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KONINGINNEJURKEN
en

BRUIDSJURKEN
Alleen nieuwe jurken, 300 stuks,

minder dan de helft van de winkelprijs.

VERKOOP OP AFSPRAAK

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

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

LOUISE MODE
Vroenhof 10 - Valkenburg-Houthem

(zie ook Gouden Gids)

•	Advocaat sedert 1981

• Echtscheiding i.h.b.

op gezamenlijk verzoek

•	Alimentatie en omgang, mediation

•	Schadezaken en slachtofferhulp

•	Ontslag en uitkeringen

•	Verkeerszaken en strafrecht

•	Kort telefonisch advies is gratis

Mr Cas van Heugten 
A d v o c a a t
Rijksweg Noord 214, Sittard
Te l e f o o n :  0 4 6  –  4 5 2  8 8  9 9
e-mail: info@mrvanheugten.nl
w w w . m r v a n h e u g t e n . n l
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Wilt u een artikel 
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of correspondenten van uw 
schuttersbond of direct via de 
eindredacteur.
Voor adresgegevens, zie de 
laatste pagina.

ISSN: �382-0893

Druk:

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

Ontwerp:

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

Het volgende nummer van het 
Limburgs Schutterstijdschrift 
zal in december verschijnen. 
Kopij kan tot � november 
ingeleverd worden bij de 
redactie, t.a.v. Luc Wolters,  
Dr. Schweitzerstraat 4,  
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Bij de voorpagina: 
-  Het Kinjer-OLS was wederom een waar spektakel. In Ool-

Herten was tijdens het kinderschuttersfeest een voorselectie 
hiervan. Ook het ZLF kende een kinderversie. Terwijl Geleen 
en Voerendaal eveneens de kinderen in de rol van schutter 
lieten raken. Hier de winnaars van het Kinjer-OLS, afkom-
stig van de basisschool van Beringe.               
Foto: Fred Vliegen

-  Het OLS werd gewonnen door schutterij St.-Jan 
Grubbenvorst, dat met het zestal, bestaande uit B. v. Berkel, 
R. Wijnhoven, J. v.d. Bercken, J. Gielen, H. Verhaagh en  
G. Versleijen, de winst bij het schieten wist te verzilveren. 
D’n Um logeert een jaar in Grubbenvorst. 
Foto: Fred Vliegen

De geleerden hebben het al jaren geleden aangekondigd: het klimaat verandert. De temperaturen 
en regenbuien wisselen elkaar niet alleen sneller af, maar kennen ook grotere uitschieters. Dan kan 
het gebeuren dat op het OLS een ziekenauto de optocht verstoort om een schutter af te voeren 
die bevangen is door de hitte. Gelukkig bleek er uiteindelijk niets ernstigs aan de hand. Maar wat 
als we tijdens de feesten bij 30 °C en meer met dichtgeknoopte donkere pakken van zware stoffen 
door de straten moeten marcheren? De kans daarop neemt almaar toe. Zo werden we in de voor-
bije maanden al op meer dan 30 zomerse dagen van 25 °C en meer getrakteerd. De warmste dag 
in Limburg tilde de thermometer zelfs naar 38 °C. Hebben we het onder de huidige reglementen 
bij die temperaturen nog steeds over een verantwoorde hobby?! Wellicht iets om eens over na te 
denken. Overigens, dat mede door die ambulance liefst 30 verenigingen werden uitgesloten van 
beoordeling in de optocht wegens het overschrijden van de afstanden tussen de verenigingen, geeft 
ook te denken. Temeer omdat er in de voorbije wintermaanden, nadat in Opoeteren �9 schut-
terijen waren uitgesloten, een doorwrocht voorstel aan de OLS-federatie is gepresenteerd om juist 
dit soort situaties te voorkomen. Er is helaas (nog) niets mee gedaan. 

Dat laat onverlet dat we over het geheel genomen een prima schuttersseizoen achter de rug heb-
ben. Het OLS in Neer en het ZLF in Meerssen waren goed georganiseerd en de kinderschutterijen 
stalen de harten van velen. Ook schitterden drie schutterijen op het Wereld Muziek Concours in 
Kerkrade. Over deze en vele andere onderwerpen leest u meer in dit volgepakte nummer. En ver-
geet ook niet op onze website www.schutterstijdschrift.com te kijken om nóg meer informatie te 
vergaren. Ik wens u daarom als altijd veel leesplezier.

  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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Deelname Wereld Muziek Concours
KERKRADE – Over de muziekkorpsen van de 
schutterijen werd en wordt door buitenstaanders nog 
wel eens laatdunkend en meesmuilend gesproken. 
Weliswaar beschikt niet ieder korps over een tot de 
verbeelding sprekende groep muzikanten, maar er 
zijn daarnaast zeer goed geoefende korpsen in diverse 
samenstellingen. Enkele daarvan zijn zelfs zo goed 
dat ze het schoppen tot deelname aan het Wereld 
Muziek Concours, dat eens in de vier jaar in Kerkrade 
wordt gehouden en waar met een internationaal 
deelnemersveld bepaald kan worden wat de eigen 
muzikale positie is. Ook in 2009 waren weer enkele 
schutterskorpsen bij deze wedstrijd op wereldniveau 
van de partij.

Laar op de 2e plek!
Drumband en Jachthoorn-
korps van schutterij Sint-
Sebastianus Laar-Weert kwam 
uit in de marswedstrijden eer-
ste divisie. Voor twee muzikan-
ten die met vakantie waren en 
twee die wegens studie en werk 

andere verplichtingen hadden, 
werd vervanging gevonden in 
een drietal hoornblazers van 
St.-Willibrordus Meijel en 
een tamboer van St.-Nicolaas 
Heythuysen (twee korpsen 
waarmee Laar een gezamen-
lijke jeugddag organiseert, zie 

het afzonderlijke artikel over 
de ‘Wi-Jo-Ni-dag’ hiernaast). 
Eerder wilde het tijdens het 
OLS niet zo lukken, noch in 
de optocht waar wegens over-
schrijding van de afstanden 
de schutterij uitgesloten werd 
van optochtprijzen, als in de 
marswedstrijden (�e div. sectie 
B) die een wat teleurstellende 
5e plaats opleverden. In de 
voorbereiding op het WMC 
werden evenwel de puntjes op 
de i gezet en was zelfs het voet-
balterrein van FC Boeket afge-
huurd om het marsgedeelte 
te oefenen. Tijdens de laatste 
repetitie in vol ornaat werden 
opnames door L� gemaakt. 
Het korps onder leiding van 
instructeur Henk Klaessens 
bracht de werken ‘A new Way’, 
‘Ginello’ en ‘Alpenfreude’.
De Drumband en Jachthoorn-
korps haalde op de drie 
onderdelen (technische en 
artistieke performance en het 
marcheren) met 89,�7 punten 
een bijzonder hoge score. In 
het eindklassement kwam 
Laar zowaar in deze divisie 
op de tweede plaats, achter de 
drumband van Harmonie St.-
Caecilia Simpelveld.

Sint-Huibrechtslille 
9x op rij
Het trommelkorps van kon. 
Schutterij Sint-Sebastiaan Sint-
Huibrechts-Lille, dat al negen 
achtereenvolgende edities 

aan het vierjaarlijkse WMC 
deelneemt, kwam uit in de 
Werelddivisie. Eerder haalde 
het korps tijdens het OLS tij-
dens de marswedstrijden �e 
divisie, sectie A een �e prijs en 
�e plaats. Ruim een jaar was 
hard geoefend op het muziek-
stuk ‘Laat knallen de buksen’, 
dat speciaal voor deze WMC-
deelname geschreven was door 
Victor Oskam uit Hilversum. 
De componist liet zich hierbij 
onder meer door het Lilse  
clublied inspireren. Op het 
einde van de mars wordt 
zowaar het lied gezongen, 
daarbij ondersteund door één 
marstrom en een piccolo. De 
uitvoering van het korps, dat 
evenals de voetbalclub Roda 
JC in zwart-geel gekleed gaat, 
in wier station de wedstrijden 
plaatsvonden, was goed voor 
84,67 punten behaalde, goed 
voor een eerste prijs (30e in de 
divisierangorde).

Aangemonsterd
Ook waren er diverse rasmu-
zikanten uit schutterijdrum-

g  Sint-Sebastianus Laar tijdens het stadionoptreden. 
Foto’s Laar: Joris Klomp (met dank aan Henk Sijben)

g  Het ontwerp van Yannick 
Kiggen werd gekozen uit de 
logo’s, die door de WICO-
campus Mater Dei werden 
voorgelegd.
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band die als losse invallers en 
bijspringers de deelnemende 
korpsen versterkten. Zoals bij 
Jachthoorn- en trompetter-
korps Edelweiss uit Heerlen, 
waar schutters uit de drum-
bands van de schutterijen 
van Voerendaal, Houthem 
en Ubachsberg aan deelna-
men. Maar ook bij de win-
nende Harmonie St.-Caecilia 
Simpelveld bevond zich een 
schutter-tamboer in de gele-
deren.

Leveroy ‘in concert’
In een hele andere categorie 
is de drumband van schutterij 
St.-Barbara Leveroy actief, 

die zich meer in 
concertuitvoeringen 
gespecialiseerd heeft. 
Bij de schuttersfees-
ten, zoals het OLS, 
wordt de schutterij 
muzikaal begeleid, 
maar de uitvoering 
met diverse immo-
biele slaginstrumen-
ten als de marimba 
vindt bij voorkeur op 
het concertpodium 
plaats. Het korps 
werd al zes keer Nederlands 
Kampioen in de Eredivisie, 
maar was nog niet eerder op 
het WMC te bewonderen. Hoe 
muzikaal het dorp Leveroy is, 

werd duidelijk toen ook de 
plaatselijke fanfare Concordia 
op het WMC ten tonele 
verscheen in de wedstrijden 
voor fanfares in de 2e divisie, 
waarmee binnen vijf dagen 75 
muzikanten van het iets meer 
dan �.000 inwoners tellende 
dorp op het WMC-podium 
kwamen. Roy Janssen, die in 
de schutterijdrumband speelt, 
is tevens slagwerkinstructeur 
van de fanfare en hij ging dus 
na een periode van enkele 
weken elke avond twee uur 

repetitie met beide korpsen 
het WMC-podium op. Op het 
WMC werd door de schutterij-
drumband in de Werelddivisie 
deelgenomen aan de concert-
werken voor slagwerkensem-
bles. Interim-voorzitter Henk 
Kurstjens van de schutterij 
verklaarde het WMC-debuut 
door ‘Jezelf willen bewijzen, 
de lat hoog leggen’. Dat deed 
Sint-Barbara, dat een syn-
these bracht tussen klassiek 
– een symfonie van Camille 

Saint-Saëns – en hedendaags 
repertoire van contempo-
raine slagwerkcomponisten. 
Het als ‘gewaagd programma’ 
omschreven optreden resul-
teerde in 82,70 punten, goed 
voor een achtste plaats op het 
wereldpodium.

Hiermee is maar weer eens 
aangetoond dat de muziek-
korpsen van de schutterijen 
niet voor andere hoeven onder 
te doen. Het feit dat de schut-
terij meer divers van opzet is 

dan een puur muziekkorps 
betekent niet dat er minder 
aandacht is voor de muzikali-
teit, noch dat er geen rasmuzi-
kanten in zouden voorkomen, 
los van het feit dat de meeste 
drumbands van schutterijen 
beter marcheren dan harmo-
nieën en fanfares, die zich bij 
voorkeur op een podium pre-
senteren en niet op de straat of 
de grasmat.

 Luc Wolters

g  Ook dit is een schutterijkorps: Sint-Barbara Leveroy in 
concert. 
Foto: met dank aan Vivian Janssen en Thieu Timmermans

 

g  Het trommelkorps van kon. schutterij St.-Sebastianus Sint-
Huibrechts-Lille tijdens de optocht van OLS te Neer.  
Foto: Lieske Leunissen

Lille en het WMC
Dat het trommelkorps 
van de schutterij uit Sint-
Huibrechts-Lille voor de 
negende opeenvolgende keer 
deelneemt aan het WMC, 
is reden voor het Limburgs 
Schutterstijdschrift hier extra 

aandacht aan te besteden. 
In het kader van de nieuwe 
rubriek ‘Aan tafel met’ zal 
onze correspondent Jacky 
Verheijen gaan eten en spre-
ken met voorzitter Stalmans 
van de Lillse schutterij.
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Kinjer-Sjöttefees: een schot in de roos
HERTEN/OOL – Het Kinjer-Sjöttefees in Herten van 
vrijdag 12 juni was een grandioos succes. Er namen 
tien schutterijen deel aan dit festijn, gevormd door 
vierhonderd kinderen van de bovenbouw van de 
basisscholen Hubertus en De Stapsteen. De kinderen 
hadden hun eigen uniformen en attributen ontworpen 
en vervaardigd. Hierbij is veel ondersteuning geboden 
door leerkrachten en ouders. De schutterijen St.-
Michaël uit Ool en St.-Anna uit Merum hebben 
de kinderen in de maanden voorafgaand aan dit 
schuttersfeest druk geoefend in het schieten, trommelen 
en marcheren. Er zijn zelfs nog extra schietlessen 
op zaterdag gehouden om de kinderen goed voor te 
bereiden op dit Sjöttefees.

Een yell voor het 
bordes
Dit Hertense Sjöttefees vond 
plaats onder een stralende 
hemel met een ideale tempe-
ratuur. Vanaf basisschool De 
Stapsteen vertrokken om �3.00 
u. de tien schutterijen richting 
Hotel Oolderhofjes, waar het 
defilé plaatsvond. Onder de 
vele aanwezige genodigden 
uit de schutterswereld bevond 
zich ook OLS-president Jos 
Michels, die later op de dag de 
prijzen zou uitreiken. Namens 
de overheid nam burgemeester 
Van Beers van Roermond het 
defilé af. De kinderen para-
deerden voor de genodigden 
en de honderden belangstel-
lenden die zich rondom deze 
plek stonden te verdringen. 
Bij het bordes met de geno-
digden werd halt gehouden 

en een yell uitgevoerd, die de 
kinderen zelf bedacht hadden. 
Vervolgens trokken ze verder 
naar de Sjöttewei rondom 
De Tump, waar de officiële 
opening werd gehouden. Na 
wat korte toespraken werden 
de vlaggen gehesen onder 
het zingen van het Limburgs 
Volkslied. Na de openings-
schoten door het kanon De 
Tiny waren de burgemees-
ter, de OLS-president en de 
schooldirecties aan de beurt 
met schieten.

Prijzen voor kinderen 
en organisatie
De wedstrijden bestonden uit 
exercitie, schieten en beoor-
deling van de koning- en 
keizerparen, marketentsters, 
bielemannen en de bordjes en 
vaandels. Bij de beoordeling 

hiervan speelde de zelfwerk-
zaamheid een belangrijke rol. 
Op grond van de vergaarde 
punten sleepten twee schut-
terijen hun deelname aan 
het Kinjer-OLS op 25 juni 
in Neer in de wacht, die dit 
evenement onder begelei-
ding van de schutterijen met 
twee bussen en aanhangers 
bezochten. Dit waren de schut-
terijen St.-Apsteen van basis-
school De Stapsteen en De 
Wilde Bende van de school 
Hubertus. Deze laatste kreeg 
tevens de wisseltrofee omdat 
ze het hoogste aantal punten 
wisten te behalen. Na de uit-
reiking van deze prijzen was 
er een verrassing voor de hele 
organisatie van dit feest. Het 
Kinjer-Sjöttefees kreeg van de 
Provincie Limburg de Kinjer-
Kultuurprijs uitgereikt. Deze 

werd aangeboden door OLS-
president Michels, in opdracht 
van gedeputeerde mevrouw 
Odile Wolfs, die zelf helaas 
verhinderd was.

  Jan Thomassen 
Jan van Herten

Foto’s: Twan Stemkens
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Formatten voor kinderschuttersfeesten

Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst

Daar waar we ons met verve 
beroepen op eeuwenoude 
tradities, is het Limburgse 
Schutterswezen niet te bang 
om met zijn tijd mee te gaan. 
Getuige vooral het feit dat in 
het achterliggende seizoen 
een aantal zeer geslaagde kin-
derschuttersfeesten zijn geor-
ganiseerd. Als (oud)docent 
in het VSO en ‘leraar’ aan 
de Sjöttesjoël bezocht Twan 
Stemkens de meeste hiervan. 
Hij heeft zijn observaties 
en beleving op een lees-
bare manier op een rij gezet. 
Ondertussen kregen we van 
Jan Thomassen van schutterij 
St.-Michaël Ool een schets-
matige aanpak zoals zij hun 
feestje hebben opgezet. En 
oud-leraar en juryvoorzitter 
Tim Schmitz uit Kelpen-Oler 
maakte een zeer handzaam 
voorbeeld van een lesbrief die 
zo in de praktijk kan worden 
gebracht. Omdat in dit tijd-
schrift onvoldoende ruimte 
bleef om deze bijdragen inte-

graal over te nemen, zijn ze 
op onze website www.schut-
terstijdschrift.com geplaatst. 
We zetten hier de belangrijkste 
adviezen op een rij. 

•   Niet ledenwerving maar een 
leuk feestje waar de kinderen 
kennis kunnen maken met 
het schutterswezen moet 
als doel gelden. Die nieuwe 
(jeugd)leden komen dan van-
zelf wel.

•   Start meteen aan het begin 
van het schooljaar met over-
leg met de basisschool of 
–scholen. 

•  Als de school niet wil of kan 
meewerken, aarzel dan niet 
om de jeugd te benaderen via 
verenigingen, buurten, vrien-
denclubs of zelfs families van 
buiten de schutterij.

•  Blijf als schutterij actief bij 
het gebeuren betrokken, 
ondersteun de school waar 
mogelijk. Of beter nog: 
organiseer voor de school de 
activiteiten.

•  Laat de kinderen in het voor-
traject in de praktijk ‘proe-
ven’ van alle aspecten van de 
schutterij.

•  Gebruik daarbij www.sjöt-
tesjoel.nl als basismateriaal.

•  Geef de kinderen maximale 
creatieve ruimte om er zelf 
wat van te maken. 

•  Richt het feest in vanuit het 
perspectief van de kinde-
ren: dus géén kopie van een 
schuttersfeest voor volwas-
senen.

•  Laat het niet langer dan 3 à 4 
uur duren.

•  Zorg voor een soepele orga-
nisatie met zo min 
mogelijk pauzes of 
‘gaten’ voor de kin-
deren.

•  Laat zo mogelijk 
jeugdleden van de 
eigen vereniging 
jureren.

•  Zorg ervoor dat 
alle deelnemende 
kinderen met een 
prijs(je) naar huis 

gaan.
•  Hou het feest klein en over-

zichtelijk.
•  Pas de consumptieprijzen 

en snacks aan het jeugdige 
publiek aan. Maak er dus 
bovenal géén kaskraker van.

Veel plezier en succes met de 
organisatie van uw eigen kin-
derschuttersfeest.

 Jos Gerits

Foto’s: Fred Vliegen en  

Wiel & Lieske Leunissen



Voerendaalse basisschooljeugd 
enthousiast over Sjöttesjoël
VOERENDAAL – De leerkrachten van de basisschool 
Cortemich te Voerendaal zullen hun teambuildingdag 
van 14 augustus 2008 niet meer vergeten. Deze dag 
kwamen ze namelijk op bezoek bij de Koninklijke 
schutterij St.-Sebastianus Voerendaal om kennis te 
maken met het schutterswezen. Uiteraard werd er ook 
uitgebreid gesproken over het Sjöttesjoël-project.

De leerkrachten waren zelf 
heel enthousiast en zij wilden 
heel graag met dit project aan 
de slag. Afgesproken werd dat 
dit in juni 2009 ging gebeuren. 
Op de agenda van de school 
stond dan Limburgse cul-
tuur op het programma, ja, 
en wat past daar nou beter 
bij dan het schutterswezen. 
Daarbij kwam ook nog eens 
dat de Voerendaalse schut-
terij op 2� juni het 224e 
bondsschuttersfeest van de 
RKZLSB mocht organiseren. 
Een prima gelegenheid dus 
om de kinderen wegwijs te 
maken in de Sjöttesjoël. Op 
school werd begin juni ijverig 

begonnen in de groepen 3 tot 
en met 8; de kinderen wer-
den steeds enthousiaster. De 
school maakte zelfs een heus 
Schuttersboekje waarin weetjes 
werden vermeld, maar waarin 
ook bijvoorbeeld sommen 
stonden.

Op maandag 8 en dinsdag 
9 juni kwamen 2� groepen  
een bezoek brengen op de 
locatie van de schutterij uit 
Voerendaal. Ze werden onder-
verdeeld in kleine groepjes en 
zo ging men de verschillende 
onderdelen af. Zo werd de 
kinderen van alles verteld over 
het schietgebeuren, kregen 

ze uitleg over 
de muziekin-
strumenten en 
mochten ze deze 
ook uitproberen, 
schutters maak-
ten hen wegwijs 
in de exercitie, 
de koning was 
er in vol ornaat, 
evenals een 
bieleman en 
marketentster, 
en werd er iets 
verteld over de 
schutterijen in het algemeen.

De kinderen en leerkrachten 
waren zeer enthousiast en 
zaten vol met vragen. Deze 
werden geduldig beantwoord 
door de ervaren schutters. Het 
werden twee dagen waarop 
door schutters maar vooral 
door leerkrachten en leerlin-
gen met veel plezier wordt 
teruggekeken. De school heeft 

zelfs al te kennen gegeven en 
gevraagd of dit project over 
een aantal jaren herhaald zou 
kunnen worden. Een mooiere 
bevestiging van enthousiasme 
kan men toch niet krijgen!?

 Marie-José Peeters

g Ter voorbereiding op het 
bondsfeest mocht de Voerendaalse 
jeugd de schutterij bekijken, 
beluisteren en eraan meedoen.

Start jubileumjaar 
met koning,  
geen keizer
BRUNSSUM – Op Hemel-
vaartsdag verzamelen de 
schutters van St.-Gregorius de 
Grote zich voor het konings-
vogelschieten, dat toch om 
twee redenen bijzonder zou 
zijn: het was de start van het 
jubileumjaar van het 450 jarige 
bestaan en bovendien kon de 

vereniging in de persoon van 
Karel van Knippenberg een 
keizer krijgen. ’s Morgens werd 
de traditionele groepsfoto voor 
het gemeentehuis gemaakt 
en werd een Duits bevriend 
gezelschap ontvangen. De 
overledenen werden herdacht 
en vervolgens ging hulpbis-
schop De Jong voor in een 
pontificale Hoogmis, die in 
het teken van het jubileumjaar 

stond en opgeluisterd werd 
door koor en harmonieorkest. 
Na het nuttigen van een kof-
fietafel volgde de ontvangst bij 
het koningspaar. Van daaruit 
werd naar het terrein de Knoa 
vertrokken voor het konings-
vogelschieten. Na een span-
nende strijd tussen een aantal 
kanshebbers slaagde Pascal 
Palmen erin de door kinderen 
van de Meanderschool ver-

vaardigde koningsvogel af te 
schieten. Geen keizer, maar een 
nieuwe koning bij de start van 
het jubileumjaar. Het 450-jarig 
bestaan zal zijn hoogtepunt 
krijgen met de organisatie van 
het bondsschuttersfeest op �3 
juni 20�0 in het Vijverpark in 
Brunssum.

Foto’s: Fred Vliegen
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Terwijl het Kinder-OLS groeit en bloeit, 
missen we een belangrijke kans
 door Jos Gerits

Wie de jeugd heeft, heeft de 
toekomst. En daarbij mogen 
we niet alleen op de kinde-
ren van schutters rekenen 
om het voortbestaan van ons 
Limburgse schutterswezen 
veilig te stellen. Vandaar dat 
op het wereldwijde web een 
Sjöttesjoël is ingericht waarin 
iedereen de ins en outs van 
onze schutterswereld leert 
kennen. Het is inmiddels 
een krach-
tige ‘drager’ 
geworden 
voor het 
almaar 
groeiende 
‘Kinjer OLS’, 
waarmee 
Neer even-
eens records 
heeft gebro-
ken. Met 
ondersteu-
ning van 
levensechte 
schutters 
van de 
lokale ver-
eniging(en), 
kunnen de 
leerkrach-
ten van de 
basisscholen 
de leerlingen via de virtuele 
schuttersschool handvaten 
aanreiken om hun eigen versie 
van een schutterij te beden-
ken. Inclusief een creatieve 
‘yell’ die tijdens het defilé van 
het Kinder-OLS met verve en 
plezier wordt gescandeerd. 
Niets dan lof dus voor deze 
ontwikkeling. En toch wil ik 
er een grote kanttekening bij 
plaatsen. Want we laten een 
belangrijke kans liggen.
In de Sjöttesjoël kan de 
bezoeker door de diverse 

klaslokalen dwalen waarbij 
relevante informatie over spe-
cifieke onderwerpen wordt 
verstrekt. Heel symbolisch is 
dat op de zolder, ofwel in de 
bovenkamer, de historie van 
het Limburgse schutterswezen 
kort en bondig de revue pas-
seert. En hier ligt de gemiste 
kans verborgen. Want de 
jeugd komt wel aan de weet 
dat schutterijen in vervlogen 
tijden zijn opgericht om de 
bevolking, de kerk en het land 

te beschermen, maar er wordt 
in het geheel niets verteld over 
de schutterijen die ook als 
broederschap een heel belang-
rijke taak vervulden in de �6e 
en �7e eeuw. 

Die tijden waren vaak bar 
en boos voor de plattelands-
bevolking mede als gevolg 
van misoogsten en dus hon-

gersnoden, pestepidemieën, 
oorlogen en rovende soldaten 
die hun achterstallig soldij bij 
de boerenbevolking inden. De 
schutterijen positioneerden 
zich in die context als broe-
derschap of gilde, waarbij de 
leden voor elkaar opkwamen. 
Zowel emotioneel, geestelijk 
als financieel. Zo diende een 
aantal schutterijen zelfs als een 
boerenleenbank.
Van al die bedreigingen 
hoeven wij anno 2009 niets 

meer te vrezen. Toch wil dat 
allerminst zeggen dat de schut-
terij als broederschap heeft 
afgedaan, in tegendeel. In Neer 
hebben meer dan 50.000 men-
sen een sterk gevoel van ver-
broedering ervaren. Dat is het 
directe gevolg van de broeder-
lijke banden binnen de afzon-
derlijke schutterijen. Daar zijn 
we overigens niet uniek in. Een 

soortgelijk gevoel bestaat ook 
binnen veel fanfares, toneel-, 
zang- en sportverenigingen. 
Maar juist wij schutters kun-
nen er op basis van onze 
eeuwenlange historie een heel 
mooi verhaal omheen breien. 
Een verhaal dat mag dienen als 
‘tegengift’ voor de voortschrij-
dende individualisering en 
de daarmee blijkbaar onver-
mijdelijke verhuftering van 
onze maatschappij. Vertel die 
aanstormende talenten op de 

basisscho-
len daarom 
niet alleen 
het krijgs-
haftige 
element. 
Laat hen 
marcheren 
en muziek 
maken, 
maar voeg 
daar ook 
een ver-
haal aan 
toe over 
onderlinge 
banden, 
het gevoel 
van saam-
horigheid 
en de 
meer-
waarde 

om je niet alleen te interes-
seren in het wel en wee van je 
naaste, maar hem of haar ook 
broederlijk terzijde te staan 
wanneer dat nodig en gewenst 
is. Ik ben er vast van overtuigd 
dat daarmee toekomstige 
Kinder-OLS’en nog meer glans 
zullen krijgen. Gezien het feit 
dat de OLS-federatie het kin-
derfestijn (terecht) ten volle 
heeft omarmd, ga ik ervan uit 
dat ze ook deze mooie kans 
zullen (laten) pakken.

g  In het woordenboek van de Sjöttesjoël ontbreekt het woordje broeder-
schap, waarachter toch een hele (schutters-)wereld schuil gaat.

     Foto: screenshot Sjöttesjoël
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Afstanden tijdens OLS-optocht vormen opnieuw struikelblok

Liefst 30 schutterijen uitgesloten voor de 
optochtprijzen
OPOETEREN / NEER – Elk 
schuttersfeest is een lust voor 
het oog van het publiek. Het 
OLS vormt daarbij het abso-
lute hoogte punt. Voor de 
schutters is het echter eerst en 
vooral een wedstrijd die ze zo 
mogelijk op alle fronten willen 
winnen, de schietwedstrijd op 
het OLS voorop. Niets is voor 
schutters dan ook meer frus-
trerend wanneer ze om techni-
sche redenen van beoordeling 
van één of meerdere wedstrijd-
elementen worden uitgesloten, 
terwijl ze toch een uitstekende 
prestatie hebben neergezet. 
Nadat vorig jaar in Opoeteren 
�9 verenigingen werden uit-
gesloten van beoordeling van 
de optochtwedstrijden, trof 
in Neer zelfs 30 schutterijen 
dit lot. Eén van de redenen: 
er moest voorrang worden 
verleend aan een ziekenauto 
waardoor de laatste 60 deel-
nemers buiten hun schuld in 
grote problemen raakten. De 
wedstrijdleiding koos in lijn 
met het federatiebestuur voor 
het sec toepassen van de regels, 
hetgeen andermaal heel onre-
delijk te noemen is. Dit terwijl 
er een uitgewerkt voorstel ligt 
om de zaken anders, beter aan 
te pakken.

De commotie in Opoeteren 
rond de uitsluiting van de 
verenigingen was aanleiding 
voor een kleine enquête om 
de mening van diverse schut-
terijen te peilen. Het artikel 
in dit tijdschrift was mede de 
aanleiding dat de voorzitter en 
de secretaris van de jurycom-
missie mee aan tafel schoven 
om te overleggen hoe we op 
dit punt kunnen verbeteren. 
Het blijft onverlet dat er vast-
gestelde afstanden moeten zijn 
om te zorgen voor: 

*  Een mooie optocht voor het 
publiek.

*  Dat de voorgaande schutterij 
niet gestoord wordt.

*  Maar vooral voor een goed 
verloop van de wedstrijden 
op het feestterrein.

Uit dit overleg werd een voor-
stel geformuleerd dat is opge-
stuurd naar het bestuur van de 
federatie, waarin beschreven 
is hoe we het aanhouden van 
de afstanden beter zouden 
kunnen regelen. Zonder op de 
details te willen ingaan, ligt de 
nadruk daarbij op het goede 
verloop van het feest en niet 
op het straffen en uitsluiten 
van deelnemers. Ik was dus 

behoorlijk teleurgesteld toen ik 
dit voorjaar hoorde, dat men 
het voorstel voorlopig niet 
zou bekijken; wel zou men de 
schutterijen op het eerste punt 
waarschuwen als de afstand 
niet correct was. Vóór het OLS 
van Neer is elke vereniging 
nog eens op deze voorschriften 
attent gemaakt. 
Als gezegd, ging het vervol-
gens toch goed mis. Ondanks 
het feit dat de organisatie op 
uitstekende wijze water langs 
de route aanreikte en ook 
na binnenkomst klaar stond 
om dorstige kelen te laven, 
stonden we met onze eigen 
vereniging met optochtnum-
mer �44 al aan de start stil. 
Dat daarbij de ziekenauto roet 
in het eten gooide, mag uit 
de volgende cijfertjes blijken. 
Bij de eerste 45 deelnemers 
worden er bijna geen over-

tredingen geconstateerd. De 
schutterij van Vaesrade (no. 
�00) moest wachten voor een 
ambulance en inclusief deze 
vereniging zijn er onder de 
volgende 59 verenigingen �7 
uitsluitingen wat neerkomt op 
liefst 29%. Er zijn in totaal 30 
schutterijen uitgesloten, maar 
de optocht was mooi op tijd 
binnen. Wat is de reden om 
alle goede argumenten die wij 
in ons beredeneerde voorstel 
hebben aangedragen aan de 
kant te zetten en te straffen 
volgens een reglement dat 
node moet worden aangepast? 
Ben benieuwd of we daar in de 
najaarsvergadering 2009 meer 
over vernemen.

 André Meijers

Foto’s: Lieske Leunissen en Fred Vliegen



Als eerste zag ik een schutter 
in een zwart uniform. Snel en 
met een rood hoofd haastte hij 
zich over het enorme feestter-
rein. In de ene hand droeg hij 
een sabel en in de andere een 
trommeltje. Een klein jongetje 
in hetzelfde zwarte uniform 
rende huilend achter hem aan. 
De zon scheen en het voelde 
als 30 graden. In een zwart 
uniform nog wel meer. Ik 
moest op zoek naar het terrein 
met de rode vlag. Exact �4:20 
uur begon onze muziekwed-
strijd. Ik kon het veld niet vin-
den en de tijd begon te drin-
gen. Weg van het feestterrein 
zag ik het rode vlaggetje. Hier 
zouden weinigen last hebben 
van onze muziek en wij niet 
van teveel toeschouwers.

Terug op het grote feestter-
rein zag ik de schutter weer 
in het zwarte uniform. In de 
ene hand droeg hij nog steeds 
zijn sabel. In de andere had hij 
een ijsje. Het trommeltje lag 
op de grond. De tranen van 
het huilende jongetje leken 
een beetje opgedroogd. Ook 
hij had een ijsje. En opnieuw 
moest ik me door een menigte 

van schutters haasten naar 
nummer �44 voor de optocht. 
Mijn zware instrumentenkof-
fer botste tegen de talloze 
schutters. Nerveuze gezichten 
accepteerden mijn ‘sorry’ maar 
ternauwernood.

Na de optocht liep ik mijn 
achterneef tegen het lijf. Een 
wonder in deze mensenmassa. 
Ik wilde hem feliciteren met 
zijn pas behaalde koningschap 
maar hij riep me toe dat hij 
snel naar zijn auto moest. 
Tijdens de optocht was hij 
op de onderrok van Els, zijn 
koningin, gaan staan. Die was 
gescheurd en in zijn auto lag 
een reserve onderrok. Het uit-
treden voor de koningsparen 
van zijn groep was al begon-
nen.

En alweer zag ik de schut-
ter in het zwarte uniform. 
Het jongetje had een zakje 
frites vast, de man nog steeds 
de sabel en het trommeltje. 
‘Warm hé?’ lachte ik hem toe. 
De man reageerde alsof mijn 
lach het eerste vriendelijke was 
wat hij vandaag hoorde. In 
de verte zag ik enkele vendel-

zwaaiers hun uiterste best 
doen om op een sierlijke 
manier hun vendel niet te 
laten vallen. Zij hadden al 
evenveel toeschouwers als 
de drumbands. Ik betrap 
me er regelmatig op dat ik 
wat nukkig word als ik aan 
het OLS denk. En dat liet 
ik de man in zijn zwarte 
uniform, waar ik inmid-
dels mee aan de praat was, 
merken. ‘Als we het ZLF nu 
eens als voorbeeld stellen’, 
zei de man, ‘dat is een suc-
cesformule. Alle onderdelen, 
hoofd- en bijwedstrijden, 
worden daar gelijk gewaar-

deerd.  Als ze nu ook eens een 
NoordLF, WestLF (Belgisch 

Limburg) en van mijn part, 
een OostLF (Selfkant) organi-
seren. Dan kunnen we, vooraf 
geclassificeerd en gekwalifi-
ceerd, alle disciplines van de 
schutterijen met elkaar verge-
lijken.’ ‘En de verbroederings-
gedachte van het OLS dan?, 
vroeg ik.’ ‘Verbroedering?, 
in elk geval niet met mijn 
zoontje’, lachte de man. ‘En 
zeker niet met Els’, zei mijn 
koninklijke achterneef, die zich 
inmiddels bij het praatgroepje 
had gemeld. ‘En absoluut niet 
met de jury’ riep een nukkige 
passant in groen uniform, met 
het koningszilver los onder 
zijn arm. 

Toch heb ik een fantastisch 
gevoel als ik hier tussen al die 
honderden schuttenbroeders 
loop, dacht ik stil, zonder de 
discussie te storen. Hoe weet 
ik nou of we succes hebben 
met onze nieuwe muziek als 
ik het niet kan vergelijken met 
andere gelijk gestemde drum-
bands? Hoe weet het (te) zeer 
ervaren, grijze, exercitiepelo-
ton of ze nog mee kunnen met 
de anderen?
Hoe weet die vendelier nu of 
hij het goed doet als hij alleen 
maar op de binnenplaats 
oefent?
En aan wie kunnen de sap-
peurs en soetelaarsters zich 
tonen? Hoe weet de generaal 

of hij een echt waardige uit-
straling heeft of er voor schan-
daal bij loopt? Ik geniet van 
de prachtige opening en de 
vlaggenparade. Met duizenden 
toeschouwers zonder suppor-
tersgeweld.
En zelfs – dacht ik – ik hóef 
toch niet met een wedstrijd 
mee te doen! Dit heet toch 
schuttersfeest en niet schut-
terswedstrijd. Alleen al de 
aanblik van al die mensen die 
dezelfde maffe hobby hebben, 
stemt tot vreugde. En ik hoor 
erbij …!

‘Maar moet dat dan elk jaar?’ 
vroeg mijn koninklijke achter-
neef. Misschien is een feest om 
de paar jaar wel het ultieme 
hoogtepunt. De winnaars van 
de federatiefeesten kunnen 
heel broederlijk met elkaar 
strijden. En de andere schut-
ters kunnen zich moeiteloos 
aan elkaar tonen, met al hun 
typische eigenaardigheden en 
rare gewoontes. Als je dit om 
de zoveel jaar doet, organiseer 
je een schaarste die de waarde 
van dit festijn alleen maar ver-
hoogt. En wie gaat dat regelen? 
Het OLS? Uhhh.

OLS, uhhh…
 door Leon Franssen

g  Vinden kleine kinderen vol-
doende hun weg op een groot 
OLS?

g  Op weg naar het volgende 
onderdeel: ‘Opzij (3x), maak 
plaats (3x), wij hebben ongelo-
felijke haast’.
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Hub Lenoir en Jo Kockelkoren samen een eeuw lang lid
MECHELEN – Een eeuw lang; het klinkt alsof de gouden 
jubilarissen, generaal Hub Lenoir en beschermheer Jo 
Kockelkoren stokoud zijn, maar niets is minder waar. 
Behalve dat beide heren nog jong ogen, vormen ze 
voor schutterij St.-Sebastianus Mechelen nog steeds 
onmisbare peilers, met elan en doorzettingsvermogen. 
Daarom werden ze tijdens een receptie op 21 augustus 
gehuldigd.

Generaal Hub Lenoir
Eind �958 kwam de �4-jarige 
Hub Lenoir bij de schutterij 
van Mechelen. Hij bekwaamde 
zich in het trommelen en werd 
tamboer. Maar al gauw bleek 
dat Hub ook schietbloed in 
zijn aderen heeft. Daar hij 
beide onderdelen niet kon 
combineren, koos hij voor de 
zware buks en werd grenadier 
bij St.-Sebastianus. Later klom 
hij op tot officier en momen-
teel is hij generaal. Dat Hub 
goed kan schieten, blijkt uit 
z’n vele prijzen. Ook werd hij 
drie keer koning (�966, �979 
en 2000). Als schietmeester 
is hij een voorbeeld, speciaal 
voor de jeugd. Hij is er dan 
ook trots op dat hij voor jeug-
dige aanwas in de schietteams 
heeft mogen bijdragen. Hub 
is een perfectionist. De schiet-
materialen moeten tot in de 
puntjes in orde zijn. Daarom 
maakt hij de kogels het liefste 
zelf. ‘De fout moet ik maken, 
niet de buks!’, is zijn devies. 
Ooit hoopt hij het OLS mee te 
winnen. Hij hoeft dan niet zo 
nodig deel uit te maken van 
het zestal. ‘De beste prestatie 
van ons zestal op het OLS was 
een prachtige vijfde plek! Daar 
was ik niet als schutter maar 
als schietmeester bij betrok-
ken. En dat laatste, anderen 
stimuleren en begeleiden vind 
ik net zo leuk’. Hieruit blijkt 
de liefde en trouw die deze 
gouden jubilaris koestert voor 
de schutterij. Bovendien is 
Hub Lenoir een begrip bij het 
windsbuksschieten. Hiermee 

was hij een keer of 20 kam-
pioen van Nederland, zowel 
solo als in teamverband. Hij 
maakte jarenlang deel uit van 
het Nederlands Team en hield 
als schutter op menig inter-
nationaal toernooi en kampi-
oenschap de eer van zijn land 
hoog.

Beschermheer  
Jo Kockelkoren
Op 9-jarige leeftijd mar-
cheerde Jo Kockelkoren al 
met de drumbandleden van 
de schutterij. De jonge slag-
werker voelde zich thuis in de 
schutterswereld en bleek op de 
trom een waar talent. Zo won 
hij solo de nodige eerste prij-
zen. Tijdens zijn dienstplicht 
was hij zelfs tamboer bij de 
beroemde Luchtmachtkapel. 
Vele jaren bleef Jo zijn tam-
boerkameraden trouw en 
maakte hoogte- en diepte-
punten mee. In de tijd dat 
St.-Sebastianus nauwelijks 
tamboers had, toonde hij 
karakter door tamboer te blij-
ven, zelfs als tamboermaître 
voorop te lopen of toen er 
behoefte was aan klaroenbla-
zers over te stappen op dit 
instrument. In �977 werd hij 
koning. Uiteindelijk werd hij 
officier maar moest in �983 
een lastige beslissing nemen: 
door zijn drukke leven als 
hotelier kon hij het een niet 
meer met het ander combi-
neren. Hij bleef lid en actief 
achter de schermen, maar niet 
meer geüniformeerd. Zo zijn 
de Mechelse schutters regelma-

tig te gast in hotel Brull waar 
hij scepter en pollepel zwaait, 
samen met zijn echtgenote 
Mariet. Tijdens het 350-jarig 
jubileum van de schutterij 
van Mechelen in 2007 werd Jo 
Kockelkoren officieel geïnstal-
leerd als beschermheer. In het 
jubileumboekje omschreef hij 
het als volgt: ‘Wat de schutterij 

deed in vroegere tijden, het 
beschutten van dorp, proces-
sie en dergelijke, zie ik als een 
metafoor voor mijn taak: het 
beschermen van de schutterij 
als een eeuwenoude cultuur-
drager en als springlevende 
vereniging in heden en toe-
komst!’

g  Gouden jubilarissen generaal Hub Lenoir en  
beschermheer Jo Kockelkoren uit Mechelen.

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
•   Octrooi nr. 1036643   februari 2009

!! 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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Kennismaking met de nieuwe moderator 
pastoor M. Heemels
EYGELSHOVEN – Hoe wordt een priester 
moderator van de OLS-Federatie? Tja, Gods 
wegen zijn ondoorgrondelijk, zou je kunnen 
zeggen. Oftewel: je wordt er voor gevraagd. 
In mijn geval was dat door Mgr. Schnackers, 
vicaris-generaal van het Bisdom Roermond, 
in samenspraak met het bestuur van de OLS. 
Zo gaat dat in de Kerk (als het goed is!). Je 
solliciteert niet, maar je wordt gevraagd, en 
eigenlijk behoor je dan ook ‘ja’ te zeggen. Op 
deze vraag antwoordde ik graag met ‘ja, ik wil!’.

Het klikte met de 
schutterswereld
Hoewel Gods wegen ondoor-
grondelijk zijn, is de reden 
van mijn benoeming niet 
zo mysterieus. Twee jaar 
geleden kwam ik terug naar 
Nederland, na een studiepe-
riode van zes jaar in Rome. 
Een half jaar lang verving ik 
de pastoor van Stramproy, 
Tungelroy, Altweerterheide en 
Swartbroek. En u weet allen, 
welke goede schutterijen zich 
in die plaatsen bevinden! U 

weet misschien ook 
dat in Stramproy een promi-
nent bestuurslid van de OLS 
woonde: Jan Kessels zg. Met 
hem heb ik in dat halve jaar 
nauw samengewerkt, want 
Jan was ook koster in de St.-
Willibrorduskerk. Toen op 20 
januari 2008 de jaarlijkse Mis 
van de Edele Eedbroederschap 
plaats vond in Stramproy, 
mocht ik moderator Mutsaerts 
vervangen, die vanwege ziekte 
deze mooie taak zelf niet op 
zich kon nemen. Zo heb ik op 
verschillende momenten tij-
dens die periode in Stramproy 
en omstreken contacten gehad 
met de schutterswereld. En 
het klikte. Daarom heeft het 
bestuur misschien aan mij 
gedacht toen ze op zoek gin-
gen naar een opvolger voor 
moderator en groot-prior 
Mutsaerts. 

Indrukwekkend 
afscheid
Mijn wieg stond in �970 in 
Herkenbosch. Na enkele jaren 
verhuisden we naar Melick. 
Twee dorpen waar zo’n �00 
jaar geleden het OLS werd 
georganiseerd (het wordt dus 
weer eens tijd!). De schutters-
activiteiten maakte ik in die 
jaren slechts vanaf de zijlijn 
mee. Grote indruk maakte 
op mij het afscheid dat de 

schutterswereld bereidde voor 
moderator Heuvelmans. Nooit, 
maar dan ook nooit had ik 
kunnen denken dat ik ooit in 
diens (grote) voetsporen zou 
gaan treden! 

Schuttersbroederschap
Inmiddels ben ik pastoor in 
Eygelshoven. Eygelshoven heeft 
ook een zeer actieve schutters-
broederschap St.-Sebastianus, 
waar ik geestelijk adviseur van 
mag zijn. Ooit, in de jaren 
twintig, heeft deze broeder-
schap besloten zich niet bij 
een bond aan te sluiten. Het 
hoogtepunt van het jaar is 
ook voor deze broederschap 
het koningsvogelschieten. De 
schutters schieten tegelijk (!) 
op de vogel, hetgeen een flink 
spektakel oplevert. 

Band tussen schutters 
en kerk
De broederschap van 
Eygelshoven is zeer betrokken 
bij de parochie. Dat is ook 
mijn ervaring in andere dor-
pen waar ik ben geweest. Het 
is een van de taken van mode-
rator van de OLS om deze 
band die al eeuwenlang bestaat 

tussen kerk en schutterswereld 
sterk te houden. Valt die band 
weg, dan worden veel tradi-
ties als het ware een lege huls, 
waarmee het slecht schieten is. 
De moderator heeft zijn taken 
bij de plechtigheden in de kerk 
bij het begin van het OLS en 
bij het opnemen van schut-
tersbroeders en -zusters in de 
Edele Eedbroederschap, tijdens 
de Mis in januari. Ook spreekt 
hij het openingsgebed uit op 
de dag van het OLS.

Ik ben dankbaar dat ik als 
moderator een plaats mag 
hebben in de schutterswereld. 
Een wondere wereld met eigen 
gebruiken, eigen humor, eigen 
hoop en vrees. Een wereld van 
broederschap, waar men voor 
elkaar klaar staat als het nodig 
is. Waar men zich niet naar 
binnen toe opsluit, maar er wil 
zijn voor kerk en maatschap-
pij.

U alle goeds en veel zegen toe-
wensend,

  Met schuttersgroet,  
Moderator Marc Heemels

Nieuwe OLS-moderator

NEER – Tijdens het OLS in 
Neer nam de OLS-Federatie 
afscheid van haar moderator E. 
Mutsaerts en werd de nieuwe 
moderator M. Heemels verwel-
komd en geïnstalleerd. Pastoor 
Mutsaerts, die zijn taak als 
moderator met graagte ver-
vulde, moet wegens ziekte en 
wegens verblijf in het Bisdom 
Den Bosch, dat z’n priesters in 
eigen episcopaat wil inzetten, 
met pijn in het hart afscheid 
nemen van de Limburgse 
schutters. De redactie heeft de 
nieuwe moderator gevraagd 
zich voor te stellen. Pastoor 
Heemels van Eygelshoven doet 
dit hiernaast.

 Luc Wolters

g  Bij de H. Mis ter opening van het OLS betrad de nieuwe OLS-mode-
rator M. Heemels (l.) de kerk naast hulpbisschop Mgr. E. de Jong en 
de scheidend moderator pastoor E. Mutsaerts.            Foto: Fred Vliegen

 



Limburgs Schutterstijdschrift 83 September 2009�2

Peter Jame, koning der koningen
OPOETEREN – Sinds de 
heroprichting van schutterij 
Sint-Dionysius Opoeteren in 
�953 is het een traditie om 
jaarlijks een ‘koningsden’ te 
plaatsen ter ere van de nieuwe 
schutterskoning, waarbij leden 
en naaste buren meehelpen bij 
het aanbrengen van allerhande 
versieringen aan en bij de 
woonst van de nieuwe koning. 
Na het plaatsen van de den 
is het evenzo traditie dat de 
koning de leden van de schut-
terij alsook buren, vrienden en 
kennissen trakteert op drank 
en/of hapjes. Dit jaar was het 
Peter Jame die de koningstitel 
opeiste en zich laat vergezel-
len door koningin Jacqueline 
Stieners. Enkele weken later 
behaalde Peter Jame opnieuw 
een titel, namelijk die van 
bondskoning. Dit is een wed-
strijd onder alle regerende 

koningen van de aangesloten 
schutterijen van schuttersbond 
Maas en Kempen. 

Enkele dagen later stuurde 
Leon Moors, secretaris van de 
schutterij te Opoeteren, vol-
gende mail naar de aangeslo-
ten schutterijen:

‘Beste schuttersvrienden,

Naar aanleiding van het feit dat 
onze koning afgelopen zondag 
bondskoning werd hebben we 
gisterenavond nog een tweede 
den naast onze koningsden 
geplant en nog eens goed gefeest. 
Het begint de koning een aardig 
duitje te kosten, maar aange-
zien heel wat nieuwsgierige 
bezoekers even halt houden en 
tegelijkertijd in de bloemenzaak 
een bloemetje kopen ziet het 
er naar uit dat zijn beide titels 

hem geen windeieren leggen. 
Bij dezen legt hij natuurlijk zelf 
heel wat druk op zijn schouders 
voor het komende Europees 
Schutterstreffen. Hij behoort 
misschien niet tot de favorieten 
maar is zeker kandidaat.

De secretaris,
Leon Moors’

De secretaris zit duidelijk niet 
verlegen om een grap want 
de bijgevoegde foto met twee 
koningsdennen bleek uitein-
delijk een getrukeerde foto te 
zijn (dezelfde den in spiegel-
beeld en op de originele foto 
bijgeplakt!). Wel is het waar 
dat dit jaar een grote en dikke 
koningsden uit de grond is 
gerezen naast de woning van 
de nieuwe koning. Bovendien 
klopten enkele enthousiaste 
leden bijkomend vijf kilogram 

nagels in de den om de koning 
te beletten de den om te zagen 
alvorens het verstrijken van 
zijn ambtsperiode.
Het is niet duidelijk of Peter 
Jame de oprit naast de woning 
nog kan benutten in geval 
hij ook de titel behaalt van 
Europees schutterskoning.

  Leon Moors en Jacky Verheyen 
Foto’s: Margriet Willems

g  Peter Jame, hier met koningin Jacqueline 
Stieners, werd koning en bondskoning.

g  Te zijner ere werd met groot 
materieel een den geplant.

  

Jurycursus  
OLS-Federatie
In de stille winterperiode 
organiseert de OLS-Federatie 
wederom een oriëntatiecur-
sus voor aspirant juryleden. 
Doelgroep: alle geïnteresseer-
den in het jureren van schut-
terijen bij algemene onderde-
len. Cursusonderwerpen: de 
normen, jureringsmethodiek 
en juryethiek, alsmede prak-
tijksituaties.

Deelname staat open voor:

-  kandidaten, die opgegeven 
worden door de diverse 
schuttersbonden;

-  kandidaten, die op eigen ini-
tiatief belangstelling hebben 
voor deze cursus.

De cursus wordt gehouden 
op vijf avonden van �9.00 
tot 22.00 uur (op dinsdag- of 
woensdagavond, periode begin 
maart tot eind april). Locatie 
(gemeenschapshuis Baexem 
of Zalencentrum Beek) en 
data zullen in overleg met de 

cursisten worden vastgesteld. 
Na afronding met een theorie-
toets is het de bedoeling, dat 
de kandidaten in het schut-
tersseizoen 20�0 als stagiair 
aan de slag gaan op de diverse 
schuttersfeesten in Belgisch 
en Nederlands Limburg. Ter 
afronding volgt nog een eva-
luatieavond in het najaar waar 
tevens, bij goed gevolg, de cer-
tificaten worden uitgereikt.

Kosten: de eigen bijdrage voor 
deze cursus bedraagt € 60,-. 

De inschrijfformulieren kan 
men downloaden van de site 
van de OLS-Federatie onder 
de kop ‘OLS’ en dan onder 
‘downloads’. 
Opgave: alleen schriftelijk of 
per e-mail voor � december 
2009 bij:
W. Hoenen, Koolweg 47,  
6�8� BK Elsloo
Telefoon: 046 – 43795�6,  
e-mail: w.hoenen@home.nl
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Koninklijke Onderscheiding Twan Cratsborn
SPEKHOLZERHEIDE – Op 
zaterdag 23 mei jongstleden 
heeft de heer J.J.M. Som, bur-
gemeester van Kerkrade, een 
Koninklijke Onderscheiding 
aan de heer A.J.H. (Twan) 
Cratsborn uitgereikt. Hij werd 
benoemd tot Lid in de Orde 
van Oranje Nassau. De uitrei-
king vond plaatst in de schut-
terskantine van schutterij St.-
Sebastianus Spekholzerheide, 
ter gelegenheid van zijn 
50-jarig jubileum als lid van 
en vrijwilliger bij het schut-
terswezen. Twan Cratsborn 
(68) is al sinds �959 actief 
voor verschillende schutterijen. 
Zo is hij van �959 tot �977 
materiaalbeheerder en schiet-
meester geweest bij schutterij 
St.-Sebastianus in Mechelen. 

Van �986 tot 2002 was hij 
op hetzelfde gebied actief bij 
schutterij het Nachtwachtgilde 
Berg en Terblijt. Hij is van 
verschillende verenigingen 
ook voorzitter geweest. Zoals 
bij Tuindervereniging Op de 
Kamp in Nuth en de schiet-
commissie van de schutter-
bond Berg en Dal. Sinds 200� 
is hij bij deze bond secretaris. 
Bij de flobert (schiet) vereni-
ging St.-Rochus in Berg en 
Terblijt was Twan Cratsborn 
zowel medeoprichter als 
voorzitter. Bij de wijkraad 
Op de Toren was Cratsborn 
bestuurslid (�976-�980). Sinds 
2004 is hij bestuurslid en 
schietmeester bij schutterij St.-
Sebastianus Spekholzerheide.
[gemeente Kerkrade]

g  Twan Cratsborn (r.) werd als gouden schutter gedecoreerd door  
burgemeester Jos Som van Kerkrade. Links echtgenote Martha.

Foto: Luc Wolters

Jeugdleden schutterijen vierden feest
MEIJEL – Jeugdleden die zich 
thuis voelen bij de schutterijen 
en zich daar amuseren, is voor 
de toekomst erg belangrijk. 
Een veelgehoorde opmerking 
is dat het in deze tijd vaak 
moeilijk is om jeugdleden 
enthousiast te maken voor de 
schutterij. Dat dit niet geldt 
voor alle schutterijen blijkt 
uit het feest op 25 april bij het 
clubgebouw van schutterij St.-
Willibrordus in Meijel. Daar 
deden die dag maar liefst zestig 
jeugdleden van vier schutterij-
en mee aan de ‘Wi-Jo-Ni dag’, 
jeugdleden van de schutterijen 
St.-Job Leuken, St.-Nicolaas 
Heythuysen, St.-Sebastianus 
Laar en St.-Willibrordus 
Meijel.
’s-Middags stonden er allerlei 
leuke spellen en opdrachten 
op het programma. Een van de 
opdrachten was het bedenken 
van een nieuwe naam voor 
deze (jaarlijkse) feestdag. De 

winnende naam werd ‘super-
sjutte dag’. Deze dag was in het 
verleden de Willi-Job dag, voor 
jeugdschuttersleden van St.-
Willibrordus en St.-Job; later 
kwam de Heythuysense jeugd 
van St.-Nicolaas erbij (vandaar 
de Wi-Jo-Ni dag). Voortaan 
zal het dus de super-sjutte dag 

genoemd worden.
Na een gezamenlijke 
(friet)maaltijd en de prijsuit-
reiking van de spellenmiddag 
was het tijd voor de playback 
wedstrijd. De deelnemers 
deden erg goed hun best en 
ook het (jeugdige) publiek 
deed goed mee; er werd volop 

gesprongen en gedanst. De 
Toppers – Nienke, Sietske en 
Tanicha – wonnen met het 
songfestival nummer ‘Shine’. 
Na afloop van deze eerste 
‘super-sjutte dag’ was maar één 
conclusie mogelijk: het was 
super!

De jeugdleden van vier schutterijen vierden hun ‘super-sjutte dag’.
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zo ongeveer tegen de getaxeer-
de waarde verkocht werden, 
verwisselde het werk van de 
schutterij voor maar liefst € 
�.600,- van eigenaar. Wordt de 
schutterskunst zozeer gewaar-
deerd? 
Dit terwijl het werk niet bij 
uitstek een grote schutters-
sfeer oproept. Centraal staat 
een persoon in uniform met 
een trompet in de hand. De 
persoon rechts van hem draagt 
eveneens een uniform, een 
bepluimde sjako en epaulet-
ten en lijkt een sjerp om zijn 
schouder te dragen. Links staat 
een kleine persoon met bloe-
men. Ze lijkt een bruidje uit de 
processie te zijn. De heren in 
zwart kostuum met hoge hoed 
onder de poortboog zouden 
eveneens in een processietafe-
reel passen. Als het de bekende 
bronk van Eijsden betreft, zou-
den de mannen met hoge hoed 

wel leden van de jonkheid 
kunnen zijn. Bij deze processie 
spelen de omvangrijke harmo-
nieën met hun tweestrijd een 
belangrijke rol. Is het tweetal, 
waarvan één met trompet, dan 
toch muzikant van een fraai 
geüniformeerde harmonie of 
zijn het wel degelijk schutters? 
Aad de Haas maakt ons tot 
interpretators van zijn eigen 
werk.

 Luc Wolters

Schutterijkunst

MAASTRICHT – De kunste-
naar Aad de Haas (�920-�972) 
kennen we bij uitstek van zijn 
omstreden kruiswegstaties 
en muurschilderingen in het 
pittoreske kerkje van het Zuid-
Limburgse Wahlwiller. Zijn 
interpretatie van de lijdensweg 
die Jezus Christus aflegde, van 
zijn veroordeling, kruisiging 
tot de graflegging, was bijzon-
der door kleurgebruik en door 
de bijna abstracte maar expres-
sieve figuren. Het conflict met 
het bisdom over de kruisweg 
liep zo hoog op dat De Haas 
de staties op Goede Vrijdag 
�947 uit de kerk haalde.
Dat we Aad de Haas niet alleen 
mogen vereenzelvigen met 
deze geruchtmakende kruis-
weg, blijkt wel uit het feit dat 
ook hij zich aan een uitbeel-
ding van de schutterij heeft 
gewaagd. Zo maakte hij in 

�962 – hij woonde toen te kas-
teel Strijthagen te Schaesberg 
– een linosnede met als titel: 
‘Schutterij’. In linoleum is hier-
voor een tekening gemaakt, 
die blijft staan en waaromheen 
een laag linoleum wordt weg-
gesneden. Op de overgeble-
ven tekening wordt drukinkt 
gesmeerd, waarna hiervan een 
afdruk op papier gemaakt kan 
worden. Zo vervaardigde Aad 
de Haas zijn linosnede van 
de schutterij op rijstpapier. 
Het werk (van 26 x �8 cm.), 
dat op de maartveiling van 
Venduehuis Maastricht werd 
aangeboden, was gesigneerd en 
gedateerd: ’62. Het werk werd 
getaxeerd tussen de € 260,- 
en € 380,- en terwijl diverse 
andere linosnedes van De Haas 

g  Schutterij, linosnede 1962.
Foto: Venduehuis Maastricht
  

g  Kunstenaar Aad de Haas.
  

Henri Vanbussel 
75 jaar lid

KAULILLE – Bij gelegenheid 
van het jaarlijkse konings-
vogelschieten van schutterij 
Sint-Joris Kaulille werd op 
zondag 23 augustus een bij-
zonder jubileum gevierd. Zo 
vierde Henri Vanbussel het 
unieke feit dat hij 75 jaar lid 
was van het schuttersgilde uit 
Kaulille. Ten overstaan van de 
complete Sint-Jorisschutterij 
viel hem een hulde ten deel. 
Onder meer OLS-president 
Jos Michels was present om de 
unieke feesteling te huldigen 
en danken voor zijn jarenlange 
inzet. De kwieke Vanbussel, 
die in �96� deel uitmaakte van 
het winnende OLS-zestal, werd 
gedecoreerd en ontving een 
wandbord ter herinnering.

 Luc Wolters

g  Henri Vanbussel is driekwart 
eeuw lid van schutterij Sint-
Joris Kaulille. Hij wordt gehul-
digd door Jos Michels.
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OLS-Federatie gaat voor Unesco-erkenning

Het Unesco-dossier van 
de OLS-Federatie heeft 
in de afgelopen tijd 
niet stilgelegen. Zo is er 
een film gemaakt, werd 
deelgenomen aan een 
congres maar kampt het 
dossier nog steeds met 
de Unesco-impasse in 
Nederland.

Engelstalige korte film
Nadat toenmalig minister 
Ancioux het Oud-Limburgs 
Schuttersfeest rijp verklaarde 
voor het immaterieel cultureel 
erfgoed van de Unesco, is een 
aantal radertjes in beweging 
gekomen. De eerste hobbel 
die genomen moest wor-
den, was de goedkeuring op 
landelijk niveau. Zo werd in 
Vlaanderen een dossier inge-
diend, dat de toets der kritiek 

glansrijk kon doorstaan en 
als Vlaams nationaal erfgoed 
erkend werd. Voorts zegde de 
Provincie Limburg (Nl.) haar 
steun aan het project toe mid-
dels het Huis voor de Kunsten 
Limburg. Dit stelde de OLS 
in staat een Engelstalige pro-
motiefilm over dit onderwerp 
te kunnen laten samenstellen, 
die nodig was om te zijner 
tijd het OLS-dossier bij de 
Unesco te kunnen indienen. 
Filmmaker Bart Hölscher, die 
al over veel filmmateriaal van 
het Limburgs schutterswezen 
beschikt, stelde de film samen, 
compleet met Engelse toelich-
ting, zodat het internationale 
gezelschap, waaruit de Unesco 
is samengesteld, zich te zijner 
tijd van het OLS een goed 
beeld zou kunnen vormen.

Internationaal congres
De film ging ‘in première’ tij-
dens een Europees erfgoedcon-
gres in Mechelen (B.), waar de 
OLS-Federatie gevraagd was 
aan deel te nemen, namelijk 
‘Heritage care through active 
citizenship’ op 23-24 maart 
2009. President Jos Michels 
ging er de eerste dag heen 
om de informatiestand te 
bemannen en de film te tonen. 
Tevens was gevraagd voor een 
inhoudelijke bijdrage aan het 
congres. Daartoe hadden Peter 
Ressen en ondergetekende de 
eer de OLS te mogen verte-
genwoordigen. Zij deden dit 
onder de veelzeggende titel: 
‘Push your government, The 
Old-Limburgian Schuttersfeast 
as intangible cultural heritage’. 

De reden om de overheid in 
beweging te brengen, heeft 
betrekking op de impasse in 
Nederland en komt hierna 
nog aan bod. De bijdrage werd 
positief ontvangen. Weliswaar 
werd geïnformeerd waarom 
een zelfstandig en goedlopend 
schutterserfgoed een Unesco-
erkenning wenst, maar bemoe-
diging en ondersteuning vielen 
het op Europees vlak toch nog 
wat onderschatte en niet vol-
ledig gekende schutterswezen 
ten deel.

Impasse in Nederland
In de tussentijd blijft de 
impasse, daar Nederland de 
Unesco-conventie over het 
immaterieel cultureel erfgoed 
nog niet heeft goedgekeurd. 
Zolang dat niet is gebeurd, 
kan het OLS geen nationale 
goedkeuring van Nederlandse 
zijde krijgen. Omdat het OLS 
als cultureel erfgoed zich over 
twee landen uitstrekt, groten-
deels zelfs in het Nederlands 
gedeelte, is de kans miniem 
dat als alleen op basis van de 
goedkeuring door Vlaanderen 
een aanvraag bij de Unesco 
wordt ingediend, deze wordt 
goedgekeurd. Als daarentegen 
zowel België als Nederland 
zich achter de voordracht van 
het OLS scharen, dan nemen 
de kansen op goedkeuring 
bij door de Unesco enorm 
toe. Dit verlangt evenwel de 
Nederlandse goedkeuring van 
de Unesco-conventie over het 

immaterieel erfgoed (2003). 
Minister Plasterk van Cultuur 
moet daarover beslissen. 
Oud-minister Anciaux was 
zelfs in de pen geklommen 
om zijn Nederlandse collega 
te overtuigen van het belang 
van de Limburgse schut-
ters. Naar aanleiding van de 
oprukkende commercie bij de 
Nieuwjaarsduik en mogelijk 
ook bij de Elfstedentocht, 
zijn kamervragen gesteld. De 
antwoorden namens minister 
Plasterk geven inzicht in de 
actuele stand van zaken. Hij 
ziet voor de overheid geen 
reden om actief op te treden 
op het gebied van (imma-
terieel) cultureel erfgoed. 
‘Juist vrijwilligersorganisaties 
nemen hun eigen beslissingen 
en verantwoordelijkheden’. 
De bescherming zoals de 
Unesco dat wenst, vergt docu-
menteren, inventariseren en 
promoten en daarvoor heeft 
Nederland al diverse nationale 
instellingen, betoogt de minis-
ter. Over de conventie meldt 
hij dat deze door zijn voorgan-
ger niet geratificeerd is. Een 
groep deskundigen bracht er 
eind 2008 een positief advies 
over uit. Plasterk is daarmee 
aan zet: ‘Ik beraad mij op dit 
advies en zal in de loop van dit 
jaar mijn standpunt bepalen 
ten aanzien van toetreding van 
Nederland tot dit verdrag’.

 Luc Wolters

Minister Plasterk van Onderwijs, 
Cultuur en Wetenschappen is aan 
zet in het Unesco-dossier.
Foto: Rijksvoorlichtingsdienst

  

Kogelvanger en buks te koop
Wegens beëindiging activiteiten schutterij te koop een 
schietmast met kogelvanger, Jansen Products, bouwjaar 
1998. Verder een zware buks, ‘Janssen’, bouwjaar 1998 
met korte loop, inclusief alle toebehoren.
Informatie tel.: 043-6042909 of 06-25055528

Koningen:
Patrick van Wezel Sint-Joseph Vijlen
Chris Thewissen Sint-Paulus Vaals
Mark Mestrom Sint-Urbanus Grashoek
Leon Kusters Sint-Antonius Stramproy (2e maal)
Ben Koekebakker Sint-Hubertus Tegelen

Jubilarissen St.-Joseph Vijlen 2009:
John Claessen (25 jaar)
Hub Leenders (25 jaar)
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500 Jaar Broederschap Sint-Sebastianus Klimmen 
 

KLIMMEN – De viering van het 500-jarig bestaansfeest 
van de Broederschap Sint-Sebastianus zal de bewoners 
van Klimmen en Ransdaal nog lang heugen want de 
Klimmense schutten hebben alles uit de kast gehaald om 
hun dorpsgenoten te bedanken voor de steun die zij in 
de achterliggende eeuwen van hen mochten ontvangen.
 

Jubileumboek en 
kon. Erepenning
Om te beginnen werd in de 
week van 20-24 april een door 
drie leden geschreven jubile-
umboek verspreid. Gratis en 

huis aan huis in het héle dorp! 
Vervolgens organiseerden zij 
op 9 en �0 mei een expositie 
waarbij de bezoekers een boei-
ende en vooral historisch ver-
antwoorde rondleiding kregen g De koninklijke erepenning kreeg een plaats aan het vaandel.

De buitenkant van dit �60 
pagina’s tellende boek straalt 
al iets degelijks uit. In het boek 
wordt dit andermaal bevestigd 
door de fraaie vormgeving, 
tal van foto’s, afbeeldingen en 
de tekst in twee kolommen. 
Opvallend en treffend is de 
tekst in de blauwe kaders. Ik 
kan het niet nalaten om eerst 
de vele foto’s te bekijken; een 
genot. Het is duidelijk dat 
er veel tijd is gestoken in het 
samenstellen van dit boek. 
Hulde aan de auteurs en alle 
mensen die er voor zorgden 
dat dit prachtige boek er kon 
komen. Dankzij sponsoring 
was het mogelijk om de inwo-
ners van Klimmen en Ransdaal 
een gratis exemplaar aan te 
bieden. Hierdoor konden ook 
zij kennisnemen van de veel-
zijdigheid en rijkdom van deze 
vereniging. De grote oplage 
maakte de prijs per boek ook 
interessant. Voor slechts € �5  
kan men het bestellen bij 
de boekhandel (ISBN 978-
90-9024��7-3) of via Nico 
Bergmans (n.bergmans�@
home.nl). 

Het boek geeft een goede 
kijk op de Broederschap St.-
Sebastianus door de eeuwen 

heen, de tradities die men 
handhaaft en alles wat erbij 
komt kijken om deze vereni-
ging een gezellige vereniging 
te laten zijn. Ook de relatie 
met de overige schutterijen uit 
de bond en het OLS komen 
aan bod in het boek. Niets is 

nagelaten om de Broederschap 
goed te kunnen presenteren. 
Dit boek is zeker een aanwinst 
voor het Limburgse schutters-
wezen in het algemeen en zeer 
zeker voor de Broederschap 
St.-Sebastianus Klimmen in 
het bijzonder.

Concrete bewijzen dat 
St.-Sebastianus Klimmen 
daadwerkelijk in �509 is 
gegrondvest, zijn niet voor-
handen. De eerste bron zijn de 
vernieuwde reglementen uit 
�640. Belangrijke bronnen (tot 
�794) van Klimmen en de aan-

grenzende gebieden kunnen 
wellicht ook gegevens opleve-
ren om het oprichtingsjaar te 
benaderen. Daarbij mag de rol 
en invloed van de Katholieke 
Kerk zeker niet vergeten wor-
den.
Het noemen van instituten als 
de Rustende en Dienstdoende 

schutterij (pag. 5�), de 
nachtwacht, de Burgerwacht 
(pag. 52) en schutterijen in 
Indonesië en Suriname (pag. 
56) acht ik niet van belang 
voor de historie van deze broe-
derschap in de tijd na �868. 
Zij kunnen eerder bij de lezer 
een verkeerd beeld oproepen. 
Zelfs onze eigen regering had 
geen hoge dunk van de D.d. en 
Rustende Schutterijen. Door 
het noemen van deze insti-
tuten bestaat bovendien de 
mogelijkheid dat leden van de 
Broederschap, die vanwege een 
lichamelijk gebrek of anders-
zins geen lid konden zijn van 
de Klimmense rustende schut-
terij, achtergesteld worden 
terwijl ze toch zeer verdien-
stelijke en gewaardeerde leden 
waren van de Broederschap 
St.-Sebastianus. 

De wijze waarop dit boek is 
samengesteld, verdient alle lof 
en dient mijns inziens een sti-
mulans/uitdaging te zijn voor 
andere schutterijen om hun 
rijke historie en tradities op 
deze goede wijze vast te leggen. 
Broederschap St.-Sebastianus 
Klimmen, proficiat met dit 
prachtige visitekaartje van 
een schutterij uit het hart van 
Zuid-Limburg. 

 Wim Pijpers

500 jaar Broederschap St.-Sebastianus Klimmen, 1509-2009. 
Schutterijhistorie uit het hart van Zuid-Limburg. 
Onder redactie van Mathy Leunissen, Ben Deckers en Nico Bergmans.

g  Het jubileumboek werd ook op het gemeentehuis aangeboden. Links 
de auteurs, rechts het gemeentebestuur.                  Foto: Wiel Leunissen
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door de roemruchte 
geschiedenis van hun 
vereniging. Het feest-
weekend werd op 
�5 mei ingezet met 
een receptie in het 
feestpaviljoen aan 
de Schutteheiweg. 
Onder de vele bezoe-
kers die hier hun 
opwachting maakten, 
was ook burgemees-
ter Sprokkel van de 
gemeente Voerendaal 
die de jubilerende 
schutten, namens 
Hare Majesteit 
Koningin Beatrix, de 
Koninklijke Erepenning over-
handigde! Op zaterdag �6 mei 
zetten diverse artiesten de tent 
letterlijk op z’n kop en werd er 
tot in de kleine uurtjes uitbun-
dig gefeest.

Bondsschuttersfeest
Hoogtepunt was echter het 
298e bondsschuttersfeest van 
schuttersbond Sint-Gerardus 
Amstenrade op zondag �7 
mei dat ondanks de sombere 

weersvoorspelling, zonder 
één spatje regen verliep. De 
Bastianen zijn er overigens 
vast van overtuigd dat zij dit te 
danken hebben aan de worst 
die zij tien dagen eerder te 
voet hadden afgeleverd bij de 
zusters van het Heilig Kruis in 
Mechelen. 
Resumerend kijken de schut-

ten van Klimmen dan 
ook zeer tevreden terug 
op de viering van hun  
500 jarig jubileum. En 
wat de toekomst betreft? 
Over honderd jaar doen 
ze het gewoon nog eens 
dunnetjes over, ook al 
hebben alle leden zich 
hiervoor al bij voorbaat 
afgemeld …

Schutters-
koning
Ruud Keulen die al 
sinds zijn geboorte 
lid is lid van St.-
Sebastianus van 

Klimmen, heeft tot 
begin 2009 als klaroen-
blazer deel uitgemaakt 
van de drumband. Op 
�8 januari van dit jaar 
werd hij echter bevor-
derd tot 2e luitenant. 
Tijdens het traditionele 
koningsvogelschieten 
op Tweede Pinksterdag  
schoot hij met het �7�e 
schot de koningsvogel 
naar beneden en eiste daarmee 

voor de tweede maal in zijn 
loopbaan het koningschap op. 
Ruud was namelijk in �998 
ook al schutterskoning en 
evenals toen wordt hij ook nu 
weer begeleid door zijn vrouw 
Desirée.

  Wiel Leunissen 
Foto’s: Lieske Leunissen

g  Het jubileumboek werd huis 
aan huis verspreid.

 

g  Het nieuwe koningspaar:  
Ruud en Desirée Keulen.

25 jaar SCNL
In �984 is de Schutters-
combinatie opgericht. Dré 
Timmermans van St.-Martinus 
Maasbree en Jan Verhaag van 
St.-Sebastianus Sevenum richt-
ten een competitie op van 
zes schutterijen uit Noord-
Limburg, die gezamenlijk 
met hun A- en B-zestallen 
gingen oefenen voor het OLS. 
Schutterscombinatie Noord-
Limburg (SCNL) werd de 
naam. Het is na 25 jaar uit-
gegroeid tot een zelfstandige 
competitie. Van de deelnemers 
boekten diverse goede resulta-
ten op het OLS, St.-Antonius 
& St.-Petrus Baarlo het hoog-
ste met het winnen van het 
OLS �999. Tien jaar later eve-
naart St.-Jan Grubbenvorst de 
prestatie op het OLS 2009.
De SCNL startte met zes ver-

enigingen, thans nemen elf 
schutterijen deel, twaalf is het 
maximum. De organisatie 
bestaat uit Tiny van Rengs 
(Horst), Peter-Paul Ketelings 
(Baarlo) ‘voorzitter’ Bernie 
en Piet van Lierop (Venray). 
Er wordt vier maal per jaar 
gestreden in deze competitie. 

Grubbenvorst  
wint SCNL
Schutterij Sint-Jan uit 
Grubbenvorst heeft op zater-
dag 20 juni 2009, tijdens de 
vierde en laatste schietwed-
strijd van de SCNL te Venray 
haar leidende positie niet 
meer uit handen gegeven. 
Dankzij een feilloos geschoten 
wedstrijd won Grubbenvorst 
niet alleen bij de A-zestallen, 
maar ook bij de B en de C. De 

eindzege gaat naar het zestal 
met het hoogste aantal punten, 
ongeacht de klasse (A, B of C).
Voor het bepalen van de win-
naar van het algemeen klas-
sement is het de regel dat de 

eindzege gaat naar dat zestal, 
die het hoogste aantal punten 
behaald (dit kan een A-, B- of 
een C-zestal zijn). Dit werd het 
A-zestal van – hoe kan het ook 
anders – Grubbenvorst.

A-klasse:
�. St.-Jan Grubbenvorst 286 punten
2. St.-Antonius & St.-Petrus Baarlo 285 punten
3. ’t Zandakker Gilde St.-Jan Venray 284 punten

B-klasse:
�. St.-Jan Grubbenvorst  283 punten
2. ’t Zandakker Gilde St.-Jan Venray 283 punten
3. St.-Hubertus Beringe 276 punten

C-klasse
�. St.-Jan Grubbenvorst C� 28� punten
2. St.-Hubertus Beringe C� 278 punten
3. St.-Jan Grubbenvorst C2 276 punten
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Raymond Driessen, 
Emundt van Oeteren, Canonick tot Thorn (ca. 1580-1634).  
Leven langs de Maas in de 16de en 17de eeuw: een tijdsbeeld (Opoeteren 2009).

PEER/THORN – Je krijgt niet 
elke dag een ‘magnus opus’ op 
je bureau met het verzoek er 
enkele woorden aan te wijden. 
Dat dit het grote werk van een 
onderzoeker is, blijkt reeds 
uit de kloeke omvang van 
800 pagina’s voor het boek, 
terwijl noten bibliografie en 
archivalia (�28 pp.) op een 
cd-rom los worden bijge-
voegd. Waarachtig een groots 
werk, ook qua inhoud. Auteur 
Raymond Driessen, die diverse 
bijdragen leverde voor het LS, 
heeft een vermetele poging 
gedaan het leven van alledag 
te beschrijven voor de mensen 
in het Maasdal. Want hoeveel 
weten we nu werkelijk van het 
leven van onze voorouders van 
vierhonderd jaar geleden? Er 
zijn veel losse feitjes, we ken-
nen oorlogen, vernietigingen, 
branden en veroveringen, 
maar dat geeft geen compleet 
beeld, zeker niet van het leven 
en werken van gewone men-

sen. Als rode draad is gezocht 
naar een persoon, waarvan 
diverse gegevens en bronnen 
bewaard zijn, die een levens-
schets kunnen geven. Hierbij 
is gekozen voor de Thornse 
kanunnik Emundt van 
Oeteren. Hoewel horend tot de 
gegoede klasse betreft het hier 
geen groots invloedrijk per-
soon, maar wel een waarvan 
het nodige bekend is, wiens 
levensloop gereconstrueerd 
kan worden en die als leidraad 
kan dienen om tal van andere 
onderwerpen uit het dagelijks 
leven aan de orde te stellen. 
Aan de hand hiervan slaagt de 
auteur erin om tal van thema’s 
de revue te laten passeren, op 
grond van talloze bronnen en 
archivalia. Een greep uit het 
aanbod: wonen en werken 
van landbouwers, hun bezit-
tingen, gebruik van paarden 
en koeien, ambachtslieden, 
familieverhoudingen, de 
Maasvaart, schippers en hun 

boten, handel, stadsmarkten, 
het katholieke en protestantse 
geloof, gebruiken bij overlij-
den, het kapittel van Thorn, 
de pest, vreemde troepen, 
krijgsgeweld, en dat alles op 
lokaal niveau met lokale bron-
nen. De jonkheden die een 
graantje willen meepikken van 
het huwelijksbier, het vieren 

van vastenavond, maar ook de 
schutterijen komen aan bod. 
Zoals bij het reguleren van de 
processies, die vaak wanor-
delijk verlopen en waarin de 
schutterijen willen vasthouden 
aan hun oude gebruiken, zoals 
het schieten met vuurwapens, 
de schuttersreglementen met 
infame straffen zoals in het 

Sint-Jacobus Hunsel 
1668

HUNSEL – In het veelom-
vattende boek ‘Emundt van 
Oeteren’ komt onder meer 
een oude vermelding voor 
van schutterij Sint-Jacobus 
Hunsel, waardoor de schut-
terij wellicht haar geschiedenis 
moet herschrijven. Auteur 
Raymond Driessen bespreekt 
op pag. 664 e.v. de taken van 
de schutterijen en of ze zowel 
bij hun politietaken als bij 
de ontspannende activiteiten 
zoals koningsvogelschieten 
of deelname aan de proces-
sie gewapend mogen zijn. De 
landsheer van Kessenich vindt 
dit blijkens het reglement voor 
de schutterij aldaar van �62� 
geen probleem dat de schut-

terij per definitie gewapend is. 
In de jaren �668-�669 speel-
den in Hunsel in het land van 
Kessenich echter geschillen 

met de landsheer aangaande 
de onderscheiden activiteiten. 
Enerzijds had de landsheer 
beslag gelegd op de inkomsten 

die de schutterij Sint-Jacobus 
Hunsel ontving uit een jaar-
lijkse rente. Deken Thijs Helvis 
voerde namens de schutterij 
een hardnekkig gevecht om 
de beslagname ongedaan te 
maken en de schutterij in haar 
oude inkomsten te herstel-
len. Anderzijds weigerde Peter 
Gerits alias opgen Swil om de 
eed van een gezworen com-
pagnie af te leggen, op grond 
waarvan hij een boete kreeg of 
beslaglegging op zijn vee. Maar 
de schepenen van Hunsel kwa-
men met vertragingstechnie-
ken – er zouden onvoldoende 
schepenen zijn – om de 
beslissing over de verkoop van 
Gerits’ vee te kunnen nemen.

 Luc Woltersg   Kan Sint-Hunsel bogen op een oudere vermelding dan bekend?
Foto: Fred Vliegen

g  Geschiedenis van de gewone man. Pieter Brueghel de Jonge schil-
derde circa 1630 een scene waarbij boeren buiten drinken.



water dragen van ongehoor-
zame schutters. Maar ook 
de weerbare functie van de 
schutters komt aan bod, de 
van overheidswege opgelegde 
wapenschouw, de bewapening 
van huislieden, de schansen 
en tal van voorvallen, waarbij 
de schutters een rol spelen. 
Hierbij is terloops een aantal 
vermeldingen van schutterijen 
uit de regio Maaseik-Thorn 
opgenomen, dat weleens de 
een of andere schutterij tot 
hogere ouderdom kunnen 
brengen. Zo haalt Driessen 

een oude vermelding aan 
van St.-Jacobus Hunsel (zie 
bijgaand). Terloops haalt hij 
ook het formele onderscheid 
tussen schutters en huislie-
den onderuit. Het zoeken 
wordt wat bemoeilijkt door 
de verzamelnoten; als dan 
toch de noten apart op CD 
worden uitgegeven, hoeven 
de verwijzingen niet van 
meerdere alinea’s opgespaard 
te worden. Kortom, het boek 
is een waar historisch genot, 
een ‘fundgrube’ voor eenieder 
die zich met de geschiedenis 

van het Maasland in de brede 
zin bezighoudt, met voor 
elk wat wils, voor historici, 
genealogen, geïnteresseerden 
en schutters. De omvang 
vergt weliswaar een bepaald 
doorzettingsvermogen, maar 
het levert een schat aan docu-
mentatie en inzichten op. Een 
aanrader dus.
Het boek ‘Emundt van 
Oeteren, canonick tot Thorn’ 
kost € 39,- bij afhalen. Dit kan 
bij het Regionaal Historisch 
Documentatiecentrum, 
Wingerd Thorn of bij de VVV 

Dilsen-Stokkem, bezoekers-
centrum ‘De Wissen’, Stokkem. 
Bij opsturen kost het boek € 
44,-. Maak dit bedrag over 
op rek. nr. 363-0503587-03 
(IBAN BE2�; BIC BBRUBEBB) 
t.n.v. Theo Prikken te Dilsen-
Stokkem o.v.v. uw naam en 
adres, waarna u het boek 
wordt toegestuurd. Contact: 
Theo Prikken, tel. 0032-(0)89-
564678 of Raymond Driessen, 
e-mail raymonddriessen@
hotmail.com
 
 Luc Wolters

Jette Janssen, De deugd van broederschap. Sociaal kapitaal van gildebroeders  
in de Noord-Brabantse schuttersgilden, 1600-2000. Proefschrift (Tilburg 2009).

TILBURG – De langverwachte 
dissertatie van Jette Janssen-
Beij is verschenen. In juni 2009 
verdedigde zij haar proefschrift 
en verkreeg er de doctortitel 
mee. Het is het resultaat van 
een 8,5 jaar durend traject 
dat, uitgevoerd door de pro-
movendus, gesteund werd 
door de universitaire en his-
torische wereld en financieel 
gedragen door de provincie 
Noord-Brabant en het Prins 
Bernhardfonds. Het onderzoek 
werd voorts breed gedragen 
vanuit de Brabantse schut-
tersgilden, waarvan achttien 
geselecteerde gilden uit tien 
plaatsen medewerking verleen-
den en Jette Janssen bijgestaan 
werd door tal van kenners van 
het Brabantse gildewezen. De 
vraag staat centraal waarom 
mensen lid werden en wor-
den van de schuttersgilden in 
Brabant. Beoogd wordt het 
gildelid als individu bloot te 
leggen, wie is hij of zij, welk 
belang dient het lidmaat-
schap, in hoeverre vormen 
verwantschap of aantrouwen 
reden voor het lidmaatschap, 
welk beeld heerst er over 
de schutters en hun gilde, 
welke belangen bepalen hun 
handelen? Redenen voor het 
lidmaatschap waren: familie, 
ontspanning of competitie, de 

eer, materieel of sociaal voor-
deel, het gebruik. Dat lijken 
soms open deuren maar het 
is toch zinvol dit eens weten-
schappelijk te onderzoeken. 
Tevens kwam de vraag naar de 
identiteit van het gilde, intern 

en extern, aan bod. De onder-
linge banden tussen gildeleden 
blijken daarbij te worden 
bepaald door verwantschap, 
broederschap, traditie, eer en 
prestige. Die factoren bepalen 
ook naar buiten toe het beeld 
van de gilden. Daarbij werd 
vastgesteld dat de gilden niet 
enkel hoeders van de traditie 

zijn. Als tradities uit de tijd 
raken of te duur zijn, worden 
ze afgeschaft of vervangen. Zo 
blijken de gilden ondanks hun 
degelijke en traditionele iden-
titeit toch flexibel en buigzaam 
om zich aan de normen van de 

nieuwe tijd aan te passen. De 
Brabantse gilden hebben zo tal 
van noviteiten geïntroduceerd, 
zoals het vendelzwaaien of de 
bonte kostumering, die toch 
naadloos bij het traditierijke 
imago aansluiten.
In de studie, die fraai is vorm-
gegeven, zijn tal van prachtige 
foto’s opgenomen, die een 

beeld geven van individuen en 
persoonlijke beleving van het 
gildebroeder en –zusterschap. 
Vooral de serie van Piet den 
Blanken moet hier genoemd 
worden. Er staan doorgaans 
weinig bijschriften bij en soms 
gaat het daarbij mis (pag. 208 
moet zijn Gemert, 2�6 onder, 
alleen linker van Elshout, en 
2�9 links) of zijn er doublu-
res (�04/��0 en �09/��5). 
De zilverfoto’s zijn weleens 
onduidelijk. Er is evenwel alles 
aan gedaan om het weten-
schappelijk boek geen droge 
letterbrij te laten zijn en dat is 
zeer verdienstelijk om de bij 
wijlen zware kost toch luchtig 
te brengen. Zo is er gewerkt 
met inzetjes met aparte blokjes 
tekst. Het cijfermateriaal is 
verwerkt in vele tabellen en 
grafieken, waarvan die van de 
herkomst van de gildebroeders 
in de �7e en �9e eeuw echter 
identiek lijkt (86 en 88).
Het proefschrift kost € 29,50 
exclusief verzendkosten. 
ISBN/EAN 978-90-7064�-88-
7. Het is een uitgave van het 
Zuidelijk Historisch Contact, 
St.-Janstraat ��, Oosterhout, 
waar het besteld kan worden 
(zie: www.uitgeverij-zhc.nl/
boeken).

 Luc Wolters
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Ich waor gaer in Naer
  door Jos Gerits

NEER – Hoewel in de aanloop werd gefluisterd dat 
er problemen rondom het schootsveld bestonden en 
voorzitter Jo Beeren vlak voor het feest aangaf dat nog 
niet alle vrijwilligersplaatsen waren opgevuld, was op 
de eerste zondag van juli niets aan te merken op het 
OLS 2009. Ich woar dan auch hiël gaer te gast bie St.-
Sebastiaan in Naer.

De PR- en marketingmachine 
draaide in de weken voor 
het OLS op volle toeren. De 
noeste werkers in de diverse 
werkgroepen hadden vooraf al 
voldoende sponsorgelden bin-
nengehaald om het grote feest 
‘risicovrij’ te kunnen aanvan-
gen. En via radio en TV kwa-
men we in toenemende mate 
het ‘bölke’ tegen, evenals de 
zangers van de OLS-schlager 

die bezoekers in groten getale 
naar het Midden-Limburgse 
Neer lokten. De politie schatte 
het aantal bezoekers op 50 tot 
60 duizend. Daardoor ontston-
den parkeerproblemen.

De schutters die ik sprak, 
waren na afloop van de toch 
wel lange optocht door een 
benauwd warm Neer unaniem: 
het vele volk had hen met 
applaus letterlijk op handen 

gedragen. Aan de feestelijk, en 
bij vlagen bijzonder creatief 
versierde optochtroute kon 
reeds worden afgeleid dat het 
hele dorp achter deze grote 
happening stond. Het schijnt 
één van de kenmerken van dit 
Maasdorp te zijn: we gaan er 
met z’n allen voor en iedereen 
is welkom om mee te doen.

Dat was op de feestweide goed 
te merken. Jo en de zijnen 

hadden blijkbaar nog enkele 
reserveblikken weten open 
te trekken, want aan vrijwil-
ligers was geen gebrek. Sterker 
nog, ondanks de grote drukte 
werd iedereen bijzonder vlot 
van een uitstekend drankje 
en hapje voorzien. Daarbij 
werd in de eettent geen 
moeite gespaard. Vandaar dat 
er zelfs bij de vleet bewerke-
lijke broodjes gezond werden 
verkocht. Zij vormden een 
smakelijk alibi om daarna met 

een goed gevoel een onvermij-
delijke vette hamburger te ver-
orberen. Heel veel lof ook voor 
de sanitaire voorzieningen, die 
niet alleen heel ruim van opzet 
en in voldoende mate aanwe-
zig waren, maar die ook heel 
proper werden gehouden. En 
dat tussen de bedrijven door 
de vuilnis op het terrein werd 
opgehaald, was ook een uitste-
kende zet. De feestweide bleef 
smetteloos.

Eenzelfde lof is op z’n plaats 
voor de technische onder-
steuning. Weliswaar stonden 
we met het tentje van het 
Limburgs Schutterstijdschrift, 
evenals de andere exposanten 
en informatieleveranciers, aan 
het einde van de schietbomen 
in een uithoek die niet velen 
bezochten, maar wanneer 
er stroom moest zijn, kwam 
die er prompt. Veel waarde 
heeft ook de firma Houben 
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Mediatechniek toegevoegd met 
het grote scherm aan het einde 
van de feestwei. Hier werden 
per ommegaande levensgroot 
de uitvallers gemeld zodat 

het veelkoppige publiek voor 
de schietbomen de stand 
nauwlettend in de gaten kon 
houden. Dat daarbij tussen 
de bedrijven door een jonge 

knaap met camera op 
een speelse wijze de 
schutters en gasten 
in beeld bracht, ver-
hoogde eveneens de 
feestvreugde. 
  
In deze ideale omstan-
digheden bleek ook het 
schieten een feest te 
zijn. Niet minder dan 
4� verenigingen ‘over-
leefden’ de eerste kavel-
dag en mochten dus op 
zaterdag �� juli terug-
komen om de klus 
af te maken. Daarbij 
namen ze andermaal 

een grote schare fans en 
enthousiastelingen mee. Die 
kregen een uiterst spannende 
strijd voorgeschoteld, waarin 
de Bussen Schutten bijna 
voor een unicum zorgden. 
Natuurlijk gunde iedereen hen 
de overwinning, maar wel-
licht was het toch teveel van 
het goede geweest wanneer we 
volgend jaar ‘weer noa Naer’ 
moesten opstomen. Vóór de 
klok van zessen triomfeerde 
St.-Jan uit Grubbenvorst voor 
St.-Ansfried uit Thorn en St.-
Elisabeth uit Stokkem. In het 
gebied rond het veilingdorp 
streek het OLS nog niet eerder 
neer. En met een groot poten-
tieel Venloos sponsorcontin-
gent in de achtertuin, moet 
het absoluut mogelijk zijn om 
de fraaie prestatie van Neer te 

evenaren. Daar mogen we alle 
vertrouwen in hebben. 

Foto’s van  

Lieske Leunissen en Fred Vliegen

Geen perskaarten 
voor fotografen

NEER – Alstublieft. Ook 
in dit nummer kunnen we 
u weer een fraaie fotocol-
lage aanbieden. Met dank 
aan onze fotografen Fred 
Vliegen uit Sittard en Lieske 
Leunissen uit Klimmen. Zij 
doen al jaren hun best om 
alle facetten van het OLS in 
beeld te brengen. En met suc-
ces, want we weten dat u, als 
lezer van dit blad, deze foto-
rapportage zeer op prijs stelt.
 
Om hen dit kunstige foto-
grafeerwerk te kunnen laten 
verrichten, vragen we als 
Limburgs Schutterstijdschrift 
elk jaar opnieuw een pers-
kaart voor beiden aan. Dat 
was nooit een probleem. Tot 

dit jaar. Om ons volstrekt 
onbegrijpelijke redenen had 
de organisatie van dit OLS 
grote moeite om deze kaarten 
te verstrekken. Hoe zeer we 
ook uitlegden dat het hier-
bij niet om een luxe noch 
om een privilege gaat voor 
onze fotografen, maar om 
de noodzakelijke bewegings-
ruimte om hun werk goed te 
kunnen verrichten, het mocht 
niet baten. Na veel te veel vij-
ven en zessen is er uiteindelijk 
een provisorische badge voor 
beiden gemaakt. Een parkeer-
kaart en entreebewijs kon er 
echter nog steeds niet van af. 
Misschien is dit dan die ene 
stevige steek die de anderszins 
uitstekende organisatie heeft 
laten vallen.
 
  Jos Geritsg  Wiel Hendrikx en Ger Peters dragen vol trots de cap van het  

OLS-2009.                                                                 Foto: Pim Ermers

Ook dat was het 
OLS-2009

ROERMOND – Op 7 juni 
mocht Wiel Hendrikx (90) 
de gouden medaille van de 
Europese Gemeenschap van 
historische Schutterijen in 
ontvangst nemen voor zijn 
60-jarige schutter-zijn en 
25 jaar voorzitterschap van 
Schutterij-Broederschap St.-
Andreas Melick. Ger Peters 
(52) was op dat moment 
40 jaar lid van St.-Andreas 
Melick en zorgde, als lid van 

de schietcommissie, maar liefst 
32 jaar mede voor de samen-
stelling van de munitie. Beide 
heren zijn goed voor �00 jaar 
schuttersliefde en verblijven al 
enige tijd in Verzorgingstehuis 
Camillus in Roermond. Hun 
jubileum kreeg een extra 
kroontje door het bezoek van 
het koningspaar van schutterij 
St.-Sebastianus Neer (organi-
sator van het OLS-2009) op 
de dag voorafgaande aan het 
bijzonder goed geslaagde OLS. 
De Stichting OLS-2009 had 
besloten om een aantal zieke 

schutters met een bezoek te 
verblijden. Door ontroering 
geraakt namen Wiel en Ger de 
geschenken van het konings-
paar in ontvangst. Ger: ‘We 
zijn blij dat jullie ook aan 
de zieke medemens hebben 
gedacht. We blijven de ver-

slaggeving van het OLS van 
minuut tot minuut volgen via 
L�-radio. Nogmaals bedankt 
en veer kôme nog ins gaer nao 
Naer.’

  Wim Pijpers
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Voorzitter stuurgroep 
OLS 2010 Grubbenvorst 
GRUBBENVORST – Een week 
nadat schutterij St.-Jan uit 
Grubbenvorst het OLS heeft 
gewonnen, is er door bestuur 
en leden van de schutterij 
natuurlijk niet alleen maar 
gefeest op dit geweldig resul-
taat, maar zijn er, in samen-
werking met de gemeente 
Horst aan de Maas, ook al 
de eerste voorbereidingen 
getroffen voor de organisatie 
van het OLS 20�0 op 4 juli 
in Grubbenvorst. Omdat de 
schutterij zo’n feest natuurlijk 
niet alleen kan organiseren is 
deze dan ook blij dat er door 
verschillende verenigingen 
en stichtingen medewerking 

is toegezegd om de schutters 
hierbij van dienst te zijn.
Het is natuurlijk van groot 
belang dat een dergelijke 
organisatie geleid wordt door 
iemand die weet wat organi-
seren is en die ook ervaring 
heeft op bestuurlijk vlak. De 
schutterij is dan ook blij dat ze 
oud Tweede Kamerlid, Servaas 
Huijs uit Grubbenvorst, bereid 
heeft gevonden om als voor-
zitter van de stuurgroep OLS 
20�0 te fungeren. Hij heeft 
zijn sporen op organisatorisch 
vlak ruimschoots verdiend en 
staat bovendien nog midden 
in de samenleving. De afgelo-
pen weken heeft Servaas Huijs 
met de schutterijvoorzitter, 
Hans Relouw, gewerkt aan de 

samenstelling van de stuur-
groep en de invulling van de 
verschillende werkgroepen, die 
het OLS 20�0 in de steigers 
zullen zetten. 
Ook is er al nagedacht over de 
plaats waar het feest gehou-
den zal worden. Hiervoor 
zijn enkele opties bekeken die 
verder uitgewerkt zijn om te 
goedkeuring voor te leggen 
aan de gemeente Horst a/d 
Maas en de OLS-federatie. 
Tenslotte is door het bestuur 
van St.-Jan ook al een datum 
vastgesteld voor de offici-
ele receptie, die zal worden 
gehouden op vrijdag �6 okto-
ber 2009.

Peter Relouw, PR

‘Bedankt gans Naer’

‘Gaer nao Naer’
wat e weer
un klein wölks-ke in de lóch,
wat un dorp
wat un feest
veur eederein van alles genóg.

Aan dur hieëmel 
brende de zon,
respect veur de sjutters
fanfaar en publiek
wie de opening begon,
Roei gezichte en sjweet üveraal
toch huurs-te van alle sjutters
‘Ut geit waal!’

Wat inne inzet 
laote zie ós kieke
de Dames en Hiere
mit wieënig werk te vergelieke,
Hobby … get wat ze 
allemoal vrijwillig doen,
un sjoeën sjildje en applaus
van ut publiek is d´r loeën.

‘Gaer nao Naer’
’n waorheet die sjting,
tevreië sjutters 
en publiek dat woar ech
woarum ´t ging.
Bedankt veur alles
dat zegke veer hieël 
Gaer aan gans Naer!

Banholt, 6 juli 2009
Frans Stollman

St.-Sebastiaan in 
Neer ‘nam de benen’

  door Jos Gerits

Nadat in de regionale dagbla-
den al uitvoerig was bericht 
over de droeve ‘verdwijning’ 
van het gekoesterde St.-
Sebastianusbeeld van OLS-
organisator Neer, ontving de 
redactie van het Limburgs 
Schutterstijdschrift onder-
staand bericht via mail. De 
afzender zou de getormenteer-
de heilige zelf zijn. Pogingen 
om met hem in contact te tre-
den, mislukten. Het lijkt erop 
dat St.-Sebastiaan grote moeite 
heeft (had?) met de aanwezig-
heid van ‘D’n Um’ in Neer. Het 
kan verkeren. Blijkbaar hebben 
heiligen soms ook heel aardse 
menselijke gevoelens. Het is te 

hopen dat hij tot inkeer komt 
door weerom te keren en daar-
mee zijn afscheid als tijdelijk 
te verklaren. We wensen hem 
veel wijsheid en sterkte toe, 
evenals de aangeslagen St.-
Sebastianusschutters in Neer. 
Sommige grappen kunnen 
lelijk uit de hand lopen.
 
‘Afscheid van een heilige
 
Vele eeuwen was ik gekend 
als beschermheilige, als patroon
Op vaandels, uniformen, 
als beeld nam men mij mee 
Met mij stelde men de band 
met het katholieke geloof tentoon
 
Als lichtend voorbeeld gold ik, 
schutterijen kozen mijn naam
Schutters met traditie, 
hun waarden en geloof
verleenden aan de kerkelijke band

een groot deel van hun faam
 
Als helper gold  ik in de nood 
nu lijd ikzelf, mijn hart doet pijn
Een bronzen beeld 
als gouden kalf aanbeden
Dit kan toch niet
de waarheid zijn
 
“Um” hebben is het hoogste
daarom draait het allemaal
Symbool voor wat belangrijk is 
hebzucht, geld, nog meer spon-
soren

Een bronzen afgodsbeeld
staat nu centraal
 
Erkend word ik niet meer
als beschermer heb ik afgedaan
Mijn plaats is niet meer hier 
het is beter dat ik ga
Zwervend op zoek 
naar een nieuw bestaan
 
Ik bid en hoop op terugkeer 
van traditie en geloof op de “wei”
Vieren in vreugde, broederschap,
de kerk weer in het midden 
Als die dag ooit komen mag
Komt het goede terug met mij
 
Sint Sebastianus’
 

g  Het beeld van Sint-Sebastianus 
werd gekidnapt.



OLS 2009: Gaer nao Naer
Foto’s collage:
Fred Vliegen

Lieske Leunissen

Limburgs Schutterstijdschrift 83 23 September 2009



September 2009Limburgs Schutterstijdschrift 83 24

Optocht



Limburgs Schutterstijdschrift 83

Feestweide

25 September 2009



Limburgs Schutterstijdschrift 83 September 2009

Kaveling

26





Limburgs Schutterstijdschrift 83 September 200928

Nieuwe kogelvangers St.-Antonius Stramproy
STRAMPROY – In de afgelo-
pen twee jaar hebben de leden 
van schutterij St.-Antonius 
uit Stramproy heel veel werk 
verricht in en om hun club-
gebouw. In het gebouw werd 
een  ruimte voor de opslag 
van buksen en het maken van 
kogels gemaakt. Daarnaast 
werden een nieuwe keuken en 
een ruimte voor de opslag van 
de instrumenten aangebouwd. 
Buiten werden vier nieuwe 
kogelvangers geplaatst, er werd 
een nieuw grasveld ingezaaid 
en het terras werd vernieuwd. 

Op zondag 26 juli was het dan 
eindelijk zover. De nieuwe 
kogelvangers, de twee nieuwe 
buksen en het verbouwde 
clubgebouw werden ingeze-
gend door pastoor Notermans. 
Speciaal daarvoor werd er 
onder de stralende zon een 
openluchtmis gehouden op 
het terrein bij het clubgebouw 
in de Roojer Hei. 
Aan het eind van de Heilige 
Mis, waarbij zo’n 350 mensen 
aanwezig waren, werd de offi-
ciële opening verricht door 
Lude Feller (jongste lid) en 

Tjeu Jacobs (oudste lid) en 
konden de vier kogelvangers, 
ondersteund door enkele luide 
kamerschoten, hun positie 
innemen.
Nadat de aanwezigen de soep 
en broodjes hadden genuttigd 
ging om �4.00 uur de open 
dag van start. De bezoekers 
konden aanschouwen hoe de 
kogels gemaakt worden, hoe 
een schuttersbuks in elkaar 
zit en natuurlijk mocht men 
ook met de zware buks op de 
kogelvangers schieten. Om 
de bezoekers een indruk te 

geven hoe de schutters er in de 
vorige eeuw bij liepen waren 
alle oude uniformen van de 
vereniging nogmaals van stal 
gehaald. In het clubgebouw 
werd middels foto’s en films 
een kijkje in het schutters-
verleden genomen. Al met 
al was het een aantrekkelijke 
en leerzame middag voor de 
vele bezoekers. De leden van 
St.-Antonius kunnen na deze 
duurzame investering weer 
met een gerust hart naar de 
toekomst kijken.

g  Het doorknippen van het lintje bij de opening namen het jongste 
en oudste schutterslid voor hun rekening. Vooraan de twee nieuwe 
buksen.

g  Tijdens de open dag werd het maken van de schuttersmunitie gede-
monstreerd.

  

Schutterij Sint Anna Maasbree 
wordt rustende
 MAASBREE – Nadat schut-
terij Sint-Anna uit Maasbree 
de laatste jaren te maken kreeg 
met teruglopende ledenaantal-
len en in een padstelling was 
gekomen met het gemeente-
bestuur, heeft het bestuur op 
7 juni 2009 moeten besluiten 
om haar actieve lidmaatschap 
van de schuttersbond Juliana 
te beëindigen. Daarmee vervalt 
tevens het lidmaatschap van 
de OLS-Federatie. Een speciaal 

comité zal de lopende zaken 
van de schutterij afronden en 
natuurlijk bestaat de hoop dat 
na enkele jaren deze schutterij 
wederom nieuw leven mag 
worden ingeblazen.
 
 Bernie van Lierop

e  Sint-Anna Maasbree in betere 
dagen, bij de OLS-deelname in 
2008.          Foto: Lieske Leunissen
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Opening Sjötteheukske Manestraat
MANESTRAAT – Vijf jaar geleden kreeg schutterij 
St.-Hubertus Manestraat kogelvangers omdat haar 
schietveld gelegen was in een natuurgebied. Een 
tijdelijke maatregel, want er moest binnen het 
gemeentelijk ruimtelijk structuurplan gezocht worden 
naar een nieuwe locatie in recreatiegebied. Deze is 
gevonden op de Bredenreinstraat nabij het kerkhof 
van Molenbeersel. Op deze locatie zijn nu de drie 
Molenbeerselse schutterijen verenigd, zijnde St.-
Hubertus Manestraat, St.-Martinus Grootbeersel en St.-
Lambertus Molenbeersel.

Na vele maanden van hard 
werken heeft St.-Hubertus 
Manestraat, op het stuk grond 
dat de drie schutterijen in 
erfpacht hebben, een eigen 
clublokaal neergezet. Maar 
een schutterslokaal zonder 

naam is eigenlijk ook maar 
niets. Daarom werd aan de 
leden gevraagd om een toe-
passelijke naam te bedenken. 
Op Paasmaandag tijdens het 
jaarlijkse koningsvogelschie-
ten stemden de leden over de 

nieuwe naam. Met een verschil 
van amper twee stemmen 
kreeg de naam ’t Sjötteheukske 
de voorkeur.

Zaterdag �6 mei 2009 was 
de officiële opening van 
’t Sjötteheukske. Na het 
maken van de groepsfoto en 
een kleine optocht was het 
tijd voor de gebruikelijke 
toespraken. Burgemeester 
Hubert Brouns van de schut-
tersgemeente Kinrooi, die 
acht schutterijen telt, mocht 
het lint doorknippen waarna 
de proost van de schutterij, 
priester Rudy Buytaert, de 
kantine (in)zegende. Na het 

officiële gedeelte konden de 
vele aanwezigen de kantine 
bezichtigen en genieten van 
een hapje en een drankje. Het 
was een gezellig samenzijn dat 
tot in de vroege uurtjes uitliep. 
Hopelijk kunnen we met onze 
vereniging nog vele gezellige 
schuttersuren doorbrengen in 
het ’t Sjötteheukske. Iedereen 
die onze gezellige kantine 
wil bezoeken, kan terecht op 
de Bredenreinstraat �0; 3640 
Molenbeersel-Kinrooi.

 Luc Baens
Schutterij St.-Hubertus 
Manestraat
Foto’s: Theo Leenders

g  De bordjesdrager bezorgde de schaar voor 
de openingshandeling.

g  De schutters van Manestraat konden de het in 
gebruik nemen van hun ‘Sjötteheukske’ nauwe-
lijks afwachten.

g  ‘Schuttersburgemeester’ Brouns van 
Kinrooi loste het openingsschot.

GREVENBICHT – Twee  
schutters van schutterij 
Eendracht Papenhoven-
Grevenbicht ontvingen de 
Speld van Verdienste van de 
gemeente Sittard-Geleen. Op 
zaterdag 2 mei reikte burge-
meester Sjraar Cox de gemeen-
telijke Speld van Verdienste 
uit aan twee inwoners. De 
heer J.H. (Huub) Penders uit 
Grevenbicht en de heer J.G. 
(Jacques) Zeelen uit Buchten 
zetten zich al jaren in voor 
schutterij Eendracht. Beide 
heren zorgen al tientallen jaren 
onder meer voor het maken 

van de kogels en de schietlat-
ten. Bovendien verrichten zij 
groot en klein onderhoud aan 
het schutterslokaal.  Daarnaast 
zetten zij zich in voor enkele 
andere verenigingen. [bron: 
website gemeente Sittard-
Geleen]
De feestavond te Grevenbicht 
met huldiging van diverse 
personen vond plaats aan de 
vooravond van het bonds-
schuttersfeest op zondag 3 mei 
2009, dat in het teken stond 
van het �35-jarig bestaan van 
de vereniging. e  Huub Penders en Jacques Zeelen werden namens de gemeente onder-

scheiden door burgemeester Cox (l.).                          Foto: Fred Vliegen

Gemeentelijke Speld van Verdienste



Geslaagden buksmeestercursus
BAEXEM – Op 28 maart 2009 mochten de volgende 
39 personen hun diploma voor deelname aan de 
buksmeestercursus in ontvangst nemen (met dank aan 
Thijs Aengevaeren).

L.J.T.H. (Lei) Berben Bussen Schutten Neer
R.P.J.F. (Rick) v.d. Berg St.-Lucie Nederweert
J.H. (Jan) Brouns St.-Remigius Meerssen
H.M. (Bert) Crapels Bussen Schutten Neer
W.H.T. (Wim) Derks St.-Martinus Houthem
G.J. (Ger) Eden St.-Gregorius De Grote Brunssum
H.L.J.J. (Robert) Engelen St.-Joris Wessem
W.J.H. (Wil) Gielen St.-Thomas van Aquino Blerick
T. (Thei) Goossens St.-Eligius & Juliana Schinveld
J.D. (Jan) Haga St.-Sebastianus Heerlen
J.S.E. (Han) Heckers St.-Joseph Sint-Geertruid
H.H.G.M. Hermsen St.-Joseph Buchten
J.H.M. (Jan) van Herten St.-Michaël Ool
J.H.M. (Jan) Kerckhoffs St.-Remigius Meerssen
S. (Spencer) Kwakkelaar St.-Sebastianus Heerlen
A.H.J. (Patrick) Magermans St.-Sebastianus Oost-Maarland
J.H.G.M. (John) Melssen St.-Eligius & Juliana Schinveld
J.H.J. (Jan) Meyers St.-Thomas van Aquino Blerick
L.H. (Louis) Minnen St.-Martinus Vaesrade
J. (Jac) v.d. Moosdijk St.-Cornelius Swartbroek

A.J.H. (Aart) Oenen St.-Thomas van Aquino Blerick
W.F. (Wiel) Olischager St.-Sebastianus Eys
C.L.J. (Cas) Ortmans St.-Hubertus Ubachsberg
F.J.H. (Frank) Palosi St.-Sebastianus Eys
E.V.M. (Eric) Pasmans St.-Sebastianus Eys
M.J.A. (Math) Roberts St.-Gertrudis Amstenrade
E.H.M. (Ellen) Schaap St.-Sebastianus Puth
R.J.H. Schreurs St.-Lucia Horst
N.M.J.M. (Erik) Schulpen St.-Stephanus Dieteren
A.P.F. (André) Stienen St.-Antonius Stramproy
P.J.M. (Paul) Swelsen St.-Martinus Vaesrade
E.M.J. (Sjaen) Theelen Bussen Schutten Neer
G.W.M. (Gé) Thissen St.-Sebastianus Herkenbosch
M. (Martin) Triepels St.-Petrus Kelpen-Oler
F.J.J. (Frans) Verhaag St.-Antonius Stramproy
A.C.J. (Angelique) Verstappen-Gielen  St.-Thomas van Aquino Blerick
M.M.H.E. (Maurice) Warries Bussen Schutten Neer
S.J.R. (Bas) Welling St.-Gregorius de Grote Brunssum
H.T. (Huub) Zelissen St.-Lambertus Broeksittard
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De buksmeestercursus mocht zich in een grote deelname verheugen.
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Koester ons historisch erfgoed
Partizanen en hellebaard uit Neer zijn museumstukken

NEER – De oudste bekende 
foto van een schuttersgezel-
schap is gemaakt op 6 maart 
�887 in Neer. Hier staat 
schutterij St.-Sebastianus 
op, samen met een groepje 
muzikanten. Op deze foto is 
te zien dat de uitrusting van 
de schutterij in die tijd zeer 
beperkt was: het vaandel, het 
koningszilver en een konings-
staf, een paar borstplaten in 
de vorm van een halve maan, 
enkele sjerpen, een sabel en 
twee zogenaamde partizanen 
(pieken met weerhaken). Van 
al deze voorwerpen is alleen 
nog het zilver in eigendom van 
de schutterij. De andere zaken 
werden als minder belangrijk 
beschouwd. Blijkbaar was men 
er toen niet van doordrongen 
dat ook attributen als waarde-
vol bestempeld kunnen wor-
den, met als gevolg dat deze 
zaken in de loop van de tijd 
verloren zijn gegaan. Maar ook 
in latere tijden is dit gebeurd. 
Om de kas te spekken, organi-
seert schutterij St.-Sebastianus 
in Neer één keer per jaar een 
vlooienmarkt. Op de allereer-
ste markt die gehouden werd, 
rond �970, werden onder meer 
het vaandel uit �928 verkocht, 
een oude buks, een ‘halve 
maan’-borst-
plaat met een 
afbeelding van 
St.-Sebastianus, 
maar ook één van 
de partizanen die 
op de foto uit 
�887 te zien is. 
(Overigens zijn 
deze wapens ook 
te zien op groeps-
foto’s uit �904, 
�937 en �955, tel-
kens vastgehou-
den door iemand 
van de ‘overheid’, 
te herkennen 

aan een borstplaat.) Die par-
tizaan werd gekocht door Sjra 
Wagemans, thans woonachtig 
in Heythuysen, en toen lid van 
de schutterij in Neer. De reden 
van de koop, was omdat hij 
zelf stamde uit een geslacht 
van ‘bloedschutten’. Toen hij 
met zijn aankoop thuiskwam, 
werd hij door zijn vader gewe-
zen op het bestaan van de 
andere partizaan, die zich bij 
Sjaek Sillekens zou bevinden. 
Inderdaad bleek deze hierover 
te beschikken, echter zonder 
stok en met de punt gebogen 
onder een hoek van 90 graden. 
Reden hiervoor was dat dit 
eeuwenoude schuttersattribuut 
gebruikt werd om stenen af 
te kappen! Wagemans kreeg 
ook deze partizaan mee. Een 
of twee jaar later kocht hij op 
de vlooienmarkt tevens nog 
een hellebaard met zeskantige 
stok, volgens hem misschien 
ook uit voormalig bezit van 
één van de vijf schutterijen 
die Neer indertijd rijk was. 
Als amateurhistoricus begreep 
hij de waarde van de partiza-
nen en hellebaard, zodat deze 
gerestaureerd werden. Zo was 
de eerst aangekochte partizaan 
met zilverbrons bewerkt; bij 
het schoonmaken kwamen het 

jaartal �7�5 en 
nog vaag zicht-
bare versierin-
gen te voor-
schijn. Ook 
voorzag hij de 
partizaan, die 
als kaphamer 
gebruikt was, 
van een nieuwe stok, echter 
zonder metalen steun aan de 
voet, zoals bij de ander wel het 
geval was. Vervolgens kregen 
de drie oude schuttersattri-
buten een plaats aan de muur 
in de woonkamer. Na jaren 
als wanddecoratie dienst te 
hebben gedaan, werden ze uit-
eindelijk opgeborgen op zol-
der. Hier bleven ze liggen, tot 
het OLS in Neer. Tijdens het 
kavelen kwam Sjra Wagemans 
ondergetekende tegen, een 
neefje van hem. Wagemans 
begon over de partizanen: ‘Als 
je weet dat vader, opa, ome 
Sjeng, ome Sjra, kortom je 
hele familie die lid was van de 
schutterij, ongetwijfeld deze 
stukken een keer vast heeft 
gehad, dan zijn ze niet alleen 
bijzonder als schuttersat-
tribuut, maar ook voor de 
familie. Daarom zou het goed 
zijn als ze weer terug zouden 
komen naar Neer, en dan 

ook nog bij iemand die lid is 
van de schutterij.’ Hoewel dat 
laatste niet het geval is, over-
handigde Wagemans de parti-
zanen en hellebaard op �6 juli 
aan zijn neef in Neer. Om nu 
te voorkomen dat de antieke 
wapens weer op een zolder 
zullen verdwijnen, nam deze 
contact op met Luc Wolters, de 
conservator van het Limburgs 
Schutterij Museum. Ze werden 
op �2 augustus, gedurende de 
tijdelijke schuttersexpositie in 
het Leudalmuseum overge-
dragen aan het schutterijmu-
seum, zodat iedereen ze kan 
bewonderen. Evenals de Neerse 
schutters beschikken veel 
schutterijen over bijzondere 

attributen, die 
uiteraard niet op 
de rommelmarkt 
mogen geraken 
maar die als cul-
tureel materieel 
erfgoed in een 
museum horen 
om het histori-
sche verhaal van 
de schutterijen te 
vertellen. Zoekt 
u de zolder nog 
eens na?

  Twan Stemkens, 
Neer

Op de oudste groepsfoto van 
OLS-organisator St.-Sebastianus 
Neer uit 1887 dragen de twee 
gezagsdragers met borstplaat 
rechts van de koning de partiza-
nen.
  

g  Sjra Wagemans uit Heythuysen 
redde een aantal historische 
Neerse schutterswapens.    
Foto: Twan Stemkens

g  De partizanen en hellebaard werden op 12 augustus  
overgedragen aan het Limburgs Schutterij Museum. 
Foto: Twan Stemkens



Mik op Meersje! 
MEERSSEN – Het Zuid-Limburgs Federatiefeest (ZLF) 
staat garant voor een herkenbaar, gemoedelijk en 
overzichtelijk schuttersfeest. Zo ook in Meerssen, waar 
schutterij St.-Remigius het ZLF op touw zette met een 
hotline naar het vliegveld, een haast onvermijdelijke 
hoosbui en voor ’t eerst met een heus Kinder ZLF.

Kinder ZLF 
Hoewel er al eerder kinderac-
tiviteiten plaatsvonden rond 
het ZLF (zoals in Mheer) 
organiseerde Meerssen op 
donderdag �6 juli een heus 
Kinder-ZLF. Het was een 
geluk dat de schoolvakantie 
zo laat viel, zodat de deelname 
hoog was. Met prachtig weer 
paradeerden de jeugdschutte-
rijen van drie basisscholen uit 
Geulle en Meerssen door de 
straten en op de feestweide aan 
de Cazenderstraat. Kinderen, 
leerkrachten en ouders hadden 
alles uit de kast getrokken om 
goed voor de dag te komen: 
veelal figuurlijk met veel won-
derlijk plak-, knip en kleur-
werk, soms letterlijk, zodat 
een complete groep zelfs in 
vaders colbertjes gestoken was, 
met opgestroopte mouwen. 
De optocht en het kinderfeest 
trokken veel bekijks. De alom 
gevreesde vakjury was samen-
gesteld uit jeugdleden van 
Sint-Remigius Meerssen. Er 
werd geoefend en geschoten 
met luchtbuksen. Tussendoor 
waren er drankjes, chips en ijs-
jes voor de jeugd. Bij de prijs-
uitreiking werd groep 6 van 
de Gansbeek 

de dagwinnaar, die ook op het 
ZLF zelf van de partij was.

Smaakmaker
In de basiliek van 
Meerssen werd 
op zaterdagmid-
dag een plechtige 
schuttersmis 
opgedragen. 
De stoet met 
afgevaardigden 
van schutterijen, 
vaandeldragers, 
de organiserende 
vereniging, sponsors en geno-
digden toog ter kerke vanaf de 
feestweide. Tijdens de Mis was 
wederom voor de jeugdleden 
van de schutterij met woord 
en muziek een rol weggelegd. 
Pastoor Van Meijgaarden wees 
op het belang van genieten 
en noemde de schutterij een 
smaakmaker van de gemeen-
schap. Terug in de feesttent 
wachtte de gasten een koffie-
tafel, gevolgd door een concert 
van Rowwen Heze, voor een 
veelal jonger publiek.

Hoosbui en hotline
’s Zondags togen de zestig 
Zuid-Limburgse 
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schutterijen naar Meerssen. 
Bij de plechtige opening 
weerklonken donderende 
kamerschoten. Of hierdoor de 
hemelsluizen geopend werden, 
is niet bekend, maar dat ze 
een half uur later openvlo-
gen, werd duidelijk door een 
heftige regenbui, die de start 
van de optocht in het water 
gooide. Genodigden op weg 
naar de tribune zochten een 
schuilplaats. De opblaaspoort 
van L� hield geen stand tegen 
de windvlagen die haar lam 
legden. Hierna trok dan toch 
de kleurrijke optocht, gevolgd 
door de wedstrijden op de 
goed bezochte feestweide. Het 
schieten kende een bijzondere 
moeilijkheidsgraad, daar alles 
in het werk werd gesteld om 
de opstijgende vliegtuigen van 
vliegveld Beek niet te raken. 
Dat lukte dankzij een hotline 
met de verkeerstoren. Er waren 
diverse optredens in de grote 
tent, terwijl er bij het schieten 
een stikdonkere hoge tent 

stond, die velen gebruikten 
om te schuilen bij een vol-
gende bui. Het geroezemoes 
verstomde toen uit vele kelen 
bekende Limburgse liedjes 
gezongen werden. Ook dat 
schept een band. Bij het schie-
ten deelden de schutterijen 
van Merkelbeek, Nattenhoven, 
Obbicht en Ubachsberg de 
zege, terwijl Sint-Joseph 
Buchten dagwinnaar werd en 
de Janssen-beker in ontvangst 
mocht nemen.

Schutters houden niet 
van verandering
Dat schutters niet van ver-
andering houden, wordt wel 
vaker beweerd. Het motto ‘Mik 
op Meersje!’ kunnen we in 
ieder geval nog een jaar langer 
vasthouden, want volgend 
jaar vindt het ZLF opnieuw 
in Meerssen plaats. Dan is 
schutterij Sint-Barbara de 
organisator. Sint-Remigius is, 
hoewel de jongere vereniging, 
’t eerst met de organisatie aan 
de beurt geweest als gevolg van 

de interne volgorde bij 
de bond Sint-Gerardus. 

Namens de RKZLSB 
is Sint-Barbara in 

20�0 aan de beurt. 
Een goed draai-
boek ligt er in 

ieder geval.

 Luc Wolters

Foto’s: Lieske Leunissen 

en Fred Vliegen
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Beringse schutterij haalt in 40 jaar  
3,5 miljoen kilo oud papier op
BERINGE – Hoe het begon: nidden in de jaren zestig 
werd er uitgekeken naar een bron van inkomsten voor 
de schutterij St.-Hubertus Beringe. In de jaren tussen 
1955 en 1957 werd er oud ijzer opgehaald, maar door 
het vele werk en de lage inkomsten werd hier in 1958 
mee gestopt.

Uniformen nodig
Inmiddels was er samen met 
de fanfare een drumband 
opgericht en moesten er 
nieuwe uniformen komen. 
Hiervoor was geld nodig. In 
�967 kwam men met het idee 
oud papier op te gaan halen 
als bron van inkomsten. Het 
bestuur wilde in maart �968 
eerst nog wat informatie 
inwinnen over de mogelijkheid 
voor het ophalen en de afzet 
van het papier. In de volgende 
bestuursvergadering �7 mei 
�968 werd besloten dat de 
oudpapieractie zijn doorgang 
zal vinden. Het toenmalig 
bestuur bestond  uit de vol-
gende personen: voorzitter 
Piet Timmermans, secretaris 
Ton Trines sr., penningmeester 
Lei Daniels en de leden Jan v.d. 
Beucken, Jeu v. Ninhuis, Mies 
Zegers en Wiet Driessen.

Eerste ophaalactie oud 
papier 
De eerste ophaalactie vond 

plaats op 27 juni  �968, de 
start was toen bij het toen-
malige landbouwbelang 
(nu Obelisk) en het papier 
werd aan de firma Collin uit 
Venlo geleverd. Het nieuws 
werd bekend gemaakt in het 
nieuwsblad van de gemeente 
Helden en er werden door de 
leden huis aan huis folders 
rondgebracht. In het begin 
werden alle middelen inge-
zet, van paard en wagen tot 
tractor, auto en vrachtwagen. 
De ophaalactie met alle leden 
werd meteen  een groot succes: 
er werd maar liefst 5.990 kg. 
papier opgehaald, tegen een 
vergoeding van 5 cent per kilo.

Het vervolg
De tweede ophaalactie vond 
plaats op �5 november. Er wer-
den weer folders rondgebracht. 
Ditmaal werd er 5.259 kg. 
opgehaald. De oudpapieractie 
was geboren en is tot heden de 
grootste bron van inkomsten 
voor de Beringse schutterij. In 

�969 werden eveneens twee 
acties gehouden. Er werd toen 
wel besloten om over te gaan 
naar  papierhandel v.d. A 
uit Weert, die een cent meer 
betaalde. Deze stelde ons voor 
om karton en papier apart te 
aan te bieden; dat leverde nog 
meer op. In �969 werd er 8.420 
kg. opgehaald: papier leverde 
5,5 cent op en karton 6 cent .

Scheiding papieren 
zakken
In �970 werden bij het 
Landbouwbelang papieren 
zakken gescheurd; de plastic 
binnenzak moest er uit. Op 
een avond werd 6�2 kg. papier 

gescheurd. Dit werk viel tegen 
en leverde met veel mankracht 
te weinig kilos op. Het hield 
geen stand en er werd verder 
vanaf gezien.

Samenwerking met de 
gemeente
Een van onze leden werkte op 
de gemeente met het ophalen 
van grof vuil, dat werd gestort 
op vuilnisstortplaats de Gruize 
Epper. Met de gemeente werd 
afgesproken dat het personeel 
het karton apart zou houden. 
Dit karton werd in de vrije 
uren door de leden opgehaald. 
Maar ook dit duurde niet lang 
omdat het te duur was voor de 
gemeente. Toch werd het kar-
ton vanaf die tijd gescheiden 
aangeleverd.

g  Zelfs het paardje werd voor 
het karretje van de schutterij 
gespannen.

 

g  Vroeger werd alle transport ingezet om de klus te klaren. g  Om het vervolgens bij de container nogmaals over te laden.
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Opslaglocatie  
Mies Zegers
Inmiddels was de nieuwe 
opslaglocatie bij Mies Zegers 
in gebruik. Er werd bij ver-
schillende bedrijven karton 
verzameld, zoals bij Nedoco, 
Landbouwbelang en Haton. 
Papierhandelaar v.d. A uit 
Weert kwam het papier en 
karton met zijn Opel Blitz 
ophalen.

Steeds meer papier
Er werd langer hoe meer 
oud papier opgehaald. Dit 
kwam omdat de inwoners van 
Beringe erg goed meewerkten. 
Vanaf �975 was de ophaalfre-
quentie vier maal per jaar. Het 
scheiden van karton stopte in 
�980 omdat dit teveel werk en 
verhoudingsgewijs te weinig 
geld opleverde. Vervolgens 
ging men over naar zes maal 
per jaar. Firma v.d. A kwam 
met een vrachtwagen met 
containersysteem en dit was 

een grote verbetering. De jaren 
tachtig verliepen verder rustig, 
terwijl de papierberg maar 
bleef stijgen en de prijzen zak-
ken.

Crisis papierprijs
In �992 bracht het papier niets 
meer op. In �993 en �994 
hebben wij 2 cent per kilo bij-
betaald en toen was de maat 
vol! De schutterij stond op het 
punt met de papieractie te sto-
pen. Maar in goed overleg met 
de gemeente Helden is men 
gaan samenwerken: sindsdien 
krijgen de ophalers een garan-
tieprijs. Wel moest er van afne-
mer veranderd worden en zo 
kwam men bij de firma Peeters 
uit Swalmen terecht.

Steeds meer papier  
en ophaalmiddelen
De papierberg bleef maar 
stijgen en in 2000 werd over-
gegaan naar een maandelijkse 
inzameling en werd de eerste 

g  Met een container achter de tractor, bij de vaste stek, het 
Landbouwbelang.

  

g  De moderne manier: papier ophalen met de perswagen.
 

Exercitiegeweren te koop 
Merk: Garand 
De wapens vallen onder de werking van de Wet Wapens 
en Munitie en voor bezit is machtiging vereist. 
Voor informatie: H. Verheijen 
Schutterij St.-Willibrordus Obbicht, 06-52173727

perswagen ingezet. Ook werd 
een aanhangwagen aange-
schaft. Verder kwam er een 
container op met een trek-
ker ervoor, dat was weer een 
handeling minder. Inmiddels 
hebben wij de tweede perswa-
gen erbij en in 2009 willen wij 
een derde perswagen, anders 
krijgen we het op een zater-
dagmorgen niet meer geklaard. 
In �968 was het aantal kilos 
per jaar nog ��.285 kg. Veertig 
jaar later wordt er op jaarbasis 
209.360 kg. opgehaald

Vrijwilligerswerk  
wordt beloond
In al die jaren is er keihard 
gewerkt in goede tijden en 
slechte tijden, bij zon en regen. 
Het getuigt van doorzettings-

vermogen van alle leden die 
dit telkens weer als vrijwil-
ligers op de zaterdagochtend 
doen. Mede door deze actie 
is de schutterij erin geslaagd 
in �996 het nieuwe schutters-
hoes te bouwen. Wij zijn een 
vereniging in fantasietenue 
en deze stijl zie je ook terug 
in het schuttershoes. Volgens 
insiders een van de mooiste in 
geheel Limburg. Behalve veel  
werk levert de oudpapieractie 
ook een vast inkomen op voor 
de vereniging. Hiermee kan 
de Beringse schutterij ervoor 
zorgen dat alles keurig onder-
houden kan worden.

  Wiet Driessen 
Schutterij St.-Hubertus 
Beringe

Adreswijzigingen

Schutterij St.-Martinus Houthem St.-Gerlach  
heeft een nieuw postadres.
De contactgegevens zijn:
Secretaris Renate Hessels-Hambeukers 
Goudenrood 28
630� JM Houthem St.-Gerlach
Tel. 06-34326889
E-mail: secretaris@schutterijhouthem.nl
Website: www.schutterijhouthem.nl
 
Schutterij St.-Severinus Grathem  
heeft een nieuw secretariaatadres.
De contactgegevens zijn:
Prins Willem Alexanderstraat 29
6096 BA Grathem
Tel. 0475-452058
E-mail: marianne.heijkers@stseverinus.nl
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burgemeester zelf te doen. 
Daarop is ceremonieel officier 
G. Odekerken met haar gaan 
praten die haar wees op de 
afspraak, dat zij als vrouw niet 
op de vogel zou schieten, waar 
ze eerder geen probleem mee 
had. Maar er was daarover met 
haar niet te praten. Ze zei: ‘Ik 
ben burgemeester en ik heb 
het recht om op de vogel te 
schieten’. Doordat de discussie 
hoog opliep binnen de over-
heid van de schutterij werd op 
het laatst besloten om erover 
te stemmen of ze het ereschot 
zou mogen doen. Van de zeven 
officieren waren er vier voor 
en drie tegen. Hierdoor heeft 
burgemeester Pelzer alsnog een 
ereschot op de vogel gelost, 
maar daarmee wel een traditie 
van 259 jaar verbroken. Wat 
nooit meer is te herstelen.

Toen zij geschoten had, vertel-
de ze tegen voorzitter en oud-
koning dat wethouder Jacobs 
met overheid en bestuur 
afgesproken had dat zij het 
ereschot zou doen. Maar de 
wethouder heeft nooit een 
dergelijke afspraak gemaakt, 
dus wie spreekt de waarheid? 
Als een burgemeester zich niet 
meer aan een afspraak houdt 

en een wethouder maar iets 
vertelt wat niet waar is, wie 
moet je dan nog geloven om 
tradities in ere te houden?
Dus schutters, opgepast met 
jullie tradities; probeer ze in 
ere te houden, wat bij onze 
schutterij niet is gelukt.

  Ceremonieel officier  
Gerard Odekerken

Burgemeester breekt na 259 jaar traditie 
vogelschieten
OOST-MAARLAND –  
Pinkstermaandag 1 juni 
werd het traditionele 
vogelschieten 
georganiseerd door 
schutterij St.-Sebastianus 
Oost-Maarland. Zoals 
in het reglement staat 
geschreven, mogen alleen 
maar mannelijke leden 
van het Broederschap 
schieten op de vogel.

Vanaf  2006 kent de gemeente 
Eijsden een vrouwelijke bur-
gemeester, de eerste van deze 
gemeente. Een afvaardiging 
van overheid en bestuur van 
de schutterij heeft in oktober 
2006 een gesprek gehad met de 
burgemeester, mevrouw Pelzer, 
over de schutterijtradities, en 
ook dat zij als vrouw niet lid 
kon worden van het broeder-
schap. Ze had daar alle begrip 
voor en ook had ze respect 
voor de traditie van de Oost-
Maarlandse schutterij, dus 
werd met haar afgesproken 
dat met het vogelschieten 2007 
een van de wethouders in haar 
plaats het ereschot zou doen. 
Dat is toen allemaal zonder 
problemen verlopen. Uit waar-
dering voor haar begrip en 
medewerking als burgemees-
ter voor de schutterstraditie 
werd zij op de feestavond in 
januari 2007 benoemd tot 
Ambassadrice van de schutte-
rij, in plaats van erelid van het 
broederschap.

Met het vogelschieten op � 
juni 2009 was zij weer als 
eregast aanwezig. De schut-
terij hield zich aan de in 2006 
gemaakte afspraak, dus zou 
wethouder Jacobs voor haar 
het ereschot op de vogel los-
sen. Toen stond zij ineens 
erop om het ereschot als 

g  Het ereschot door burgemeester Pelzer betekent een breuk  
met het verleden.

Koningsvogelschieten Oost-Maarland

OOST-MAARLAND – Op 
� juni hield schutterij St.-
Sebastianus Oost-Maarland 
het traditionele vogelschieten. 
Dit gebeurt maar eens in de 
twee jaar. Om negen uur ’s 
morgens werd nog alles in 
gereedheid gebracht, terwijl 
de voorzitter om twaalf uur 
de vogel op de stang plaatste. 
’s Middags werden de eregas-
ten aan de pastorie afgehaald, 
waaronder graaf en gravin De 
Liedekerke, pastoor Krewinkel, 
burgemeester Pelzer en wet-
houders. Koning Johnny de 
Lang inspecteerde de schut-
terij. Na een groepsfoto, wel-
komstwoord, huldiging van 
het koningspaar, voorlezen 
reglement en spelen volkslie-
deren opende graaf Marcel de 
Liedekerke voor de 62e keer 
het schieten. Negen man stre-

den om de 
koningseer 
voor twee 
jaar. Deze 
ging in de 20e 
ronde met het 
�78e schot 
wederom 
naar de 53-
jarige Johnny 
de Lang die 
zijn partner 
Clemens 
Meertens 
weer tot 
koningin koos. Het is voor 
Johnny de derde maal, na 
�985 en 2007. Mocht hij in 
20�� weer de vogel afschieten, 
dan kan hij keizer worden. 
Echter de huidige keizer Jan 
Odekerken bekleedt deze func-
tie in principe voor het leven 
(of tot een mogelijk aftreden). 

Na huldiging en installatie 
van het koningspaar, werd de 
cramignon gedanst, waarna 
een rondgang door Oost-
Maarland.

g  Johnny de Lang prolongeerde 
zijn koningschap en ging 
voorop in de cramignon.
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Vogelschieten 2009 Oirsbeek
OIRSBEEK – Vroeg in de 
morgen om 5.30 uur startte de 
drumband van Kon. Schutterij 
St.-Lambertus de dag met de 
reveille door het dorp. Na de 
plechtige H. Mis en herden-
king van de overleden leden, 
trokken de schutterij en de 
genodigden naar Kaffee In de 
Vrie. Daar werden onze jubila-
rissen Math Meulenberg, Louis 
Schiffelers en Joep Rensen 
gehuldigd voor hun 40-jarig 
lidmaatschap. Erevoorzitter 
dr. Klaassen maakte de uitslag 

van zijn wisseltrofee bekend 
en reikte de beker uit aan de 
winnaar Jack Meulenberg; 
Dave Roberts werd 2e en Rien 
v.d. Maat 3e. Na een gezellige 
lunch werden zoals gebruike-
lijk de koningsplaten in bewa-
ring gegeven op de pastorie 
en trok de schutterij naar de 
schietbomen. Onder een stra-
lende hemel genoot het talrijke 
publiek van een spannende 
strijd om het koningschap. Na 
203 schoten werd Lon Raets 
de nieuwe burgerkoning. De 

koningsvogel 
werd met het 
�99e schot 
geveld. Ron 
Schiffelers is 
onze nieuwe 
koning 
en Elma 
Schumans zijn 
koningin.

e Koningspaar 
Ron Schiffelers 
en Elma 
Schumans.

‘Doondesje Sjöttemösj is Oesjbikse Queen’

DOENRADE / OIRSBEEK – 
Als ik in Spaubeek het feestter-
rein oploop, zie ik tussen een 
groepje jongelui een T-shirt 
met bijgaande opdruk. Het 
zijn schutters en supporters 
van de koninklijke schutterij 
uit Oirsbeek met hun nieuwe 
koningin Elma Schumans uit 
Doenrade. Op Hemelvaartsdag 
wordt in Oirsbeek traditioneel 
op de koningsvogel geschoten. 
Een drukke dag, die ’s morgens 
al heel vroeg begint met een 
reveille door de drumband en 
die ’s avonds wordt afgesloten 
met het koningsbal. Dit jaar 
zou het bijzonder spannend 
worden; regerend koning 
Alphons Duisings wordt kei-
zer, als hij de vogel voor de 
derde keer op rij naar beneden 
haalt. Keizer Zef Debije zou 
dan na 25 jaar afgelost wor-
den. Er zijn talloze speculaties; 
krijgt de ‘oude’ keizer eerst 
een receptie? Draagt Alphons 
nog een jaar het koningszilver 
of schieten ze nog eens voor 
een nieuwe koning? Het loopt 
allemaal anders; drumband-
lid Ron Schiffelers trekt zich 
niets van de speculaties aan en 
schiet de koningsvogel af. Elma 
Schumans, fluitiste van schut-
terij St.-Michaël Doenrade zal 

hem vergezellen als koningin. 
Dit alles verklaart de tekst op 
het shirt, maar ik wil toch iets 
meer weten en daarom zoek 
ik Ron op tijdens een drum-
bandrepetitie. Op mijn vraag 
waarom hij gekozen heeft voor 
een koningin uit Doenrade en 
dan ook nog een lid van de 
schutterij, begint Ron zijn ver-
haal: ‘Ik ken Elma al heel lang 

uit een vriendenclub en sinds 
een jaar wonen we samen in 
Oirsbeek. 
Vanaf het begin van onze 
vriendschap heb ik in 
Doenrade verteld dat ze haar 
in de toekomst zeker een jaar 

zouden mis-
sen in het 
muziekkorps, 
omdat ze dan 
in Oirsbeek 
koningin zou zijn. Met mijn 
ouders heb ik afgesproken 
dat ik op de koningsvogel 
zou gaan schieten als ik een 
zelfstandige woonruimte in 
Oirsbeek zou hebben. Beide 

voorwaarden zijn dit jaar inge-
lost en ik heb het geluk gehad 
dat de vogel bij mijn schot 
naar beneden kwam.’
Intussen is ook Elma op de 
repetitie verschenen. Nee, er 
zijn geen problemen bij een 

van de twee verenigingen, 
wel wordt er onderling een 
beetje geprikt. In Oirsbeek 
‘leert Elma lopen’ en zij zorgt 
ervoor dat de officieren van 
Oirsbeek netjes gekleed zijn. 
In Doenrade is er van tevo-
ren gezegd dat er een T-shirt 
met opdruk zou komen als 
ze werkelijk koningin zou 
worden in Oirsbeek. Dat shirt 
werd de dag na het schieten 
al bezorgd en het wordt dus 
ook na de optocht op de feest-
wei gedragen. Dat de keuze 
van Ron en Oirsbeek goed is 
geweest, bewijzen 2 ereprijzen 
op de bondsfeesten en een 
2e plaats op het OLS in Neer 
voor de mooiste koningin. Het 
koningschap bevalt Ron goed, 
zodat hij volgend jaar weer zal 
doorschieten. ‘Keizer?’, vraag 
ik, ‘en wordt Elma dan keize-
rin?’ ‘Ho ho’, zegt deze meteen, 
daar is nog helemaal niet over 
gepraat en trouwens, dat moet 
eerst nog maar eens geschoten 
worden.’

 André Meijers
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Jos Habets presenteert CD met ‘sjutteleedsje’
SIMPELVELD – Jos Habets is passioneel schutter en 
zanger. De combinatie van beide kwaliteiten komt niet 
zo heel vaak voor, tenminste als we de zangaspiraties 
die door menig schutter geuit worden na het nuttigen 
van enige glaasjes gerstenat, voor het gemak niet tot 
zijn of haar vocale kwaliteiten willen rekenen. Zo niet 
Jos Habets, die het zingen heel serieus neemt, teksten 
schrijft, er melodieën bij zoekt en deze aan de mensen 
wil laten horen. Op een professionele wijze, opgenomen 
in de studio of tijdens een optreden.

Jos is in sneltreinvaart een 
ware inhaalslag aan het plegen, 
want de zangcarrière lag niet 
van aanvang aan in het ver-
schiet. Momenteel is het naast 
zijn gezinnetje en de schutterij 
zijn grootste hobby, waarmee 
hij dagelijks aan de slag is. De 
gezinsband met Liesbeth en de 
twee kinderen Lynn en Vince 
is verstevigd door het huwelijk 
op � augustus 2009. Uiteraard 
begeleidde de Simpelveldse 
schutterij het bruidspaar 
naar het gemeentehuis. In de 
stoet ontbrak de tamboer met 
de dikke trom; die zat in de 
huwelijksauto. ’s Avonds op 
het feest waren niet alleen de 
Simpelveldse schutters aan-
wezig, maar ook schutters uit 
Posterholt. Voor zijn verhui-
zing naar het zuiden van de 
provincie was Jos in ‘Postert’ 
bij de schutterij en die band is 
gebleven. Jos: ‘Mijn opa, vader, 
broer en zus waren lid van de 
schutterij van Posterholt. Ik 
heb nog het bordje van St.-
Cornelius-Irene gedragen. In 

�994 werden we tweede op 
het OLS: geweldig! Ik sloeg de 
dikke trom, puur op gevoel’. In 
200� trof hij in Simpelveldse 
Liesbeth de liefde van zijn 
leven. Het pendelen tussen 
Posterholt en Simpelveld viel 
zwaar, zodat hij in 2004 aldaar 
bij St.-George lid werd. Hij 
ging serieus met het schieten 

aan de slag en aanvaardde 
dit jaar het secretariaat. ‘Het 
gevoel om op het OLS te 
mogen kavelen, is onbeschrijf-
lijk, alleen, een misser daar 
vergeet je nooit meer’.

Op �0 oktober staat voor Jos 
een volgende grote stap op 
het programma. Dan presen-
teert hij zijn eerste CD. Al op 
de lagere school werd hem 
duidelijk dat zingen hem in 
het bloed zit. Hij zong in een 
schoolmusical, het jongeren-
koor en bij carnavalsgroepen. 
‘Overal werd me verteld dat 
ik iets moest gaan doen met 
mijn stem’.  De kans die er nu 
ligt, wil Jos verzilveren. Jos 
heeft daarvoor al bij tal van 
personen en adressen aan-

geklopt voor ondersteuning 
bij zijn eerste CD-presenta-
tie. Zo zullen de Kerkraadse 
volkszanger Jack Vinders en 
burgemeester Eurlings van 
Valkenburg present zijn. Reden 
om er melding van te maken, 
is het feit dat Jos op zijn CD 
ook een ‘sjutteleedsje’ heeft 
opgenomen: ‘Ich bin biej de 
sjötterie’. In deze meezinger 
vertolkt Jos zijn motivatie om 
zich bij de schutterij aan te 
sluiten, iets waar veel schutters 
zich in zullen herkennen. De 
CD-presentatie vindt plaats op 
�0 oktober in partycentrum 
Oud Zumpelveld, Irmstraat te 
Simpelveld (zie: www.sitema-
ken.nl/JosHabets/).

  Luc Wolters

g  Bij het huwelijk van zanger en schutter Jos Habets met zijn Liesbeth ontbraken de schutters van St.-George 
Simpelveld niet.   Foto: Humphrey Habets

Van de bestuurstafel

Verslag OLS-bestuursverga-
dering 18 augustus 2009.

Milieuzaken
Op 28 juli heeft er overleg 
plaatsgevonden te Maastricht, 
waar samen met de Provincie 
opmerkingen zijn gemaakt en 

aanvullingen opgesteld voor 
het activiteitenbesluit ten 
behoeve van het Ministerie 
van V.RO.M. 

Bestuur OLS-Federatie
Op �4 september 2009 vindt 
te Maastricht de huldiging 
op het Gouvernement plaats 
van de winnaar St.-Jan 

Grubbenvorst en de nummers 
twee en drie, St.-Ansfried uit 
Thorn en St.-Elisabeth uit 
Stokkem, alsmede organisator 
St.-Sebastianus Neer van het 
OLS-2009 te Maastricht op het 
Gouvernement.
Zaterdag 3� oktober 2009 zal 
in Helden bij Kon. schutterij 
St.-Lambertus het interfede-

raal overleg plaatsvinden tus-
sen de Federaties van Brabant, 
Gelderland en Limburg.
OLS-organisatie
De receptie van de winnaar 
van het OLS-2009, St.-Jan 
Grubbenvorst, zal plaatsvinden 
vrijdag �6 oktober.

 Jac van der Vorst
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Onder de schietboom...
Koning en burgerkeizer 
Sint-George
SIMPELVELD – Op 
Hemelvaartsdag was het 
koningsvogelschieten van 
St.-George Simpelveld. Na 
openingswoorden en –schoten 
door burgemeester Bogman 
en pastoor Pisters ving het 
schieten aan. Schutterskoning 
werd geweerdrager Ger 
Smoorenburg, die eerder 

koning was in 2000 en zijn 
zus koos als koningin. Bij 
het burgerkoningschieten 
schoot scheidend koning Hub 
Hodinius de vogel weer van 
de paal. Het was voor hem de 
derde keer in vier jaar en con-
form het reglement voor het 
vogelschieten werd hij hiermee 
burgerkeizer. De koningen 
werd op 30 mei een receptie 
aangeboden.

Koninklijke generaal 
Harie Claessen
STEIN – Generaal Harie 
Claessen is de nieuwe schut-
terskoning van Sint-Joseph 
Stein geworden. Harie, die ook 
al in �968, �973 en 2005 de 
koningstitel opeiste, is behalve 
de nieuwe koning van Stein 
ook nog vijftig jaar lid van zijn 
vereniging.

g  Generaal, jubilaris en nu ook 
koning Harie Claessen, bonds-
feest Klimmen 17 mei 2009.

Foto: Lieske Leunissen

Eerste burgerkoning 
Blerick
BLERICK – Op �� juli werd 
Roland van de Stay Blericks 
eerste burgerkoning. Hij moest 
uiteindelijk met zijn eigen 
vrouw kavelen. Onder de klan-
ken van het schutterslied werd 
de nieuwe koning met de bij 
zijn functie horende versierse-
len omhangen. Al met al een 
geslaagde en gezellige open dag 
bij schutterij St.-Thomas van 
Aquino, waarbij de aanmel-
ding van drie nieuwe leden de 
dag compleet maakte.

g  Eerste burgerkoning  
Van de Stay.

Secretaris benoemd  
tot erelid
GRATHEM – Richard Stoops 
(39) is vrijdag �9 juni 2009 
tijdens de halfjaarlijkse leden-
vergadering officieel benoemd 
tot erelid van schutterij St.-
Severinus Grathem. Als bijzon-
dere blijk van waardering en 
trouwe inzet als secretaris van 
�992 tot 2009 ontving hij uit 
handen van vice-voorzitter T. 
Gielen een oorkonde.

g  Richard Stoops werd in 
Grathem tot erelid benoemd.

g  Burgerkeizer Hub Hodinius en koning Ger Smoorenburg toosten op 
hun afgeschoten vogels.

Riet Fleuren  
koning Blerick
BLERICK – Zaterdag 30 mei 
2009 was weer het jaarlijkse 
koningsvogelschieten. Onder 

het motto ‘Ludimus non 
Laedimus’ (We spelen maar we 
kwetsen niet) trok de Blerickse 
schutterij St.-Thomas van 
Aquino richting Arcen. Daar 

moest de koning van 2008, 
Gerda Merkenstijn, afgehaald 
worden, begeleid door de 
joekskapel. Op het schietter-
rein te Blerick aangekomen 
werd een door de dames van 
de schutterij verzorgd etentje 
genuttigd. De circa 60 leden 
sterke vriendenclub was met 
circa 35 personen aanwezig. 
Kapelaan Peeters deed de 
inzegening en burgemeester 
Bruls loste het eerste schot. De 
strijd om het koningszilver was 
begonnen, waarbij de leden 
en vrienden op volgorde van 
loting schoten. Na ��� schoten 
werd de vogel bij de schut-
ters neergehaald door oud-
voorzitter Riet Fleuren. Bij de 
vrienden wist het nieuwste lid 
van de club, Ton Schraets, het 
koningschap te behalen.g  In Blerick werd Riet Fleuren weer koning.
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Herman Brauer koning 
bij St.-Barbara
REUVER – Om halfvier werd 
er vanaf de Paerssjtal getrok-
ken door Offenbeek naar 
het schutterslokaal aan de 
Polderweg met tussenstop 
bij Pokkes. Daar werd de 
oude koning ontdaan van 
het koningszilver en kon om 
�7.00u begonnen worden 
met schieten. De openings-
schoten werden gedaan door 
beschermheer G. Teunissen 
en wethouder J. Smolenaars. 
Daarna volgde de oude koning 
en de leden, die via loting hun 
plaats kregen om te schieten. 
Het was best spannend maar 
de vogel wilde maar niet val-
len. Bij het �9�e schot viel de 
vogel en mocht Herm Brauer 
zich schutterskoning 2009 
noemen.

g  Koning Herman Brauer, 
Reuver.

Vogelschieten op 
nieuwe locatie
NIEUWENHAGEN –  
Pinkstermaandag � juni jl. 
werd op onze nieuwe schiet-
locatie ‘de Cooperbaan’ aan 
de Schachtstraat in de kern 
Nieuwenhagen voor de eer-
ste keer geschoten voor het 
koningsschap op onze even-
eens nieuwe schietinstallatie. 
Met prachtig weer was het er 
gezellig druk. Na een span-
nende strijd werd bij het �25e 
schot Hubert Kuijpers koning. 
Na twintig jaar wist hij einde-
lijk deze eer weer op te eisen. 
Zijn vrouw Antoinette zal 
hem als koningin vergezel-
len. Vervolgens werd op de 
burgervogel geschoten. Die 
kwam met het �27e schot van 

Jan Hertzig uit Waubach naar 
beneden. Het was een gezellig 
en geslaagd vogelschieten.
Op 26 juli heeft de 
Nieuwenhaagse schutterij 
de nieuwe schietinstalla-
tie op de Cooperbaan aan 
de Schachtstraat met een 
Sponsorschieten ingewijd. 
Hiermee is tevens dank 
gezegd aan alle sponsors die 
dit mogelijk hebben gemaakt, 
in het bijzonder de Provincie 
Limburg, Rabobank, stich-
tingen ABEL en Laura fonds, 
NS medewerkersfonds en de 
gemeente Landgraaf evenals de 
kleine sponsors.

Jean Berger 
koning Niel-
bij-As
NIEL-BIJ-AS –  
Naar jaarlijkse 
traditie organi-
seerde schutterij 
Sint-Martinus 
Niel-bij-As op 
Pinkstermaandag 
� juni 2009 haar 
jaarlijks konings-
vogelschieten. 
Ook de niet-leden 
hadden de kans 
om zich in de 
nevenwedstrijd 
koning te schieten. 
Na een spannende 
namiddag schoot 

Jean Berger de koningsvogel 
naar beneden na �85 schoten. 
Jean is al 60 jaar lid van de 
schutterij, waarvan reeds jaren 

als bestuurslid. Jean heeft zijn 
dochter Brigitte gekozen als 
koningin. 
Voor de jeugd werd er dit jaar 
voor het eerst een wedstrijd 
gehouden met de windbuks. 
Roy Berger schoot de konings-
vogel af. Bij de niet-leden werd 
Daniël Mertens koning. Na het 
schieten werden de koningen 
op passende wijze gehul-
digd en de koningsoep werd 
bedeeld. Daarna werd aange-
schoven voor het spek en eie-
ren. Jong en oud beleefde weer 
een mooie schuttersnamiddag. 
Volgens de traditie werd bij de 
koning de volgende zaterdag 
een ‘den’ geplaatst. De leden 
van de schutterij hebben daar-
na in het lokaal gefeest tot in 
de vroege uurtjes.

 Peter Berger

g  Koningspaar Kuijpers, 
Nieuwenhagen.

 

Voor de derde 
keer koning!
PUTH – Lars 
Koumans is er voor 
de derde keer in 
vier jaar in geslaagd 
koning te worden 
van schutterij St.-
Sebastianus Puth. Na 
een spannende strijd 
tijdens het druk 
bezochte koningsvo-
gelschieten in Puth 
schoot Lars Koumans 
voor de derde keer 
de vogel af. Hij is 
daarmee opnieuw 

koning. Jammer voor 
hem, en de schut-
terij, is zijn reeks niet 
ononderbroken maar 
zit er een jaar tussen, 
waardoor Lars geen 
keizer is. Wel is de 
schutterij verheugd 
dat Lars dit jaar niet 
alleen hoeft uit te 
treden. Ellen Schaap 
zal hem als koningin 
vergezellen.

f  Lars Koumans 
opnieuw koning  
in Puth.

g  V.l.n.r.: Daniël Mertens, koningspaar Brigitte en Jean Berger,  
Roy en Kevin Berger.
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Koningsvogelschieten 
Bocholt
BOCHOLT – Zon, lekker 
warm, een heerlijk weertje 
voor het jaarlijks koningsvo-
gelschieten op ons terrein aan 
de Damburg. Met �9 schut-
ters werd gestart, met elk 
wel zijn of haar supporters. 
Onder tromgeroffel moest de 
koning het zilver afleggen. Een 
moment met kippenvel! Maar 
de groepsgeest helpt de koning 
daar snel overheen; dit hoort 
er nu eenmaal bij. Na toespra-
ken van voorzitter en genodig-
den wordt de buks opgelegd 
en volgen de eerste ereschoten. 
De nummers zijn getrokken 
en de volgorde van schieten 
is bekend. In het begin is het 
kalm onder de schietboom, 
maar hoe meer gaten er 
rond het haantje komen, hoe 
rumoeriger het wordt. Nu kan 
je de echte liefhebbers eruit 
halen want uiteraard zijn er 
ook schutters die wel mee 
schieten om de anderen op een 
dwaalspoor te zetten of die de 
zware taak als koning niet op 
hun schouders willen nemen, 
wat heel normaal is. Want als 
koning wordt van je verwacht: 
dat je er steeds piekfijn en 
verzorgd uitziet samen met je 
koningin en dat je steeds aan-
wezig bent. Je bent als koning 
tenslotte het uithangbord 
van onze schutterij. Alleszins 
wordt er lustig verder geknald 
op de ring rondom de vogel. 
Sommigen zijn bang dat ze 
per ongeluk binnen de ring 
schieten. Dit mag niet, doe je 

dat toch, dan eindigt onverbid-
delijk je deelname. 
Voor we het goed beseffen, 
doet Sylvia Bosmans het weer! 
Zij knalt de haan voor het 
tweede jaar op rij naar bene-
den. De nieuwe koning wordt 
omhangen met het koningzil-
ver en hij nodigt al de aanwe-
zigen uit op de koningston in 
schutterslokaal “de Lions”.
Na de vele gelukwensen kun-
nen Jos en Nicole verder gaan 
met de uitleg voor de wedstrijd 
voor de beste dorpsschutter. 
Er waren vele dorpelingen die 
eens een schot met de buks, 
waar de schutterij ooit het 
OLS en LDS mee won, wilden 
lossen. Natuurlijk hebben we 
de hongerige magen moeten 
stillen met een welgeslaagde 
lekkere barbecue en dit ter-
wijl Kris Kerkhofs fier met de 
koningsvogel over het terrein 
paradeert en al de aanwezigen 
aanspoort om deel te nemen 
aan ons tombola-schieten. 

Kortom de 
complimenten 
voor dit evene-
ment, dat dank-
zij al de leden 
en de drijvende 
kracht van 
het dagelijks 
bestuur weer 
een welgeslaagd 
feest was.

 Guido Eerlings
Foto’s: Fred Vliegen

g  Sylvia Bosmans opnieuw koning.

g  Konings- en keizerspaar.
  

g  Tim Meens schoot de Voerense vogel.

Tim Meens 
schutterskoning
SINT-MARTENSVOEREN –  
Bij schutterij Sint-Martinus 
heeft Tim Meens 
(25 jaar) met 
het 605e schot 
tijdens de traditi-
onele vogelschot 
aan het Heem 
de Komberg de 
houten vogel van 
de schietstang 
geschoten. 35 
Schutters uit 
groot Voeren 
schoten om de 
beurt met de flo-
bert (6 mm.) op 

de vogel. Tim Meens mag dus 
een jaar lang het koningszil-
ver dragen en een familie- en 
schutterstraditie voortzetten.

schutterij St.-Hubertusgilde 
uit Gulpen heeft dit jaar op 
Pinkstermaandag geen koning 
maar voor de eerste keer een 
heuse koningin opgeleverd. Na 
een felle en spannende strijd 
met wat technische manke-
mentjes schoot uiteindelijk 
Celine Zinken, dochter van de 
commandant en enige vrouwe-
lijke deelnemer, de vogel met 
het �48e schot aan stukken. 
Zij werd omhangen met het 
koningszilver. Bij de burgers 
liet de 24-jarige René Muyrers, 
zoon van de voorzitter, de 
vogel vallen. Veel toeschouwers 
genoten onder fraai weer van 
deze middag, die werd gestart 

met een 
gebed door 
deken Clerx 
en een ope-
ningswoord 
van wethou-
der Ruud 
Verhoeven.

f  Celine Zink 
is de eerste 
Gulpense 
schutters-
koningin.

Celine Zinken 
eerste koningin
GULPEN – Het jaarlijkse 
koningsvogelschieten van 



Limburgs Schutterstijdschrift 83 September 200942

Jubilarissen
25 jaar
- G.G.M. Billekens-Faassen St.-Anthonius Tegelen
- L. Feyen HH. Nicolaas & Antonius Budel
- A.C.M.L. Graus-Peerboom St.-Rochus Stevensweert
- J.W. Kantelberg St.-Stephanus Dieteren
- W. Kurstjens  St.-Urbanus Montfort
- E.A.H. Notten HH. Marcellinus & Petrus Geleen
- P.J.J.G. Ogier St.-Petrus Kelpen-Oler
- P.Th.M. Ogier St.-Petrus Kelpen-Oler 
- J.H. Philippen HH. Marcellinus & Petrus Geleen
- P.W. Stenzel HH. Marcellinus & Petrus Geleen
- Th. Suskens St.-Urbanus Montfort
- J.J.G. Welters St.-Stephanus Dieteren
 
40 jaar
- H. Coenen St.-Urbanus Montfort
- J. Gootzen St.-Urbanus Montfort
- W.A.M.C. Graus St.-Rochus Stevensweert
- H.J.M. Hannen St.-Rochus Stevensweert
- E. Nissen St.-Urbanus Montfort

- M.J. Nulens HH. Nicolaas & St.Antonius Budel
- H. Smeets St.-Urbanus Montfort
- J.H. Smeets St.-Lambertus Broeksittard
- J.H.F.M. Stassen St.-Rochus Stevensweert

50 jaar
- L.J.M. Cuijpers St.-Antonius Altweertheide
- J.A.M. Kockelkoren St.-Sebastianus Mechelen
- H.J.M. Lenoir St.-Sebastianus Mechelen
- G.J.H. Raven HH. Marcellinus & Petrus Geleen

60 jaar
Voor het eerst werden diamanten schuttersleden, waarvoor bij 
de OLS-Federatie een zilveren D-schild was aangevraagd, onder-
scheiden als erelid van de OLS-Federatie. De eerste uitreikingen 
vonden plaats in Broeksittard en Geleen.
- F.J. Hermans St.-Lambertus Broeksittard
- M. Janssen HH. Marcellinus & Petrus Geleen
- W.G.L. Janssen HH. Marcellinus & Petrus Geleen
- G.J.L. Winthagen St.-Lambertus Broeksittard

Persoonlijk kampioenschap OLS
STOKKEM – Op zaterdag 25 en zondag 26 april 2009 
werd er gestreden om het persoonlijk kampioenschap 
van de OLS-federatie. Deze wedstrijd werd 
georganiseerd door schutterij St.-Elisabeth uit Stokkem. 
Het werd een titanenstrijd, aangezien de beslissing pas 
viel na 1.131 schoten. 

Klassement jeugd
�.  Katheel Vandeursen – St.-

Amandus Opglabbeek (46 
schoten)

2.  Laura Vranken – HH. 
Monulphus & Gondulphus I 
Maasmechelen (45 schoten)

3.  Bram Hulsbosch – HH. 
Mondulphus & Gondulphus 
II Maasmechelen (35 scho-
ten)

Bij de senioren werd een zware 
strijd geleverd. Zes schutters 
losten méér dan 500 schoten 
en de nummers één en twee 
losten maar liefst �.�3� en 
�.�30 rake schoten. De nieuwe 
federatiekampioen werd Jaak 
Veuskens van HH. Harlindis & 
Relindis Ellikom, die al eerder 

in �988 federatiekampioen 
was.

Klassement senioren
�.  Jaak Veuskens – HH. 

Harlindis & Relindis 
Ellikom (�.�3� schoten)

2.  Thijs Deneer – St.-Joris 
Wessem (�.�30 schoten)

3.  Leon Briels – St.-Antonius 
Stramproy (978 schoten)

4.  Peter Rosenberg – HH. 
Antonius & Petrus Baarlo 
(868 schoten)

5.  Rob Schouteden 
– HH. Harlindis & Relindis 
Ellikom  (77� schoten)

6.  Angelien van Leuken – St.-
Laurentius Bocholt  (623 
schoten)

7.  Thei Willems – St.-Hubertus 

g  De winnaars van het persoonlijk kampioenschap, senioren, v.l.n.r.: 
federatiebestuurslid John van Beek, Thijs Deneer (2e), winnaar Jaak 
Veuskens, Leon Briels (3e), federatiebestuurslid Peter Berben en Rob 
Schouteden (5e). Nummer 4, Peter Rosenberg, ontbreekt bij het vijftal.

  

Nattenhoven (3�2 schoten)
8.  Wiel Beeren – Kon. St.-

Lambertus Helden (260 
schoten)

9.  Lou Geurts – St.-Martinus 
Asenray (23� schoten)

�0.  Ted Scheeren – St.-Joris 
Wessem (204 schoten)

De prijsuitreiking van het per-
soonlijk kampioenschap van 
de OLS-federatie zal plaats-
vinden op zaterdag 3 oktober 
2009 tijdens de najaarsverga-
dering van de OLS-federatie in 
Baexem.
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Wij gedenken
Luc Luyten,
lid en zeer actief in de 
drumband van Koninklijke 
Schuttersgilde Sint-Sebastiaan 
Grote-Brogel. Geheel onver-
wacht overleden op 37-jarige 
leeftijd op 8 januari 2009 thuis 
te Lanaken.

g  Luc Luyten, Grote Brogel.

In memoriam: Luc Luyten
Op 8 januari, laat in de avond, 
bereikte ons het bericht dat 
onze schuttersvriend Luc 
Luyten op 37-jarige leeftijd 
plots was overleden. Een hart-
aderbreuk werd hem fataal. 
Luc was sedert �983 lid van 
ons gilde. Op woensdag �4 
januari hebben wij, schutters 
van Sint-Sebastiaan, hem met 
de nodige schutterseer bege-
leid naar zijn laatste rustplaats 
op het kerkhof van Lanaken. 
Omringd door zijn vrouw 
Carmen, zoontjes Matias 
en Maik en zijn dochtertje 
Magali.
Het leven kan enorm hard 
zijn. Nog geen jaar geleden 
werd Luc gehuldigd vanwege 
zijn 25 jaar lidmaatschap. We 
zien hem op die feestavond 
nog heel fier voor de foto 
poseren, te samen met z’n 
twee zonen Matias en Maik, 
die steevast voor de opvolging 
gingen zorgen.  

Luc was letterlijk een reus 
van een kerel, maar zeker ook 
een reuze kerel. Zo mochten 
wij schutters hem jarenlang 
ervaren. Dat Luc met hart 
en ziel bij de schutterij was, 
heeft hij bewezen. Ondanks 
zijn verhuis naar Meeuwen 
en later naar Lanaken was hij 
altijd zeer trouw aanwezig op 
de wekelijkse repetities van de 
drumband. Luc was door al 
zijn jaren ervaring één van de 
pionnen waar de drumband 
steevast op kon rekenen. Ook 
op de bondsfeesten en uitstap-
pen was Luc een vaste waarde.
In 2005 werd Luc ook koning 
van onze gilde, en heeft hij een 
jaar lang, fier en met eer het 
koningszilver gedragen. Steeds 
uitgedost als een ware koning, 
met Carmen, zijn echtgenote 
even fier en waardig aan zijn 
zijde. Sinds dan begonnen de 
twee zonen Matias en Maik 
ook de schuttersmicrobe te 
voelen en fungeerden zij als 
bordjesdragers. Vanaf einde 
vorig jaar waren ze ook trom-
mellessen aan het volgen en 
wilden in pa zijn voetspoe-
ren treden. In onze dromen 
zagen wij Luc reeds opstap-
pen, geflankeerd door de twee 
jongens, ook als fiere trom-
melaars. Helaas heeft dit niet 
mogen zijn.
Wij, schutters van Sint-
Sebastiaan Grote-Brogel, dan-
ken Luc van harte voor wat hij 
voor onze vereniging gedaan 
en betekend heeft en zullen 
hem met respect en in dank-
baarheid blijven gedenken. 
Luc, rust in vrede. We zullen je 
missen.

  Schrooten Eddy 
Ondervoorzitter St.-Sebastiaan 
Grote-Brogel

Jac Joosten, 
lid van St.-Paulus Roggel. 
Overleden op �3 april 2009.

g  Jac Joosten (1936-2009), 
Roggel.

In memoriam: Jac Joosten
Wederom heeft schutterij 
St.-Paulus Roggel afscheid 
moeten nemen van een 
gewaardeerd lid. Jac Joosten 
werd geboren te Grathem op 
�9 november �936, groeide 
echter op in Roggel. Nadat hij 
was gestopt met werken was 
hij ruim vijftien jaar actief 
lid van de schutterij en zette 
zich in als schutter en lid van 
de klusploeg. In 2008 werd 
Jac opnieuw ziek en overleed 
uiteindelijk thuis, omringd 
door familie, op �3 april 2009. 
Op 20 april werd Jac te ruste 
gelegd te Roggel in het bijzijn 
van zijn schuttersvrienden. 

  M. Timmermans 
Correspondent EMM

Mai Hillebrand, 
lid van Sint-Michaël 
Chevremont. Mathias (Mai) 
Hillebrand werd in �957 lid 
van de schutterij, waar hij 
diverse functies bekleedde, 
zoals veertien jaar pen-
ningmeester (�970-�983) en 
bestuurslid. Bij grote evene-
menten trad hij op als coör-
dinator. Vanaf �984 maakt hij 
deel uit van de Kerkraadse 
schuttersfederatie. Hij wist 
diverse schietprijzen te win-
nen. Hillebrand was in �985 en 
�986 schutterskoning. Hij is in 
�997 bij gelegenheid van zijn 

robijnen lidmaatschap konink-
lijk onderscheiden als Lid in de 
orde van Oranje Nassau. Hij 
bekleedde de rang van eerste 
luitenant. Overleden op 8�-
jarige leeftijd op 7 mei 2009.

g  Mai Hillebrand, Chevremont.

Fien Helmes-Molenaar, 
lid van St.-Gregorius 
Illikhoven. Overleden op 62-
jarige leeftijd op 6 mei 2009.

In memoriam:  
Fien Helmes-Molenaar
Zij was als steunend lid zeer 
actief in het schutterswezen en 
in het bijzonder bij schutterij 
St.-Gregorius Visserweert-
Illikhoven, waar haar over-
leden man Piet Helmes in 
�985 de koningseer voor zich 
opeiste. Wij als schuttersvrien-
den hopen dat zij in vrede mag 
rusten.

  Kapitein-coördinator 
Th. Koolen

Giel Schreurs, 
lid van Drumband en schut-
terij Sint-Odilia Ospeldijk. 
Overleden op 75-jarige leeftijd 
op �6 mei 2009.

Pie Roemen, 
erelid van Schutterij/Lyrakorps 
St.-Mathias & Cornelius 
Posterholt. Hij was vele jaren 
een actief lid en bestuurslid 
van de vereniging. Overleden 
op 90 jarige leeftijd op 26 mei 
2009.



Jan Kessels, 
lid van verdienste van St.-
Catharina Stramproy, secreta-
ris OLS-Federatie, thesaurier 
Broederschap Rode Leeuw e.a. 
Overleden op 74-jarige leeftijd 
op 7 juli 2009. Begrafenis met 
schutterseer op �3 juli.

g  Jan Kessels (1935-2009), 
Stramproy.

Foto: Fred Vliegen

In memoriam: Jan Kessels
‘Een zeer gedreven man, punc-
tueel en principieel’, dat waren 
de woorden van de OLS-pre-
sident Jos Michels bij de kave-
ling om ‘d’n Um’ op zaterdag 
�� juli op het OLS-terrein  te 
Neer naar aanleiding van het 
plotselinge overlijden van Jan 
Kessels, secretaris van de OLS-
federatie. Jan, die op de dag 
van het OLS (5 juli) nog de 

stem was van het feest betref-
fende de schietwedstrijden, 
overleed op 74-jarige leeftijd 
in het Academisch Ziekenhuis 
te Maastricht, nadat hij op 
maandag 6 juli – tijdens de 
voorbereidingen voor het uit-
kavelen van het OLS – door 
een ongelukkige val in zijn 
werkkamer naar het zieken-
huis werd gebracht, waar hij 
op dinsdagmiddag toch nog 
vrij plotseling is overleden.
Wie kan het begrijpen? Hoe 
is het mogelijk? Hoe kon dit 
gebeuren? Waarom?!? Vele 
vragen waar wij nooit een 
antwoord op zullen krijgen. 
Veertig jaar is Jan secretaris 
geweest van de OLS-federatie, 
waarbij de schutter bij hem 
centraal stond; voor ieder 
had Jan een luisterend oor en 
waar het kon en mogelijk was 
probeerde hij eenieder te hel-
pen. Hij verlangde het uiterste 
van zichzelf, maar ook van de 
schutter: ‘Ordnung muss sein’. 
Het motto van Jan was dan 
ook: ‘niet zeuren, maar vooruit 
en werken’.
Op �8-jarige leeftijd werd 
Jan in �953 lid van ‘zien sjöt-
terie Sint Katrien oet Roy’. 
Binnen deze vereniging was 
Jan bestuurslid van �958 tot 
�995 en hij vervulde er vanaf 
�96� tot �995 de functie van 
secretaris. Tevens was hij al 
die jaren lid van het zestal-
commissie. Twee maal wist 
St.-Catharina het OLS naar 
Stramproy te halen, waarbij 
Jan in �985 deel uitmaakte van 
het winnende zestal.
Wat was hij trots toen H.M. 
Koningin Beatrix en prins 

Filip van België in 2006 
het OLS-feest bezochten in 
zijn Stramproy. Hij zou het 
graag direct van de daken 
geschreeuwd hebben, maar 
Jan moest aanvankelijk toen 
dit nieuws bekend werd, 
voorlopig nog zwijgen en dat 
kon hij als geen ander. Tevens 
verzorgde Jan al die jaren met 
zijn vaste maat Sjaak Kuppens 
het opzetten van de bölkes en 
het maken van de kogels. Hij 
werd dan ook door de alge-
mene ledenvergadering van 
de schutterij uitgeroepen tot 
Lid van verdienste. Voor zijn 
jarenlange lidmaatschap van 
de OLS-federatie mocht Jan de 
zilveren (25 jaar), gouden (40 
jaar) en gouden medaille met 
kroontje (50 jaar) ontvangen. 
In �979 werd Jan opgenomen 
als schutbroeder in de Edele 
Eed-Broederschap van de 
Souvereine Orde van de Rode 
Leeuw van Limburg en de 
Heilige Sebastianus; in deze 
Orde werd hij in �984 bevor-
derd tot officier. Vanaf �979 
tot heden heeft hij de functie 
vervuld van penningmeester 
en thesaurier van de Orde.
Bovendien heeft Jan veertig 
jaar als bestuurslid deel uit-
gemaakt van de Kantonale 
Schuttersbond EMM, waar-
van 33 jaar als secretaris, een 
functie die Jan met hart en ziel 
vervulde.
Voor zijn inzet voor het schut-
terswezen heeft Jan tal van 
onderscheidingen mogen ont-
vangen: een koninklijke onder-
scheiding in �993, ereburger 
van de gemeente Weert in 
2000, EGS-medaille in goud, 

in 2006 bevorderd tot Ridder 
in de Orde van Oranje Nassau 
enz.
Op maandag �3 Juli  is Jan in 
het bijzijn van zeer vele schut-
tersvrienden en met de schut-
terseer van zijn ‘sjötterie’ na 
een plechtige eucharistievie-
ring op het kerkhof begraven, 
dat hij als vrijwilliger onder-
hield.
Door het overlijden van Jan 
verliest de gehele schutterswe-
reld een zeer gewaardeerd en 
gedreven lid die alles voor zijn 
hobby overhad. Moge hij rus-
ten in vrede, vaarwel Jan.

 M. Timmermans

[ter herdenking van Jan Kessels 
ontving de redactie tevens een 
bijdrage van schutterij Sint-
Catharina Stramproy en het in 
de kerk uitgesproken In memo-
riam door federatiepresident Jos 
Michels. Beide zijn te lezen op de 
website www.schutterstijdschrift.
com; Thieu Timmermans geeft 
hierboven een samenvattende 
tekst]

g  De begrafenis met schutterseer van Jan Kessels.  Foto’s: Fred Vliegen
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Albert Meens, 
erevoorzitter van Kon. 
Schutterij Sint-Martinus Sint-
Martens-Voeren, ridder in 
de Orde van de Rode Leeuw. 
Overleden op 93-jarige leeftijd 
op 27 mei 2009.

g  Albert Meens (1915-2009), 
Sint-Martens-Voeren.

In memoriam: Albert Meens
Albert was een bijzondere 
man vol genegenheid, liefde 
en attentie voor iedereen. Voor 
zijn gezin, kinderen, klein- en 
achterkleinkinderen, familie en 
vrienden stond hij altijd klaar 
tot hij zelf in de herfst van zijn 
leven zorgbehoevend werd. 
Muziek en verenigingsleven 
liepen als een rode draad door 
zijn leven. Hij speelde viool, 
klarinet en saxofoon. Albert 
werkte thius of op kantoor en 
was steeds gastvrij. 75 Jaar lang 
was hij als schutter, later als 
voorzitter actief in de schut-
terij. Hij gaf muziekles, speelde 
toneel, organiseerde anima-
tieprogramma’s voor gehan-
dicapten en zette zich in voor 
Parochiale Werken Voeren. 
Toen zijn ogen zwakker wer-
den, kon hij de wedstrijden 
van SK niet meer volgen. De 
laatste dagen voelde vader zelf 
dat hij naar moeder zou ver-
trekken maar hij genoot nog 
van een bezoek van klein- en 
achterkleinkinderen, familie of 
vrienden. Dan ging hij rustig 
van ons heen.
Albert Meens, wij zijn vooral 
dankbaar dat je zo lang bij ons 
mocht zijn. We zullen je mid-
den en altijd diep in ons hart 
dragen.

Wiel Leunissen, 
lid van Kon. schutterij 
Sint-Lambertus Oirsbeek. 
Overleden op 5�-jarige leeftijd 
op 3� mei 2009. Uitvaart met 
schutterseer op 6 juni.

g  Wiel Leunissen, Oirsbeek.

In memoriam: Wiel Leunissen
Op Pinksterzondag 3� mei 
2009 werd onze schutterij 
opgeschrikt door het bericht 
van het plotseling overlijden 
van ons (bestuurs)lid Wiel 
Leunissen. Wiel werd geboren 
op 20 december �957. Toen 
zijn zoon Tom in �994 bij de 
schutterij kwam, stelde Wiel 
zijn creatieve talenten in dienst 
van de schutterij. Zo was hij 
de ontwerper van de reclame 
folders voor de bloemenactie, 
raamaffiches voor de schut-
tersfeesten etc. In 2004 werd 
Wiel zelf ook actief drum-
bandlid. Hij was een van de 
gangmakers van de jaarlijkse 
bloemenactie. In 2007 was hij 
de man achter de papierwinkel 
van de succesvolle concert-
avond van de drumband. 
Wiel was binnen de schutterij 
iemand waar men blindelings 
op kon bouwen en vertrouwen
Hij was steeds paraat als er 
werk aan de winkel was en 
voor een geintje was hij ook 
altijd te vinden. Zo beschil-
derde hij de laatste jaren 
de houten vogels van het 
konings- en burgerschieten. 
Wiel was een echte duizend-
poot. Wiel was ook een ver-
dienstelijk schutter in een van 
de zestallen van de schutterij. 

Op �9 april 2009 werd hij 
gekozen als bestuurslid. Hij zat 
reeds vol ideeën voor de orga-
nisatie van het bondsschut-
tersfeest in 20�0. Zijn laatste 
werk was het maken van de 
groepsfoto’s van de schutterij 
op Hemelvaartsdag 2� mei 
2009. Op 6 juni 2009 heeft de 
onder grote belangstelling cre-
matieplechtigheid met schut-
terseer plaatsgevonden in het 
Crematorium te Geleen.

Herman Heffels, 
lid van St.-Gregorius 
Visserweert-Illikhoven. 
Overleden op 72-jarige leeftijd 
op � juni 2009.

In memoriam: 
Herman Heffels
‘In �936 werd Herman op 
Eerste Kerstdag geboren in 
Buchten, maar hij heeft het 
langst gewoond in “Illikhoave”, 
een klein dorpje aan de Maas. 
Een dorp met een rijk ver-
enigingsleven, waar Herman, 
nadrukkelijk, deel van uit-
maakte. Herman was een echte 
verenigingsman. Ruim 40 jaar 
was hij lid van schutterij St.-
Gregorius, die veel voor hem 
betekende. Slechts een paar 
weken geleden liet hij zich 
nog ontvallen dat hij het zo 
betreurde dat het ledental van 
de schutterij bleef afnemen.’ 
[tekst gedachtenisprentje]
Overleden: dhr. Herman 
Heffels, drager van de ereme-
daille in goud van de OLS-
Federatie. Lid van schutterij 
St.-Gregorius uit Visserweert-
Illikhoven sedert � december 
�963. Herman was jarenlang 
penningmeester, vaste zestal-
schutter en bereikte de rang 
van officier. Hij was koning 
in �967 en begiftigd met het 
certificaat van waardering. Wij 
wensen de familie veel sterkte 
toe om dit verlies te overwin-
nen.

  Beschermvrouwe José 
Claessens-Helgers, bestuur en 
leden der schutterij St.-Grego-
rius Visserweert-Illikhoven

Jan Feller, 
lid van Sint-Leonardus 
Panningen-Egchel. Jan Feller 
overleden op �2 juni 2009 op 
74-jarige leeftijd.

g  Jan Feller, Panningen-Egchel 
(1935-2009).

In memoriam: Jan Feller
Jan Feller, echtgenoot van 
Door Steegs. Geboren 9 mei 
�935 te Grashoek. Gestorven 
�2 juni 2009 te Venlo.
Jan werd als zesde geboren 
in een gezin van �0 kinderen. 
Van jongs af aan was het mee-
helpen op de boerderij, eerst 
thuis en later als boerenknecht 
elders. Na zijn diensttijd heeft 
hij bijna 40 jaar gewerkt in de 
keramische industrie. Deze 
jaren hebben hun tol wel 
geëist. Reuma en silicoselon-
gen dwongen hem om steeds 
meer gezondheid in te leveren. 
Desondanks hoorde je hem 
zelden klagen. Hij heeft na zijn 
werkzame jaren veel plezier 
beleefd met zijn gezin en hob-
by’s. Hij toonde altijd belang-
stelling voor het wel en wee 
van zijn kinderen en kleinkin-
deren. De moestuin, de dage-
lijkse verzorging van de pony’s, 
busreizen, kijken naar sport, 
met name voetbalwedstrijden 
en bovenal de schutterij waren 
zijn liefhebberijen. Hij keek al 
uit naar zijn 50-jarig jubileum 
als lid van schutterij Sint-
Leonardus in 20�0. Dichterbij 
was zijn 50-jarig huwelijk vol-
gende maand, maar het heeft 
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niet zo mogen zijn. Je geest 
was sterk tot op het laatst, 
maar je lichaam was op. Rust 
nu maar uit.

Mr. Octave Regout, 
beschermheer van St.-Salvius 
Limbricht. Overleden op 74-
jarige leeftijd op �3 juni 2009.

g  Mr. Octave Regout (1935-
2009), Gorssel/Limbricht.

Foto: website schutterij Limbricht

In memoriam: Octave Regout
Op Sacramentsdag, �8 juni 
2006, werd Octave Regout 
geïnstalleerd als bescherm-
heer van schutterij St.-Salvius 
uit Limbricht. De schutterij, 
die vanouds een hechte band 
heeft met de kasteelheren, 
vond in hem een bescherm-
heer die in de familietraditie 
van de baronnen Michiels 
van Kessenich stond. Hij 
volgde jonkvrouwe Van der 
Laan-Smits van Oyen op, 
die de functie een kwart 
eeuw bekleed had, terwijl 
het Regout maar drie jaar 
gegund was aan deze ere-
functie inhoud te geven. 
De in het Gelderse Gorssel 
woonachtige oud-bankier 
had zijn sporen overigens ook 
in het maatschappelijk werk 
vanuit de Samenwerkende 
Nederlandse Fondsen voor 
Centraal Europa voor de 
Baltische Staten verdiend. Op 
grond hiervan werd hij van-
wege de republieken Estland 
en Litouwen onderscheiden. 
Bovendien was hij benoemd 

tot Ridder in de Orde van 
Oranje Nassau. Op �9 juni 
vond de herdenkingsdienst 
plaats in de Protestantse kerk 
te Gorssel, waarbij een afvaar-
diging van de Limbrichtse 
schutterij in uniform present 
was, waarna crematie in beslo-
ten kring. Tijdens de schut-
tersmis bij gelegenheid van 
Sacramentsdag, drie jaar na 
zijn installatie als bescherm-
heer herdacht de schutterij 
Octave Regout op het kerkhof 
met The Last Post.

  Luc Wolters

Elizabeth Clara 
Hogenhuis-Koeneman, 
Jurylid van het OLS sinds 
�985. Geboren te Sappemeer 
op � juni �935, overleden te 
Tongeren op 74-jarige leeftijd 
op 2� juni 2009. 

g  Lies Hogenhuis in actie als 
jurylid.

Foto: Fred Vliegen

In memoriam:  
Lies Hogenhuis-Koeneman
Met diep respect geden-
ken jury en schutters Lies 
Hogenhuis-Koeneman. Zij 
hield van het leven, van haar 
gezin, van de kleinkinderen. 
Maar ook van de mens die 
zorg behoeft, van de paro-
chie, van de diaconie. Ze was 
de terechte draagster van de 
pauselijke onderscheiding Pro 
Ecclesia et Pontifice.

Speciale aandacht ging uit 
naar haar passie, de schutte-
rijwereld. Ze was graag onder 
schutters die haar kenden als 
jurylid van de OLS-federatie, 
van Bond Eendracht, het ZLF 
en het LDS. Vanaf midden 
jaren tachtig ging Lies graag 
naar de schuttersfeesten om 
te jureren. Op en top voor-
bereid. Er ging een geweldige 
presentie van haar uit, zonder 
opsmuk of gekunsteldheid. 
Maar wel ongedwongen, 
belangstellend, bemoedigend, 
liefdevol, steeds vol interesse 
in en zorg voor de mens achter 
de schutter, bieleman of mar-
ketentster. Ze straalde bij de 
ontmoeting met de konings- 
en keizersparen. Er volgde 
vaak een knipoog, een knikje, 
een woordje ter geruststelling 
en achteraf soms een diploma-
tieke wenk tot verbetering. Na 
afloop altijd haar dankbare en 
tevreden woorden: ‘Wat heb-
ben we toch weer een mooie 
dag gehad’, ondanks vermoeid-
heid en zere voeten.
In haar waardevolle bijdrage 
aan de opleiding van aspi-
rant juryleden wijdde ze haar 
opvolgers in en drukte ze 
op het hart om op basis van 
gelijkheid, correct en met 
respect te jureren. Die lesuren 
stonden in het teken van haar 
liefde en genegenheid voor de 
mens in de schutterij. Dan was 
ze weer lerares, trots op haar 
cursisten. Dan wist ze bijna 
van geen ophouden. Als ze de 
kans kreeg om in de media 
haar zegje te doen over de 
jurering, dan werd dat meestal 
één grote reclamespot voor 
het schutterswezen. ‘Ze zien 
er toch allemaal zo mooi uit!’ 
De geboren Groningse die het 
Limburgse erfgoed zo vol vuur 
uitdroeg! Daarom heette ze 
wel: ‘Moeder van de Jury’.
Alleen met intimi sprak ze 
over haar ziekte, strijd en 
zorgen. Maar vernam ze 
van andermans ziekte, dan 
volstonden mailbox of tele-
foonlijn amper voor haar 
bemoedigingen en troost. Ze 

bleef positief en zocht kracht 
vanuit haar geloof. We danken 
deze erudiete vrouw en sterke 
persoonlijkheid voor haar 
voorbeeld en haar trouw aan 
de oude schuttersidealen: voor 
Outer, Heerd en Troon.

Bewerkte versie van de woor-
den, die juryvoorzitter Jacob 
Gorissen sprak ter nagedachte-
nis.

Louis (Lowie) Scheres, 
lid van Bussen Schutten 
Broederschap van St.-Martinus 
Neer. Zijn groot interesse, 
grote betrokkenheid en inzet 
voor de schutterij zal men 
zeker missen. Overleden op 
69-jarige leeftijd.

Piet Vervuren, 
lid van Sint-Joseph Waubach., 
overleden op 69-jarige leeftijd 
op 30 juni 2009. 

g  Piet Vervuren, Waubach.

In memoriam: Piet Vervuren
Schutterij St.-Joseph Waubach 
vernam op 30 juni dat haar 
geliefde wapenmeester en �e 
luitenant Piet Vervuren in de 
leeftijd van 69 jaar plotseling 
was overleden. Piet was 28 
jaar lid en schutterskoning in 
�982. Verleden jaar ontving hij 
nog de zilveren OLS-medaille. 
Piet was een fervent lid van 
de schietploeg en een van 
zijn goede eigenschappen bij 
het schieten was dat hij wei-
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nig missers noteerde. Op het 
schietconcours te Voerendaal 
op 27 juni jl. noteerde hij in 
7 rondes geen enkele misser. 
Zijn kenmerken: een rus-
tige uitstraling, een vakman 
pur sang op het gebied van 
model(stoom)treinen, maar 
ook het beheer van de wapens 
en kogels waren bij hem in 
goede handen. Een vrolijke 
noot zijnerzijds was er altijd, 
wat hebben we met hem veel 
plezier beleefd. Het was dan 
ook onbegrijpelijk en de ver-
slagenheid was groot dat onze 
schutterij enkele dagen voor 
het OLS geconfronteerd werd 
met het overlijden van onze 
wapenmeester Piet Vervuren 
hetgeen als een groot verlies 
voor de vereniging werd erva-
ren. Piet is, na een plechtige 
eucharistieviering, op 6 juli 
met gepaste schutterseer van 
vertegenwoordigers van veel 
schutterijen naar zijn laatste 
rustplaats gebracht. Hij ruste 
in vrede. Wij wensen zijn echt-
genote, kinderen en kleinkin-
deren veel sterkte!

Walter Möse, 
lid van schutterij Sint-
Hubertusgilde Gulpen, koning 
�978 en officier b.d. Overleden 
op 89-jarige leeftijd op 30 juni 
2009.

g  Walter Möse (1919-2009), 
Gulpen.

 
Frans Habets, 
lid van het Nachtwacht Gilde 
Berg & Terblijt. Overleden op 
80-jarige leeftijd op 9 juli 2009.

g  Frans Habets, Berg & Terblijt.

In memoriam: Frans Habets
Op 9 juli 2009 bereikte ons 
het droevige bericht van het 
overlijden van medeoprichter 
& erevoorzitter Frans Habets. 
Frans was gedurende zijn lid-
maatschap 40 jaar voorzitter. 
Hij heeft diverse onderschei-
dingen ontvangen zoals lid in 
de orde van Oranje-Nassau en 
werd opgenomen in de orde 
van de Rode Leeuw. Frans 
was 46 jaar actief lid van onze 
schutterij het Nachtwacht 
Gilde. Hij is 80 jaar gewor-
den en met het verlies van 
Frans is onze Nachtwacht niet 
meer compleet Wij allen heb-
ben Frans maandag �3 juli 
herdacht in de avondwake 
in de parochiekerk van HH. 
Monulphus & Gondulphus 
te Berg & Terblijt. De crema-
tieplechtigheid heeft op dins-
dag �4 juli in besloten kring 
plaatsgevonden. Wij wensen de 
familie veelsterkte toe bij het 
overlijden van Frans Habets.

  Bestuur leden ereleden & gees-
telijk adviseur van schutterij 
het Nachtwacht Gilde Berg & 
Terblijt

Miep Adema, 
betrokken bij de Bussen 
Schutten Broederschap van 
St.-Martinus Neer, overleden 
op 70-jarige leeftijd, eind juli 
2009. Haar jarenlange inzet bij 
het verzorgen van de unifor-
men van de Bussen Schutten 
heeft een grote bijdrage gele-
verd in de door deze schut-
tersbroederschap veelvuldig 
behaalde resultaten op vele 

schuttersfeesten en andere eve-
nementen.

Hub Toussaint, 
lid en grenadier van St.-
Mauritius Strucht. Overleden 
op 2 augustus 2009 op 63-jari-
ge leeftijd. Hub Toussaint was 
sinds 2006 bij de schutterij. 
In de korte tijd dat hij lid van 
onze vereniging mocht zijn, 
was hij zeer gemotiveerd, graag 
aanwezig op de schuttersfees-
ten en bij andere activiteiten. 
Een trouw lid. Helaas maakte 
ziekte een voortijdig einde aan 
zijn nieuwe hobby. Wij zullen 
Hub in dankbaarheid blijven 
gedenken. Hub Toussaint is 
met schutterseer begraven op 7 
augustus 2009.

Kurt Jannert, 
medeoprichter van de 
Duitse tak van de Edele 
Eedbroederschap van de 
Souvereine Orde van de Rode 
Leeuw van Limburg en de 
heilige Sebastianus. Hij werd 
op 25 november �93� te Sankt 
Sebastian geboren en over-
leed plotseling op 9 augustus 
2009. Hij werd in de jaren 
tachtig opgenomen en in �99� 
bevorderd tot commandeur 
van de Nederlandse tak van 
de Rode Leeuw. Hij over-
leed als ‘Grosskomtur an der 
Kapitelkirche’ van de Duitse 
tak, die gevestigd was in zijn 
woonplaats Sankt Sebastian. 
Een afvaardiging van de 
Nederlandse Orde, waaronder 

president Michels, was bij zijn 
uitvaart aanwezig.

g  Kurt Jannert (1931-2009),  
St. Sebastian.

Jac Gelissen, 
lid van Sint-Joseph Buchten. 
Overleden op 65-jarige leeftijd 
op �4 augustus 2009.

g  Jac Gelissen, Buchten.

In memoriam: Jac Gelissen
Vrijdag �4 augustus, verna-
men wij het overlijden, op 65 
jarige leeftijd, van onze goede 
schuttersvriend Jac. Gelissen. 
Jac werd in �967 lid van onze 
schutterij en in �994 bevor-
derd tot officier in de rang van 
tweede luitenant. Sinds 2005 
was hij rustend lid, maar hij 
bleef zich tot aan zijn ziekbed 
steeds inzetten voor onze ver-
eniging door het verrichten 
van hand- en spandiensten. In 
2007 ontving Jac de gouden 
O.L.S. onderscheiding wegens 
veertig jaar lidmaatschap. Jac 
werd op woensdag �9 augustus 
met schutterseer begraven.
[Bron: website schutterij Buchten]

    

g  Hub Toussaint, Strucht.
Foto: Fred Vliegen
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Inhoudsopgave‘Sjutteweer’

Me zeët al ins geer
dat is gee sjutteweer,
zieëker es ’t reëgent of sjneit
dan is ’t ein sjand 
want in de sjutte uniforme
zint vier doavuur te sjoeën 
gekleid.
Toch zal ’t ins gebeure
en huurs-te inne sjut neet zeure,
sjlech weer deet ós döks üvervalle
en dan is van sjlech weer neet te 
kalle.

Dit is gee sjutteweer
dat huurt me altied weer,
es de zon brent
en de musje valle van gen daak
en der sjweet dich onder
der kolbak of kap oet lupt

en de sjtroale veuls lope 
üver dienne ruk,
is dat dan gee sjutteweer
toch höbbe veer ’t altied geer.

Wat is sjutteweer
dat vroagt me zich aaf 
kieër óp kieër,
wermte, zon en ing drüeg wei
dan is inne echte sjut geer derbij.
Der tuniek geknupt tot boave
en der kraag gesjloate,
dan weërd gemarcheerd
gepresenteerd en gesjoate,
vrauw of man 
in uniform zal neet klage,
en zich als semi-militair
en zieëker als sjut gedrage.

Mei 2009
Frans Stollman 

In het volgende nummer:
-  Terugblik op het Europees 

Schutterstreffen in Kinrooi

-  De schutterij van Helden ont-
gon in het verleden de Neerse 
heide

Voor nog meer prachtige foto’s van onze fotografen, zie:
www.skippy-ontour.limboo.com (Fred Vliegen)
www.sint-sebastianus.nl (Lieske en Wiel Leunissen)
Zie ook: www.schutterstijdschrift.com (LS)



Uniformen
De speciaalzaak in het maken 

van uniformen 
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uitmonsteringen – petten – hoeden.
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