aloude 

traditie geschoten op de vogel. 
Na twee uur strijd is het ver-
dikt gevallen en de nieuwe 
koning is gekend.
Op �9 april trokken onze 
schutters naar de zusterver-
eniging St.-Catharina Beek 
voor het uitschieten van de 
schaal van Groot-Bree. Na het 
schieten op blokjes van � op � 
cm. moesten wij het laken leg-
gen. Ondanks ons verlies was 
de sfeer optimaal en dronken 
nog ene.
Ten slotte hopen wij op een 
gezellig en succesvol schutten-
seizoen.

  Wendy Maes

Bij het 400-jarig 
bestaan
Schutterij Sint-Trudo 
Opitter kijkt in 2009 op 
een bestaan van vier eeu-
wen terug. Dit  jubileum 
is gebaseerd op de vermel-
ding van het jaartal �609 
op zowel de koningsvogel 
als een zilveren schild. 
Overigens zijn bij het 
koningszilver van St.-Trudo 
Opitter ook schilden te 
vinden van andere schut-
terijen, zoals van de Sint-
Joriscompagnie en de Onze 
Lieve Vrouwecompagnie 
van het gehucht Heerstraat. 
Van deze beide verdwenen 
schutterijen zijn de zilveren 
vogels en schilden uit de 
zeventiende en achttiende 
eeuw bewaard gebleven. De 
oude schutterij Sint-Trudo 
bewaart het oude schutters-
patrimonium. De schutterij 
staat onder het patronage 
van de parochiepatroon, 
die refereert aan de stichter, 
eerste abt van het klooster 
in Sint-Truiden en naamge-
ver van deze Haspengouwse 
stad.

  Luc Wolters

g  De Opitterse schutters bij de 
schietkamp.

  

g  Tableau de la troupe: Sint-Trudo Opitter.

‘Schutterijen uit de 
brand. Kogelvanger 
vervangt 500 m 
schietterrein’

Een leuke oude tekst, 
gelezen in de Maas- en 
Roerbode van vrijdag 
29 mei 1964 over een 
kogelvanger in Brunssum 
waarvoor octrooi werd 
aangevraagd. Mogelijk dat 
onze lezers uit Brunssum 
kunnen vertellen hoe het 
met deze kogelvanger 
en het octrooirecht is 
afgelopen.

BRUNSSUM 29 mei – ‘Bij het 
vogelschieten is een wettelijke 
bepaling van kracht, die regelt 
dat er zich uit veiligheidsover-
wegingen binnen een afstand 
van 500 meter achter het 
schootsveld niets en niemand 
mag bevinden. Het vinden van 
een geschikt schietterrein dat 
bovendien aan deze eis vol-
doet wordt door de zich steeds 
meer uitbreidende wooncon-
centraties bijna onmogelijk. 
Een groot aantal schutterijen 
zag zich daardoor genoodzaakt 
de activiteiten te staken.
Een vinding van de heer Y. 

Janssen uit de Roozengaard 
in Brunssum, luitenant in de 
schuttersbeweging, maakte 
daaraan een eind. Door middel 
van een speciale kogelvanger 
wordt elk gevaar van verdwaal-
de projectielen vermeden. Het 
tweede grote voordeel van 
deze vinding, waarop octrooi 
is aangevraagd, is dat door 
een bepaalde constructie alle 
kogels worden opgevangen en 
voor omsmelting behouden 
blijven. De nieuwe kogelvanger 
wordt tijdens het bondsfeest 
van �2 juli a.s. voor het eerst 
gebruikt’.

Twee nieuwe 
bestuursleden  
OLS-Federatie
-  J.H.J. (John) van der 

Beek, voorzitter van 
St.-Sebastianus uit 
Herkenbosch, is per 7 
maart Jo Beeren namens 
de MLSB opgevolgd.

-  H.J. (Henk) Vranken, van 
St.-Petrus en St.-Paulus uit 
Susteren, is per 7 maart 
opvolger geworden van 
Jo Herffs namens Bond 
Eendracht Born-Echt.
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Sjöttesjoël – Stand van zaken
Hoe hiermee in de toekomst verder te gaan?

De Sjöttesjoël kan als project enkel succesvol 
uitgedragen worden als er een actief jeugdbeleid binnen 
de schutterij gevoerd wordt, door een persoon die in 
staat is om een juiste PR neer te zetten. Daarbij moet 
bovendien gewerkt worden aan een goed contact tussen 
de school en de schutterij. Niet overal blijkt dit te 
lukken. Nu het project zo’n anderhalf jaar loopt, is het 
tijd voor een eerste evaluatie.

Actieve benadering
Na de OLS-najaarsvergadering 
2007 hebben alle schutterijen 
mappen gekregen. Vraag was 
om deze op de plaatselijke 
school uit te reiken. Zo zou 
een contact tussen schooljeugd 
en schutterij gelegd worden. 
Vanuit dit contact moest het 
toch wel mogelijk zijn op 
school enkele gastlessen te 
mogen geven of demonstraties 
te geven van muziek, kogels 
maken of zelfs windbuksschie-
ten. 

De verspreiding van de map-
pen is niet overal even suc-
cesvol verlopen. Van sommige 
verenigingen ging iemand met 
de fiets naar school om de 
map in de brievenbus te stop-
pen. Hier gebeurde verder dan 
ook niets. Een actieve benade-
ring was noodzakelijk. Zoals in 
Ool en Vaesrade, waar vooraf-
gaand aan de bondsfeesten een 
bescheiden groepje kinderen 
meedeed aan een kindermid-
dag in de feestwei. (Zie LS nr. 
80 en 8�.)

Echter voor andere schut-
terijen bleef de schooldeur 
dicht. De school liet weten dat 
er al genoeg extra activiteiten 
waren, zoals de Boekenweek, 
Sinterklaas, Kerst, Carnaval, 
boomplanten, kinderboerde-
rij, etc. Er zou dan geen tijd 
meer zijn dat de schutterij ook 
nog eens naar school komt. 
Bovendien, zo vroeg men zich 
af, was de schutterij wel iets 

voor kinderen? Op diverse 
plaatsen kampt de schutterij 
met een bepaald imago. Juist 
op deze scholen zouden de 
leerlingen door de Sjöttesjoël 
nog nieuwe kennis kunnen 
opdoen!

Contacten
Belangrijk is het dus om te 
werken aan contacten met 
de school. Dat kan soms via 
ouders of door soms maar 
één onderwijzer over te halen 
een uurtje vrij te maken. In 
dat uurtje kunnen mensen 
van de schutterij iets komen 
laten zien en vertellen. Als 
collega-leerkrachten dan 
zien welke positieve reacties 
dat bezoek oproept bij de 
leerlingen, lopen zowel kin-
deren als onderwijzers uit 
andere groepen warm voor 
zo’n leuke les. Contact leggen 
met personeel van de school 
kan ook tijdens recepties of 
activiteiten in de gemeen-
schap waar ook de school zich 
presenteert. Benadruk daarbij 
vooral dat het een onderwijs-
project is, waarbij kinderen 
iets leren over geschiedenis, 
heemkunde, lokale traditie, 
cultuur, de kerk, waarden en 
normen. Promoot vooral géén 
ledenwerving en ook géén 
winstgevende activiteiten. En 
waarom bij de optocht van een 
bondsfeest niet ook een (extra) 
dorpsjury laten aantreden, 
die de publieksprijs toekent? 
Behalve meneer pastoor en de 
dokter moeten natuurlijk ook 

de schooldirecteur 
of twee onderwijzers 
in dit juryteam zit-
ten. Zo gebeurde het 
vroeger al. 

Lesinhoud
Schutterijen die wel de kans 
kregen om de schooljeugd te 
bezoeken, ontmoeten op de 
scholen doorgaans positieve 
reacties. Maar hoe dan invul-
ling te geven aan een vervolg-
traject? Ook blijkt het lastig 
om een correcte les te verzor-
gen over één bepaald onder-
werp, bijvoorbeeld alleen over 
de muziek of over het schieten. 
En wat zijn de opties om tij-
dens gymles, muziekles, hand-
vaardigheidles of misschien 
wel een kookles een link naar 
het schutterswezen te leggen. 
Hoewel er toch al de nodige 
succesvolle activiteiten geweest 
zijn (zoals ook het kinder-
OLS), zijn de ontplooide 
voorbereidingen, lessen en uit-
voeringen nergens vastgelegd. 
Zo geraken ze dus ook niet bij 
collega-schutterijen, die kam-
pen met de aanpak hiervan.

Werkgroep
Reden dus dat de werkgroep 
van de Sjöttesjoël weer aan 
de slag gaat. Deze krijgt de 
opdracht om een aantal lessen, 
ideeën, suggesties en ervarin-
gen op papier te gaan zetten. 
Die zullen in de toekomst 
op de site van de Sjöttesjoël 
(www.sjottesjoel.nl) te vinden 
zijn. En wel in de lerarenkamer 
door de computer aan te klik-
ken. Scholen en schutterijen 
die al beschikken over uitge-
werkt materiaal, worden ver-
zocht om dit ter beschikking 
te stellen. We willen toch niet 
telkens het wiel opnieuw uit-
vinden, terwijl elders al erva-
ring en kennis voorhanden is. 

De hele schuttersfederatie is 
tenslotte gebaat bij een gezond 
jeugdbeleid. 

Toekomst
Nu er in de beide Limburgen 
op diverse manieren aan de 
weg getimmerd wordt om de 
jeugd kennis te laten maken 
met de schutterij, kunnen al 
deze activiteiten bij elkaar 
gebracht worden in een draai-
boek. Door elkaar op de hoog-
te te stellen van ervaringen 
en successen uit te wisselen, 
kan lokaal maatwerk gele-
verd worden. Onderwerpen 
kunnen variëren van een 
eenvoudige PR-activiteit tot 
een volledig uitgewerkt kin-
derschuttersfeest. Vooral dit 
laatste verdient de aandacht. 
En het kinder-OLS dient door 
OLS-organisatie én -Federatie 
niet als lokaal, maar juist als 
provinciaal evenement op de 
kalender te worden gezet. Het 
streven is om hier per bond 
minimaal � school met bege-
leidende schutterij(en) aan te 
laten deelnemen. Aan te vullen 
met scholen uit de regio. Een 
deelname van 20 groepen is 
toch wel het maximale. Een 
grotere deelname zal het doel 
en karakter, namelijk om kin-
deren te laten ervaren hoe het 
is om een middag schutterij te 
spelen, geen goed doen. Lokale 
kinderschuttersfeesten voor de 
jeugd uit eigen dorp vormen 
hiervoor een prima alternatief. 
Of het geldt als goede voorbe-
reiding voor het kinder-OLS. 

  Twan Stemkens
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Voorbereidingen Kinjer-OLS in Beesel
BEESEL – Het Kinjer-OLS wordt sinds enkele jaren 
naast het gewone OLS georganiseerd om ook de jeugd 
bij dit grote evenement te betrekken. Aan het Kinjer-
OLS, dat op donderdag 25 juni in Neer plaatsvindt, 
zullen ook de kinderen van groep 7 (5e klas) van 
basisschool ’t Spick in Beesel deelnemen, en wel onder 
auspiciën van schutterij St.-Georgius en St.-Sebastianus 
Beesel. 

De kinderen zullen die dag 
een ‘echte’ schutterij vormen 
met trommelaars, koning en 
koningin, commandant, tam-
bour-maître, vaandeldrager, 
bordjesdrager en natuurlijk 
de schutters. Ze lopen een 
optocht, er vinden verschil-
lende jureringen plaats en niet 
te vergeten het schieten op de 
bolkes. De OLS-federatie, L�, 
de basisscholen en de plaatse-
lijke schutterijen werken hier-
bij nauw samen. De Beeselse 
werkgroep bestaat uit Jan 
Marsman, Kitty Kessels, Wim 
Crins, Joke en Jac Claessen, 
juf Jennifer Gluckler, Frans 

Geerlings en Vieke Smeets. 
Er komt dan ook heel wat bij 
kijken. Brainstormen, sponsors 
zoeken, lessen ontwikkelen 
voor op school, stof uitzoeken 
om de kostuums te maken 
voor de kinderen, materiaal 
verzamelen om trommels, 
lansen, sabel en dergelijke te 
fabriceren, ouderavond beleg-
gen, vrijwilligers benaderen 

om te helpen; naaisters  enzo-
voort. Lei van der Borst zal als 
buksmeester fungeren op de 
oefenmiddagen en het Kinjer-
OLS zelf. Roger Hermans wil 
wel de shirtjes voor de kinde-
ren verzorgen en bedrukken. 
Ook de gemeente Beesel en 
Stichting Kernoverleg Beesel 
en Haar Toekomst dragen hun 
steentje bij.
 
Zodra de schriftelijke voorbe-
reidingen zijn afgerond, kan de 
groep met veel enthousiasme 
echt aan de slag! Zo was er 
begin maart een ouderavond 
in de gildekamer van de schut-

terij, waarbij de 
ouders kennis 
maakten met de 
begeleiders van 
hun kinderen. Ook 
namen de ouders 
deze avond de buks 
zelf ter hand. Zo 
konden ze erva-
ren hoe veilig het 
schieten is. Half 
maart startte het 
echte werk met 

de eerste lesmiddag op basis-
school ’t Spick, die diende 
als introductie. De kinderen 
kregen te horen wat er van 
hen verwacht wordt. En wat 
waren ze enthousiast! Hierna 
volgden nog elf lesmiddagen, 
die waren bedoeld om de his-
torie aan de kinderen uit te 
leggen, trommelaars een stukje 
te laten instuderen, kleding 
te maken, te marcheren, een 
schoolyell te bedenken en de 
kinderen te laten oefenen met 

schieten. De zes beste schutters 
vormen het schietzestal en er 
worden twee reserves gekozen. 
Door het schieten op een vogel 
worden de koning en konin-
gin bepaald. Ook lopen de 
kinderen als generale repetitie 
mee met het echte koningsvo-
gelschieten op 30 mei, waarna 
ze zelf ook op een vogel en op 
de bölkes schieten, jongens en 
meiden apart, zonder competi-
tie want zestal en koningspaar 
zijn al bekend.

Al met al een erg leuk lokaal 
project voor de lokale vrijwilli-
gers. Meer achtergronden over 
het project in Beesel zijn te 
vinden op www.schutterij-bee-
sel.nl en uiteraard is het zeer 
de moeite waard een kijkje te 
nemen op www.sjottesjoel.nl 
waar de kinderen interactief 
de schutterijwereld kunnen 
verkennen.

g  De trommelles mocht op groot 
enthousiasme van de meiden 
rekenen.

 

g  De Beeselse schuttertjes-in-de-
dop in het gelid.

 

Nieuwe geluidsarme 
kogelvanger

• Stalen vrijstaande mast met 2 schietbakken
• Capaciteit: 4 aanlegpalen (geweren) schieten
• Pas na 576 schietpunten de “harken” verwisselen
• Achtergrond van witte plastic op rol doordraaiend
• Opvang kogels in samengeperste watten
• Bijgeleverd geluidsrapport van Witteveen & Bos
• Kogelvanger maakt minder geluid dan geweer
• Statische berekening en keuringsrapport 

liftinstallatie

!! Op korte termijn leverbaar !!
Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met:

Craenakker 15 5951 CC Belfeld
Tel: 077-4752424 Fax: 077-4752811

www.tmcb.nl info@tmcb.nl
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Kon. Schutterij Opoeteren sluit OLS 2008 feestelijk af
OPOETEREN – De VZW OLS 2008 heeft de succesvolle 
editie OLS 2008 afgesloten met een feest voor alle leden 
van schutterij Sint-Dionysius en van de verschillende 
werkgroepen. Hiermee wilde de VZW haar dank 
betuigen aan al deze medewerkers die zich een gans jaar 
belangeloos ingezet hebben. De schutterij heeft van deze 
avond gebruik gemaakt om de goede doelen bekend te 
maken waaraan zij een bedrag zal schenken

Een tevreden 
organisatie
De VZW OLS 2008 en de 
Kon. schutterij uit Opoeteren 
zijn niet alleen zeer tevreden 
over het verloop van het OLS 
2008, maar ook het zeer mooie 
financiële eindresultaat kon 
hen bekoren. Dit laatste is 
echter geen vanzelfsprekend 
feit. Het is tot stand gekomen 
dankzij de geweldige onder-
steuning van de vele sponsoren 
en de inzet van de vrijwilligers 
zodat de onkosten zo laag 
mogelijk gehouden konden 
worden. Ook de weergoden 
zorgden voor mooi weer 
zodat het OLS ook heel wat 
bezoekers aantrok. Conform 
afspraak deelden de meehel-
pende verenigingen mee in 
het positieve resultaat. Dit 
gebeurde naar rato van het 
aantal uren dat vrijwilligers 
namens hun vereniging tijdens 
de diverse dagen gewerkt heb-
ben. Per uur keerde de VZW 
OLS 2008 een bedrag uit van  

€ �0,96. In totaal ontvangen 
de gezamenlijke verenigingen 
een bedrag van ruim �30.000 
euro.

De goede doelen
Toen de schutterij in juli van 
2007 van start ging met de 
organisatie van het OLS heeft 
zij onmiddellijk beslist dat 
indien er een positief saldo 
zou zijn, zij graag een gedeelte 
hiervan wilde afstaan aan één 
of meerdere goede doelen. De 
schutterij hield woord en over-
handigde trots �7.500 euro aan 
diverse goede doelen:
-  dienstencentrum Ter engelen 

uit Maaseik: een instelling die 
zich dagdagelijks bezighoudt 
met opvang en begeleiding 
van mentaal en meervoudige 
gehandicapten. 

-  de Sint-Vincentius vereniging 
uit Maaseik: een vereniging 
uit onze stad, die begaan is 
met de minderbedeelden

-  De Meander uit Stokkem: 
een instelling die instaat voor 

de opvang en begeleiding van 
mentaal en motorisch gehan-
dicapten. 

De schutterij overhandigde 
aan deze drie regionale doelen 
elk een cheque van 2.500 euro.

Om ook het Limburgse van 
het OLS te accentueren, werd 
nog gekozen voor een pro-
vinciaal fonds, met name het 
streekfonds ‘Een Hart voor 
Limburg’. Dit fonds steunt 
initiatieven ten bate van de 
ontwikkeling en de verbetering 
van de levensomstandigheden 
in Limburg. De meter van 
het OLS 2008, eregouverneur 
mevr. Hilde Houben-Bertrand, 
tevens voorzitter van dit fonds, 

was dan ook aangenaam ver-
rast dat zij een cheque van 
�0.000 euro mocht ontvangen.

Ook het schutterswezen 
zal naast deze initiatieven 
nog op de nodige financiële 
steun kunnen rekenen. De 
Kon. schutterij St.-Dionysius 
Opoeteren zal op �3 juni 
tijdens de installatie van het 
schuttershoekje nog twee 
cheques overhandigen aan de 
besturen van het schuttersmu-
seum en de Sjöttesjoel.

  Moors Leon 
Secretaris Kon. schutterij  
St.-Dionysius Opoeteren

g  De Opoeterense schutterij sluit een succesvol OLS af met donaties 
aan goede doelen. Secretaris Leon Moors en voorzitter Wim Jame 
flankeren Hilde Houben-Bertrand van Een Hart voor Limburg.

Bond Juliana 
ondersteunt Limburgs 
Schutterij Museum
De schuttersbond ‘Juliana’ van 
Noord- en Midden-Limburgse 
schutterijen, broederschappen 
en gilden heeft in het jaar 2008 
een jubileumboek uitgegeven. 
Dit schitterende full colour 
jubileumboek, dat door Bernie 
van Lierop (’t Zandakker Gilde 
St.-Jan Venray) en Gé Arts 
(St.-Martinus Tegelen) was 
samengesteld ter gelegenheid 

van het eeuwfeest van deze 
schuttersbond, kende een zeer 
goed verlopen verkoop.
 
Aangezien er nog een restant 
jubileumboeken over was, 
heeft het bondsbestuur het 
besluit genomen om dit ter 
beschikking te stellen aan het 
Limburgs Schutterij Museum. 
Dit museum is (zoals u allen 
weet) het vorig jaar getroffen 
door een brand en mede door 
middel van de verkoop van 

deze jubileumboeken levert 
de bond Juliana een bijdrage 
aan het binnenhalen van de 
financiële middelen voor de 
herstart. 
 
Het jubileumboek, waarin alle 
schutterijen van deze bond 
worden besproken, is te koop 
via de website www.schut-
terijmuseum.nl/jubileumboek 
voor slechts € �0,00 (exclusief 
verzendkosten).
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Reizende expositie Limburgs Schutterij Museum
HAELEN – 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. 
Het Leudalmuseum in Haelen wordt hierbij als eerste 
aangedaan.

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 
�4 juni tot en met 23 augustus. 
Daags tevoren is de onthulling 
van het winnaarshoekje, dat 
dit jaar ingericht wordt door 
schutterij Sint-Sebastianus 
Neer. Het Leudalmuseum is 
van zondag tot en met vrijdag 
open. Dankzij een gezamen-
lijke inspanning van de toe-
zichthouders zal de expositie 
bovendien op alle zaterdagen 
in genoemde periode geopend 
zijn. U kunt dus dagelijks van 
�3.00 – �7.00 uur terecht. Het 
Leudalmuseum, gelegen in 
de bossen tussen Haelen en 
Roggel, ligt op een steenworp 
van de plaats Neer, dat met de 
organisatie op 5 juli 2009 het 
epicentrum van het Limburgse 
schutterswezen vormt.

Uit de brand geredde 
attributen
Tijdens de wisselexpositie 
van het schutterijmuseum in 
Haelen wordt een kort beeld 
geschetst van de achtergron-
den van het schutterswezen, 
wordt op enkele thema’s van 
de Leudalschutterijen inge-
gaan, zoals de betrokkenheid 
van Haelen bij het Limburgs 
Dames Schuttersfeest of de 
commotie over de OLS-winst 
�948, waarbij Neer gediskwa-

lificeerd werd ten gunste van 
Heythuysen. Voorts zullen 
ettelijke etalagepoppen diverse 
schuttersuniformen of gilde-
kledij tonen. Uiteraard zullen 
diverse uit de brand geredde 
attributen niet ontbreken, 
die soms niet meer te herstel-
len zijn, maar wel stukken 
met een verhaal vormen. Een 
verhaal dat ook iets vertelt 
over de stormen die het schut-

terijmuseum heeft doorstaan. 
Bovendien zal OLS-winnaar 
Sint-Sebastianus Neer zelf een 
hoek invullen met attributen 
die iets over de rijke Neerse 
schutterijhistorie loslaten. 
Bovendien zal OLS-organisa-
tor Opoeteren aan bod komen, 
wiens attributen verleden jaar 
amper een maand geïnstal-
leerd waren toen de vernieti-
gende brand in het Limburgs 
Schutterij Museum op �0 april 
uitbrak.

Expositie in school te 
Molenbeersel
Bij gelegenheid van het 
Europees Schutterstreffen 
te Molenbeersel-Kinrooi 
wordt de reizende expositie 
van het LSM getoond in het 
gemeenschapslokaal van de 
basisschool te Molenbeersel. 
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.

Leudalmuseum
Roggelseweg 58
Haelen
Tel. 0475-4970�0
Open:  dagelijks  

�3.00 – �7.00 uur of 
op afspraak

Toegangsprijs: € 2,- (tot �2 
jaar gratis)
www.leudal.info/museum
�4.06.2009 – 23.08.2009

g  Na de brand werden de ontruimde attributen opgeslagen. Een desas-
treuze aanblik.                                                         Foto’s: Luc Wolters

 

g  Enkele door de brand beschadigde zilveren schilden, van Tegelen en 
Santfort.

g  Zo moet het na herstel weer 
gaan uitzien.

   



Commandantencursus Oude Exercitie
VOERENDAAL – Zondag 19 april 2009 vond op 
de locatie van Kon. schutterij St.-Sebastianus te 
Voerendaal de afsluiting plaats van de cursus Oude 
Exercitie. Tegen tien uur hadden de deelnemers met 
familie zich verzameld. Na een welkomstwoord door 
de cursuscoördinator, OLS-secretaris Jac van der Vorst, 
volgde de uitreiking van de certificaten en diploma’s 
door de president van de OLS-federatie, Jos Michels, 
waarna buiten een demonstratie door de deelnemers 
plaatsvond. Door Jacob Gorissen (zelf een van de 
geslaagden als commandantinstructeur) werd namens 
de deelnemers aan de 
cursusleiders, de heren M. 
Beaujean, L. Wijnands en 
J. Duckers, een cadeaubon 
uitgereikt.
 

Eerste vrouwelijke 
commandantinstructeur
Extra vermeldenswaard is 
dat hiermee geschiedenis is 
geschreven bij de OLS-fede-
ratie. Hadden we in �999 
twee dames van schutterij 
St.-George uit Simpelveld, 
die voor het eerst mee gingen 
doen aan deze cursus, waar-
van één het bracht tot com-
mandant, in 2009 kwam de 
primeur dat de eerste vrouw 
geslaagd is als commandantin-
structeur. Marjo Hanckmann 
van schutterij St.-Joseph uit 
Stein valt deze eer te beurt. 
Zij heeft in vier jaar tijd alle 
modules met goed gevolg 

doorlopen en zal daarom sinds 
de bovenvermelde diploma 
uitreiking als geslaagd cursiste 
de geschiedenis ingaan bij 
de OLS-federatie dat zij dit 
als eerste vrouw heeft bereikt 
bij de Exercitiecursus (bij de 
Nieuwe Exercitie is dit even-
min ooit bereikt).   

Er werd nog geruime tijd in 

gezellige sfeer nageschutterd 
(nagepraat) over de cursus 
en andere zaken betreffende 
het schutterswezen, onder het 
genot van een hartig hapje en 
een natje, keurig verzorgd door 
de gastgevende vereniging, 
waarna men voldaan huis-
waarts keerde. De personen die 
een certificaat of diploma heb-
ben ontvangen, zijn:

De Oude Exercitie geslaagden. Foto’s: Twan Stemkens 

Beginners     
- J.M.H. Camps Kon. St.-Sebastianus Voerendaal  
- Mevr. H.J.M.P. Faarts St.-Sebastianus Margraten - Jurylid 
- J.F.P. Hendrix St.-Sebastianus Klimmen  
- J.M.L.L. Huynen St.-Sebastianus Margraten 
- Mevr. M.W.G. Jamar-Luja Jurylid, Puth-Schinnen
- M.P.A. Joris Jurylid, Wessem
- E.J.L. Kerckhoffs Kon. St.-Sebastianus Voerendaal
- J. Michels Gregorius de Grote Brunssum
Aspirant commandant
- M.W.E.M. Leunissen St.-Sebastianus Klimmen
- J.J.A. Kreukniet HH. Johannes & Clemens Merkelbeek
- E.W.H. Langen HH. Johannes & Clemens Merkelbeek
- W.J.J. Truijen St.-Catharina Stramproy
Commandant
- L. Senden St.-Sebastianus Mheer
- N.G. Smeets HH Marcellinus & Petrus Geleen
- R.J.M.F. Willems St.-Sebastianus Mheer
Commandantinstructeur:
- Mevr. M.M.J.A. Hanckmann St.-Joseph Stein
- J.E.W. Gorissen Kon. St.-Sebastianus Voerendaal

  Jac van der Vorst 
cursuscoördinator

g  Marjo Hanckmann is de eerste 
vrouwelijke commandant-
instructeur.
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Commandantencursus Nieuwe Exercitie
MONTFORT – Op zaterdag 25 april vond de diploma- 
en certificaatuitreiking plaats aan de deelnemers van de 
cursus Nieuwe Exercitie in zaal Housmans in Montfort. 
Ook nu weer stelden de eigenaren Harold en Edith deze 
accommodatie voor 15 zaterdagmiddagen belangeloos 
ter beschikking. Voor het eerst kregen beginners en 
gevorderden tijdens de lessen gelijktijdig instructie en 
leerden zij als één groep de diverse oefeningen. Dit werd 
zowel bij de deelnemers als instructeurs als zeer positief 
ervaren. 

Ook nieuw was de grote 
belangstelling van juryleden: 
de heer Muijtjens uit Klimmen 
nam zelfs actief deel, terwijl de 
heren Neutgens uit Buchten 
en Joris uit Wessem tijdens 
de tweede helft van de cursus 
bijna elke zaterdag aanwezig 
waren. Vanaf de zijlijn volgden 
zij kritisch de lessen en werden 
ook zij door de instructeurs 
gewezen op de gewenste uit-
voering van het reglement. 
Hopelijk doet hun voorbeeld 
volgen! Wel werd weer eens 

duidelijk dat nog een aantal 
zaken nergens eenduidig of 
volledig omschreven staat in 
het voorschrift of normen-
boek. Als voorbeeld wordt 
genoemd de verschillen in het 
richten bij het binnentrek-
ken op bondsfeesten. Waar 
richten schutters, officieren, 
marketentsters en drumband 
in frontformatie op? Of dient 
hier de bieleman op te treden 
als ‘rechtervleugelman’ van 
de hele vereniging? Hier ligt 
dus nog werk voor een nor-

mencommissie 
en/of werkgroepje 
Nieuwe Exercitie. 

Nieuw is ook de mogelijkheid 
om meteen in te stappen bij de 
gevorderden. Maar dan dient 
de betreffende persoon wel aan 
te tonen dat hij over ervaring 
beschikt, opgedaan in de exer-
citieploeg van een vereniging. 
Deze afspraak is gaan gelden 
door positieve ervaringen in 
eerdere jaren.

Opvallend was dit jaar ook 
de deelname van twee leden 
van de Bussenschutten uit 
Neer. Tenslotte marcheren 
zij met hellebaarden, en niet 

met geweren. Omdat er geen 
cursus is voor gilde-exercitie 
zagen zij zich genoodzaakt om 
hun kennis dan maar bij de 
nieuwe exercitie op te doen. 
Een van hun cursisten zorgde 
enkele dagen later voor nog 
een verrassing. Voor aanvang 
van het vogelschieten, op 30 
april, werd het commando van 
de schutterij overgedragen aan 
Joost Silvrants. Hij mag het 
geleerde dus al meteen in de 
praktijk gaan brengen.

 Twan Stemkens

Geslaagden Nieuwe Exercitie.  Foto: Marlies Zegers

f  Joost Silvrants 
voert ’t com-
mando over de 
Bussen Schutten 
Neer.

Certificaat
J.F.M. van den Boogaert St.-Sebastianus Laar
O.W.T. Meuwissen St.-Urbanus Montfort
L.M. Muijtjens  Jurylid, Klimmen
N.J.A. Sarkol  Bussen Schutten Neer
J.J.H. Silvrants  Bussen Schutten Neer
J.A.H. Smolenaars St.-Petrus Kelpen-Oler
J.H.P.W.M. Theunissen St.-Martinus Linne
M.J. Verheijen  St.-Jan Nieuwstadt

Diploma
F.H. Beaumont  St.-Joseph Buchten
R.J.J. Gielen  St.-Nicolaas Heythuysen
R.A.M.P. Jansen  St.-Barbara Meerssen
F.H. Kolk  St.-Sebastianus Herkenbosch
J.A.H.H. Thewissen St.-Sebastianus Herkenbosch
R.A.R. Verhoef  St.-Rosa Sittard 
T.J.M.M. Zegers  St.-Rosa Sittard
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Zuid-Limburgs Federatiefeest 2009 
Mik op Meersje!

MEERSSEN – Zondag 19 juli 2009 komen meer dan 
60 schutterijen naar Meerssen voor het jaarlijkse 
schuttersfestijn van de Zuid-Limburgse Federatie (ZLF), 
in de schutterswereld ook bekend als het ‘kleine OLS’. 
Het wordt het hoogtepunt van een meerdaags feest dat 
wordt georganiseerd door schutterij Sint-Remigius uit 
Meerssen.

Een nog jonge 
schutterij
Het organiseren van het ZLF 
wordt jaarlijks door loting 
toegewezen aan een bij de 
Federatie aangesloten schut-
terij. Die grote eer valt in 2009 
ten deel aan Sint-Remigius uit 
Meerssen. Het is een relatief 
jonge schutterij, die in �990 
is heropgericht en die tradi-
ties koppelt aan levendige en 
spraakmakende festiviteiten. 
Van de zeventiende en acht-
tiende eeuw kennen we het 
bestaan van twee schutterijen 
in Meerssen, de oude en de 
jonge, die verbonden waren 
aan de proosdij. In de negen-
tiende eeuw waren deze in 

ruste, maar in �889 kwam 
een schutterij Sint-Remigius 
tot stand, die echter geen 
lang leven beschoren was, 
maar wel gebruik maakte 
van het koningszilver van de 
eerdere schutterijen. Sinds 
het beginjaar �990 geldt het 
uitgangspunt dat St.-Remigius 
een vereniging moet zijn met 
veel ruimte voor het individu. 
Bewust werd toen gezocht naar 
leden met spreiding in lagen 
van de bevolking, in woonom-
gevingen, in leeftijd, in vrien-
dengroepen, om zo een breed 
gedragen korps te vormen. 
Het werd een sleutel tot suc-
ces. St.-Remigius werd lid van 
schuttersbond St.-Gerardus 
en maakte vanaf het begin 
naam als een jonge, levendige 
en enthousiaste vereniging. 
Al in �992 kreeg St.-Remigius 

de organisatie van een bonds-
schuttersfeest toegewezen, 
waarna er nog drie volgden. 
Anno 2009 is de Meerssense 
schutterij een bloeiende ver-
eniging die de uitgangspun-
ten van �990 nog steeds met 
overgave uitdraagt. Zo wordt 
samen de grootste stap gezet in 
de nog jonge geschiedenis: de 
organisatie van het ZLF!

Bekendheid vergroten
Om de bekendheid van het 
ZLF 2009 te vergroten, hebben 
de leden van Sint Remigius 
in het afgelopen seizoen de 
inmiddels bekende roze polo’s 
gedragen. Tijdens bondsfees-
ten, het OLS, het ZLF en bij 
andere officiële activiteiten 
waren de polo’s al een opval-
lend verschijnsel. Maar dat was 
nog niet genoeg. De Remigius-

leden waren opgeroepen om 
hun polo op hun (verre) 
reizen mee te nemen en laten 
zich daarmee te laten fotogra-
feren op bekende, beruchte 
of boeiende plekken. Zo wer-
den polo’s waargenomen in 
de VS (gevangenis Alcatraz 
en Golden Gatebridge), bij 
de scheve toren van Pisa, bij 
Checkpoint Charley in Berlijn, 
op wintersport in Oostenrijk, 
op het Griekse Samos, op 
Curaçao en zelfs op de Chinese 
Muur. Foto’s hiervan zijn te 
vinden op www.zlf2009.nl

Ministeriële 
aanbeveling
Op de website www.zlf2009.
nl doet Minister Maria van 
der Hoeven van Economische 
Zaken een aanbeveling voor 
het schutterstreffen in haar 
geboortedorp Meerssen met de 
woorden: ‘Maak er een mooi 
feest van, dat laat zien wat het 
schutterswezen inhoudt en dat 
Meerssen bekend maakt. Mik 
op mijn Meersje!’ Ongeveer 
3.000 schutters trekken dan in 
een kleurrijke optocht door 
Meerssen met als start- en 
eindpunt het feestterrein aan 
de Cazenderstraat. Langs de 
straten van de optocht en 
op het feestterrein beleven 
duizenden toeschouwers het 
populairste schuttersfeest van 
Zuid-Limburg. Het schieten 
op de bölkes is een belang-
rijk en traditioneel onderdeel 
van het ZLF, maar minstens 
zo belangrijk en boeiend is 

g  De vaandelwacht.
 

g  Meerssen verwacht 3.000 
schutters.

g  Voorafgegaan door bordjesdraagster en sappeurs. 
Foto: Fred Vliegen
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het tonen van tradities van 
het rijke schutterswezen. De 
belangrijkste dag is uiter-
aard de zondag, maar ook 
in de aanloop naar deze dag 
trakteert Sint-Remigius op 
een gevarieerd, spetterend en 
gezellig feestprogramma om 
hiermee de Zuid-Limburgse 
schutterswereld, de bezoekers 
en Meerssen en omstreken een 
prachtig feestweekend te kun-
nen aanbieden dat een gevari-
eerd publiek zal boeien.

Eerste Kinder-ZLF
De start is op donderdag 

�6 juli met het Kinder-ZLF. 
Terwijl het voor de organi-
satoren van het OLS al bijna 
gewoonte is om naast het 
grootste schuttersevenement 
ook een Kinjer-OLS op touw 
te zetten, gebeurt dit in het 
Zuid-Limburgse Meerssen 
voor het eerst ook voor het 
ZLF. Leerlingen van diverse 
basisscholen maken kennis 
met de schutterstradities, 
kiezen hun koningsparen en 
lopen mee in een ZLF-kin-
deroptocht. Tussen de 750 en 
�.000 kinderen zullen hieraan 
deelnemen.

Op vrijdag �7 juli wordt ’s 
middags begonnen met een 
sponsormiddag, compleet met 
schieten. Vervolgens een spet-
terende feestavond met kanjers 
van artiesten: ster in opkomst 
Thomas Berge, topper en 
songfestivalganger René Froger 
en de Maastrichtse Ahoyster 
Erwin. 

Ook op zaterdag �8 juli is er 
eerst een middagprogramma 
met Heilige Mis en de officiële 
plichtplegingen. ’s Avonds is 
het podium voor de mannen 
van de band die bij een feest 
als dit niet mag ontbreken, 
Rowwen Heze. 

Zondag �9 juli is 
de grote dag van 
het ZLF 2009.  
Een dag met tra-
dities, optocht, 
wedstrijden, 
bölkes schieten, 
feest vieren en 
in de grote feest-
tent een DJ met 
daarbij optre-
dens van Ton 
en Henk (Janse 
Bagge Bend), Big 
Benny en Dieter 
Koblenz. 

Tenslotte op 
maandag 20 juli 
een feestavond 
voor alle leden 
en vrijwilligers 

waarbij Sint-Remigius hopelijk 
kan terugkijken op een schit-
terend ZLF 2009. 

Zo ver is het natuurlijk nog 
niet. De voorbereidingen zijn 
in volle gang. De organisatie 
is opgebouwd uit een aantal 
commissies met ieder hun 
eigen takenpakket. Al bijna 
anderhalf jaar zetten perso-
nen van binnen en buiten 
de vereniging zich in om het 
ZLF 2009 het hoogtepunt 
te laten worden in de nog 
jonge geschiedenis van Sint-

Remigius. Maar ook een hoog-
tepunt voor de deelnemers 
en de bezoekers. Daarom de 
slogan: Mik op Meersje!

Uitgebreide informatie over 
het programma, de concerten, 
de geschiedenis van het ZLF, 
Sint-Remigius, het ZLF-logo, 
de locatie, het feestterrein, 
de optochtroute, de optocht-
volgorde en nog veel meer is 
te vinden op de website www.
zlf2009.nl 

  Lenardo Maenen

Programma ZLF 2009 Meerssen

Alle activiteiten (behalve de optocht) vinden plaats op het 
feestterrein aan de Cazenderstraat  in Meerssen.

Donderdag 16 juli 2009 
Kinder ZLF met optocht  - �3:00u

Vrijdag 17 juli 2009 
Sponsormiddag – �6:00u
Concert Thomas Berge, René Froger en Erwin – 20:00u

Zaterdag 18 juli 2009
Ontvangst gemeentebestuur, federatiebestuur, leden comité 
van aanbeveling en sponsoren op schuttersweide – �5:00u
Plechtige schuttersmis ter opening van het ZLF 2009 in de 
Basiliek van Meerssen – �6:00u
Koffietafel voor genodigden – �8:00u
Concert Rowwen Heze – 20:00u

Zondag 19 juli 2009
Opening ZLF – �3:00u
Start optocht en marswedstrijden – �3:30u
Einde optocht – �6:00u
Start wedstrijden diverse disciplines op feestterrein – �6:00u
 
Maandag 20 juli 2009 
Feestavond voor vrijwilligers ZLF 2009 

Sint-Remigius 
Meerssen, dat 

zelf ook veel 
jeugd binnen de 

gelederen telt, 
zet voor het eerst 
een Kinder-ZLF 

op touw.

g  De Meerssense poloshirts 
doken op de meest vreemde en 
exotische plaatsen op.

  

g  Mik op Meersje.
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De schutterij van Gulpen is terug
GULPEN – Na vijf jaar stil te hebben gelegen is 
schutterij Sint-Hubertus weer op de been. In 2002 
hebben de schutters met een kleine vereniging voor de 
laatste keer deel genomen aan de schuttersfeesten van 
de Zuid-Limburgse Schuttersbond. Na dit jaar moest 
de Gulpense schutterij zich helaas weer terugtrekken 
uit het schuttersleven. De schutterij was eerder ook al 
een jaar uit de running geweest omdat het ledenaantal 
te summier was om uit te treden. Toch is er met inzet 
van het bestuur geprobeerd om terug te komen, dat nog 
twee jaar is volgehouden. Maar na het schuttersseizoen 
van 2002 en activiteiten in 2003 in eigen dorp kwam 
de schutterij van Gulpen toch weer op een laag pitje te 
staan.   

Een nieuw bestuur
Het toenmalige bestuur onder-
nam veel pogingen om de 
schutterij nieuw leven in te 
blazen. Tot 2007 hebben de 
bestuursleden dit geprobeerd, 
maar het kwam er helaas 
niet van. In 2007 was er een 
nieuw lichtpuntje. Een groep 
Gulpenaren had zich verza-
meld om het schuttersleven 
van Gulpen nieuw leven in te 
blazen. Zij vormden een nieuw 
bestuur met volgende samen-
stelling: Frans Muijrers (voor-
zitter), Paul Hick (secretaris), 
Harold Somers (penningmees-
ter), Jo Kaelen, Quirijn Schepel 
en Jean Huver. Zij wilden er 
alles aan doen om de schutterij 
van Gulpen weer tot leven te 
brengen. Dit nieuwe bestuur 
begon meteen met een cam-
pagne met als slogan “Laat 

ons niet (alleen) schieten”. Met 
deze slogan en georganiseerde 
schietwedstrijden voor vereni-
gingen probeerde het bestuur 
leden te werven. 

Nieuwe leden en 
ereleden
Na vele vergaderingen en con-
tacten tussen leden, oud-leden 
en eventuele geïnteresseerden 
in het lidmaatschap werd in 
februari 2008 de langverwach-
te jaarvergadering gehouden. 
Het bestuur stelde zich op deze 
vergadering voor aan de leden. 
Het vertelde over zijn plan-
nen en de aanpak. Dit werd 
gewaardeerd door de leden. 
Door het enthousiasme van de 
‘oude’ leden werd er weer posi-
tief gekeken naar de nieuwe 
schutterij van Gulpen. Op 
deze jaarvergadering werden al 

meteen nieuwe 
leden voor-
gesteld. Een 
van deze leden 
voelde zich 
meteen geroe-
pen om in het 
bestuur zit-
ting te nemen. 
Ook werden 
Jacques Braken 
en Cor de Bie benoemd tot 
erelid van de schutterij, als 
dank voor de vele verdiensten 
die zij verricht hebben. Verder 
werd er op deze vergadering 
ook besproken, met instem-
ming van de leden, welke acti-
viteiten er in 2008 uitgevoerd 
zouden worden.

Dorpsactiviteiten 2008
In de zomer van 2008 ging de 
schutterij zich weer presente-
ren. Op de jaarvergadering was 
afgesproken om het eerste jaar 
rustig aan beginnen. Alleen 
bij de activiteiten in het eigen 
dorp Gulpen zouden wij uit-
rekken. Op �2 mei 2008 werd 
weer het jaarlijkse koningsvo-
gelschieten gehouden. Onder 

groot enthousiasme van de 
Gulpense bevolking marcheer-
de de herboren schutterij naar 
het schietterrein achter Rocca. 
Het werd een spannende strijd 
tussen de leden en natuurlijk 
ook door de Gulpense bevol-
king, die op de burgervogel 
mocht schieten. Rond de klok 
van zes waren beide koningen 
bekend. Het koningschap ging 
naar het jongste geünifor-
meerde lid, Remco Straaten 
(�7 jaar). Tom Lemmens (24 
jaar) mocht zich voor het jaar 
2008 burgerkoning noemen. 

g  Het vaandel met het naar 
Sint-Hubertus verwijzende 
hert met een kruis tussen het 
gewei.

g  De herrezen schutterij.

g  Burgers schoten een eigen 
vogel.

 

g  Burgerkoning Tom Lemmens 
(l.) en schutterskoning Remco 
Straaten.
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Amsterdamse schutterij heropgericht

Met deze twee jonge koningen 
marcheerde de schutterij terug 
naar het dorp om er vol trots 
de nieuwe koningen te presen-
teren. Na deze zeer geslaagde 
dag is de schutterij nog twee 
keer uit getrokken, namelijk 
om de kleine en grote proces-
sie naar Euverum te begelei-
den. Het schuttersjaar werd 
op 7 september afgesloten met 
een jaarlijks te organiseren 
verenigingsschieten. Dit evene-
ment is in het leven geroepen 
om zusterverenigingen in 
Gulpen kennis te laten maken 
met het schieten. Misschien 
levert het nog wel geïnteres-
seerden op die het schuttersle-
ven wel zien zitten.

Vervolgacties
Voorts is de schutterij nog 
steeds bezig met het zoeken 
naar nieuwe leden en het 
terughalen van oude leden die 
zich in eerdere jaren hadden 
bedankt. Twee leden van het 
bestuur zijn op basisschool 

de Triangel geweest om de 
schoolkinderen van groep 5 
t/m 8 enthousiast te maken 
voor het schuttersleven. Helaas 
heeft dit nog geen leden opge-
leverd. In januari 2009 is weer 
een jaarvergadering geweest. 
Hierin werd de gang van zaken 
besproken en werden de acti-
viteiten van 2009 besproken.

Actueel
De schutterij van Gulpen 

telt nu 23 geüniformeerde 
leden, 4 ereleden en een aan-
tal steunende leden. Vol trots 
is de schutterij aangesloten 
bij de bond Berg en Dal. Dit 
betekent dus dat de schutterij 
van Gulpen op �7 mei 2009 
aanwezig was op het schut-
tersfeest in Voeren. Verder 
zal de schietploeg deelnemen 
aan de schietwedstrijden die 
deze bond organiseert. De 
schutterij zal op 23 augustus 

als gastvereniging deelnemen 
aan het bondsschuttersfeest 
in Mechelen (ZLSB). En niet 
te vergeten zijn wij natuur-
lijk ook weer aanwezig bij de 
Gulpense activiteiten.

  Mariska Straaten 
Schutterij Sint-Hubertus Gilde 
Gulpen

g  Geroffel in de kerk. Links auteur Mariska Straaten.
   

g  De schutterij tijdens de kleine bronk.
     

AMSTERDAM – Wie dacht 
dat het schutterswezen alleen 
leeft in de zuidelijke en ooste-
lijke provincies, heeft het mis. 
Zo is in Amsterdam een initia-
tief gestart om de oude schut-
terij nieuw leven in te blazen. 
In de hoofdstad zijn diverse 
schutterijen actief geweest; de 
kruisboogschutterij St.-Joris 

gaat zelfs tot de �4e eeuw 
terug, waar later een hand-
boog- en een geweerschutterij 
op zijn gevolgd. Amsterdam 
kende een indeling in wijksys-
teem, op grond waarvan een 
op de vijftig inwoners bij de 
schutterij moest, die dan ook 
een heuse defensieve functie 
had. Dit werd voortgezet in 

de �9e eeuwse dienstdoende 
schutterij, die officieel in �907 
werd ontbonden. Inmiddels 
herinneren diverse schilde-
rijen aan de uitstraling van 
de Amsterdamse schutterijen, 
niet in ’t minst de befaamde 
Nachtwacht van Rembrandt. 
Tijd voor een revival dus. Rob 
van der Meer meende dat 
Amsterdam niet zonder schut-
terij zou moeten en begon 
met een herstart. In november 
2008 werd de aftrap gegeven, 
ondersteund door de deel-
name van gilden uit Huissen, 
Varsselder-Veldhunten en 
Aalten. De heroprichting van 
de Amsterdamse schutterij 
krijgt volgend jaar een ver-
volg op �9 september 20�0, 
de zondag van St.-Lambertus, 
waarop al meer dan vijf eeu-
wen het jaarlijkse vogelschie-
ten zou zijn. De Amsterdamse 

schutterij wil alle facetten 
van het schutterswezen aan 
een breed publiek tonen en 
bij die gelegenheid natuurlijk 
zelf ook actieve leden werven. 
Zo moeten vaandelzwaaiers, 
hand- en kruisboogschutters, 
een muziekkorps en zo moge-
lijk zelfs een bereden afdeling 
en een koningskoets van het 
geheel deel uitmaken. 
Voor meer informatie, zie: 
www.schutterijamsterdam.nl
Foto’s: met permissie van Rob 
van der Meer

 Luc Wolters
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TEGELEN – Tijdens de algemene jaarvergadering van 
de schuttersbond Juliana op zaterdag 21 maart 2009 is 
Eveline Dekkers door de vergadering unaniem gekozen 
als nieuw bondsbestuurslid. Zeer opvallend is haar 
jeugdige leeftijd, want met 21 jaar heeft zij natuurlijk 
nog een lange toekomst in het bondsbestuur voor zich.

Eveline Dekkers studeert 
Bedrijfswetenschappen aan 
de Radboud Universiteit te 
Nijmegen. Ze zit nu in het 
derde jaar en ze hoopt dit jaar 
stage te kunnen lopen en haar 
bachelordiploma te behalen. 
Volgend jaar kan zij dan aan 
de master beginnen. Sinds 
�998 is ze lid van de schutterij 

Sint-Martinus Tegelen, waar ze 
is begonnen als tamboer in het 
trommelkorps. Sinds een paar 
jaar loopt zij mee als ‘stagiair’ 
in het bestuur van de schut-
terij. 
Nadat zij benaderd is door 
bondssecretaris Bernie van 
Lierop en bondsbestuurslid Gé 
Arts heeft zij het bondsbestuur 

tijdens diverse feesten geassi-
steerd. Aangezien dit haar goed 
bevallen is, heeft het ertoe 
geleid dat het bondsbestuur 
haar heeft voorgedragen als 
bondsbestuurslid. 
Eveline Dekkers is afkomstig  
uit een actieve schuttersfami-
lie. Haar opa was lid en haar 
vader en broer zijn het nog 
steeds. Eveline is zeer geïnte-
resseerd geraakt in het schut-
terswezen en wil daar graag 
haar steentje bijdragen aan het 
in stand houden ervan. ‘Naast 
mijn studie heb ik een (vaste) 
bijbaan als verkoopmedewerk-

ster drogist. Naast tamboer 
bij de schutterij speel ik es- en 
bes-klarinet bij de Holtmühler 
Blaoskapel uit Tegelen.’

Eveline Dekkers in bestuur bond Juliana

g  Eveline Dekkers is met haar 21 
jaar een jeugdig nieuw lid van 
het bondsbestuur Juliana.

 

Schutterij Geleen verwelkomt vrouwelijke leden
GELEEN – Carnavalszaterdag tijdens de 
sleuteloverdracht en ook in de beide optochten zal 
het waarschijnlijk niemand zijn ontgaan. Voor het 
eerst lopen er niet alleen mannen bij schutterij HH. 
Marcellinus en Petrus van Oud-Geleen. De gelederen 
zijn versterkt door drie jeugdige vrouwelijke leden. 

Inge Peil, Siënna Concu en 
Ryanne Nieste zijn zich eigen-
lijk niet helemaal bewust van 
de eer die hen te beurt valt om 
als eerste vrouwen toe gelaten 
te worden tot deze mannen-
wereld. Niet helemaal vreemd, 
want alle drie de meiden heb-
ben het schutterijgebeuren met 
de paplepel ingegoten gekre-
gen. Hun vaders zijn ook lid 
van de schutterij.
Toch wordt er heel wat afge-
giecheld als de uniformen op 
de woensdag voor carnaval 
voor het eerst gepast worden. 
Voor de foto moet eerst het 
haar netjes worden gedaan. De 
heren van de schutterij staan 
een beetje onwennig naar deze 
voor hun nieuwe gebeurtenis-
sen te kijken. Maar de meisjes 
beschikken nu eenmaal over 
een andere haardos dan de 

mannelijke leden. 
Siënna was al bordjesdrager bij 
schutterij St.-Hieronymus in 
Biest-Weert, maar de andere 
twee lopen voor het eerst mee 
met de schutterij. De liefde 
voor muziek bracht de meis-
jes bij de vereniging. Inge, 
negen jaar, speelt klaroen en 
Siënna, dertien, en Ryanna, 
elf, roeren de trom. In maart 
zijn ze begonnen met oefenen 
en nu zijn ze er al helemaal 
klaar voor. Het klaroen-
korps is opgericht in 2005 en 
zorgde voor heel wat aanwas. 
Schutterij HH. Marcellinus 
en Petrus heeft momenteel 52 
leden.
Voorzitter Nic Smeets: ‘Sinds 
2007 is er besloten om vrou-
wen toe te laten. Tot aan de 
vlag. Dat betekent dat er bij 
de muzikanten jeugdige vrou-

welijke leden 
welkom 
zijn. Dames 
mogen echter 
nog steeds 
alleen voor 
spek en 
bonen mee 
schieten. Ze 
kunnen geen 
aanspraak 
maken op 
het konings-
schap.’ Dat 
maakt Siënna, Inge en Ryanne 
niet veel uit. Opgegroeid met 
de schutterij weten ze er alles 
van. Marcheren, exercitie, 
schuttersfeesten, al deze zaken 
zijn hun bekend. ‘Het uniform 
vind ik prima, hoef ik geluk-
kig geen rokje aan. Daar heb 
ik een bloedhekel aan’, merkt 
Siënna op. De andere twee 
knikken instemmend.

Wil jij ook bij de schutterij? 
HH. Marcellinus en Petrus 
organiseert op 20 juni een 
kinderschuttersfeest voor alle 
jeugdverenigingen in Geleen. 
Om zo de jeugd tot en met 

twaalf jaar een kijkje te laten 
nemen bij allerlei zaken betref-
fende de schutterij. Ook kun-
nen de jongens én meisjes 
kennis laten maken met het 
schietgebeuren door middel 
van de windbuks, uiteraard 
onder deskundige begeleiding. 
Voor meer informatie kun je 
kijken op: www.schutterij-
geleen.nl.

 Annelies Heuts

g  De eerste vrouwelijke leden 
voor de Geleense schutterij, 
v.l.n.r.: Inge Peil, Siënna 
Concu en Ryanne Nieste.
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Het draaksteken in Beesel
BEESEL – Het draaksteken in Beesel is een zevenjaarlijks 
folkloristisch openluchtspel, gebaseerd op de legende 
van Sint-Joris en de draak. Ergens halverwege de 17e 
eeuw binnen de Beeselse schutterij ontstaan en al die 
tijd gekoesterd als een dierbare diamant, is het spel 
thans uitgegroeid tot een waar megaspektakel waar 
het hele dorp bij betrokken is. Maar laat ik eens bij het 
begin beginnen.

Oude en jonge 
schutterij
In Beesel wordt omstreeks 
�465 een schutgilde opgericht: 
de ‘Sanct Sebastianus schut-
terei’ oftewel ‘De Broederscap 
tot Biesel’, onder patroon-
schap van Sint-Sebastianus. In 
die tijd wordt namelijk in de 
belastinglijsten een ‘gaffel’ in 
Beesel vermeld. Gaffel betekent 
lokaliteit of vergaderruimte 
waar een gilde placht bijeen 
te komen. Het is evenwel 
onwaarschijnlijk dat er toen in 
het gehucht Beesel (met inclu-
sief de vier buurtschappen 
Rijkel, Bussereind, Leeuwen en 
Offenbeek circa 300 inwoners) 
een ambachtsgilde actief was. 
De enige mogelijkheid blijft 
dus een schutgilde. En inder-
daad wordt enkele jaren later 
bij de gaffel ‘Die Broderscap’ 
genoteerd. In �605 wordt 
de gaffel door het Beeselse 
schutgilde zelfs als onderpand 
ingezet. Korte tijd later heet 
het St.-Sebastianusgilde ‘De 

alde schutterye’, omdat er dan 
een tweede schutgilde bijkomt 
onder patroonschap van St.-
Joris. Deze tweede schutterij 
ontstaat uit een opsplitsing 
van de ‘Sanct Sebastianus 
schutterei’ rond �630. Het St.-
Sebastianusgilde blijft evenwel 
de voornaamste schutterij. 
Deze heeft onder meer op 
kermiszondag het recht om 
het Allerheiligste te begeleiden 
en muziek te maken tijdens de 
processie. De jonge schutten 
van het St.-Jorisgilde hebben 
in de processie geen taak maar 
trekken wel mee. Het is niet 
waarschijnlijk dat het Beeselse 
St.-Jorisgilde, in tegenstelling 
tot vele andere St.-Jorisgilden 
in de Oude Nederlanden, een 
uitbeelding van zijn patroon-
heilige in de processie heeft. 
De bewaard gebleven archief-
stukken maken hier nergens 
gewag van.

Een kwalmende draak
Het St.-Jorisgilde is vooral 
actief op kermismaandag, 
want dan wordt voor de gaffel 

oftewel de gildekamer de draak 
gestoken. De oudst bekende 
vermelding hierover vinden 
we in een processtuk uit �736, 
maar het draaksteken moet 
dan al veel ouder zijn. Want 
in �674-�675 onderneemt ene 
pastoor Willems van Maasniel 
een voetreis naar Rome en 
schrijft zijn belevenissen op 
in een dagboek dat in �699 
in drukvorm verschijnt. In 
dit boek beschrijft hij in het 
kader van zijn bezoek aan de 
St.-Joriskerk in Rome ook het 
‘liedeke van Sint Joris en den 
giftighen draecke’ (exact op de 
letter hetzelfde lied dat thans 
nog in Beesel gezongen wordt), 
maar onbekend is of hij het 
destijds in Beesel noteerde of 
introduceerde.
Het draaksteken in die tijd is 
vrij eenvoudig maar vormt wel 
spektakel. De Beeselnaren en 
natuurlijk ook de ‘naobersjap’ 
verzamelen zich in en voor de 
gildekamer en als de markt vol 
is, verschijnt de draak ‘solfer 
ende qualm uitstotend’ ten 
tonele. Als het monster de 
menigte aanvalt, verschijnt er 
een St.-Jorisfiguur te paard die 
de draak temt, waarna deze 

op de ‘drakensteen’ gelegd kan 
worden. Dan volgen drie korte 
rondritten door St.-Joris met 
zijn ruiterij om het marktplein 
waarna onze held bij de derde 
passage de ‘verdoofde’ draak 
met een welgemikte speerworp 
doodt. Het dorp is gered en er 
vloeit rijkelijk gildebier, want 
het is feest en tevens kermis 
in Beesel. Dit drakenspel past 
perfect bij de jonge schutten 
en wordt dan ook jaarlijks op 
kermismaandag georganiseerd.

De draak in het 
gemeentewapen
Na de Franse bezetting (�797-
�8�3) vindt het draaksteken 
niet meer jaarlijks plaats 
maar om zekere jaren. Het 
draaksteken blijft evenwel een 
spektakel en publiekstrekker 
wat voor het Beeselse gemeen-
tebestuur in �852 aanleiding is 
‘om tot wapen dezer gemeente 

g  Het gemeentewapen, verleend 
in 1853. Links de schets bij de 
aanvraag, rechts het uiteinde-
lijke wapen.

 

g  De advertentie van 1864 met 
de aankondiging van het 
draaksteken op kermismaan-
dag.

g  Draaksteken 1911 op de oude 
markt.

   

g  De draak is getemd en op weg 
naar de markt, zoals hier in 
1935. 
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te mogen hebben eenen draak, 
aangezien alhier, in deze 
gemeente, sedert talrijke jaren, 
eene schutterij bestaat, onder 
het patroonschap of bena-
ming van Sint Joris Schutterij, 
dewelke om zekere jaren, bij 
het kermisfeest eenen draak 
steken en overwinnen, gelijk 
in �850 nogal plegtig heeft 
plaatsgehad’. In �853 wordt dit 
gemeentewapen (een gouden 
draak op een blauw veld) ver-
leend. Op kermismaandag 9 
mei �864 wordt het draakste-
ken voor het laatst in zijn oude 
vorm opgevoerd. De beide 
schutgilden hebben in die tijd 
qua financiën en ledental de 
grootste moeite om het hoofd 
boven water te houden en dit 
‘dwingt’ ze om tussen �864 en 
�872 weer samen te gaan tot 
één schutgilde onder de bena-
ming ‘Schutterij-Broederschap 
Sint Sebastianus & Sint 
Georgius’. 

Eens in de zeven jaar
Ook het draaksteken verandert 
en wordt omgevormd tot een 
toneelspel in drie bedrijven 
met vijf sprekende rollen. De 
première hiervan is op 27 
augustus �883: het temmen 
van de draak aan de Maas, de 
zegetocht naar het dorp en de 
doodsteek op het marktplein. 
Zodra de financiën het toe-
laten, wordt het drakenspel 
georganiseerd, zoals in �902, 
�9��, �9�9 en �926. In �935 
vindt het derde bedrijf van 
het spel – het doodsteken 
van de draak – niet meer op 

het marktplein plaats. Het is 
immers kermis in Beesel en 
met de komst van kermisat-
tracties is er geen plek meer 
voor dit derde bedrijf. Ook de 
vele duizenden toeschouwers 
kan men er niet kwijt. Daarom 
verhuist men in dat jaar 
naar een klein terrein nabij 
kasteel Nieuwenbroeck. Er 
wordt een ‘Uitvoerend Comité 
Draaksteken’ binnen de schut-
terij geformeerd dat een en 
ander vorm moet geven. Ook 
krijgt dit comité in �935 de 
opdracht het toneelspel om 
de zeven jaar te organiseren, 
maar de Duitse bezetting 
(�940-�945) gooit gelijk al 
roet in het eten. In �946 wordt 

het draaksteken weer opge-
voerd en vanaf dan wil men 
aan de zevenjaarlijkse termijn 
vasthouden. Dit gaat al gelijk 
mis als de Beeselse schutterij 
in �952 het OLS wint en dit 
in �953 dient te organiseren. 
Daarom wordt het draaksteken 
verschoven naar �954 en in 
�960 weer rechtgetrokken. 

Spektakelstuk bij het 
kasteel
Omdat het draaksteken zich 
tot nu toe afspeelt op de 
openbare weg en er dus geen 

entreegelden geheven kunnen 
worden, wordt in �967 beslo-
ten het draaksteken nog maar 
op één locatie (bij kasteel 
Nieuwenbroeck) op te voeren 
en wordt het openluchtspel 
onderdeel van de driedaagse 
drakenfeesten. Het blijkt 
een gouden greep te zijn. 
In �974 wordt gewerkt aan 
een eigen decor en in �98� 
zelfs aan een gemotoriseerde 
draak. Ook wordt het spel 
met meer sprekende rollen 
en figuranten uitgebreid. Om 
een en ander in goede banen 
te leiden wordt in �98� de 
‘Stichting Draaksteken’ opge-
richt, die vanaf dat moment 
het drakenspel namens de 
schutterij organiseert. Het 
aantal opvoeringen wordt in 
�98� en �988 verhoogd van 

een naar drie en vanaf �995 
zelfs naar zes, waarvan vijf 
verlichte avondvoorstellingen. 
Zelfs een nieuwe draak wordt 
gebouwd. De opvoeringen in 
2002 zijn voor het eerst uit-
verkocht (6 x 2.500 = �5.000 
toeschouwers). 
De �6e editie van het Beeselse 
draaksteken is gepland op �4-
�5-�6 en 2�-22-23 augustus 
2009. Voor meer informatie 
over het draaksteken 2009, zie: 
www.draaksteken.nl

 Frans G.J. Geerlings
g  Draaksteken 1960: de draak is 

zo juist getemd.
   

g  De nieuwe draak in de histori-
sche optocht in 2002.

  

g  De poster van de opvoeringen 
van 2009.
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“Op je eigen mest groei je het best”
LINNE – Ik zou me 
kunnen voorstellen dat dit 
spreekwoord, ‘Op je eigen 
mest groei je het best’, zijn 
ontstaan te danken heeft 
aan de vindingrijkheid 
en de teamgeest van 
onze schutters. Zeker als 
we kijken naar de acties 
die ze ondernemen om 
de activiteiten van hun 
vereniging te kunnen 
bekostigen. In de Maas- 
en Roerbode van 8 
oktober 1964 kwam ik 
een alleraardigst artikeltje 
tegen dat ik u niet wil 
onthouden. Schutterij St.-
Martinus Linne leverde de 
foto; waarvoor mijn dank.  

 Wim Pijpers

Schutters van Linne 
ontpopten zich als 
aardappelspecialisten
‘Als het over aardappelen gaat, 
weten de schutters van wanten, 
al is het alleen maar vanwege 
de “bolletjes”. De mannen van 
St.-Martinus Linne beschikken 
bovendien over vakdeskundi-
gen. Voorzitter Jean Beunen zit 
al sinds jaar en dag in de aard-
appelhandel en de senior van 
het gezelschap, de ruig-besnor-
de Fried Vossen – al 57 jaar 
lid van de schutterij – weet 
alles van piepers uit zijn lange 
diensttijd bij de Roermondse 
veiling, waar overigens de 
combinatie snoraardappelen 
niet zo vreemd is, getuige 
advertenties van een koper uit 
het Overmaasse, die zijn naam 
vergezeld doet gaan van het 
epitheton “met snor”.

“Extra kwaliteit”, zegt 
Fried Vossen
De Linner schutters houden 
er van, bij hun noodzakelijke 
acties voor de instandhou-
ding van hun vereniging af te 

wijken van de plat getreden 
paden, die zovele verenigingen 
bewandelen: loterijen, fancy-
fairs, e.d. Zij hebben hun twee 
bals per jaar, waarnaast inmid-
dels de papieractie (4x per 
jaar) en de oud ijzeractie (2x 
per jaar) traditie zijn gewor-
den. Maar verder houden zij 
van originele dingen en als 
er iemand iets nieuws weet te 
verzinnen, kan hij rekenen op 
aller instemming en medewer-
king.
Het prettige daarbij is, dat 
de mannen niet alleen gevoel 
voor avontuur hebben, maar 
ook van vele markten thuis 
zijn. Graafwerk b.v. in alge-
meen en in Limburgs verband: 
op het veld en bij de bouw 
en in het laatste geval voor 
opbouw- en afbraakwerk. Zij 
hebben de voormalige boerde-
rij Vermeulen op de Breeweg 
gesloopt. Zij hebben een 
perenactie gevoerd en een half 
bunder prei geoogst en ten 
gelde gemaakt. Zij hebben eens 
in dichte mist een auto uit een 
gevaarlijke situatie op de over-

weg voor de trein weggesleept, 
wat een aardige gift opbracht. 
Allemaal voor de schutterij. 
Want bij een schutterij gaat 
geldelijk heel wat om, zeker als 
men, zoals bij St.-Martinus, 
keurig geüniformeerd wil 
optrekken achter een pittige 
drumband.
Nu beginnen de mannen van 
St.-Martinus aan een aardap-
pelactie, beter gezegd ze zijn er 
al mee bezig. Een van de leden 
had een stuk land braak liggen. 
Ze hebben dit land geploegd, 
gemest en wat er allemaal 
bij hoort en er aardappelen 
op gezet. De oogst is groot is 

groot geworden en werklieden 
waren er voldoende. En “extra 
kwaliteit”, volgens het deskun-
dige oordeel van Fried Vossen.
Deze aardappelen worden 
einde van de maand in 
Linne aan de man resp. de 
(huis)vrouw gebracht. Keurig 
verpakt in plastic zakjes van 5 
kilo zullen ze worden rondge-
vent. En de schutters zijn er nu 
al zeker van dat de inwoners 
van Linne – die hun zo vaak, 
zo gemakkelijk en bij zoveel 
gelegenheden optrekkende 
schutterij een warm hart toe-
dragen – ze graag zullen afne-
men.’

g  De aardappelspecialisten van Sint-Martinus Linne bij hun rijke oogst (1964). 
Foto: archief St.-Martinus Linne

 

Koningen
Mike Eykenboom St.-Sebastianus Eys
Ger Heldens St.-Martinus Maasbree
Bert van Dijk St.-Martinus Tegelen
Peter van Bergen St.-Urbanus Grashoek
Ben Koekenbakker St.-Hubertus Tegelen
Yoran Sarkol Bussen Schutten Neer 
Jo Peeters St.-Urbanus Belfeld
Henk Tabbers (keizer)     Oude Nobele Valkenburg
Frederic Lebouille           Jonge Nobele Valkenburg
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St.-Laurentius Spaubeek 1619-2009
300e schuttersfeest bond Sint-Gerardus

SPAUBEEK – Schutterij St.-Laurentius Spaubeek staat 
stil bij het 390-jarig bestaan van de vereniging. Het 
organiseert dit jaar het 300e bondsschuttersfeest van de 
bond St.-Gerardus Amstenrade. De vereniging stelt zich 
voor.

Verleden
Schutterij St.-Laurentius 
Spaubeek is opgericht in �6�9, 
maar of dit ook werkelijk zo is, 
kan niet met zekerheid gezegd 
worden. Van de meer dan �20 
koningsplaten dateert het oud-
ste schild uit het jaar �639. Het 
oudste bewijs van haar bestaan 
is het jaar �630 op de zilveren 
koningsvogel. Deze is samen 
met een veertigtal koningspla-
ten een tijdlang in het muse-
um in Maastricht geweest. De 
schutterij beschikt bovendien 
over een Franse gedenkpen-
ning uit �848. Tussen de 
archiefstukken zijn voorts 
kopieën van raadsbesluiten uit 
�830 en �832 te vinden, waar-
mee een burgerwacht en later 
een nachtwacht werden inge-
steld. Ergens in de negentiende 
eeuw is de schutterij rustend 
geweest maar de precieze jaren 
zijn niet bekend. Een tijdlang 

zijn er dan ook geen gegevens 
te vinden. De eerste gevonden 
berichten van na de herop-
richting dateren uit �895; het 
betreft de aanvraag door J.A. 
Jötten, president van de schut-
terij, die aan het kabinet van 
Koningin-regentes Emma de 
officiële goedkeuring op de 
statuten vraagt. De aanvraag 
dateert van 27 februari �895, 
die op �3 maart �895 is goed-
gekeurd. 

Heden
Anno 2009 is St.-Laurentius 
Spaubeek nog steeds een bloei-
ende vereniging. Al vele tien-
tallen jaren kent de schutterij 
een actief ledental van rond de 
65 personen en telt deze meer 
dan �00 ereleden. Bij schut-
tersfeesten wordt nog steeds 
aan alle disciplines deelgeno-
men, zoals de muziekwed-
strijden, oude exercitie en het 
schieten. Hierbij worden ieder 
seizoen vele tientallen prijzen 
behaald. Op basis van de resul-
taten is de schutterij ingedeeld 
in de hoogste divisie – klasse 
A – waarin het vorig jaar een 
keurige vierde plaats behaalde. 
Hoewel de prijzen mooi zijn 
gaat het bij de Spaubeekse 
schutterij toch vooral om de 
gezelligheid en de saamhorig-
heid. En deze is ook na 390 
jaar nog volop aanwezig. Het 
is dan ook een vereniging om 
trots op te zijn.  

Het jachthoornkorps
In augustus 2004 vierde het 
tamboer- en klaroenkorps 
het 50-jarig jubileum met een 
reünie en optreden van oud-
leden, een prachtige ervaring. 
In september 2006 werd beslo-
ten om het korps om te vor-
men tot een jachthoornkorps. 
In 2008 werd de wisselbeker 
gewonnen met het hoogste 
aantal punten. Het korps 
bestaat uit 27 leden, terwijl 
nieuwe jeugdige leden worden 
opgeleid. Door een nieuwe 
indeling komt men uit in de 
4e divisie. Instructeur is Frank 
Dols en iedere vrijdagavond 
is repetitie. Hoogtepunten 
vormen het Limburgs 
Kampioenschap (�979), het 
optreden in Haarlem voor het 
Nederlands Kampioenschap en 
het gouden jubileum (2004).  

Het exercitiepeloton
Het exercitiepeloton van de 
schutterij is ieder jaar goed 
voor vele prijzen. Het beoe-
fenen van de oude exercitie 
is in Spaubeek diep gewor-
teld en kan bogen op een 
rijke en succesvolle historie. 
Commandant is Gerard 
Cuypers en geoefend wordt 
tijdens het seizoen op don-
derdagavond. Hoogtepunten: 
Limburgs Kampioen Exercitie 
(Nieuwenhagen �923), �e prijs 
Oude Exercitie (OLS 2007 
Nederweert).
 
De schietzestallen
De schutterij neemt deel 
met vier schietzestallen In 
2006 kreeg de schutterij na 
vijf lange jaren procederen 
eindelijk groen licht voor het 
plaatsen en gebruiken van een 
kogelvanger. Buksmeester is 
Herman Wachelder; geoefend 
wordt tijdens het seizoen op 
zaterdagavond. Hoogtepunt is 
het behalen van de ��e plaats 
op het OLS in Kinrooi in �998.
 
Kwartaalblad ‘Der Sjöt’
De schutterij heeft een eigen 
kwartaalblad, ‘Der Sjöt’. Het 
werd destijds gestart door 
de uitbaters van het schut-
terslokaal, Wim en Corrie 
Schalkwijk. Inmiddels bestaat 
het graag gelezen blad al der-
tig jaar. Leden en ereleden 
worden hiermee nog steeds 
op de hoogte gehouden over 
van alles en nog wat binnen de 
schutterij. 

Schutterskroniek
De vereniging heeft een rijke 
geschiedenis. Maar wat is 
een geschiedenis als deze 
niet wordt vastgelegd. Twee 
leden, Jo Ritterbeeks en Jean 
Ketelslegers, beseften de g  De 17e eeuwse koningsvogel.

g  Het oudste schildje uit 1639 
met initialen ‘P.P.L.’ en huis-
merk.
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waarde daarvan. Uren brach-
ten ze door in de gemeente-
lijke archieven op zoek naar 
gegevens, die in schrift en 
beeld werden opgeslagen. Een 
monnikenwerk dat nooit ten 
einde is. De gegevens werden 
vervat in een ��8 pagina’s tel-
lend prachtig boek met vele 
foto’s: Kroniek van schutterij 
St.-Laurentius Spaubeek. Het 
werd in 2006 geschreven door 
oud-lid Jos Gerits, die is afge-
studeerd in het schutterswe-
zen. Het boek is nog steeds te 
koop. 
 
300e 
bondsschuttersfeest
Op zondag 2� juni organi-
seert de Spaubeekse schutterij 
een bondsschuttersfeest. Met 
dit feest wordt een mijlpaal 
bereikt want het is het 300e 
schuttersfeest van de bond 
St.-Gerardus Amstenrade. 
Rondom het schuttersfeest 
vindt een feestweekend plaats 
van �9-2� juni. Vrijdag met 
soul en funk. Zaterdag de 
receptie en een Limburgse 
Avond. Zondag is het schut-
tersfeest.

Jubilarissen
Op zaterdag is de receptie en 
zullen de  jubilarissen gehul-
digd worden. De schutterij 
kent dit jaar twaalf jubilaris-
sen. Math Lemmens, Tom 
Stijnen en John Ritterbeeks 
(�2½ jaar); tamboer Marco 
Lemmens, de korporaals Jan 
Bouwens en Joost Vrouenraets 
en sergeant Marco Lahey (25 
jaar); adjudant Jan Kollée, 
basblazer Hub Broens, kapi-
tein Gerard Cuypers en bek-

kenist Jan Goessens (40 
jaar) en kolonel b.d. Jan 
Wachelder (60 jaar).

Bruderschaft 
Lützenkirchen
Tijdens het bonds-
schuttersfeest zal 
de Bruderschaft 
St.-Sebastianus 
Lützenkirchen 
(Leverkusen) weer als 
gastvereniging deelne-
men. In 2003 ontstond 
een vriendschappelijke 
relatie met deze schutterij 
uit het Bergische Land. In 
2004 was deze al eerder 
te gast en vonden diverse 
uitwisselingen plaats. De 
Spaubeekse schutterij ver-

heugt zich op het weerzien.

Koningspaar
Op zondag 26 april vond het 
koningsvogelschieten plaats. 
Dit is telkens één van de hoog-
tepunten van het seizoen. Na 
�63 schoten was het geweer-
drager Louis Op de Camp die 
de vogel naar beneden haalde. 
Samen met zijn echtgenoot 
Marij vormt hij het trotse 
koningspaar van de schut-
terij in dit bijzondere jaar. 
Hun beide kinderen Simone 
en Bjorn spelen in het jacht-
hoornkorps.
Voor meer informatie, zie: 
www.schutterijspaubeek.nl

 Henri Willems

g  De 390 jaar oude schutterij 
St.-Laurentius Spaubeek.

  

g  Het Spaubeekse koningspaar 
Louis en Marij op de Camp.

  

g   Foto: Fred Vliegen
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Peter Rosenberg kampioen ‘Juliana’
Peter Rosenberg van St.-
Antonius en St.-Petrus 
Baarlo is wederom 
bondskampioen geworden 
van de schuttersbond 
‘Juliana’. Tijdens een 
tweedaagse strijd kwam 
uiteindelijk de beslissing 
met het schieten op losse 
stekken, zonder ring in 
het geweer. Voor de derde 
keer in zijn carrière lukte 
het Rosenberg om deze 
titel voor zich op te eisen 
en dit was de derde maal 
op rij voor een Baarloos 
schutterslid.

Het kampioenschap startte 
met 95 deelnemers. Bij het 
invallen van de duisternis 
was er nog een tiental schut-
ters (voor het algemene 
klassement) in de strijd, te 
weten: Lucille Goemans 
(Sevenum), Jack Beurskens 
en Peter Rosenberg (Baarlo), 
Mark Gerits, Roel Wijnhoven 
en Bjorn van Berkel 
(Grubbenvorst) en Henk, 
Patrick en Natascha de Klein 
en Joop Linders (Venray). Op 
de tweede dag kwam het ver-
volg.

D-klasse
Hierin ontwikkelde zich een 
spannende strijd. De uitslag 
in deze klasse is doorgaans 
vrij snel bekend, maar er 
kwam een felle strijd om de 
eerste plaats. Shirley Thuijls 
(Grubbenvorst) en Joop 
Linders (Venray) gaven alle-
bei niet op, maar uiteindelijk 
miste Shirley haar ��6e schot 
en werd Joop kampioen in de 
D-klasse.

C-klasse
Hierin kwam eveneens 
een spannende strijd tus-
sen de twee besten. De 
beslissing kwam pas op de 
tweede dag, toen Natascha 
de Klein (Venray) haar �80e 
schot miste en Mark Gerits 
(Grubbenvorst) uiteindelijk 
met 3�8 (!) schoten kampioen 
in de C-klasse werd.

g  De winnaars van het kampioenschap van bond Juliana zijn v.l.n.r.:  
Bjorn van Berkel 3e (Grubbenvorst),  Jack Beurskens 2e en Peter 
Rosenberg 1e (beiden uit Baarlo).

A-klasse en Algemeen klassement
�. Peter Rosenberg HH. Antonius & Petrus Baarlo  434 schoten
2. Jack Beurskens HH. Antonius & Petrus Baarlo  433 schoten
3. Bjorn van Berkel St.-Jan Grubbenvorst   433 schoten
4. Roel Wijnhoven St.-Jan Grubbenvorst   364 schoten
5. Henk de Klein ’t Zandakker Gilde St.-Jan Venray  325 schoten

B-klasse
Deze klasse was, opvallend 
genoeg, de eerste die beslist 
werd. Nadat Jan-Willem 
Cuijpers (Grubbenvorst) 
gemist had en derde werd, 
ontpopte zich een strijd tus-
sen twee leden van gilde uit 
Venray, te weten Alex Lamers 
en Patrick de Klein. Het was 
uiteindelijk Patrick, die met 
�65 schoten won.

A-klasse
Dit vergde een langdu-
rige strijd. Uiteindelijk werd 
geschoten op losse stekken, 
maar ook dit bracht geen 
beslissing. Een drietal bleef 

halsstarrig raken, zodat zelfs 
de ring uit het bovenste vizier 
werd gehaald om op stekken te 
schieten. Dit bracht de beslis-
sing. Bjorn van Berkel werd 
derde, Jack Beurskens tweede 
en Peter Rosenberg wist onver-
wacht deze eretitel weer voor 
zich op te eisen.

De prijsuitreiking vond tijdens 
het eerste bondsschuttersfeest 
in Siebengewald plaats.
Voor een volledig overzicht 
van de winnaars en het vol-
ledige artikel, zie: www.schut-
terstijdschrift.com

 Bernie van Lierop
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Vendeliers voor St.-Urbanus Belfeld
BELFELD – Op zondag 3 mei jl. was het eindelijk 
zover, de schutterij uit Belfeld presenteerde haar 
vijf vendeliers tijdens het jaarlijkse vogelschieten. 
Broederschap St.-Urbanus mag voor het eerst in zijn 
358-jarige geschiedenis zeggen dat ze een vendelgroep 
in haar midden hebben. Ton Spee, Kars en Jort van den 
Bongard, Ruud van Dijk en Joost Schers zijn afgelopen 
jaar in training gegaan bij twee ervaren vendeliers van 
Koninklijk schuttersgilde St.-Lambertus uit Helden. 

Symbolische waarde
De jeugdige leden van de 
Broederschap zagen al jaren 
dat andere gildes vendelgroe-
pen hadden en na verloop van 
tijd hadden ze het bestuur van 
de schutterij laten weten dat 
ze ook wilden gaan vendelen. 
Het bestuur gaf na een jaar 
van wikken en wegen zijn vol-
ledige goedkeuring aan dit 
initiatief, waardoor het balletje 
ging rollen. De Broederschap 
zocht contact op met de schut-
terij uit Helden, waar Jan van 
Lier en Bert Kusters de trai-
ning wilden gaan verzorgen. 
De nodige afspraken werden 
gemaakt en sinds oktober 2008 
zijn de vijf Belfeldse vendeliers 
iedere zondagmiddag te vin-
den op de Heldense schutters-
wei voor hun training. De ven-
dels van de broeders hebben 
een speciaal ontwerp met grote 
symbolische waarde, waarin de 
kleuren rood, geel en wit in de 
vorm van een gedeelte van een 
schild zijn verwerkt. Rood is 
de kleur van de broederschap 
en geel en wit zijn de kleuren 
van de Rooms-katholieke Kerk 
en binnen het schild zitten 
de bölkes. Op deze manier 
moeten de nieuwe vendels de 
schutterij zelf symboliseren die 
sinds zijn bestaan ‘altaar, haard 
en troon’ heeft beschermd.

Vaandel en vendel
Het vendelen zoals wij dat op 
de dag van vandaag kennen 
heeft, net als menige schut-
terij, zijn wortels diep in het 

verleden liggen. Vendeliers 
hadden een belangrijke func-
tie in het leger: ze moesten 
zorgen voor de communicatie 
tussen de legerleiding en de 
kleine legereenheid waar ze het 
bevel over hadden. Het woord 
‘vendel’ is overgewaaid naar 
de schuttersgilden ten tijde 
van de 80-jarige Oorlog, toen 
de Spaans-Habsburgse legers 
door ons land trokken en het 
gebruik van het vaandel/ven-
del meebrachten. De woorden 
‘vaandel’ en ‘vendel’ werden 
in historische geschriften vaak 
door elkaar gebruikt, waardoor 
er nog steeds geen complete 
duidelijkheid is over de bete-
kenis van beide woorden. Ook 
nu nog gebruiken veel mensen 
de woorden vaandel en vendel 
door elkaar. Tegenwoordig zijn 
er afspraken gemaakt omtrent 
het gebruik van de woorden 
vaandel en vendel: een vaan-
del wordt gehanteerd door de 
‘vaandeldrager’ die zijn vlag 
alleen mag dragen en een ven-

del wordt gehanteerd door een 
‘vendelier’, die met zijn vlag 
mag zwaaien, oftewel er mee 
mag vendelen.

Vendelgroet
Over de inhoud van dat vende-
len hebben mensen vaak ver-
keerde ideeën. Onwillekeurig 
denkt men meestal aan een 
folkloristische demonstratie 
van behendigheid en techniek, 
een idee dat wordt versterkt 
door de historische uniformen 
van de vendeliers. Wanneer 
een vendelier acrobatisch ven-
delt, kunnen toeschouwers een 
prestatie van pure vaardigheid 
aanschouwen, maar bij de 
meeste (ceremoniële) gelegen-
heden hebben de aanwezigen 
te maken met een ‘vendelgroet’. 
Ook daarmee moet een vende-
lier zijn vaardigheden kunnen 

tonen, maar de nadruk ligt 
ergens anders. De langdurige 
serie handelingen die men 
de vendelgroet noemt heeft 
namelijk belangrijke symboli-
sche betekenissen.

Eerbetoon
Het vendelen in de schutters-
wereld is van oorsprong een 
eerbetoon aan de wereldlijke 
en de kerkelijke autoriteit en 
een eerbetoon aan de schut-
terskoning, jubilarissen, fami-
lie enz.
Het zwaaien bij de vendelgroet 
symboliseert ook een strijd 
tussen ‘goed’ en ‘kwaad’, een 
vendelier moet het karakter 
van die strijd uitbeelden en 
hij weet, dat hij niet alleen 
voor zichzelf de strijd aangaat, 
maar ook voor zijn vereni-
ging, zijn medebroeders en 
alle deugden waar ze zoveel 
waarde aan hechten. Die 
deugden vind je terug in het 
woord ‘vendel’: dat staat voor 
Vrede, Eendracht, Noblesse, 
Discipline, Eer en Lachen en 
Leven. Ik hoop dat schutters 
met deze achtergrondinfor-
matie meer inzicht hebben 
gekregen in het vendelen, een 
sport die al eeuwen lang onlos-
makelijk verbonden is met de 
schutterswereld.

  Joost Schers
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‘Gruun van Méél’ houdt geslaagde reünie
MEIJEL – Schutterij St.-
Willibrordus heeft op zaterdag 
28 maart veel oud-korpsleden 
mogen begroeten bij haar 
clubgebouw. Veel oud-leden 
van het muziekkorps had-
den gehoor gegeven aan de 
uitnodiging voor de reünie 
die werd gehouden voor het 
55 jaar oude muziekkorps 
van de schutterij. Samen met 
het huidige korps werd een 
muziekstuk ingestudeerd 
onder leiding van André 
Falize, de nieuwe instructeur 
van schutterij St.-Willibrordus. 
In het begin was het nog 
even wennen, maar de meeste 
oud-leden kregen de smaak al 
snel te pakken. De hele groep 
muzikanten van toen en nu 
– zo’n zestig personen in totaal 
– zorgde ervoor dat het volu-
me van de muziek wat hoger 
lag dan normaal bij repeti-
tieavonden van de schutterij. 
Het klonk geweldig! Nadat het 
nieuwe stuk was ingestudeerd, 

werden er nog enkele ‘uit 
de oude doos’ gespeeld. Een 
muziekstuk werd gedirigeerd 
door erelid en oud-instructeur 
Koos Schroen. Voor velen was 
dit samen musiceren een feest 
van herkenning. Dat geldt 
zeker voor de tamboers, die 
de ‘modelmars’ speelden: een 
muziekstuk dat vroeger op 
straat vaak getromd werd en 
dat de trommelaars nog heel 
goed kenden!

In de pauzes was er gelegen-
heid om foto’s van vroeger 
te bekijken. Ook konden de 
aanwezigen genieten van 
filmbeelden van het korps 
van de afgelopen circa dertig 
jaar. Deze film is overigens de 
komende weken nog in de eta-
lage van Electro Winkelmolen 
in de Dorpsstraat te bekijken. 
Later op de middag ging de 
groep buiten marcheren; hier 
kreeg deze instructies van drie 
tambour-maîtres. Ten eerste 
door de huidige tambour-

maître Erwin Daems, die na 
een paar rondjes marcheren 
de stok doorgaf aan Bart van 
Rijt, de eerste tambour-maître 
van de schutterij, van �954 tot 
�967. Dat Bart de kunst van 
het vak na al die jaren nog niet 
is verleerd, was duidelijk! Tot 
slot werd er nog gemarcheerd 
onder leiding van Piet Daems, 
tambour-maître van �973 tot 
�998. Weer binnen voerde het 
schutterijkorps ter afsluiting 
nog enkele stukken uit, waar-
onder een concertstuk. Na 
al deze muzikaliteit werd er 
nog gezellig bijgekletst door 
leden, oud-leden en overige 
bezoekers. Kortom: de ‘gruun 
van Méél’ kunnen terugkijken 
op een geslaagde reünie! Voor 
meer foto’s van deze dag, zie: 
www.schutterij-st-willibror-
dus.nl.

g  De reünie van het muziekkorps van St.-Willibrordus Meijel bracht 
veel oud-muzikanten op de been en leverde een hoop muzikaliteit op.

 

Actualisering 
tamboer-majoor 
handleiding
WEERT – Bezitters van 
de ‘Beknopte Handleiding 
Tamboer-maître’ (Hand-out 
o.a. voor OLS-deelname) 
van J.A.M. Peeters, kunnen 
hun exemplaar actualiseren 
door een E-mail te zenden 
naar JAM.Peeters@kpnpla-
net.nl met het verzoek om 
toezending ‘Blz. � t/m �0 / 
OLS-2009’.
Deze aanpassing is nood-
zakelijk in verband met 
een aantal wijzigingen in 
de OLS-normen (Defilé en 
Marswedstrijden) en wordt 
u gratis toegezonden.

Adreswijziging 
secretariaat
Schutterij St.-Mathias & 
Cornelius Posterholt:
Secretaris Ingo Mossa
Vlodropperweg 37
606� BA Posterholt
Tel.: 0475-403633
Mob.: 06-40097�93
E-mail: i.mossa@home.nl

Bondsfeest met 
kogelvangers
MAASNIEL – Op zondag 
23 augustus 2009 organi-
seert schutterij St.-Urbanus 
Maasniel het 276e bondsschut-
tersfeest van de MLSB. Voor 
de eerste keer in de MLSB-
geschiedenis zal de optocht 
niet van het feestterrein 
vertrekken en zich daar weer 
ontbinden maar zal de circa 
�.300 meter lange optocht 
zich opstellen in de kern van 
Maasniel en ook door de oude 
dorpskern trekken met het 
defilé voor de kerk. Na afloop 
zal men zich naar het schiet-
terrein begeven alwaar de 
officiële opening, de muziek-
wedstrijden, de beoordeling 
van konings- en keizersparen 
en de schietwedstrijden zullen 
plaatsvinden. De schietwed-
strijden zullen in zijn geheel 
op kogelvangers plaatsvinden. 

Dit is niet alleen voor de 
MLSB een nieuwe ervaring 
maar ook voor schutterij 
St.-Urbanus geldt dit schut-
tersfeest als testcase voor het 
jubileumschuttersfeest bij het 
�25-jarig bestaan op zondag 
�8 april 20�0. Voor deelname 
aan dit jubileumfeest zullen 
de Belgisch- en Nederlands-
Limburgse schutterijen medio 
juli officieel uitgenodigd wor-
den.

Drietallenwedstrijd 55+
MAASNIEL – Schutterij 
Sint-Urbanus organiseert op 
woensdag 5 augustus 2009 
wederom de jaarlijkse drietal-
wedstrijd voor 55+ schutters. 
Voor het tweede opeenvolgen-
de jaar wordt deze wedstrijd 
in zijn geheel op kogelvangers 
verschoten. Aanvang wedstrijd 
�4.00 uur. Kaartverkoop tot 
�6.45 uur.
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Gilde van Wieërter Stadsschötte Ste. Catharina 1480
Gilde heeft nieuwe 
Deecken
WEERT – Het Gilde van 
Wieërter Stadsschötte Ste. 
Catharina �480 heeft afgelo-
pen jaar afscheid genomen 
van Daeke (voorzitter) Bert 
Adriaens. Bert is van �987-
�989 en �997-2008 Daeke van 
Ste. Catharina �480 geweest en 
is bij zijn afscheid benoemd 
tot ‘Ieere Daeke’. Het voorzit-
terschap is aansluitend waar-
genomen door ‘jonge daeke’ 
Arnold van de Braak. 

Tijdens de afgelopen voor-
jaarsvergadering is drs. A.J.G. 
(Ad) van Mierlo bereid 
gevonden om de functie van 
Deecken voor een bepaalde 
tijd op zich te nemen. Ad 
is een geboren en getogen 
Weertenaar met een groot hart 
voor zowel het maatschap-
pelijke, cultuurhistorische als 
sociale leven in zijn stad. Hij 
is, als echte Poorter, geboren in 
het centrum van Weert op 27-
��-�957. De nieuwe Deecken 
is gehuwd met Moniek en 
vader van twee kinderen. In 

het dagelijks leven is hij docent 
Duits aan het Dendron College 
te Horst a/d Maas. Ad is sinds 
�99� lid van het gilde van Ste. 
Catharina �480. Verder is hij 
actief in het verenigingsleven 
bij onder meer Schoolbestuur 
het Dal, MC De Bosuil, 
Bospop, Joekskapel ‘Uut de 
Maot’, V.V. De Vêrkusköp en 
voor de Vastelaovundjgezèt 
van De Rogstaekers. 

  Generaol en leden van 
Stadsgilde Ste Catharina 1480

Jac Tubeé koning
WEERT – Op zaterdag �8 
april organiseerde het Gilde 
van Wieërter Stadsschötte 
Ste. Catharina �480 haar jaar-
lijkse vogelschieten. Om �3.00 
uur werd de vogel in de St.-
Martinuskerk ingezegend door 
de patronis spiritualis van het 
gilde, deken H.C.M. Franken. 
Na de inzegening vertrok het 
gilde voor de laatste maal naar 
haar clublokaal ‘Ut Gaffel’ op 
Sportpark St.-Teunis, omdat 
per � mei 2009 de voorma-
lige Megacles kantine wordt 
afgebroken wegens de aanleg 
van een nieuwe atletiekbaan 
en nieuwbouw voor het 
Bisschoppelijk College. Tijdens 
de inzegening was alleen 
koning Jac in galakostuum. Bij 
het clublokaal van het gilde 
vond de abdicatie plaats, waar-
na koning Jac weer gewoon 
Jac Tubéé werd om vervolgens 
opgenomen te worden in de 
broederschap der oud-konin-
gen. De gildenleden die deel-
namen aan het vogelschieten 
dienden zich van tevoren aan 
te melden en te voldoen aan 
de volgende eisen: lid zijn van 
het mannelijk geslacht, een 
onberispelijke staat van dienst 
hebben, de jaarlijkse contri-
butie voldaan hebben en altijd 

g  Ad van Mierlo is de nieuwe 
Daeke in Weert.

aanwezig te zijn voor represen-
tatieve taken wanneer het gilde 
hierom vraagt.
Dit jaar meldden zich zes 
kandidaten aan. Na de loting 
voor de schietvolgorde werd 
om vier uur begonnen met 
het spannende vogelschieten. 
Na �26 schoten viel de vogel 
uiteindelijk naar beneden. Net 
als in 2008 was ook nu Jac 
Tubeé de gelukkige schutter 
die zich voor het komende 
seizoen koning mag noemen. 
Voor Jac Tubeé dus de tweede 
keer op rij. De vraag die bijna 
meteen te horen was: ‘En ga je 
volgend jaar voor keizer?’ Ste. 
Catharina heeft de laatste jaren 
een traditie dat menig koning 
ook een volgend jaar weer 
koning wordt. Zo was Harrie 
van de Kruijs (†) in �998 en 
�999 koning en Henk Boes 
in 200�, 2003 en 2004 (zie 
ook de ‘Galerij der Koningen’ 
op www.catharina�480.nl). 
Wil Kanters was de eerste die 
deze traditie doorbrak en in 
2007 voor de derde keer op 
rij koning werd en zich dus 
keizer mocht noemen. Wordt 
Jac Tubeé de tweede die dat 
gaat lukken? In 20�0 komt het 
vervolg. Na de bekendwording 
van de nieuwe koning vond 
eerst nog een officiële introni-

satie plaats. Hierna werd het 
koningsfeest voortgezet in de 
Weerter binnenstad.

Saluutschoten 
en inspectie 
vestingwerken
WEERT – Op vrijdag 30 april 
wordt Koninginnedag gevierd. 
Het Weerter gilde gaf in het 
gemeentehuis acte de présence 
om de namens Hare Majesteit 
gedecoreerden te feliciteren 
en voor het afvuren van de 
saluutschoten (7� stuks) ter 
gelegenheid van de verjaardag 
van Koningin Beatrix. Hierna 

trok het gilde de stad in om 
de vestingwerken (kanon-
nen) te inspecteren. Elke 
onregelmatigheid of defect 
aan de kanonnen wordt gerap-
porteerd. Nieuw dit jaar was 
de inspectie van het Heilig 
Hartbeeld op de Emmasingel. 
Ook dit werd aan een grondige 
inspectie onderworpen, waar-
na de (bouwkundige) toestand 
gerapporteerd werd.

g  Jac Tubeé voor de tweede keer 
op rij koning.
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Decorandus en koning in Doenrade
DOENRADE – In april 
kreeg schuttterij Sint-
Michaël Doenrade een 
nieuwe schutterskoning 
en werd de voorzitter 
koninklijk onderscheiden.

Koningsvogelschieten
Zondag �9 april 2009 vond 
in Doenrade het jaarlijkse 
koningsvogelschieten plaats 
van schutterij van Doenrade. 
Onder een stralend lentezon-
netje werd gestreden om de 
eer. Voorzitter en leden tracht-
ten de vogel naar beneden 
te halen. Ivor Smeets werd 
burgerkoning. De zeer jonge 
Anne Köhlen jeugdkoningin. 
Uiteindelijk zou haar oom 
Egon Ritzen de nieuwe schut-
terskoning worden. De al 
scheefhangende vogel werd 
door hem als een blok van de 

paal geschoten. Hij was eerder 
koning in 2006. Zijn echtge-
note zal wederom koningin 
worden.

Koninklijke 
onderscheiding
Enkele dagen later werd 
bekend dat het Hare Majesteit 
behaagd had voorzitter Lou 
Duisings (64) te onderscheiden 
als Lid in de Orde van Oranje 
Nassau. Dus trok schutterij St.-
Michaël uit om haar voorzitter 
een serenade te brengen bij 
zijn woning. Geëmotioneerd 
nam hij met zijn echtgenote de 
felicitaties in ontvangst. Buiten 
het voorzitterschap van de 
schutterij heeft L.H.A. (Lou) 
Duisings ook nog andere ver-
diensten. Zo is sinds �997 hij 
acoliet van parochie H. Jozef 
Doenrade, bestuurslid van 
de KBO en samenwerkende 

ouderen Schinnen. Eerder was 
hij voorzitter van kegelbond 
De Toekomst en bestuurslid 
van de lokale duivenvereniging 
en de Mavo Mr. Nic. Beckers 
Sittard. Kortom een manusje 
van alles.

Koninginnedag en 
koningsbal
Bij stralend weer werd het 
koningspaar met jeugdko-
ningin aan hun woonhuis 
afgehaald. Heel erg triest 
was het bericht, dat het voor 
Hare Majesteit op dat tijdstip 
niet zo best verlopen was in 
Apeldoorn. Een gebeurte-
nis, die doden en gewonden 
vergden. Ons medeleven gaat 
dan ook uit naar de nabe-
staanden. Ondanks de trieste 
omstandigheden gaat het 
leven van alle dag, helaas, 
toch door. Zo hebben schut-

terij St.-Michaël en Doenrade, 
weliswaar iets bescheidener, de 
nieuwe koning en decorandus 
’s avonds geëerd tijdens het 
koningsbal. 

  Mevr. S. Sturmans

g  Lou Duisings, Doenrade.
      Foto: André Meijers

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

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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Koninklijke onderscheidingen
Jan Bos
J.H.C. (Jan) Bos (77) is lid 
van de congregatie van Paters 
Montfortanen. Hij heeft als 
missionaris in Congo veel pro-
jecten geïnitieerd en begeleid, 
zoals het bouwen van scholen, 
kerken en multifunctionele 
gebouwen. Sinds zijn terugkeer 
in �998 is hij actief als geeste-
lijk verzorger in Hambos- en 
Lückerheidekliniek en bij 
Stichting Bondeko (ontwik-
kelingswerk Congo). Tevens 
is hij geestelijk verzorger van 
Broederschap St.-Sebastianus 
Klimmen. De uitreiking op �3 
april in Klimmen door bur-
gemeester Som van Kerkrade 
vond plaats bij het 50-jarig 
priesterschap. Benoemd tot 
Lid in de Orde van Oranje 
Nassau. [Gemeente Kerkrade]

g  Montfortaan Jan Bos (l.).
Foto: Lieske Leunissen

Wiel Coemans, Strucht
W. (Wiel) Coemans is steun 
en toeverlaat van voetbalver-
eniging Struchter Boys. Hij is 
ook vrijwilliger voor schutterij 
Sint-Mauritius. Als verkeers-
regelaar is hij present bij eve-
nementen als de intocht van 
Sinterklaas en de zomermarkt. 
Benoemd tot Lid in de Orde 
van Oranje-Nassau.

J. Custers, Ell
J.H.J. Custers (56) was raadslid 
(�998-2002) en wethouder 

(2002-2006) van de voor-
malige gemeente Hunsel en 
raadslid van de gemeente 
Leudal (2007). Actief bij voet-
balvereniging RKESV, carna-
valsvereniging de Moërebuuk 
en de heemkundige kring 
‘Land van Thorn’. Verder was 
hij actief voor tal van vereni-
gingen in Ell, zoals schutterij 
St.-Sebastianus, gemengd koor 
Avanti en het kerkbestuur. 
Benoemd tot Lid in de Orde 
van Oranje Nassau. [Gemeente 
Leudal]

Hay van Dijk, Belfeld
H.L.T. (Hay) van Dijk is 
bestuurslid van broederschap 
St.-Urbanus Belfeld, waarvoor 
hij al 37 jaar actief is. Hij was 
koning in �989. Bovendien 
is hij vijftien jaar bestuurs-
lid van zwem- en poloclub 
ROB in Reuver. Hij werd op 
29 april om 08.30 uur door 
burgemeester Bruls verrast. 
Benoemd tot Lid in de Orde 
van Oranje Nassau.

g  Hay van Dijk uit Belfeld wordt 
gedecoreerd door burgemeester 
Bruls van Venlo.

      Foto: website schutterij

Frans van Eijs, 
Nattenhoven
F.W. (Frans) van Eijs (65) 
is al sinds �955 verbonden 
aan schutterij Sint-Hubertus 
in Nattenhoven. Vanaf 2000 

is hij lid van de werkgroep 
technische zaken. Als generaal 
behaalt hij regelmatig ereprij-
zen tijdens het OLS en bonds-
feesten. Hij maakt deel uit van 
het A-zestal, waarmee hij her-
haaldelijk podiumplaatsen op 
het OLS haalde, maar helaas 
nooit de overwinning boekte. 
Van Eijs is ook betrokken bij 
organisatie Oogstdankfeesten. 
Benoemd tot Lid in de Orde 
van Oranje Nassau.

g  Frans van Eijs, Nattenhoven.
      Foto: Fred Vliegen

Piet Habets, Bocholtz
P.H.C. (Piet) Habets is sinds 
200� voorzitter van kruis-
boogschutterij Sint-Henricus 
Bocholtzerheide. Hij is ook 
voorzitter van voetbalvereni-
ging WDZ. Benoemd tot Lid 
in de Orde van Oranje Nassau.

Twan van 
Hoef, 
Weert
A.P. (Twan) 
van Hoef (63) 
secretaris 
van de stuur-
groep OLS 
Boshoven 
200� en pen-
ningmeester van de stuurgroep 
OLS Nederweert 2007. Tevens 
vervult hij bestuursfuncties in 
talrijke maatschappelijke en 
culturele organisaties, vooral te 
Boshoven, zoals Raad van Elf 
en Oud Prinsen van carnavals-
vereniging ‘de Brökwagters’, 
voetbalvereniging FC Oda, 
parochie St.-Oda, bonte 
Avonden, KBO, ouderen-
verenigingen, Zwembad de 
IJzeren Man Weert en Golf en 
Countryclub Herkenbosch. 
Benoemd tot Ridder in de 
orde van Oranje Nassau. 
[Gemeente Weert]

Jo Houtvast, Nuth
Ing. P.J. (Jo) Houtvast is 
sinds�97� als vrijwilliger 
actief. Sinds �993 is hij jurylid 
van de schuttersbond St.-
Gerardus Amstenrade. Van 
beroep was hij hoofd techni-
sche dienst van de gemeente 

g  Jurylid Jo Houtvast, Nuth.
      Foto: André Meijers
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Nuth. Voorts is hij onder 
meer als technisch bestuurs-
lid van de woningstichting 
Nuth, Marktfestival Nuth 
en de Stichting tot behoud 
van kasteel Wijnandsrade, 
bestuurslid en voorzitter van 
voetbalclub Minor, mede-
organisator inzake de deel-
name gemeente Nuth aan 
het NCRV-stedenspel, dat 
door Nuth gewonnen werd, 
voorzitter Beheersstichting 
Scoutinggebouw Nuth. 
Benoemd tot lid in de orde 
van Oranje Nassau.

Sef Janissen, Beesel
J.W.H. (Sef) Janissen (�928) 
is sinds �948 tot heden lid 
van schutterij St.-Georgius 
& St.-Sebastianus Beesel; hij 
was gedurende tientallen jaren 
bestuurslid, commandant en 
lokaalhouder, was OLS-schut-
ter �98�, commissies schietbo-
men, terrein en horeca. Voorts 
is hij lid van de Beeselse 
Ondernemersvereniging, 
medeorganisator van de 
jaarlijkse Kierse Kermis, 
vrijwilliger bij buurtvereni-
ging Bussereind (wekelijkse 
bejaardenbijeenkomsten), 
ruiter- en ponyclub St.-Joris 
en beschermheer van muziek-
gezelschap Mazes Mina. 
Benoemd tot Lid in de Orde 
van Oranje Nassau. [Gemeente 
Beesel]

g  Sef Janissen, Beesel.

Wil Janssen, Geleen
W.G.L. (Wil) Janssen (78) 
is erelid en officier b.d. van 
schutterij HH. Marcellinus en 
Petrus Geleen. Hij is al 56 jaar 
vrijwilliger op de begraafplaats 
aan de Van Banninglaan in 
Geleen. Hij verzorgt het vol-
ledige groenonderhoud en 
levert waar nodig hand- en 
spandiensten bij uitvaarten 
en anderszins. Hij is een aan-
spreekpunt voor velen. In het 
verleden was hij daarnaast ook 
grafdelver. Benoemd tot Lid in 
de Orde van Oranje-Nassau. 
[Gemeente Sittard-Geleen]

g  Wil Janssen, Geleen.
Foto: Remy Nieste, website schutterij

M. Joris, Wessem
M.P.A. Joris is bestuurs-
lid van voetbalvereniging 
FC Maasgouw. Daarnaast 
is hij vrijwilliger bij schut-
terij St. Joris Wessem en 
bij carnavalsvereniging De 
Golfbraekers. Ook is hij jury-
lid bij de Midden-Limburgse 
Schuttersbond en is hij 
verkeersregelaar bij diverse 
evenementen in de gemeente 
Maasgouw. Hij was raadslid 
in de voormalige gemeente 
Wessem en bestuurslid van 
fractie Wessem. Benoemd 
tot Lid in de Orde van 
Oranje Nassau. [Gemeente 
Maasgouw]

Wim Peeters, Grashoek
W.J. (Wim) Peeters uit 
Grashoek is lid van schut-
terij Sint-Urbanus Grashoek, 
waar hij vele functies vervult 
en vervulde. Hij was in �964 
medeoprichter en een van 
de drie robijnen jubilarissen 

bij het 40-jarig jubileum van 
de schutterij in 2004. Voorts 
was hij onder meer actief in 
het kerkkoor. Tegenwoordig 
haalt hij dagelijks oud papier 
op voor het missiecomité, 
is hij collectant voor diverse 
stichtingen en is hij lid van 
de plaatselijke afdeling van de 
Katholieke Bond van Ouderen. 
Benoemd tot Lid in de Orde 
van Oranje Nassau.

g  Wim Peeters, Grashoek.

Frits Rijckx, Beegden
G.S.W. (Frits) Rijckx is 
bestuurslid van schutterij St.-
Sebastianusgilde in Beegden. 
Koning in �999. Ook is hij 
chauffeur tijdens de truckrun 
in Lommel. Verder was hij 
bestuurslid en vice-voorzit-
ter van de voetbalvereniging 
Beegden. De heer Rijckx is 
medeoprichter en bestuurs-
lid van het Havo-comité in 
Beegden. Benoemd tot Lid in 
de Orde van Oranje-Nassau. 
[Gemeente Maasgouw]

G. Roumen, Wessem
G.G.J. Roumen was secre-
taris van het OLS Wessem 
2005. Voorts secretaris 
Seniorenvereniging St.-
Lambertus. Hij was raadslid 
in de voormalige gemeente 
Heel en is raadslid in gemeente 
Maasgouw. Hij was secretaris 
kerkbestuur St.-Medardus 
en penningmeester Wessem 
Maritiem. Benoemd tot Lid in 
de Orde van Oranje Nassau. 
[Gemeente Maasgouw]

John Rouschen, 
Kerkrade
J.M. (John) Rouschen (55) 
is sinds �983 voorzitter van 
schutterij Sint-Hubertus 
Haanrade en sinds �99� 
van de Internationale 
Schuttersbond (kruisboog), 
bestuurslid Landesverband 
Armbrustschützen Aachen. 
Bestuurslid Federatie 
Kerkraadse schutterijen 
(�980-�995). Hij ontving 
als eerste Nederlander 
het St.-Sebastianus 
Ehrenkreuz van de Bund 
der Historischen Deutschen 
Schützenbruderschaften. 
Benoemd tot Lid in de Orde 
van Oranje Nassau.

Ton van der Sande, 
Nederweert
A.H. (Ton) van der Sande 
(70) was lid van de Sectie 
PR & Communicatie van 
het OLS Nederweert 2007. 
Ook actief voor stichting 
Katholiek Onderwijs van 
de Lambertusparochie, 
Vluchtelingenwerk, voetbal-
club Merefeldia en harmonie 
Sint-Joseph. Benoemd tot Lid 
in de Orde van Oranje Nassau.

Hein Schumans, Thorn
Het is voor de tweede keer 
dat gildebroeder H.B. (Hein) 
Schumans is benoemd tot 
Ridder. Begin jaren ’80 is 
hij geridderd is in l’ Ordre 
du Cordon Bleu de Saint 
Esprit, een zeer oude en hoge 
Europese Ridderorde. Nu heeft 
het Hare Majesteit behaagd 
om hem te benoemen tot 
Ridder in de Orde van Oranje 
Nassau. Hein is op zeer veel 
fronten en in vele verenigin-
gen en stichtingen actief op 
maatschappelijk, cultureel en 
sociaal gebied. Daarnaast is 
hij als culinaire Bourgondiër 
een van de meest prominente 
wijnkenners van Nederland en 
zelfs Europa. Dat, in de functie 
van Europees president van 
dit illustere genootschap. Voor 
Stadsgilde Sinte Catharina 
�480 heeft hij steeds heel veel 
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‘Waar blijft de traditionele tamboer?’
In gesprek met Theo Lodewick

betekend inzake bouw en 
inrichting. De tweede Gaffel 
is merendeels door hem tot 
stand gekomen. Hein is een 
erg prettige, innemende en 
vriendelijke persoonlijkheid. 
Het Gilde feliciteert hem dan 
ook van harte met deze benoe-
ming.

Toon Sintzen, Eys
A. (Toon) Sintzen (72) is oud-
lid schutterij Sint-Sebastianus 
Eys. Van �952-�984 was hij lid, 
2e commandant (�972-�984), 
lid exercitiepeloton en actief 

bij hand- en spandiensten. Lid 
Raad van Elf CV de Ös, kanti-
nebeheerder voetbalvereniging 
S.V. Zwart-Wit, penningmees-
ter ouderenkoor ‘Zingend door 
het leven’. Benoemd tot Lid in 
de Orde van Oranje-Nassau. 
[Gemeente Gulpen-Wittem]

Harry Verberkt, Bergen
H.B. (Harry) Verberkt heeft 
veel gedaan voor organisaties 
in de regio Bergen/Afferden, 
waaronder schutterij St.-Petrus 
Bergen. Tevens voor Veilig 
Verkeer Nederland fanfare 

Helpt Elkander, carnavals-
jeugdraad, jeugdwerk, drum-
band, dorpsraad, Verkenners, 
VVV, reserve-Rijkspolitie, 
Rode Kruis, woningvereniging, 
bewonersraad Woningstichting 
en Stichting Ambulance. 
Benoemd tot Lid in de Orde 
van Oranje Nassau.

Piet Vincken, 
Voerendaal
P.M.J. (Piet) Vincken ontplooi-
de of ontplooit vanaf �975 tot 
heden de volgende activiteiten. 
Hij is lid en bestuurslid van 

Kon. schutterij St.-Sebastianus 
Voerendaal. Voorts is hij 
langdurig handbaltrainer bij 
diverse verenigingen zoals 
te Voerendaal, Klimmen en 
Mechelen, lid en voorzit-
ter van het Rondecomité ’64 
in Voerendaal, jurylid van 
KNWU-wielerwedstrijden, lid 
van de raadscommissie samen-
leving en lid van de politieke 
partij Leefbaar Voerendaal. 
Benoemd tot Lid in de Orde 
van Oranje Nassau. [Gemeente 
Voerendaal]

In gesprek met Theo Lodewick merk je al snel dat 
hij in de ban is van de muziek van een klaroen- of 
trompetterkorps. Onlangs behaalde hij als instructeur 
met Klaroenkorps Amicitia Banholt het Nederlands 
kampioenschap in de 1e divisie, sectie B2. 

Maar in de loop van het 
gesprek ontdek je dat zijn 
eigenlijke passie de trom is. 
Niet als ondersteunend instru-
ment van trompetterkorps, 
fanfare of harmonie, maar het 
traditionele instrument, zoals 
dat vroeger in militaire dienst 
gebruikt werd en zoals dat 

jarenlang in onze schutterijen 
zorgde voor het marstempo. 
Het gaat dan over het zoge-
naamde ‘oude systeem’. Begin 
jaren zestig raakte dit in de 
verdrukking; de concerttam-
boers van de harmonie en fan-
fare gebruikten deze methode 
niet of nauwelijks meer en de 
opkomende klaroenkorpsen 
hadden er steeds meer kritiek 
op. Het systeem was minder 
geschikt als begeleiding, was 
log en klonk te zwaar. Maar 
bovenal werd het als moeilijk 
ervaren en er waren steeds 
minder bekwame instructeurs 
voorhanden om mensen op te 
leiden.

Geleidelijk werd het Tesink 
Systeem overal ingevoerd 
en ook in onze bonden 
werd er meer en meer vol-
gens deze nieuwe methode 
getrommeld. Ook in de mili-
taire muziekkorpsen werd dit 
systeem gebruikt; alleen de 
Marinierskapel bleef trouw 
aan haar systeem. Deze is het 

ook geweest, die nieuwere 
technieken heeft toegevoegd 
aan dit oude systeem, zodat 
ook de ‘moderne nummers’ 
met accenten gemaakt konden 
worden.

Van de andere kant rukte het 
Basler Systeem op; een metho-
de, die op gelijke wijze is opge-
bouwd als ons oude systeem, 
maar die ontzaglijk veel figu-
ren kent. Misschien niet de 
ideale begeleiding voor een 
muziekkorps, maar wel een 
methode die een tamboer of 
een groep tamboers ontzettend 
veel plezier kan brengen. Als 
Theo over het Basler Systeem 
of het traditionele (oude) 
systeem praat, ondersteunen 
zijn handen zijn woorden; 
hij laat meteen horen wat hij 
bedoelt. Theo wil ontzettend 
graag dat het traditionele 
trommelen niet verloren gaat 
en hiervoor wil hij zich graag 
inzetten.

In de RKZLSB en bond St.-
Gerardus wordt tijdens de 
solistenwedstrijden het regle-
ment van de Tamboers- en 
Hoornblazerschool van de 
KMA �932 gehanteerd. In de 
praktijk zijn er nog slechts 

weinig instructeurs en tam-
boers die kennis hebben van 
het toen gehanteerde systeem. 
Theo heeft een boekje samen-
gesteld (De Traditionele 
Tamboer) waarin uitleg 
gegeven wordt over de grond-
beginselen en de bepaalde 
karakteristieke trommelslagbe-
wegingen. Ook het tekenschrift 
wordt erin uitgelegd. Het is 
niet de bedoeling om terug te 
gaan naar dit systeem of om 
dit uitsluitende te gebruiken; 
het moet een verbreding zijn 
voor de tamboer om meer ple-
zier te beleven aan het beoefe-
nen van het trommelspel.

De eerste contacten zijn al 
gelegd en op korte termijn wil 
Theo overleg voeren met de 
muziekcommissies van de drie 
zuidelijke bonden om in het 
voorjaar van 20�0 te komen 
tot de organisatie van een 
Info- en Muziekdag met uitleg, 
workshop en een play-in op 
het gebied van dit traditioneel 
trommelen. Voor info, tel. 
045-4042495 of 06-30299893, 
e-mail: tlodewick@msn.com U 
wordt op de hoogte gehouden.

  André Meijers

g  Theo Lodewick, 50 jaar tam-
boer.
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Jubilarissen
12,5 jaar
-  Lowie Brauer St.-Barbara Reuver
-  Math Lemmens St.-Laurentius Spaubeek
-  Tom Stijnen St.-Laurentius Spaubeek
-  John Ritterbeeks St.-Laurentius Spaubeek

25 jaar
-  T.W.H. Aerdts Kon. St.-Lambertus Helden 
-  M.L.J. te Baerts St.-Lucia Horst
-  J. Beenen St.-Sebastianus Margraten 
-  A.H.C.M. van Berkel-van Bergen St.-Joris Wessem
-  G. Billekens Akkermansgilde Venlo
-  J.G.M. Bouwens St.-Laurentius Spaubeek
-  A.H.I. Camp St.-Job Leuken-Weert
-  A.J.M. Douven HH. Johannes & Clemens Merkelbeek
-  L. Feyen HH. Nicolaas & Antonius Budel
-  S. Francken Akkermansgilde Venlo
-  J.H.C. Gransier HH. Petrus & Paulus Susteren
-  W.B.N. Goossens St.-Joseph Stein
-  J.G. Goossens-Salden St.-Joseph Stein 
-  J.G. van Helden St.-Lucia Horst
-  H.L. van Helden-Janssen St.-Lucia Horst
-  G.M. van der Horst-Deckers St.-Sebastianus Neer
-  P.J. van der Horst St.-Sebastianus Neer
-  H.M.M. Huijts Kon. St.-Sebastiaan Heerlerheide
-  H.H. Jacobs ’t Zandakkergilde St.-Jan Venray
-  R.H.H. Joris St.-Joris Wessem
-  J.F.J. Kerkhofs Kon. St.-Lambertus Helden
-  W.J.J. Kranen Kon. St.-Lambertus Helden
-  M.J.M. Lahey St.-Laurentius Spaubeek
-  M.M.J. Lemmens St.-Laurentius Spaubeek
-  J. Mulleneers St.-Sebastianus Margraten
-  P.H. Notté Bussen Schutten Neer
-  D.P.J. Parren St.-Antonius Stramproy
-  J.M.H. Ramaekers St.-Andreas Melick 
-  J.M.J. van de Rieth St.-Margaretha Ittervoort
-  P.N.H.M. Sintzen St.-Sebastianus Mechelen
-  J. Slegers St.-Margaretha Ittervoort 
-  H. van der Star St.-Jan Nieuwstadt
-  P.J. Stoffels St.-Jan Nieuwstadt
-  A.H.M. Thiessen-Janssen St.-Lucie Nederweert-Eind 
-  A.G.P.A. Ubachs Het Heilig Kruis Grevenbicht
-  A.M.Ph. Vonken-Tummers Het Heilig Kruis Grevenbicht
-  P.J.J. Vrouenraets St.-Laurentius Spaubeek

40 jaar
-  T.W.A. Aendenroomer St.-Urbanus Maasniel
-  H.Th. Borgmans HH. Johannes & Clemens Merkelbeek

-  M.H.R. Brouns St.-Laurentius Spaubeek
-  G.M.M. Cuijpers St.-Laurentius Spaubeek
-  J.W.G.H. Erdkamp St.-Andreas Melick
-  H.J.J. Goessens St.-Laurentius Spaubeek
-  J. Hendrikx St.-Urbanus Maasniel
-  G.G.M. Janssen St.-Sebastianus Margraten
-  J.J.J. Janssen St.-Jan Baexem
-  A. Kees St.-Salvius Limbricht
-  J.F. Kollée St.-Laurentius Spaubeek
-  H. Lamerigts St.-Margaretha Ittervoort
-  L.P.M. Litjens Kon. St.-Lambertus Helden
-  J. Lormans St.-Job Leuken-Weert
-  J.J.H. L’Ortije Kon. St.-Sebastiaan Heerlerheide
-  J.F.H. Maessen St.-Joris Wessem
-  J.M.N.C. Meulenberg Kon. St.-Lambertus Oirsbeek
-  H.J. Penders Eendracht Grevenbicht
-  G.H.W.M. Peters St.-Andreas Melick
-  J.D.J. Rensen Kon. St.-Lambertus Oirsbeek
-  H.J.N. Roelofs Eendracht Grevenbicht
-  H.G. Scheeren St.-Joris Wessem
-  J.H.L. Schiffelers Kon. St.-Lambertus Oirsbeek
-  M.L.H. Schrooyen St.-Jan Baexem
-  A.C.H. Vaes-Hobus St.-Joris Wessem
-  W. Voss Akkermansgilde Venlo
-  W.M.G. Weusten St.-Sebastianus Margraten
-  H.M.J. Werst Kon. St.-Sebastiaan Heerlerheide

50 jaar
-  C.M.W. Camp St.-Antonius Stramproy
-  P.A.A. Cardinaal St.-Catharina Stramproy
-  H.J.H. Claessen St.-Joseph Stein
-  A.J.H. Cratsborn St.-Sebastianus Spekholzerheide
-  W.H.M. Jeurninck-Verstappen St.-Sebastianus Ell
-  G.C.M. Peeters St.-Jan Baexem
-  H. Roodbeen Akkermansgilde Venlo
-  J.G.J. Sillekens St.-Jan Baexem
-  H.G. Sluijsmans St.-Sebastianus Margraten
-  J. Stassen St.-Sebastianus Margraten
-  L.H.W. v.d. Voort St.-Lucie Nederweert-Eind

60 jaar
-  Jan Wachelder St.-Laurentius Spaubeek

Beringe wint Bert 
Jansen Schiettrofee
HELDEN – Zondag �9 
april 2009 werd er bij het 
Koninklijke schuttersgilde 
Sint-Lambertus uit Helden 
geschoten om de Bert Jansen 
Schiettrofee. Jaarlijks wordt 
deze wedstrijd georganiseerd 
voor de schutterijen die in 
het bezit zijn van een kogel-
vanger van Jansen Products. 
Schutterij Sint-Hubertus 
uit Beringe wist deze strijd 

te winnen, waardoor deze 
wedstrijd in 20�0 zal worden 
georganiseerd door deze 
schutterij.

Het eindklassement zag er als 
volgt uit:
�. St.-Hubertus Beringe
2.  Kon. St.-Lambertus 

Helden
3. St.-Willibrordus Meijel
4. St.-Urbanus Maasniel
5. St.-Odilia Ospeldijk

Wijziging datum

Marketentstertreffen
Dit treffen vindt plaats op zondag 29 november 2009  
in Sint-Joost.
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Onder de schietboom

g  Sint-Martinus Maasbree heeft zelf de bouw van het nieuwe schut-
terslokaal ter hand genomen.

Accommodatie  
St.-Martinus 
Maasbree
MAASBREE – Op �5 januari 
2009 is in Maasbree gestart 
met de bouw van een geheel 
nieuwe schuttersaccommoda-
tie ten behoeve van schutterij 
St.-Martinus. Er ging een 
periode van twintig jaar aan 
vooraf, waarin de gemeente 
er maar steeds niet in slaagde 
om het probleem voor de 
schutterij op te lossen. Deze 
moest het huidige schutters-
terrein verlaten om plaats 
te maken voor industrie. 

Het nieuwe schuttersterrein 
komt te liggen op handelster-
rein ‘De Schor’. Er worden 
twee dubbele wattenbakken 
geplaatst, waarop gelijktijdig 
met acht geweren geschoten 
kan worden. De vereniging 
hoopt rond augustus/sep-
tember het lokaal te kunnen 
betrekken. De voortgang van 
de werkzaamheden die bijna 
geheel in eigen beheer zul-
len worden uitgevoerd, zijn 
te volgen op de site van de 
schutterij: www.schutterij-
sintmartinus.nl

Chris Corsten gehuldigd 
als erevoorzitter
KELPEN-OLER – Na vele 
jaren ‘trouwe dienst’ heeft 
schutterij Sint-Petrus Kelpen-
Oler op vrijdag 6 maart jl. 
afscheid genomen van haar 
voorzitter Chris Corsten. In ’t 
kort een opsomming van de 
vele functies van ‘onze’ Chris: 
vanaf �965 is hij al lid en vanaf 
�975 bestuurslid. Sinds �978, 
met een kleine onderbreking, 
is Chris voorzitter. In �99� was 
hij één van de schutters die het 
OLS naar Kelpen-Oler haalde. 
Het jaar daarop was hij vice-
voorzitter van de stuurgroep 
OLS �992. Voor al deze jaren 
van trouwe dienst hebben wij 

Chris gehuldigd en benoemd 
tot erevoorzitter. Op � febru-

ari werd Chris ook al in het 
zonnetje gezet door de bond 
EMM. Sinds �987 maakte hij 
deel uit van het bondsbestuur 
waar hij de functies vice-
voorzitter en voorzitter van 
de schietcommissie had. Als 
waardering ontving hij de gou-
den medaille van verdienste 
en werd hij opgenomen in de 
Orde van de EGS. Ook werd 
hij benoemd tot erebestuurslid 
van Bond EMM. Het moge 
duidelijk zijn dat wij hartstikke 
trots zijn op Chris en willen 
hem van harte feliciteren. 

  Schutterij Sint-Petrus  
Kelpen-Oler  
www.sint-petrus.nl

g  Chris Corsten toont de oor-
konde van zijn benoeming tot 
erevoorzitter.

 

Houthems schutters-
seizoen van start
HOUTHEM – Op 22 maart 
begon schutterij St.-Martinus 
het nieuwe schuttersseizoen 
met de traditionele jaarmis, 
bezoek aan het kerkhof ter 
herdenking van de overleden 
leden, het schuttersmaal, hul-
diging van jubilarissen en een 
gezellige familiemiddag. Bij die 
gelegenheid recipieerden tam-
bour-maître Pierre Dullens (40 
jaar) en Vera Dullens en Chris 
Schrooders voor elk �2,5 jaar 
trouwe dienst in het schut-
tersmuziekkorps. Met name 
Pierre is reeds jarenlang het 
gezicht van St.-Martinus als hij 
tijdens optochten trots voorop 
loopt met achter zich het 
jeugdige en enthousiaste kla-

roenkorps. Maar ook achter de 
schermen is Pierre een harde 
werker die steeds garant staat 
voor het perfect uitvoeren van 
alle techniek die komt kijken 
bij de organisatie van schut-
tersfeesten van groot tot klein. 
Nooit doet St.-Martinus een 
tevergeefs beroep op hem en 
hij is dan ook een voorbeeld 
voor vele jeugdige schutters. 
Dochter Vera is in de voetspo-
ren van haar vader actief als 
klaroenblazer en is een dra-
gende kracht op repetities en 
concerten. Chris Schrooders 
is eveneens muzikante samen 
met haar man en zoon en 
was twee jaar geleden zelfs 
de eerste vrouwelijke koning 
van de Houthemse schutterij. 
Beide dames bevestigen dat 
de rol van dames in de schut-
terij absoluut van toegevoegde 
waarde is en zij staan dan ook 
beiden graag ‘hun mannetje’.

Henk Beckers 
gehuldigd als erelid
MEIJEL – Na 26 jaar penning-
meester en bestuurslid is op 20 
maart jl. afscheid genomen van 
Henk Beckers in deze func-
ties bij schutterij St.-Nicolaas 
Meijel. In �962 werd Henk lid 
van schutterij St.-Nicolaas. 
Hij maakte zijn intrede in 
het bestuur in �983, waar hij 
tevens de functie van pen-
ningmeester toebedeeld kreeg, 
een verantwoordelijke functie. 

g  Robijnen jubilaris Pierre 
Dullens, boegbeeld van St.-
Martinus Houthem.
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Naast het penningmeester-
schap was hij ook een zeer 
actief lid van het bestuur. Hij 
is de grondlegger van de win-
terwedstrijd, die in de winter-
periode binnen de vereniging 
georganiseerd wordt. Henk 
nam de organisatie van de 55+ 
en drietal schietwedstrijden, 
die vroeger plaats vonden, over 
van Wim Strijbos. Tevens zorgt 
Henk al enkele jaren voor het 
vol maken van de schietlatten 
met ‘bölkes’. Voor al deze jaren 
van trouwe dienst en vrijwillig 
werk hebben wij als vereniging 
Henk benoemd tot erelid van 
schutterij St.-Nicolaas Meijel.

Jack van Duinen 
koning in Linne
LINNE – Het koningsvogel-
schieten van drumband en 
schutterij St.-Martinus heeft 
alweer geruime tijd geleden 
plaatsgevonden, namelijk op 
�2 september 2008. Na de 
gebruikelijke rondgang door 
het dorp, het aan huis ophalen 
van keizerspaar en konings-
paar kon het koningsvogel-
schieten starten. Toen na een 
spannende strijd de kruitdam-
pen waren opgetrokken, waren 
de koninklijke hoogheden 
voor 2009 bekend: koning is 
Jack van Duinen, buksmeester 
en vaandeldrager; burgerko-
ning is Theo Smeets en jeugd-
koning Youri Coenen. Op bij-

gaande foto 
ons kersverse 
koningspaar 
2009 Jack 
van Duinen 
en Evelyn 
Coonie-van 
Vlodrop 
zoals zij zich 
voor de eerste 
maal presen-
teerden op 
Koninginne-
dag.

Kruis van verdienste
Jerom Helgers die uit handen 
van voorzitter Math Vonken 
het Kruis van verdienste in 
ontvangst mocht nemen, is lid 
en geweerdrager sinds �990. 
Ook is Helgers al jaren een van 
de vaste krachten bij het oud 
ijzer comité, elke vrijdag gaat 
hij met zijn medeschutters op 
pad om het aangemelde oud 
ijzer bij inwoners van ‘Beeg’, 
Papenhoven en Schipperskerk 
op te halen om op die manier 
de schutterskas op peil te hou-
den. Jerom toont zich tijdens 
een bondsschuttersfeest van de 
Broederschap een echte chef-
kok, die in de keuken het heft 
in handen heeft met zijn per-
soneel altijd op de juiste plek. 
Hij draagt er zorg voor dat het 
eten er piekfijn uitziet met de 
juiste smaak. Niet voor niets 
dat hij het Kruis van verdien-
sten door de jaren heen dik 
verdiend heeft. 

g  Jerom Helgers.

Vogelschieten  
St.-Oda Boshoven
BOSHOVEN-WEERT – Op 
5 april werd er bij St.-Oda 
gestreden om de titel koning 
2009. Na een spannende strijd 
wist Twan Hompes met het 
47e schot de vogel naar bene-
den te halen. Twan is officier 
en is verder zeer actief binnen 
de vereniging. Zo vervulde hij 
in het verleden een bestuurs-
taak en was hij vaandeldrager. 
Momenteel verricht hij allerlei 
werkzaamheden in en om het 
clublokaal. De schutterij kan 
altijd een beroep op de 68-
jarige doen. Dat Twan graag 
eens koning wilde worden, 
was geen geheim. In 34 jaar 
lidmaatschap deed Twan 34 
jaar mee aan het vogelschieten. 

g  Erelid Henk Beckers van Sint-
Nicolaas Meijel.

e  
Een nieuwe 

lente, een 
nieuw 

koningspaar  
in Linne.

Kruis van verdienste 
voor Jerom Helgers
GREVENBICHT – Tijdens de 
familieavond op 4 april van 
schutterij Broederschap van 
het Heilig Kruis te Grevenbicht 
zijn Phil Vonken-Tummers en 
Ton Ubachs onderscheiden 
door de nieuwe voorzitter van 
bond Eendracht Born-Echt 
e.o., Henk Vranken. Zij werden 
geëerd met de zilveren OLS-
onderscheiding en oorkonde 
voor hun 25 jaar lidmaatschap.
Phil is in �984 lid geworden, 
maar mocht er in �983 al aan 
proeven; want toen schoot 
haar man (voorzitter) Math 
Vonken de vogel af en vorm-
den zij het koningspaar. Vanaf 
�984 draagt Phil het marke-
tentsteruniform. Zij was des-
tijds de eerste marketentster 
van de bond Eendracht, een 
primeur voor het Heilig Kruis. 
Nadat Phil het voortouw had 
genomen, konden andere 
schutterijen niet achter blij-
ven. Ook heeft Phil van �986 
tot 2006 bij het damescomité 
meegeholpen op markten om 
zo de kas te spekken. Als mar-
ketentster heeft Phil in al die 
jaren nooit verzaakt, ze was op 
alle feesten aanwezig, wat zeker 
een pluimpje waard is.

Ton Ubachs is vanaf �984 
ongeüniformeerd lid. In �989 
heeft hij kanonnierschap over-
genomen van wijlen generaal 
Huub Stans. Ubachs verzorgt 
bij alle speciale of officiële 
gelegenheden als kanonnier de 
kamers, vooral als de proces-
sie door ‘Beeg’ trekt, laat hij 
bij elke kapel die de processie 
aandoet van zich horen. Ook 
tijdens Koninginnedag laat 
hij ’s morgens om 6 uur drie 
kamers flink knallen, gevolgd 
door een stuk (oranje) abriko-
zenvlaai met koffie. Ook ver-
richt Ubachs altijd allerhande 
hand- en spandiensten bij de 
organisatie van het bondsfeest.

g  Zilveren leden Phil Vonken en 
Ton Ubachs.
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Niet eerder wist hij de vogel 
af te schieten. Twan zal samen 
met zijn vrouw Fien Hompes-
Litjens uittreden als konings-
paar. Verder werd deze dag nog 
gestreden om andere konings-
titels. Jeugdkoning werd de 
��-jarige Raimon Doensen. 
Koning van de vrienden 
van St.-Oda werd Rinus van 
Lierop.

Koning St.-Cornelius 
Swartbroek
SWARTBROEK – Op Tweede 
Paasdag werd het traditio-
nele koningsvogelschieten 
gehouden van St.-Cornelius 
te Swartbroek. Voor het eerst 
in de geschiedenis van de 
schutterij werd deze strijd ver-
schoten op een mobiele kogel-
vanger. Onder grote publieke 
belangstelling en na een span-
nende strijd wist Jos Scheenen 
na ��2 schoten de vogel naar 
beneden te halen waardoor 
hij schutterij St.-Cornelius als 
koning 2009 mag vertegen-
woordigen.

g  Koning Jos Scheenen van 
Swartbroek.

g  Twan Hompes na 34 jaar 
koning van St.-Oda Boshoven.

Vogelschieten St.-
Catharina Stramproy
STRAMPROY - Op Tweede 
Paasdag, maandag �3 april, 
opende St.-Catharina traditie-
getrouw het schuttersseizoen 
met het vogelschieten. Het 
beloofde een mooie, zonnige 
dag te worden. Na een ven-
delgroet aan beschermheer 
W. Maes, trok de schutterij 
naar het koningspaar André 
en Olga Peeters. Na een goede 
ontvangst aldaar, toog men 
naar het Schuttersheim. Daar 
werd de koning van het zilver 
ontdaan en kon de strijd om 
de koningstitel 2009 losbar-
sten. Bij de senioren namen 

�7 personen deel, die 
dit jaar voor ’t eerst 
weer op de eigen, vaste 
kogelvanger gebeurde. 
In de vijfde ronde werd 
Mark Aengevaeren bij 
het 89e schot koning 
van de schutterij. Bij de 
jeugd- en aspirant-leden 
schoten negen personen 
mee. Met het 68e schot 
werd Vera Kraamwinkel 
de nieuwe koningin bij 
de jeugd.

e  
Schutterskoning Mark 

Aengevaeren en jeugdko-
ningin Vera Kraamwinkel.

Schutterij Tungelroy 
laat alles bij het oude
TUNGELROY – Op zaterdag 
25 april was het hoogfeest 
van de Tungelroyse schutterij. 
Bij café De Klak werd koning 
Patrick Janssen afgehaald. 
Onder gebeier van alle kerk-
klokken (met dank aan het 
kerkbestuur der parochie 
St.-Barbara) bracht de schut-
terij de koning naar de schuts-
boom, waar de vogel hoog 
boven het sappig veldgewas 
nog victorie kraaide. Na het 
dankwoord van de voorzitter 
en de gebeden van schut-
tersbroeder, pater H. Bergsma 
C.Ss.R, werd de koning ont-
daan van zijn waardigheden. 
Naar Oud-Limburgs gebruik 
werd er eerst koffie met oof-
ten-vlaai genuttigd. Is de inte-
resse voor het vogelschieten 
elders tanende, in Tungelroy 
leeft dit aloude gebruik als 
nooit tevoren. Nagenoeg alle 
mannelijke leden wilden het 
koningschap verwerven. Het 
werd een hevige strijd. Na 6� 
schoten kwam de vogel naar 
beneden! Het was wederom 
Patrick Janssen, en dat voor 
de vierde maal: 2000, 200� 
en 2008, 2009. Dus in 20�0 
bestaat de kans de Tungelroy 
een keizer krijgt! De familie 
Janssen van Tuurke lijkt patent 
op het koningschap te hebben. 
Vader Mart was reeds drie keer 

koning en zoon Patrick is dit 
nu dus voor de vierde maal 
bij de Tungelroyse schutterij. 
Maar dochter Erna Huyerjans-
Janssen spant de kroon; zij is 
keizer(in) van schutterij St.-
Oda van Boshoven. Zij schoot 
zich daar drie maal achter 
elkaar koning! Na de installatie 
van de nieuwe-oude koning 
volgde nog de heildronk met 
zeer oude cognac. Er werd 
getoast op de schutterij, de 
onderlinge gemoedelijk- en 
saamhorigheid en uiteraard 
op de koning. Deze zal op 30 
augustus in Molenbeersel pro-
beren om Europees Koning te 
worden! 
 

OLS-onderscheiding 
Piet Cardinaal
STRAMPROY – Bij het jaar-
lijkse vogelschieten van Sint-
Catharina Stramproy werd 
aan Piet Cardinaal de OLS-
onderscheiding in goud met 
kroontje uitgereikt wegens zijn 
gouden lidmaatschap van de 
OLS-federatie. Piet Cardinaal 
was van �958 tot �998 lid 
van schutterij St.-Cornelius 
Swartbroek. Daar werd hij drie 
maal koning. Van �973 tot en 
met �997 was hij instructeur 
van het muziekkorps van 
St.-Cornelius en fungeerde 
hij enkele jaren als tambour-
maître. Vanaf �999 is Piet lid 
van schutterij St.-Catharina 
Stramproy. In de periode 
�977 tot en met �988 en vanaf 
�993 is hij instructeur van het 
muziekkorps.

g  Gouden schutter Piet Cardinaal.

g  Koning Patrick Janssen werd 
volgens familietraditie weder-
om koning.
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Ruud Verhoef  
koning van Sint-Rosa
SITTARD – Op 26 april 
vond voor de 20e keer het 
koningsvogelschieten van 
Stadsschutterij St.-Rosa Sittard 
plaats. De weergoden waren 
goed gezind en onder een 
heerlijke lentezon opende 
wethouder van cultuur Berry 
van Rijswijk de schuttersmid-
dag in de tuin van Oos Kaar in 
Overhoven. Na officiële plicht-
plegingen en ereschoten kon 
de strijd om de koningstitel 
beginnen. Naarmate deze vor-
derde, nam de spanning toe. 

Nadat de vogel eerste tekenen 
van zwakte vertoonde, was het 
Ruud Verhoef die met het 68e 
schot de vogel uiteindelijk het 
genadeschot gaf. Daardoor 
mag de 55-jarige Verhoef zich 
schutterskoning 2009 noemen. 
Ruud Verhoef is lid sinds 2003, 
geweerdrager en bestuurslid bij 
St.-Rosa en staat alom bekend 
als ‘d’n Hollenjer’. Hierna was 
het de beurt aan de burgers, 
waarbij Carolina van Erp bur-
gerkoningin werd en haar man 
John opvolgde. Ook verenigin-
gen en vriendenclubs schoten, 
waaronder een team schutters-

vrienden uit Menden in het 
Sauerland. Na het omhangen 
van het koningszilver en de 
medailles werden de nieuwe 
koningen gefeliciteerd. 
Een dag eerder slaagden 
twee leden van St.-Rosa voor 
het diploma commandant / 
instructeur Nieuwe Exercitie. 
Uit handen van president 
Jos Michels mochten Thimo 
Zegers en Ruud Verhoef het 
diploma en zilveren draagschild 
in ontvangst nemen. Deze 
twee commandanten kunnen 
de schutterij in het vervolg op 
kundige wijze leiden. 

g  In Sittard werd Ruud Verhoef 
schutterskoning.

Geen keizer  
in Amstenrade

AMSTENRADE – In 2000 
was het Frans Kampkes die in 
Amstenrade naast de keizersti-
tel greep en dit jaar kon rege-
rend koning Roy Ubachs de 
hooggespannen verwachtingen 
niet waarmaken. Roy had al 
aangegeven dolgraag voor het 
keizerschap te willen gaan en 
was zich terdege bewust van 
de verplichtingen die het met 
zich mee zou brengen. Het 
koningszilver werd op kasteel 
Amstenrade afgelegd. Op de 
schietwei aan de Kloosterberg 
zorgden het weer en de kans 
op een keizer voor een grote 
schare toeschouwers. Liefst 3 

g  Koningspaar Harrie en Kitty 
Leunissen, Amstenrade.

Feest voor  
Buchtense schutters
BUCHTEN – Op 22 maart 
opende St.-Joseph Buchten 
haar schuttersseizoen met de 
viering van het patroonsfeest 
van St.-Joseph. Na een plech-
tige Eucharistieviering en de 
herdenking van de overleden 
leden maakten de schutters 
een rondgang door het dorp 
gevolgd door een koffietafel. 
’s Middags volgde een druk-
bezochte receptie voor het 
nieuwe koningspaar Wim 
en Corrie Neilen, jeugdko-
ning Jordy Helwig, de nieuw 

benoemde generaal Sjeer 
Cremers en de zestigjarige 
jubilaris Sjeng Cremers, een 
broer van de generaal. Sjeer is 
47 jaar lid en was één van de 
kartrekkers bij de bouw van 
ons verenigingslokaal in 200�. 
Sjeng ontving uit handen van 
Louis Litjens, vice-president 
OLS-Federatie, de gouden 
orde van verdiensten van de 
ridderorde van de Heilige 
Sebastianus in Europa. Een 
eer die tot nu toe slechts een 
�80-tal Europese schutters ten 
deel is gevallen. Een unieke 
onderscheiding dus. Sjeng 

was ruim 35 jaar bestuurslid 
en maakt net als zijn broer 
steeds deel uit van de techni-
sche commissies bij de orga-
nisatie van diverse feesten. 
Omdat de jubilaris tevens 60 
jaar muzikant is, ontving hij 
van voorzitster, mevr. José 
Aben, de gouden LBT-speld. 
Hij werd tijdens de receptie 
door diverse sprekers gepre-
zen om zijn voorbeeldfunctie 
voor de schutters en vooral 
voor de jeugd want hij blaast 
nog steeds zijn partij mee in 
het trompetterkorps van de 
Buchtense schutterij.

vogels stonden opgesteld; voor 
de ereleden en burgers, voor 
de harmonie en de schutterij-
vogel. Dertien schutters gaan 
de strijd aan voor het koning-
schap. Ondanks het grote 
aantal deelnemers heeft Roy de 
kans gehad om voor de derde 
keer koning te worden. Na 95 

schoten bleef er plotseling nog 
maar een restje hangen. Wel 
een hardnekkig stukje. Drie 
schoten leken het plankje niet 
te deren en daarom gokte Roy 
op een zijkant maar hij schoot 
dwars erdoorheen. Het moest 
uiteindelijk stukje voor stukje 
weggeschoten worden, waarbij 

Harrie Leunissen het geluk aan 
zijn zijde had. In 2009 vormt 
hij samen met zijn vrouw 
Kitty voor de derde keer in de 
laatste zes jaar het koningspaar 
van schutterij St.-Gertrudis 
Amstenrade.

  André Meijers

g  Jubilaris, generaal en koningspaar worden toegesproken door OLS-vice-president Litjens.
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Drie jubilarissen  
in Beringe
BERINGE – Zaterdag 8 
november 2008 zijn tijdens de 
jaarlijkse feestavond van schut-
terij St.-Hubertus Beringe drie 
jubilarissen gehuldigd. Ton 
Trines, Jan Peeters en Theo 
Jacobs zijn samen �70 jaar lid 
van de schutterij. 
Jan Peeters en Theo Jacobs 
zijn beiden vijftig jaar lid. Zij 
kregen de gouden medaille 
met kroontje opgespeld door 
bondsvoorzitter Louis Litjens. 
Beiden hebben veel voor de 
schutterij betekend en doen dit 
nog steeds.
Jan zorgt er al jaren voor dat er 
in de winterperiode geschoten 
wordt met de luchtbuks, is nog 
actief schutter, was zes keer 
schutterskoning, was jarenlang 
bestuurslid, is bondskampi-
oen en bondskoning geweest 
van de bond Juliana en heeft 
verschillende titels en bekers 
gewonnen.
Theo zorgt er al jaren voor 
het gieten van de loden kogels 
voor de zware buks, is nog 
actief schutter, was vijf keer 
schutterskoning, was jarenlang 
bestuurslid, was vaandeldrager 
en is erelid.
Ton Trines is met zeventig jaar 
lid de nestor van het drietal. 
Ook hij heeft veel voor de 
schutterij gedaan en betekend. 
Ton was jarenlang bestuurs-
lid, was penningmeester en 
secretaris, was secretaris van 
de drumband en is sinds �982 
erelid. Bij de OLS federatie is 
er geen onderscheiding voor 
een zeventig jarig lid, maar Ton 
werd onderscheiden met het 

gouden kruis van verdiensten 
van de EGS. Hij kreeg deze 
opgespeld door Louis Litjens.

Mart van Roij  
koning 2009
BERINGE – Tijdens het jaar-
lijkse koningvogelschieten op 
�8 april is Mart van Roij de 
nieuwe koning geworden bij 
St.-Hubertus Beringe. Voor 
het schieten werd eerst onder 
muzikale begeleiding van 
drumband en fanfare aftre-
dend koning Hans van Zon 
thuis afgehaald. Voor hem was 
het een verrassing dat konin-
gin Helen ook aanwezig was. 
De voorzitter bedankte het 
koningspaar voor zijn inzet het 
afgelopen jaar. Hierna werd er 
naar het Sjuttershoehs gelopen. 
Eerst werden openingsschoten 
gelost door genodigden. Nadat 
Hans van zijn koningszilver 
was ontdaan, kon de strijd om 
het koningschap beginnen. Het 
werd een spannende en mooie 
wedstrijd en na �3� schoten 
werd Mart van Roij de nieuwe 
koning. Mart zal het komend 
seizoen samen met koningin 
Mia als koningspaar aan de 
schuttersfeesten deelnemen.

Guus Stiphout 
opnieuw koning
VENRAY – De strijd om het 
nieuwe koningschap van ’t 
Zandakker Gilde Sint-Jan uit 
Venray was op 3 mei 2009. 
De dag begon met het afhalen 
van koning Bernie van Lierop, 
gevolgd door de Hoogmis in 
de St.-Petrus Banden Kerk. 
Op het terrein was er eerst 
aandacht voor het scholenpro-
ject, waarbij de schutterij in 
maart educatie heeft gegeven 
aan de leerlingen van groep 7 
van basisschool De Meent in 
Leunen. Vijf leerlingen waren 
in de prijzen gevallen met het 
affiche voor het vogelschie-
ten; Indy Rongen ontving 
de hoofdprijs. Hierna werd 
geschoten. Ralph Hoffschulz 
werd voor de tweede keer 
‘koning van ere’. Aan de strijd 
om het koningschap van de 
schutterij, die snel verliep, 
namen �4 schutters deel. Na 
�27 schoten wist commandant 
Guus Stiphout de konings-
vogel af te schieten. Hij is 47 
jaar lid en was eerder koning 
in 2003. Wederom vormt hij 
met Mary Stiphout-Graat het 
nieuwe koningspaar. Saillant 
detail is het feit dat zij dit jaar 
40 jaar getrouwd zijn, waar-
aan het koningschap een apart 
cachet geeft. Guus is sinds jaar 
en dag commandant en vanaf 
�984 paradecommandant van 
de bond ‘Juliana’. Voor zijn 
verdiensten heeft hij verleden 
jaar een lintje ontvangen.

g  Guus en Mary Stiphout vor-
men het nieuwe Venrayse 
koningspaar.

Schuttersbruiloft

GREVENBICHT – Eeuwige 
trouw en om als man en 
vrouw verder te gaan, dat 
beloofden Peter en Petra 
Schoutrop-Westerhof elkaar 
tijdens hun huwelijk op 25 
april 2009. Peter is vanaf 
�978 lid van schutterij 
Broederschap van het Heilig 
Kruis te Grevenbicht. In zijn 
vroege jaren sloeg hij de 
dikke trom en in �984 was 
hij koning. Maar naarmate 
de ziekte aan zijn been erger 
werd, kon hij niet meer mee-
lopen. Hij werkte samen met 
wijlen standaardruiter Pierre 
Hanssen om het paard van stal 
te halen en het op en top voor 
optochtdeelname te verzorgen. 
Vandaag de dag houdt Peter 
nog altijd de website (www.
heiligkruis.nl) op peil. Petra 
is dit jaar lid geworden en 
loopt mee als vlaggendraag-
ster bij de drumband. Petra, 
een Hoogeveense meid, dacht 
toen ze Peter leerde kennen 
‘die laat ik echt niet meer 
lopen, dat wordt mijn men-
neke’. Het bruidspaar kreeg 
een serenade van de schutterij 
met drie harde kamerschoten, 
die Drentse familieleden van 
de bruid verontrust deden 
vluchten. Het bruidspaar, dat 
hartelijk door de schutterij 
gefeliciteerd werd, liet weten 
dat alle momenten van deze 
bruiloft voor hen onvergetelijk 
waren.g  De Beringse jubilarissen: samen 170 jaar lid.

g  Mart van Roij, koning in 
Beringe.

g  Schuttershuwelijk in 
Grevenbicht met Peter en 
Petra Schoutrop-Westerhof.
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Wij gedenken
Math Janssen, 
dirigent van St.-Nicolaas 
Meijel. Overleden op 22 
december 2008.

g  Math Janssen, (1961-2008).

In memoriam: Math Janssen
Op maandag 22 december 
2008 bereikte ons het droevige 
bericht dat onze dirigent Math 
Janssen op 47-jarige leeftijd 
was overleden. Math kwam 2½ 
jaar geleden bij schutterij St. 
Nicolaas in Meijel en nam de 
leerlingen onder zijn hoede. 
Elke dinsdagavond kwam hij 
naar Meijel. Eerst in gemeen-
schapshuis ‘Den Binger’ en 
sinds vorig jaar zomer in 
ons eigen schutterslokaal ‘De 
Sjietkuul’. Samen gingen we 
op weekend in Valkenburg, 
waar we repeteerden voor het 
komende concours en waar 
Math zijn leerlingen een stukje 
leerde en dit aan het korps ten 
gehore bracht. Ook maakte hij 
opnames van de repetitie en de 
spellen die we samen deden. 
Samen met opnames van het 
concours in Nieuwstadt maak-
te hij er een prachtige dvd van 
voor elk korpslid.
Op Math kon je altijd een 
beroep doen, als je hem vroeg 
om in te vallen tijdens afwe-
zigheid van onze andere diri-
gent. Hij zei geen nee en kwam 
met een vrolijke lach en met 

heel veel muzikale kennis naar 
Meijel, om dit over te brengen 
op het korps. Zijn liefde voor 
muziek bracht hij graag over 
op onze mensen. Samen nog 
even napraten aan de stamtafel 
en dan voldaan naar huis.
Op 5 december speelde hij 
samen met Benjamin op het 
altaar, tijdens het binnen-
komen van het korps in de 
Heilige mis in de St.-Nicolaas 
Kerk in Meijel. Met de leer-
lingen en het korps verzorgde 
hij het muzikale gedeelte van 
de H. Mis, waar hij ontzettend 
van genoot.
Voor het korps arrangeerde hij 
de mars ‘Beat Ride’, wat voor 
hem een geweldig muziekwerk 
was en dat we samen met 
‘Swing Masters’ ten gehore 
brachten op zijn afscheids-
viering op 28 december 2008. 
Op verzoek van Math werd 
dit samen met het Theobaldus 
Gilde uit Overloon gedaan, 
waarvan hij ook dirigent was. 
Wij zullen bij het spelen van 
deze marsen nog vaak aan 
Math terugdenken. Wij wensen 
zijn ouders en zussen en ver-
dere familie heel veel sterkte 
met dit grote verlies. Wij 
houden Math in gedachte met 
zijn eigen woorden: ‘Als het 
leven zo mooi was als muziek, 
waren de noten gemakkelijk te 
spelen’.

  Bestuur en leden schutterij  
St.-Nicolaas Meijel 

NB: door een onfortuinlijke omis-
sie is dit ‘in memoriam’ niet in 
het vorige nummer geplaatst, met 
redactionele excuses.

Loek (Loekie) 
Lebesque, 
lid van het Akkermansgilde 
Venlo. Koning in 2005 van het 
gilde. Overleden op 59-jarige 
leeftijd op � februari 2009.

In memoriam: Loek Lebesque
Loek kwam in �973 op 
26 jarige leeftijd  bij het 
Akkermansgilde, waar hij 
trompetles kreeg van kapel-
leider Jac Sevriens. Hij leerde 
zeer snel en kwam dan ook 
al gauw de gelederen van 
de Gilde Kapel versterken. 
Van blad spelen was niet z’n 
sterkste kant, maar als hij een 
melodie één keer gehoord 
had zat dat voor altijd in z’n 
geheugen en bouwde zodoen-
de een zeer groot repertoire 
op. Dit kwam regelmatig zeer 
goed van pas als er tijdens 
een gezellig samenzijn een 
potpourri gespeeld moest wor-
den, Loek wist dan van geen 
ophouden en was dan de drij-
vende kracht om het ene na 
het andere nummer ten gehore 
te brengen. Auf der Vogelwiese 
was zijn favoriete muzieknum-
mer, waar hij op zijn fluitje 
de mooiste vogelwijsjes kon 
imiteren. Oók was Loek vele 
jaren een zeer gewaardeerde 
tweede kapelmeester van de 
Akkermansgilde Kapel.
Van het uitstapje in oktober 
2008 met de Gilde Kapel naar 
Düsseldorf heeft hij nog met 
volle teugen genoten. Helaas 
ging het de maanden daarna 
snel bergafwaarts, hij had wel 
de wil, maar niet meer de 
kracht om nog bij de kapel te 

musiceren of deel te nemen 
aan een optreden van de 
schutterij.
Op 6 februari hebben we van 
Loek afscheid genomen met 
een sfeervolle uitvaartdienst, 
waarbij de door Loek zelf 
uitgezochte muziek werd 
gespeeld, waarbij Auf der 
Vogelwiese én de Flujaswals 
niet ontbraken. Wij zullen 
Loek voor altijd in dankbare 
herinnering gedenken.

  Sjraar Boom 
Kapelmeester 
Akkermansgilde Venlo

Pierre Leurs, 
erecommandant van St.-
Maternus Wijlre, oud-
bondsbestuurslid RKZLSB. 
Overleden op 4 februari 2009, 
waarna uitvaart met schutters-
eer op 9 februari.

g  Pierre Leurs (1941-2009), 
Wijlre.

In memoriam: Pierre Leurs
Bij het afscheid van erecom-
mandant Pierre Leurs. Hij 
begon zijn schuttersloopbaan 
als tamboer op de marstrom. 
In �964 werd hij benoemd tot 
tamboer-majoor en vertrou-
wensman van de drumband. 
In de jaarvergadering van �� 
februari �980 werd hij geko-
zen als commandant en als 
zodanig is hij degene geweest, 

g  Loek Lebesque, Venlo.
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die met succes de schutterij en 
een exercitiepeloton wist op te 
leiden, waarmee vele prijzen 
zijn vergaard. In 2000 is hij 
benoemd tot erecommandant 
in de rang van kapitein. Ook 
is hij vanaf 200� bestuurslid 
geweest van schutterij St.-
Maternus en van �997 tot 2005 
bestuurslid van de RKZLSB. 
In �997 met het 500-jarig 
bestaan van de Wijlrese schut-
terij kreeg hij de zilveren 
draagspeld van de gemeente 
Gulpen en de gouden OLS-
medaille wegens zijn 40-jarig 
lidmaatschap. In 2006 werd hij 
als gouden lid onderscheiden 
met de gouden OLS-medaille 
met kroontje en de zilveren 
medaille van de RKZSLB. 
Nadat je in 2005 afscheid 
moest nemen van je lieve 
vrouw Christel ging je eigen 
gezondheid snel achteruit en 
moest je worden opgenomen 
in zorgcentrum Langendael te 
Vaals. Toen we de laatste keer 
bij je op bezoek waren, was je 
altijd bezig met jouw schutterij 
en je miste je dorp Wijlre. In 
het verenigingsleven hebben 
veel mensen je leren kennen. 
Erecommandant, bedankt 
voor alles, wat je voor ande-
ren en onze schutterij hebt 
gedaan. Dit vergeten wij nooit. 
Pierre, wij zijn dankbaar dat 
wij jou zo mochten kennen. 
We nemen jou in onze herin-
nering mee. Moge je rusten in 
vrede.

   Schutterij St.-Maternus Wijlre  
[toespraak bij de uitvaart uit-
gesproken door voorzitter W. 
Gelders, kleine bewerking red.]

Piet Roelofs, 
lid van St.-Lucia Horst. 
Overleden op 7�-jarige leeftijd 
op 8 februari 2009.

Piet Geelen, 
lid en oud-bestuurslid van 
St.-Sebastianus Ell. Hij was 
43 jaar lid van de schutterij, 
waarvan penningmeester en 
secretaris tussen �970 en �99�. 
Overleden in februari 2009.

Helene Houben, 
lid van Sint-Martinus Kinrooi. 
Geboren op 23 juni �928, 
overleden �9 februari 2009 en 
met schutterseer begraven 24 
februari.

g  Helene Houben (1928-2009), 
Kinrooi.

In memoriam,  
Helene Houben
Meer dan twintig jaar was 
Lene Houben lid van de schut-
terij Sint-Martinus Kinrooi. 
Na een kennismaking met het 
buksschieten tijdens een wed-
strijd voor niet schutters waren 
zij en haar man Jan Bakkers 
verkocht, en zouden zij gedu-
rende meer dan twee decennia 
de schutterij steunen in goede 
en minder goede tijden.
Toen de schutterij marketent-
sters invoerde, was Lene bij 
de eersten die deze bijzondere 
taak op zich namen. Ervoor 
zorgen dat de schutters hun 
uniform in orde hadden, vond 
ze erg belangrijk. Daarbij 
stond zij haar jeugdige collega 
marketentsters altijd met raad 
en daad bij. Niemand deed 
ooit tevergeefs beroep op haar. 
Maar ook onder de buks kon 
zij haar mannetje staan. Toen 
in 2002 voor het eerst dames 
op het OLS mochten schieten, 
stond zij in het zestal, en liet 
zij haar mannelijke collega 
schutters zien dat zij deze 
plaats meer dan verdiende. 
Steeds was zij van de partij, en 
zij liep nog mee in de optocht, 
totdat haar gezondheid het 
niet meer toeliet. Maar zij was 
verknocht aan het schieten, en 
dat niemand haar af. Zelfs in 

het vorig seizoen was zij nog 
steeds present op de bonds-
feesten.
Het overlijden van haar echt-
genoot Jan Bakkers lieten 
echter diepe sporen na. Haar 
gezondheid ging er steeds ver-
der op achteruit. En op don-
derdagmorgen �9 februari, is 
zij zacht ingeslapen. Wij zullen 
ons haar herinneren als een 
rustige vrouw met een zacht 
karakter. Steeds zocht zij con-
tact met medeleden om een 
babbeltje te slaan. Ja, ondanks 
de onopvallendheid was zij 
steeds nadrukkelijk aanwezig. 
Een voorbeeld voor vele jonge 
mensen. Op 24 februari werd 
zij met schutterseer ten grave 
gedragen. 

  Peter Ressen 
Secretaris Sint-Martinus 
Kinrooi

Hein Wielders,
lid van schutterij St.-Jan 
Nieuwstadt. Overleden op 75-
jarige leeftijd op 20 februari 
2009. De plechtige uitvaart-
dienst van Hein Wielders heeft 
25 februari 2009 met schut-
terseer plaatsgevonden.

g  Hein Wielders, Nieuwstadt.

In memoriam: Hein Wielders
Gedurende 46 jaar was hij lid 
van onze vereniging. Door 
lichamelijk ongemak heeft hij 
al vroeg zijn uniform in moe-
ten leveren. Daarvoor was hij 
altijd present als geweerdrager 
en stond hij zijn mannetje als 
schutter in de zestallen. Hij 
was in ieder geval een echte 
verenigingman. Voor al zijn 

werk in de verschillende ver-
enigingen heeft hij in 200� een 
Koninklijk Onderscheiding 
ontvangen. Bovendien heeft 
hij de gouden onderschei-
ding ontvangen van de OLS 
federatie. Hij heeft altijd met 
trots verteld dat hij de laat-
ste koning van de gemeente 
Nieuwstadt is geweest. Dat was 
in �98�. 

  Beschermheer, bestuur en 
leden van schutterij St.-Jan 
Nieuwstadt

Piet Allards,
lid van St.-Barbara Reuver. 
Overleden op 78-jarige leeftijd 
op 26 februari 2009.

In memoriam: Piet Allards
Op 26 februari ontvingen wij 
het bericht dat ons oudste lid 
Piet Allards was overleden. 
Piet was sinds �956 lid van 
onze vereniging. Hij heeft het 
vaandel gedragen en is vele 
jaren bestuurslid geweest. In 
�986 schoot Piet de vogel af, 
hij heeft het zilver trots gedra-
gen en dit koningschap trouw 
vervuld.
De laatste jaren kwam Piet nog 
maar zelden op het schietter-
rein daar zijn gezondheid ach-
teruitging. Piet bedankt voor je 
inzet al die jaren en tot later.

  Bestuur en leden schutterij  
St.-Barbara Reuver

Chris Linssen, 
lid van kon. schutterij St.-
Sebastianus Voerendaal. 
Overleden op 58-jarige leeftijd 
op �0 maart 2009.

In memoriam: Chris Linssen
Gisteravond bereikte ons het 
droeve nieuws dat op 58-jarige 
leeftijd ons lid en klaroenbla-
zer Chris Linssen overleden is. 
We wisten dat hij al geruime 
tijd ernstig ziek was, maar 
toch is het bericht van zijn 
overlijden een grote schok 
voor iedereen. Wij verliezen in 
Chris niet alleen een trouw lid 
maar vooral een fijne schut-
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tersvriend. Chris werd lid van 
onze vereniging in augustus 
�976. Meer dan 32 jaar maakte 
hij deel uit van ons klaroen-
korps. Samen met echtgenote 
Loes vormde hij in �997 een 
trots koningpaar van onze 
schutterij. Chris is zaterdag �4 
maart 2009 begraven, op zijn 
uitdrukkelijk verzoek niet met 
schutterseer. We wensen Loes, 
zijn kinderen, kleinkinderen 
en overige familie heel veel 
sterkte toe bij het verwerken 
van dit verlies. 

  Kon. Schutterij St.-Sebastianus 
Voerendaal

[schutterijvoerendaal.hyves.nl]

Guidy Duijkers,
tweede luitenant van St.-
Sebastianus Oost-Maarland. 
Overleden op 20 maart in de 
leeftijd van 5� jaar. De uit-
vaartdienst met schutterseer 
was op 25 maart.

g  Guidy Duijkers, Oost-
Maarland (1957-2009).

In memoriam: Guidy 
Duijkers
Op vrijdag 20 maart bereikte 
ons het droevige bericht 
dat onze 2e luitenant Guidy 
Duijkers plotseling was 
overleden. Hij was 38 jaar 
lid en heeft heel wat rangen 
en functies bekleed. Guidy 
meldde zich in �97� met �4 
jaar aan als lid. Omdat hij nog 
te jong was voor schutter en 
te oud voor cadet werd hij de 

eerste kleine bieleman. Twee 
jaar later toen hij een geweer 
vast kon houden, werd hij 
soldaat. In �986 schonk hij 
de schutterij het beeldje van 
de heilige Sebastianus, dat 
vanaf vorig jaar in de proces-
sie van Oost-Maarland wordt 
gedragen door leden van het 
Broederschap. In �987 werd hij 
bevorderd tot sergeant, in�989 
tot vaandrig. Het vaandel heeft 
hij altijd met trots gedragen. 
In �990 bracht hij samen met 
een afvaardiging van onze 
schutterij een bezoek aan 
Rome voor de afsluiting van 
het Willibrordjaar, waar hij 
trots met het schuttersvaan-
del op het altaar in de Sint-
Pieter stond. Toen Koningin 
Beatrix op 29 april �995 met 
Koninginnedag in Eijsden was, 
had hij de eer om het vaan-
del aan haar te presenteren, 
waarna Hare Majesteit erover 
kon lopen. Het vaandel werd 
die dag voor ’t laatst gebruikt; 
Guidy ontving uit handen van 
graaf Raphaël de Liedekerke 
een nieuw vaandel. Bijzonder 
was ook �998, toen Guidy 
met enkele schutters deel-
nam aan de Militaire Lourdes 
Bedevaart. In 200� werd hij 
wegens zijn vele verdiensten 
bevorderd tot 2e luitenant. Hij 
werd adjudant van de koning 
en nadien ook van de keizer. 
Van �978 tot 200� was hij 
bestuurslid en tweede foerier.
Vanaf �97� was hij elke vrijdag 
controleur op de kienavonden 
van de schutterij; hij zal er 
een leegte achterlaten. Ook 
heeft hij al die jaren gezorgd 
voor de materiaalwagen; 
als de schutters met de bus 
aankwamen, stond alles al 
gereed. Bij zijn koperen (�983) 
en zilveren jubileum (�996) 
werd hij onderscheiden in 
de Broederschap Sebastianus 
Oost-Maarland, waarvan hij 
in 2008 de erepenning ontving 
voor zijn inzet van meer dan 
35 jaar als kiencontroleur. In 
�996 ontving hij bovendien 
de zilveren OLS-medaille. Hij 
keek ernaar uit om in 20�� 

robijnen lid te zijn, maar dat 
heeft helaas niet zo mogen 
zijn.
Op woensdag 25 maart heb-
ben wij met schutterseer op 
indrukwekkende wijze afscheid 
genomen van Guidy. Dit 
gebeurde in de overvolle kerk 
van Oost-Maarland met zeer 
veel schuttersvrienden van de 
RKZLSB en ZLF. Hierna werd 
van Guidy afscheid genomen 
in crematorium Walpot. Zijn 
eigen schutterij deed dit, met 
tromgeroffel en het blazen van 
de ‘last post’. Met Guidy verlie-
zen wij een bijzonder en vro-
lijk mens. Hij was zeer gewaar-
deerd en van belang, vooral 
als schuttersvriend. Het zal 
voor ons als schutterij zwaar 
zijn om zonder hem verder te 
moeten. Guidy, we danken je 
voor al het werk en je tome-
loze inzet, voor de prestaties 
die je leverde, als controleur op 
de kienavonden, maar vooral 
voor je vriendschap. We zul-
len je nooit vergeten. Vaarwel 
schuttersvriend op je laatste 
reis. Rust in vrede 

  Kolonel Gerard Odekerken

Jac Beurskens, 
lid van St.-Georgius en St.-
Sebastianus Beesel. Overleden 
op 63-jarige leeftijd op 2 april 
2009.

g  Jac Beurskens, Beesel

In memoriam: Jac Beurskens
We ontvingen het droevige 
nieuws dat Jac Beurskens op 
63-jarige leeftijd is heenge-
gaan. Jac was ruim vijftien 
jaar lid van de schutterij van 
Beesel. Wij kenden hem als een 

vrolijke kerel, die altijd wel in 
was voor een praatje of een 
grapje. Hij heeft verschillende 
jaren het penningmeesterschap 
op zich genomen. Wanneer 
er geholpen moest worden 
voor een bondsfeest of bij een 
activiteit in het lokaal kon je 
meestal wel een beroep doen 
op hem en zijn vrouw May. Hij 
was de laatste jaren vaste opte-
kenaar bij schietevenementen. 
In 200� vertegenwoordigde 
hij de schutterij van Beesel, als 
schutterskoning. Graag willen 
wij onze dank uitspreken voor 
alles wat Jac voor de vereni-
ging heeft betekend en altijd 
belangeloos heeft gedaan. 
Onze gedachten gaan uit naar 
May en we wensen haar heel 
veel sterkte toe met het ver-
werken van dit verlies. Jac, 
wij zullen jou in ons midden 
missen.

  Schutterij/Broederschap St.-
Georgius en St.-Sebastianus 
Beesel

Daan van Cruchten, 
lid van St.-Urbanus Maasniel. 
Overleden op 8 april 2009 in 
de leeftijd van 68 jaar.

In memoriam: Daan van 
Cruchten
Als twaalfjarige is Daan van 
Cruchten bij schutterij St.-
Urbanus Maasniel begonnen 
als klaroenblazer. Op latere 
leeftijd heeft hij als vaandel-
drager zijn taak vervuld bij de 
schutterij. Bij de aanschaf van 
de nieuwe uniformen in �988 
is hij als ongeüniformeerd 
lid nog steeds voor onze ver-
eniging bewaard gebleven. In 
2003 ontving hij de versier-
selen horend bij het 50-jarig 
lidmaatschap van de OLS- 
federatie.

Jac Joosten, 
lid van St.-Paulus Roggel. Als 
schutter en harde werker voor 
de vereniging zal hij zeker 
gemist worden. Overleden in 
de leeftijd van 72 jaar op �3 
april 2009.
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Marlies  
van Melick-Ragas, 
lid van Schutterij-
Broederschap St.-Andreas 
Melick. Zij overleed op 29 
april op 58-jarige leeftijd.

In memoriam: Marlies van 
Melick-Ragas
Woensdag 29 april overleed 
toch nog onverwacht op 58-
jarige leeftijd Marlies van 
Melick-Ragas. Marlies was 
Eindhovense van geboorte. 
Toen zij trouwde met Har van 
Melick, koos zij er doelbewust 
voor om in Melick te gaan 
wonen. Niet zo vreemd, want 
er waren al sterke familieban-
den in de Waterschei. Nog 
voordat Har en Marlies trouw-

den, sloot ook Marlies zich aan 
bij onze vereniging. Marlies 
verrichtte ruim 33 jaar op 
onopvallende wijze veel werk 
voor onze vereniging. Marlies 
plaatste zich daarbij nooit 

op de voorgrond; Marlies 
was daarvoor te bescheiden. 
Weinigen zullen zich Marlies 
daarom direct herinneren. Als 
echtgenote van Har van Melick 
is zij beter bij ons bekend. 
Maar liefst 3 keer fungeerde 
zij als trotse koningin van 
Har. Alles wat Marlies deed, 
deed zij in het belang van haar 
man, kinderen én Schutterij-
Broederschap St.-Andreas 
Melick. De taken die ze uit-
voerde voor onze vereniging 
zijn te talrijk om op te noe-
men. Van vergaderverslagen 
maken tot en met de verkoop 
van deelnamekaarten voor 
het jaarlijkse dorpsschieten. 
Het was bijna vanzelfsprekend 
dat al deze taken door haar 

werden verricht. Marlies vond 
het vanzelfsprekend, omdat 
dit alles in het belang was voor 
haar vereniging. Onze schut-
terij vond het eveneens van-
zelfsprekend, want wij wisten 
dat bij Marlies alles steeds in 
goede handen was. Het over-
lijden van Marlies heeft ons 
allen dan ook zeer getroffen. 
Maandag 4 mei hebben we 
tijdens een zeer indrukwek-
kende plechtigheid met schut-
terseer afscheid genomen van 
een zeer gewaardeerd lid van 
onze vereniging. Har en de 
kinderen, maar zeer zeker ook 
Schutterij-Broederschap St.-
Andreas zullen Marlies missen!

  Wim Pijpers

g  Marlies van Melick-Ragas, 
Melick.

100e inschrijving én nieuwe postzegel
KINROOI – In april kwam op het secretariaat van het 
Europees Schutterstreffen (EST) de 100e inschrijving 
binnen. De uiterste inschrijvingsdatum is 1 juli. 
Uiteindelijk worden zo’n 600 schutterijen voor dit 
folkloristisch toptreffen verwacht, dat van 28 tot 30 
augustus zal worden georganiseerd aan de Vlasbrei te 
Molenbeersel (Kinrooi).

Een hele tijd geleden werden 
zo’n 2.500 uitnodigingen voor 
het EST bezorgd aan een groot 
aantal schuttersfederaties in 
gans Europa. Nu komen de 
inschrijvingen op gang. De 
kaap van �00 is genomen en 
men verwacht in de komende 
maanden nog zo’n 500 aan-
meldingen!

EST-postzegel
Om dit schutterstreffen extra 
te promoten, heeft de orga-
niserende stuurgroep – naar 
een idee van Mathieu Corten, 
voorzitter van ‘De Postmolen’ 
– een eigen postzegel laten 
maken waarop de logo’s 
van het EST, de gemeente 
Kinrooi en het EGS (Europese 
Gemeenschap van Historische 
Schuttersgilden) staan. Deze 

postzegel wordt in het post-
kantoor van Kinrooi en  
diverse winkels in de gemeente 
te koop aangeboden. De zegel 
kost 0,59 euro per stuk en 8,85 
euro per vel van �5 postzegels. 

Verzamelde 
werkgroepen
Onlangs organiseerde de 
stuurgroep van het EST een 
gezamenlijke vergadering van 
alle werkgroepen. In totaal 
werken méér dan 60 mensen 
samen in acht werkgroepen, 
namelijk administratie en 
wedstrijden, catering, feeste-
lijkheden en protocol, over-
heid en verkeer, personeel, 

pr en overnachtingen, terrein 
en technieken, sponsoring en 
financiën. Om de taken beter 
op elkaar af te stemmen werd 
dan ook een keer gezamenlijk 
vergaderd. 

Voor meer informatie: Hubert 
Van Eygen, 089-700305, 
hubert.vaneygen@kinrooi.be

g  De nieuwe EST-postzegel.
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InhoudsopgaveSchuttersportaal
Er daagt een nieuw initia-
tief aan de digitale horizon, 
namelijk het ‘schuttersportaal’, 
dat te vinden is onder: www.
schuttersportaal.eu of www.
schuttersportaal.nl. Meer 
informatie over het doel van 
dit portaal is op de site te 
vinden in de inleidende tekst 
van het menu-item ‘Overzicht’. 
Het Schuttersportaal heeft de 
intentie om ook in de overige 
belangrijkste voertalen van 
de Europese Gemeenschap 
van Schuttersgilden (EGS) 
te verschijnen. In het item 
‘Schuttersforum’ wordt de 
‘Stelling van de maand’ opge-
nomen. De ‘Schuttersruilbeurs’ 
is voor niet-commerciële 
activiteiten bedoeld: hier kan 
men kosteloos om boeken en 

andere schuttersattributen 
vragen, deze te koop aanbie-
den of ruilen. Daarentegen is 
de ‘Schuttersmarkt’ bedoeld 
voor eventuele verkoop door 
bedrijven. Waarschijnlijk zal 
dit worden uitgebouwd tot een 
subdomein. Dit geldt ook voor 
het item ‘Schuttersbrieven’, van 
waaruit de bezoeker straks 
wordt doorgeleid naar: www.
sb-stichting.nl, waar alle 
Schuttersbrieven kunnen wor-
den bekeken en gedownload. 
De SB-stichting, waarvan de 
oprichtingsakte bij een notaris 
passeert, heeft nu twee hoofd-
activiteiten, namelijk: �) de 
uitgave van het internationale 
e-magazine ‘Schuttersbrief’ 
(SB) en 2) het beheer van het 
Schuttersportaal.

In het volgende 
nummer:
-  Verslag en foto’s van het OLS.
-  In Beringe haalt schutterij 

Sint-Hubertus 40 jaar oud 
papier op.

-  Boek over 500 jaar 
Broederschap Sint-
Sebastianus Klimmen 

-  Geslaagden buksmeesters-
cursus

Klimmens boek voor het 5e eeuw-
feest, zie www.sint-sebastianus.nl






