
Nummer 87 - Juni 2010

22e jaargang

Verschijnt 4 x per jaar

Prijs per stuk  3,50

Limburgs Schutterstijdschrift





Limburgs Schutterstijdschrift 87 Juni 2010�

Proficiat WimHet ‘Limburgs
Schutterstijdschrift’

Het Limburgs Schutters-
 tijdschrift wordt uitgegeven 
onder verantwoordelijkheid 
van de Stichting Limburgs 
Schutterstijdschrift te Thorn.

Abonnementen:
Het Limburgs Schutterstijd-
schrift verschijnt 4x per jaar.
Abonnementsprijs E �5,00  
per jaar.
Losse nummers E 5,50  
inclusief verzendkosten

Bankrelaties:
Nederland: 
Rabobank Centraal Plateau
Rekeningnr. �5.48.43.�05
België: 
Dexia bank te Kinrooi
Rekeningnr. 068.2059877.�2

Voorbehoud
©   Copyright Limburgs 

Schutterstijdschrift

Website:
www.schutterstijdschrift.com
Op de website vindt u 
aanvullende informatie en 
actualiteit. 
Bovendien worden hierop 
artikelen geplaatst, die te 
omvangrijk zijn voor publicatie 
in het tijdschrift.

Wilt u een artikel 
aanleveren?
Dit kan via de redactieleden 
of correspondenten van uw 
schuttersbond of direct via de 
eindredacteur.
Voor adresgegevens, zie de 
laatste pagina.

Advertenties
Kloosterhof acquisitie services
Eric Vullers   
Tel: 0475-597�5�
E-mail: info@kloosterhof.nl 

ISSN: �382-0893

Het volgende nummer van het 
Limburgs Schutterstijdschrift 
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ingeleverd worden bij de 
redactie, t.a.v. Luc Wolters,  
Dr. Schweitzerstraat 4,  
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Bij de voorpagina: 
De winnaars van het persoonlijk kampioenschap van de 
OLS-Federatie, vl.n.r.: Frans Aelmans, St.-Urbanus Maasniel 
(9); Gerard Peeters (�0), Jelle Voorter (7) en Marian Beelen 
(6), alledrie van St.-Elisabeth Stokkem; Roy Willems, St.-
Hubertus Nattenhoven (5); winnaar Vital Weetjens, St.-
Elisabeth Stokkem en de vier schutters van Sint-Joris Wessem, 
Ted Scheeren (2), Gert Geudens (8), Wim Bidlot (3) en Eric 
Steffanie (4).
Foto: Fred Vliegen

Bij Sint-Oda Boshoven werd Erna Huijerjans-Jansen geïn-
stalleerd als keizerin; ze verwierf die titel zélf. Met haar man 
Gerard Huijerjans vormt ze het  nieuwe keizerspaar.

Hij heeft er naar mijn gevoel veel te lang op moeten wachten, maar op 29 april kreeg Wim Pijpers 
dan toch zijn Koninklijke onderscheiding. Die heeft hij alleen al verdiend omwille van het feit dat 
hij in �988 het initiatief nam om tot dit schutterstijdschrift te komen en daarna onafgebroken 
bijzonder actief hierbij betrokken is gebleven. Maar er is meer. Veel meer. Zowel over Wim alsook 
over andere gedecoreerden die wij in deze editie aan u kunnen presenteren. Overigens is bij ons 
bekend dat er nog meer schutters door Hare Majesteit onderscheiden zijn. Maar ondanks verwoe-
de pogingen, kon onze eindredacteur Luc Wolters daarover geen nadere info verzamelen noch een 
foto bemachtigen. En dat is jammer. Ik wil daarom nogmaals een oproep doen om bij Koninklijke 
onderscheidingen, jubilea, bijzondere gebeurtenissen en overlijden ook aan ons tijdschrift te den-
ken. Uw info is meer dan welkom.

En dan gaan we ‘hem’ op 4 juli in Grubbevorst ‘rake’. De organisatie kwam goed op stoom en ont-
vangt ons op de meest noordelijke OLS-locatie tot nog toe. We zijn benieuwd.
Ongetwijfeld is op dit feest ook de keizerin van Boshoven-Weert present. Of zij dan ‘in vol ornaat’ 
gaat en hoe dat ornaat er dan uit ziet, is nog ongewis. Blijkbaar moet de OLS-federatie nog een 
ei leggen over de vraag of een vrouw het keizerszilver mag dragen. We hebben in de redactieraad 
daarover onze verwondering uitgesproken en vragen op onze website uw mening. Verderop in dit 
blad leest u er meer over.

Tot slot heb ik het genoegen om een nieuwe correspondent aan u te presenteren. Joost Schers, stu-
dent te Nijmegen en vendelier van schutterij St.-Urbanus Belfeld, zal op geregelde basis artikeltjes 
aandragen. Tevens zal hij samen met Hannes Senden uit Mheer met ons meedenken om meer 
beweging te krijgen in onze website. Wie de jeugd heeft, heeft immers de toekomst.
Ik wens u als altijd veel leesplezier toe.
 
  Jos Gerits,  

Hoofdredacteur
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Van de Bestuurstafel

Vergaderingen bestuur OLS-
Federatie op 9 maart en 27 
april 2010

Milieuzaken
De circulaire Wapens en 
Munitie – ingesteld in 2005 
voor een periode van vier jaar 
– is aan evaluatie toe. Het 
Ministerie van Justitie heeft 
een projectgroep ingesteld 
die bestaat uit ambtenaren 
van dit Ministerie, de politie 
en de Justitiële uitvoerings-
dienst Toetsing, Integriteit en 
Screening. In het kader van 
deze evaluatie zullen mevr. J. 
dos Santos en mevr. A. Kijlstra 
van het Ministerie van Justitie 
het bondsfeest op zondag 6 
juni van de Bond E.M.M. te 
Weert bezoeken om een prak-
tisch inzicht te krijgen van de 
Limburgse schutterstraditie.

Pers- / 
mediavoorlichter
Het Federatiebestuur heeft 
tijdens de vergadering van 
9 maart besloten Jac van 
der Vorst, secretaris van de 
Federatie, als pers- / media-
voorlichter namens de OLS-
Federatie te benoemen.

Statuten
De herziening van de 
Statuten en het Huishoudelijk 
Reglement van de Federatie 
vordert gestaag en is momen-
teel zover klaar dat onze nota-
ris zijn oordeel cq. visie hier-
aan kan geven om deze op de 
najaarsvergadering van 2 okto-
ber 20�0 voor te leggen aan de 
vergadering om te accorderen.

OLS Grubbenvorst
Tijdens het OLS-20�0 te 
Grubbenvorst zal voor het 
eerst gebruik worden gemaakt 
van twee bruggen over de 
spoorlijn Venlo–Nijmegen om 
de optocht ongestoord te laten 
verlopen. Verdere mededelin-
gen hieromtrent zullen later 
volgen.

Jubileum Federatie
Reeds eerder meldden we u 
al over het 75-jarig jubileum 
van onze Federatie in 20�2. 
Op vrijdag 28 mei vindt er een 
gesprek plaats te Venlo, tussen 
het bestuur van de Floriade 
en de OLS-Federatie, om te 
bekijken welke mogelijkheden 
er zijn. 

Bond Zuid / Jury
Jacob Gorissen, voorzitter van 
de R.K.Z.L.S.B. heeft te kennen 
gegeven, zijn functie als voor-
zitter van deze Bond te willen 
beëindigen – is inmiddels 
gebeurd – hetgeen inhoudt dat 
hij zijn functie als afgevaar-
digde in het Federatiebestuur 
en als voorzitter van de 
OLS-jury na het OLS-20�0 
te Grubbenvorst zal neerleg-
gen. Hij zal opgevolgd worden 
door mr. Pieter Scholtes uit 
Mheer als afgevaardigde in het 
Federatiebestuur. De nieuwe 
juryvoorzitter zal later bekend 
/ benoemd worden.

Bond Maas en Kempen
Tijdens de laatste bestuurs-
vergadering op 27 april is als 
afgevaardigde van de Bond 
Maas en Kempen, Peter Ressen 
uit Kinrooi toegetreden tot het 
Federatiebestuur.

 Jac van der Vorst

g  Scheidend bestuurslid Jacob 
Gorissen.

g  Nieuw bestuurslid namens 
RKZLSB is Pieter Scholtes.

g  Namens de Bond Maas en 
Kempen treedt Peter Ressen 
weer tot het OLS-bestuur toe.

Adreswijziging
Wijziging secretariaat  
St.-Sebastianus Heel
Nieuw adres secretariaat
Paul Derksen
Eikelaan 7
6097 CS Heel

g  Jac van der Vorst gaat de pers- 
en mediavoorlichting op zich 
nemen.
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Jubileum Blitterswijck, 
Vrije Gildedag
Het Gilde van Blitterswijck 
viert dit jaar een jubileumfeest: 
op zondag �8 juli 20�0 orga-
niseert het St.-Antonius-Abt 
Gilde Blitterswijck een grote 
internationale Vrije Gildedag. 
Op deze dag viert het Gilde 
dat het reeds 525 jaar aanwezig 
is in het Noord-Limburgse 
dorp Blitterswijck.

550 jaar Nobele 
Schutterijen Valkenburg
De Valkenburgse schutterij 
behaalde reeds in �460 het 
zogenaamde ‘Landjuweel’ 
in Beek, terwijl in �462 
Valkenburg de organisatie 
werd toegewezen van deze 
wedstrijden. Dit is het 
oudste levensteken van de 
Valkenburgse schutten. Het is 
550 jaar geleden. Mede naar 
aanleiding van dit jubileumjaar 
organiseren de Jonge en Oude 
Nobele Schutterijen het 44e 
Internationale Schutterstreffen 
van de Drielanden-Hoek 
(Dreiländer-eck) op zaterdag 
�8 en zondag �9 september 
20�0 in Valkenburg. Op zater-
dag zijn de schietwedstrijden.’s 
Zondags is om 9.00u een H. 
Mis, ��.00u Vogelschieten 
Hans-Willem beker, om 
halftwee de opening, waarna 
optocht. �6.00 
korpsschieten 
en �6.30u 
koning der 
koningen 
schieten.

Weert vierde  
‘Anno 1480’
Stadsschutterij Sinte Catharina 
�480 bestaat in 20�0 officieel 
530 jaar. Het Stadsgilde viert 
dit jubileum met een groots 
internationaal gildetreffen, 
dat gecombineerd is met een 
bondsfeest van EMM. Het 
middeleeuwse gildetreffen met 
demonstraties van ambachts-
lieden en vogelshow op 6 
juni vindt in het stadscen-
trum plaats, het schieten is in 
Tungelroy.
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tamboer bij de Voerendaalse 
schutterij maar nam al snel het 
stokje over om zelf instruc-
teur te worden van diverse 
opeenvolgende korpsen. Zijn 
bestuurskwaliteiten zijn op een 
ander front direct verzilverd; 
verleden jaar werd Gorissen 
secretaris van de LBT.
Jacob Gorissen dacht al een 
tijdlang over een geschikte 
opvolger als voorzitter van 
de RKZSLB. Dit bleek uit een 
terloopse opmerking in zijn 
toespraak, waarin hij gewag 
maakte van het feit dat hij 
Pieter Scholtes tijdens een uit-
vaart in december �996 al eens 
gepolst had voor de functie. 
Want na twintig jaar vond hij 

het al ruim tijd om het voor-
zitterschap ter beschikking te 
stellen, indachtig zijn eigen 
credo dat bestuurders niet té 
lang in hun functie moeten 
blijven. De RKZLSB kan terug-
kijken op twee voortvarende 
decennia.

 Luc Wolters

Voorzitterswissel RKZLSB
EYS – Na twintig jaar heeft 
ing. Jacob Gorissen het voor-
zitterschap van de R.K. Zuid-
Limburgse Schuttersbond 
neergelegd. Hij droeg de 
voorzittershamer over aan 
mr. Pieter Scholtes van schut-
terij Sint-Sebastianus Mheer. 
Gorissen blijft nog voorzit-
ter van Kon. schutterij Sint-
Sebastianus Voerendaal. De 
scheidende voorzitter leidde 
op de voor hem kenmerkende 
welbespraakte en met humor 
doorspekte wijze zijn laatste 
vergadering als voorzitter en 
bestuurslid. Hoezeer hem de 
schuttersbond aan het hart 
ging, bleek uit zijn vlammende 
toespraak maar evenzeer 
uit zijn eenmaal haperende 
stem, door een snik gevolgd. 
Gorissen heeft zich in de afge-
lopen jaren dan ook een uit-
stekend en bekwaam leidsman 
van de Zuid-Limburgse schut-
ters getoond, een organisator, 
een man van duidelijkheid, 
regels en orde, maar met een 
menselijke maat. Als voorzitter 
was hij bij tal van gelegenhe-
den present: bij vergaderingen, 
schuttersfeesten, maar ook bij 
huldigingen van jubilarissen 
of begrafenissen van schutters 
in Zuid-Limburg. Met enkele 
gevatte woorden wist hij de 

verdiensten en kwaliteiten van 
een jubilerende schutter te 
beschrijven. Maar ook vanaf 
de kiosk van een bondsschut-
tersfeest wist hij zich goed 
thuis in gezelschap van burge-
meesters en pastoors. Eveneens 
onvergetelijk is Jacob Gorissen 
als moppentapper of als die-
renimitator. Nooit verveling in 
zijn gezelschap.
Na zijn studie sociale pedago-
giek/andragogiek, als ingenieur 
en gevangenisdirecteur had 
Gorissen dan ook de geschikte 
bagage om als boegbeeld van 
de Zuid-Limburgse schut-
ters te fungeren. Hij volgde 
in �990 Jef Meertens op en 
vervulde de functie bijgevolg 
gedurende twintig jaar. Hij 
toont een breed interesse voor 
het schutterswezen, volgde de 
vierjarige commandantencur-
sus Oude Exercitie, was een 
tijdlang ZLF-bestuurder, trad 
toe tot het OLS-bestuur om 
daar diverse taken op zich te 
nemen zoals het voorzitter-
schap van de jury. Bovendien 
werd hij lid van het SAS en 
van het kapittel van de orde 
van de Rode Leeuw. Voorts 
heeft Jacob Gorissen al sinds 
zijn jeugd een grote voor-
liefde voor drumbandmuziek. 
Hij volgde zijn opleiding als 

g  De overdracht van de hamer.                            Foto: Wiel Gelders, Wijlre

g  Jacob Gorissen.
Foto: Wiel Gelders

Pieter Scholtes nieuwe bondsvoorzitter

MHEER – Zaterdag 27 maart 
was een mooie dag voor schut-
terij St.-Sebastianus Mheer. 
Niet alleen werd het schut-
tersseizoen geopend met een 
(ondertussen traditioneel) 
bezoek aan onze Duitse vrien-
den uit Süggerath, maar tege-
lijkertijd werd op de bonds-
vergadering in Eys ónze Pieter 
Scholtes gekozen tot voorzitter.
Pieter is al 23 jaren lid van 
onze schutterij. In �988 werd 
hij gekozen tot nieuwe secreta-
ris. Dat zou hij �3 jaar blijven 
tot hij in 200� de functie ver-
wisselde voor de komende 3 
jaar voor penningmeester. Ook 
trad hij wel eens op als reser-
vecommandant en -vaandel- 
drager. In �992 werd hij 
koning en dat herhaalde hij 
in de jaren ’94, ’95 en ’96 
waardoor hij een jaar later tot 
nieuwe keizer werd geïnstal-
leerd in de St.-Lambertuskerk 
te Mheer. In de afgelopen �2,5 
jaar (ja, ook nog een jubileum) 
heeft Pieter, samen met zijn 
lieftallige keizerin Annemarie, 
bewezen een waardige opvol-

ger te zijn van de legendarische 
‘Pieterke’ – what’s in a name? 
– Beckers. Dankzij dit trotse 
keizerspaar zijn we steevast 
verzekerd van een vermelding 
tussen de prijzen in de dagbla-
den na OLS en ZLF. De laatste 
3 jaren was Pieter lid van het 
bondsbestuur en vanaf nu 
dus bondsvoorzitter van de 
RKZLSB. Namens onze hele 
schutterij: Proficiat! 

 Hannes Senden

g  Keizerspaar Pieter en 
Annemarie Scholtes, Mheer.
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Zondag 4 juli 2010: OLS in Grubbenvorst
‘Grubbenvors geit dich rake!’

GRUBBENVORST – Nog even en dan is het zover: 
het OLS op zondag 4 juli. In Grubbenvorst moet nog 
veel werk verricht worden, maar er wordt alles zal op 
alles gezet om de schutterijen gastvrij in de gemeente 
Horst aan de Maas te mogen ontvangen. Feestterrein, 
aankleding van het dorp, optochtroute, parkeerplaatsen, 
eten en drinken zijn geregeld. Op het allerlaatst zal 
vervolgens de brug over de spoorweg geplaatst worden. 
De stichting OLS 2010 wil er een schuttersfeest van 
én voor de schutter van maken onder het motto: 
‘Grubbenvors geit dich rake!’.

“Op ’t OLS”  
winnaar OLS-tival
Op 28 maart werd het OLS-
tival gehouden, een liedjesfes-
tival waar het OLS-lied voor 
20�0 werd gekozen. Er dongen 
in totaal negen liedjes mee, 
gemaakt en vertolkt door loka-
le artiesten. Aan de zeskop-
pige jury, o.l.v. Lei Meisen, de 
moeilijke taak om de winnaar 
aan te wijzen. Op basis van 
punten van jury en publiek 
won Martijn de Jong met zijn 
lied “Op ’t OLS”, waarvoor 
hij tekst en muziek leverde. 
Het is een op en top schut-
tersnummer met gemoede-
lijke sfeer. Tweede werd Geert 
Verschueren met de ballade 
“Zienen druim”. Drie werd het 
winnend OLS-zestal, dat met 
het lied “Gerâkt” liet weten 
niet alleen te kunnen schieten, 
maar ook over zangtalent te 
beschikken.

g  Enkele beelden van het OLS-
tival.                Foto: Fred Vliegen

CD OLS 2010
Op grond van de grote kwali-
teit van de deelnemende liedjes 
op het OLS-tival werd besloten 
om de drie winnende num-
mers op CD uit te brengen.. 
Als vierde wordt hieraan het 
voor het Kinjer OLS geschre-
ven nummer “Links-Rechts, 
Links-Rechts” toegevoegd. 
Op �0 mei dook het zestal de 
studio in Bunde in voor de 
CD-opnames. Er werd nog 
geschaafd aan timing en de 
zangstemmetjes maar toen de 
opnames enkele dagen gereed 
waren, stonden de schutten 
van St.-Jan versteld van het 
zangtalent van hun OLS zestal. 
De OLS CD 20�0 werd op 23 
mei gepresenteerd op de asper-
gefeesten in Grubbenvorst.

g  Voor de OLS CD dook het 
OLS-zestal de studio in.

Schuttersmenukaart
De menukaart van Herberg ‘de 
Morgenstond’ in Griendtsveen 
wordt elke vier maanden 
gewisseld. In het kader van het 
OLS had uitbater Gerold van 
der Vrande aan zijn gerechten 
schuttersbenamingen toege-
kend. Zo is er bijvoorbeeld 
het voorgerecht ‘de bölkes en 
’t lood’, met vliegend vaandel 
als warm voorgerecht, de kip 
voor de keizer, de tamboer 
aan het spit, de officier in het 
deeg en ga zo nog maar even 
door. Op 7 mei waren delega-
ties van het St.-Antonius Abt 
Gilde uit Deurne en schutterij 
St.-Jan Grubbenvorst bijeen in 
Griendtsveen om op informele 
wijze de nieuwe menukaart te 
presenteren. Deze werd mid-
den op de brug overgedragen 
door de Deurnese voorzitter 
aan die van St.-Jan, gevolgd 
door een toost.

Presentatie 
schuttersvlaai
Bakeplus uit Venlo ontwikkel-
de een heerlijke schuttersvlaai. 
Het is een luxevlaai met harde 
Wienerbodem, chocoladecake, 
yoghurtkwarkbavarois en rode 
vruchten. Bakker Manfred 
Engels uit Grubbenvorst trok 
de vergelijking tussen de vlaai 
als promotie voor Limburg 
en het OLS als promotie voor 
het  schutterswezen. „Met het 
OLS dit jaar in Grubbenvorst, 

g  De presentatie van de schuttersmenukaart werd luister bijgezet door 
delegaties van Sint-Antonius Abt Deurne en Sint-Jan Grubbenvorst.

is deze vlaai voor mij heel spe-
ciaal”, zegt Engels, die met de 
verkoop ervan de OLS-organi-
satie ondersteunt. Op �0 mei 
werd de vlaai geproefd op de 
schuttersweide van Sint-Jan. 
Met algemene stemmen werd 
de smaakvolle vlaai van harte 
aanbevolen.

g  Proeven van de OLS-vlaai. 
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Live-TV uitzending 
optocht 
Dit jaar zal voor ‘t eerst in de  
historie de optocht van het 
OLS live uitgezonden worden 
op L� televisie. Dit is natuurlijk 
een grote eer en er is ook lang 
nagedacht of dit niet ten koste 
gaat van de bezoekersaantal-
len. De live-TV-uitzending zal 
mede van commentaar worden 
voorzien door Peter Relouw 
van St.-Jan Grubbenvorst.

Het Kinjer-OLS
Een van de hoogtepunten is 
dit jaar ook zeker het Kinjer-
OLS op vrijdag 25 juni 20�0. 
Maar liefst 22 groepen zullen 
deelnemen aan dit Kinjer-OLS 
en dit betreft dan met name 
basisscholen vanuit Noord- en 
Midden-Limburg. De zuide-
lijkste komt uit Obbicht en 
Kaulille is de enige Belgische 
deelnemer.

Ut is en kwestie  
van geduld …
Op vrijdag 2 juli treedt 
Rowwen Hèze op in de grote 
feesttent op het OLS terrein. 
De feesttent zal donderen op 
zijn grondvesten want naast 
het welhaast traditionele 
Rowwen Hèze (�0e OLS in 
25-jarig bestaan) zijn de band 
Zoemaar en Joekskapel Jonk 
Vleisj uit Dieteren van de 
partij. De kaartverkoop loopt. 
Voor meer informatie kijk op 
www.ols20�0.com

Opening met 
Braziliaans carnaval
Grubbenvorst en Brazilië 
worden verenigd door een 
samenwerking tussen de OLS-
organisatie en Klassiek op 
Locatie. Deze concertreeks, 
waarvan Servaas Huys tot ver-
leden jaar voorzitter was, start 
op de eerste zondag in juli, de 
dag van het OLS. Pogingen 
met de datum te schuiven, 
strandden. Organisator Nard 
Reijnders belde met hoornist 
en docent Will Sanders. ‘Ik 
wilde eigenlijk via hem het 
beroemde hoornoctet van 
het Berliner Philharmoniker 
naar Limburg halen. […] In 
plaats daarvan kreeg ik veertig 
Braziliaanse koperblazers!’, laat 
Reijnders weten. Sanders geeft 
namelijk regelmatig work-
shops aan kansarme jongeren 

in Brazilië en dezen waren ‘in 
de buurt’ op tournee, vandaar. 
De koppeling met het OLS 
viel in goede aarde. Zo is er 
op zaterdag 3 juli eerst een H. 
Mis, speciaal gecomponeerd 
door Ad Voesten, waarna op 
het plein in het centrum het 
concert van de Braziliaanse 
koperblazers plaatsvindt. Het 
wordt Braziliaans carnaval! De 
band, Lyra Tatui, bestaat uit 
ongeveer veertig muzikanten 
van hoog niveau, in de leeftijd 
van �2 tot 20 jaar. Het wordt 
een echte show; de muzikan-
ten staan geen seconde stil. Ze 
spelen ook klassieke stukken, 
maar dan in een eigen jasje. 
Het concert begint om 20.�5 
uur en de toegang is gratis! 
Beide organisaties – OLS en 
Klassiek op Locatie - treden 
buiten de gebaande paden. 

Grubbenvorst kiest hierbij met 
het OLS ook voor een mooi 
evenement, dat veel publiek 
trekt. De OLS-traditie leeft zo 
noordelijk wat minder. Men 
wil er op deze wijze ook een 
nieuw publiek voor enthousi-
asmeren. 

Brug over spoorrails
Zoals eerder aangekondigd, 
zal er een voetgangers-
brug komen over het spoor 
Venlo/Nijmegen. Raymond 
Knops (Tweede Kamerlid en 
Defensiespecialist) heeft dit 
bevestigd aan het gemeen-
tebestuur van Horst aan de 
Maas. Hierover heeft hij con-
tact gehad met de voormalige 
staatssecretaris Jack de Vries 
van Defensie en demissionair 
minister Camiel Eurlings van 
Verkeer. In de week vooraf-
gaande aan het OLS zal een 
militaire eenheid haar kamp 
opslaan in Grubbenvorst en 
daar de brug opbouwen. In de 
nacht van � op 2 juli zullen de 
twee bruggen door hijskranen 
over het spoor worden getild. 
Dit belooft natuurlijk een 
enorme klus te worden. Op 22 
mei 20�0 werd de definitieve 
vergunning uitgereikt door 
Camiel Eurlings.

Voor een uitgebreider over-
zicht, zie www.ols-20�0.nl of 
www.schutterstijdschrift.com
Met dank aan Bernie van 
Lierop.

Programma Kinjer-OLS
10.00 uur: Aankomst scholen
10.30 uur: Openingsceremonie 

met een samenzang van het 
Limburgs volkslied 
aansluitend vertrek optocht met 
jurering mooiste geheel en yell

12.00 uur: Lunchpauze
13.00 uur: Aanvang van de schiet-

wedstrijd en jurering konings-
paar, bordje en vaandel etc. 
Ondertussen entertainment door 
Toverland en Jong Nederland in 
grote tent en op feestterrein 

16.00 uur: Prijsuitreiking
16.15 uur: Kinjer-OLS party (vrij-

blijvend) met o.a. disjockey, de 
Toddezèk en andere artiesten

18.00 uur: Einde

g  De Braziliaanse band Lyra 
Tatui treedt op aan de 
vooravond van het OLS.

Foto: website Lyra Tatui

Programma  
zondag 4 juli 2010
11.30 uur: Ceremoniële opening
13.00 uur: Openingsschoten 

onder de schietbomen 
13.30 uur: Start optocht / 

aanvang wedstrijden
13.30 uur: Opening “magische“ 

kinderdorp
14.30 uur: Start beoordeling 

koningsparen en koningen
15.00 uur: Start live muziek
16.15 uur: Aanvang van het 

korpsschieten
20.00 uur: Bekendmaking 

uitslagen
± 22.00 uur: Stoppen 

schietwedstrijd (<�00 lux)

g  Sint-Jan heet u welkom!
Foto: Lieske Leunissen
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Schuttersmuseum bezoekt OLS-museum
Winnaarhoekje Grubbenvorst

GRUBBENVORST – Traditiegetrouw houdt het 
Limburgs Schutterij Museum het zogenaamde 
‘winnaarhoekje’. Dit is de ceremoniële museale 
overdracht van de OLS-organisator naar de OLS-
winnaar. Waar anders kon dat dit jaar beter 
plaatsvinden dan in Grubbenvorst, waar OLS-
organisator Sint-Jan al voor een eigen expositie zorg 
heeft gedragen? Plaats van handeling op zondag 11 
april was derhalve het OLS-hoés aan het Pastoor 
Vullinghsplein te Grubbenvorst. 

Pijlen gericht op Steyl
Punctueel arriveerde schut-
terij Sint-Jan Grubbenvorst 
au grand complet bij het 
OLS-hoés. Museumvoorzitter 
Henk Vossen lichtte namens 
het LSM de achtergronden 
van het door Frans Wolters in 
het leven geroepen winnaar-
hoekje toe. Ook stond hij stil 
bij de problemen om op korte 
termijn een museumruimte 
beschikbaar te krijgen. De 
paters van Steyl (SVD) hadden 
laten weten andere plannen 
met de herbouwde ruimte te 
hebben. Dit terwijl het LSM 
gedurende haar acht jaar van 
de museumexploitatie ter 
plekke voor een gedegen dak-
bedekking, adequate vochtbe-
strijding en een 
constante tempe-
ratuur zorg heeft 
gedragen. Als dit 
niet gebeurd was, 
was een bouwval 
verbrand, die 
niets waard was 
geweest. Door 

het onrechtmatige karakter 
van de afwijzing door de 
paters heeft de museumstich-
ting zelf de publiciteit gezocht. 
Toch blijft ze vooralsnog haar 
pijlen op Steyl-Tegelen richten. 
Er zal moeten blijken of de 
huidige plannen voor het pand 
wel realiseerbaar zijn.

Een bijzonder 
winnaarhoekje
Voorzitter Jo Beeren keek terug 
op de organisatie van het OLS 
door Sint-Sebastianus en over-
handigde de conservator een 
boek en DVD, die beide een 
terugblik op dit geslaagde OLS 
boden. Schutterijvoorzitter 
Hans Relouw waagde zich 
aan een vooruitblik op het 

OLS 20�0 door Sint-Jan 
Grubbenvorst. Het bijzondere 
karakter van een tentoonstel-
ling in de eigen gemeenschap 
door de organiserende schutte-
rij van het OLS mag als bijzon-
der worden gekenschetst. 

Overleg met de 
Minister
OLS-federatiepresident 
Jos Michels moedigde het 
Schutterijmuseum aan om 
op de ingeslagen weg voort 
te gaan en een nieuwe huis-
vesting voor het museum te 
realiseren. Tenslotte was het 
woord aan Tweede Kamerlid 
Ger Koopmans, beschermheer 
van de schuttersbond Juliana, 
die vanuit Velden met het veer 
de Maas was overgestoken. 
Hij wilde zich sterk maken 
om inzake het Unesco-dossier 

voortgang te boeken en zou 
een kennismakingsgesprek 
arrangeren tussen de waarne-
mend Minister van Cultuur, 
mevrouw M. Bijleveld, en de 
OLS-Federatie. 

Muisklik
Hierna verplaatste het gezel-
schap zich naar de voormalige 
raadszaal in het OLS-hoés, 
waar de Grubbenvorstse expo-
sitie met diverse etalagepop-
pen, oude foto’s, documenten 
en wapens bewonderd werd. 
De gelegenheid werd tevens 
aangegrepen om de tijdens de 
OLS-vergadering vertoonde 
korte Engelstalige film over 
het OLS te presenteren, die 
een ondersteuning biedt in 
het traject om het OLS door 
de Unesco te doen erkennen 
als cultureel werelderfgoed. 

Koopmans 
startte de film-
presentatie met 
een eenvoudige 
muisklik.

 Luc Wolters
Foto’s: Fred Vliegen



Geslaagden negende buksmeestercursus
BAEXEM – Op zaterdag 10 april lestleden werden de 
certificaten uitgereikt aan de geslaagden van de negende 
buksmeestercursus. Deze werden overhandigd aan 
de hieronder volgende personen. Met dank aan Thijs 
Aengevaeren.

-  A. Basten Sint-Willibrordus Meijel
-  A. Janssen Sint-Nicolaas Heythuysen
-  A.K. Verheijden Sint-Joseph Sweijkhuizen
-  C.C.T. Nacken Sint-Lambertus Broeksittard
-  D.F.G.D. von Kruchten Sint-Antonius Slek
-  D.T.E. Simons DD Stadsschutterij Maastricht
-  E. Vogels Sint-Michaël Ool
-  E.A.J. Verkoulen Sint-Nicolaas Susteren
-  E.V.P. Voncken Sint-Sebastianus Schinnen
-  F.T.L.G. Wiertz Sint-Sebastianus Schinnen
-  G. Huskens Sint-Hubertus Tegelen
-  G.F. Sleijpen Sint-Maternus Wijlre
-  G.H.G. Janssen Sint-Catharina �480 Weert
-  G.L.M. Jans Bond Eendracht Born-Echt e.o.
-  G.P.M. Geurts Sint-Anna Merum
-  H. Beckers Sint-Nicolaas Heythuysen
-  H. Peters Sint-Sebastianus Puth
-  H.C.M. Tabbers Jonge en Oude Nobele Valkenburg
-  H.H. Nieling Sint-Lambertus Broeksittard
-  H.H.G. Beckers Sint-Nicolaas Susteren
-  H.J.G. Hermans DD Stadsschutterij Maastricht
-  H.J.J. Vromen Sint-Margaretha Ittervoort
-  H.J.M. Brauer Sint-Barbara Reuver
-  H.L. von Kruchten Sint-Antonius Slek

-  H.L.W. Das Sint-Nicolaas & Sint-Antonius Budel
-  I.S. Jungschleger DD Stadsschutterij Maastricht
-  J. Theunissen Sint-Margaretha Ittervoort
-  J. van den Heuvel Sint-Margaretha Ittervoort
-  J.K.G. van der Asdonk Sint-Willibrordus Meijel
-  J.P.C. Rijks Sint-Nicolaas Heythuysen
-  J.P.M. Aarts Sint-Job Leuken
-  L. Jetten Sint-Anthonius Tegelen
-  L. Vervuurt Sint-Sebastianus Puth
-  L.W.G. Jeurninck Sint-Sebastianus Ell
-  M.A.M. Poulussen Sint-Michaël Ool
-  M.F.P. Wijker Sint-Antonius Slek
-  M.G.G. Claessens Sint-Sebastianus Ell
-  P.W.M. Aretz Sint-Lambertus Broeksittard
-  R.H.A.Q. Dera Sint-Hubertusgilde Gulpen
-  R.J. Künz Jonge en Oude Nobele Valkenburg
-  W.J. Schütte Sint-Lambertus Broeksittard
-  W.J.A.L. Kanters Sint-Catharina �480 Weert
-  W.J.J. Heuts Sint-Sebastianus Schinnen

Foto: Frans Kolk, Sint-Sebastianus Herkenbosch
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Medaille zoek!
Tijdens het OLS 2009 in 
Neer won de junior tamboer 
Yessin Maassen van Sint-
Joseph Waubach de 2e prijs 
jeugddivisie. Door een spe-
ling van het lot kwamen de 
medaille en juryrapport niet 
in de envelop voor Waubach. 

Daarom deze oproep. U 
begrijpt dat de medaille 
van belang is voor de toen 
9-jarige Yessin. Weet u waar 
medaille of rapport is, neem 
dan a.u.b. contact op met 
voorzitter Charles Brassée, 
tel. 045-532�399.



Een schutterij in den vreemde …
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LINNE / WEDDE – In 2004 
mocht St.-Martinus Linne 
het marketentstertreffen 
organiseren. Hier waren niet 
alleen marketentsters uit heel 
Limburg aanwezig, maar ook 
die van de Burcht Schutten 
uit Wedde in Groningen. De 
dames uit Wedde hadden 
deze gelegenheid uitgekozen 
om in contact te komen met 
Limburgse marketentsters, om 
hun verhalen en ervaringen 
te horen en een gezellige dag 
te hebben. Hiervoor werd de 
lange reis naar het Zuiden 
gemaakt. Gelukkig hoefden 
de dames de reis niet alleen 
te maken: de heren schutters 
lieten zich de kans niet ont-
nemen en waren ook maar 
meegekomen, voor de gezellig-
heid. En gezellig werd het: de 
dames hadden een leerzame 
en onderhoudende dag met de 
marketentsters, de heren ver-
maakten zich uitstekend met 
de overige schutters met het 
alternatieve programma.

In 2007 bestond schutterij St.-
Martinus Linne �00 jaar en de 
drumband 50 jaar. Deze gele-
genheid werd door de Burcht 
Schutten uit Wedde aangegre-
pen om deel te nemen aan het 
jubileum schuttersfeest van 
deze vereniging. Op zaterdag 
bezochten zij de feestavond 
en op zondag marcheerden 
zij trots in hun uniformen 
door de straten van Linne. 
Een Groninger schutterij die 
deelneemt aan een Limburgs 
schuttersfeest: het moet niet 
gekker worden.

En St.-Martinus Linne kon 
natuurlijk niet achterblijven. 
In september 2008 was de 
kans voor een tegenbezoek in 
Wedde, die dan ook maar wat 
graag werd benut. In de eerste 
week van september vindt in 
Wedde jaarlijks de Lichtweek 
plaats: het binnenhalen van 
de oogst wordt een hele week 
gevierd met activiteiten voor 
jong en oud. In 2008 werd 
dit precies voor de 50ste keer 
gevierd.  Aan onze vereniging 
de eer om hierbij aanwezig te 
mogen zijn. Op zaterdag wordt 
per bus de reis naar Groningen 

gemaakt. Na aankomst wacht 
onze vereniging een gastvrije 
ontvangst met een boottocht 
over de Blauwestad en een 
feestavond als afsluiting van 
de Lichtweek. De nacht wordt 
doorgebracht in luxe staca-
ravans op een nabij gelegen 
recreatieoord. Voor de een is 
de nacht wat korter dan voor 
anderen maar ’s morgens is 
toch iedereen op tijd voor 
het ontbijt en de serenade 
van de Wedder muzikanten. 
Vervolgens wordt de tocht 
naar de feesttent gemaakt, met 

de bus of 
te voet. 
Naast de 

feesttent houdt onze drum-
band een repetitie in de open 
lucht die de nodige aandacht 
van de dorpsbewoners trekt. 
Een dankbaar applaus is de 

f  De Burcht Schutten voor de 
burcht bij het ophalen van het 
koningspaar.

g  De Burcht Schutten op weg 
naar het schietterrein voor het 
koningsvogelschieten.

g  De marketentsters van Wedde 
met op de achtergrond de 
koningsvogel.

g  De repetitie van de drumband 
op de markt.



beloning voor hun spontaan 
optreden. Na de middag bege-
leidt onze complete vereniging, 
in vol ornaat, de schutters van 
Wedde op hun ronde door de 
omgeving en uiteindelijk naar 
het schietterrein. Hier zullen 
zij hun koningsstrijd uitvech-
ten. Om toch tijdig weer in 
Linne aan te komen, vertrekt 
onze bus aan het eind van de 

middag. Moe maar voldaan 
arriveert het gezelschap in 
Linne. Onze vereniging kan 
met voldoening terugkijken op 
een bijzonder geslaagde trip in 
den vreemde. 

Zoals gebruikelijk is het OLS 
een hoogtepunt in het seizoen 
van de schutters en in 2009 is 
dit extra bijzonder: het OLS 

vindt plaats in Neer en zal 
door Drumband en Schutterij 
St.-Martinus uit Linne per 
boot bezocht worden. De 
leden van de Burcht Schutten 
uit Wedde, die nog nooit een 
OLS hebben meegemaakt, 
worden van harte uitgenodigd 
de bootreis mee te maken. Op 
zaterdag arriveren zij aan de 
schietboom in Linne waar de 
schietoefening en de  barbecue 
wordt gevolgd door een gezel-
lige avond. De volgende dag 
begint vroeg: over de Maas 
maken de beide verenigingen 
een geslaagde bootreis met 
als eindstation Neer: het OLS 
2009. De gasten vermaken 
zich prima en zo genieten wij 
samen van het OLS 2009 in 
Neer. Zo zien we maar weer: 
onze schutterswereld kent geen 
grenzen. 

 
  Jos Munnichs, oud-secretaris 

van Drumband en Schutterij 
St.-Martinus Linne

g Groepsfoto van Drumband en Schutterij St.-Martinus Linne.

g  De Linnense vereniging in vol 
ornaat door Wedde.

HASSELT – In Nederland zijn 
alle schutterijen verplicht om 
met ingang van 20�� voor hun 
oefeningen te schieten op een 
kogelvanger. Deze verplichting 
is er niet bij gelegenheden van 
schuttersfeesten e.d. In België 
bestaat deze verplichting tot 
oefenen op een kogelvanger 
niet. De Belgische schutterijen 
dienen zich hieromtrent ern-
stig te bezinnen.
Daarom dringen de besturen 
van de schuttersbonden ‘Maas 
en Kempen’, ‘Maasvallei’ en de 
‘Lommelse bonden’, geruggen-
steund door de OLS federatie, 
er bij hun verenigingen op 
aan dat zij hiervan ook werk 
zouden maken. Enkele schut-
terijen deden dit reeds en zijn 
zo ver.

Voor een aantal andere ver-
enigingen is dit echter nog 
een probleem. Dit zowel voor 

het bekomen van de nodige 
vergunningen, maar vooral op 
financieel vlak. Een oplossing 
hieromtrent vergt echter tijd 
en inzet.

Het Provinciebestuur uit 
Hasselt wenst deze schut-
terijen tegemoet te komen, 
dit in navolging van zijn 
Nederlandse collega’s uit 
Maastricht. De heren Smeets 
en Sleypen, bestendig afge-
vaardigden uit gemeenten 
alwaar buksschutterijen actief 
zijn, deden het nodige om 
fondsen in te schrijven in de 
provinciale begroting. Dit in 
afspraak met bestuursleden 
van de hoger vermelde schut-
tersbonden.
De Provinciale administra-
tie is momenteel doende 
om een sluitend reglement 
op te maken op welke basis 
de mogelijke subsidies voor 

kogelvangers kunnen 
toegekend worden. 
Hieromtrent was 
onlangs nog een over-
legvergadering waarbij 
afgevaardigden van 
de Belgische bonden 
betrokken werden. 
Na het zomerreces zal 
dit reglement dan in 
de Provincieraad nog 
dienen goedgekeurd te 
worden.

Als op langere ter-
mijn ook de Belgische 
vrienden hiervan 
gebruik maken, dan 
zal men komen tot 
meer veiligheid en een 
beter milieu.

  Jos Michels 
Peter Ressen

Foto: Fred Vliegen
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Kogelvangers voor Belgische schutterijen



Commandantencursus Nieuwe Exercitie
MONTFORT – Op zaterdag 
�7 april vond de certificaat- en 
diploma-uitreiking plaats aan 
de deelnemers van de cursus 
Nieuwe Exercitie in de loka-
liteit Housmans te Montfort. 
Ondanks het feit dat het 
gestelde aantal van vijftien 
deelnemers niet werd gehaald, 
besloot het bestuur van de 
OLS-Federatie om de cursus 
toch doorgang te laten vinden.
Ook dit jaar was de belang-
stelling vanuit de jury ken-
merkend, diverse malen nam 
men de aanwezigheid waar 
van diverse juryleden en 
instructeur dhr. C. Bakker 
uit Montfort was zelfs iedere 
zaterdag aandachtig toeschou-
wer en criticus.
Vermeldenswaard is zeker dat 
Laurens Muijtjens, jurylid uit 
Klimmen, die – nadat hij de 
cursus Oude Exercitie succes-
vol had afgesloten – ook deze 
cursus Nieuwe Exercitie met 
als resultaat ‘Zeer goed’ heeft 
afgesloten. Een ander unicum 
was dat voor het eerst bij deze 
cursus Nieuwe Exercitie een 
dame heeft deelgenomen en 
wel M.W.G. Jamar-Luja uit 
Sittard, eveneens jurylid. Dat 
hier al twee juryleden aan 
deelnemen, geeft toch wel het 
gevoel, dat men als jurylid 
optimaal op de hoogte wil 

voor de aanwezigen waaronder 
OLS-president Jos Michels, die 
later de certificaten en diplo-
ma’s zou uitreiken. Ook dit 
jaar werd de oefenlocatie gratis 
beschikbaar gesteld door Edith 
en Harold; voor deze spontane 
geste werd Edith door deelne-
mers en Federatie rijkelijk in 
de bloemen gezet.
Al met al kan men terug 
zien op een geslaagde cursus 
die mits de deelname groot 
genoeg is, volgend jaar zijn 
vervolg zal krijgen, onder de 
deskundige leiding van de 
heren Piet Daems uit Meijel en 
Thei Schulpen uit Dieteren.

Certificaat uitgereikt aan:
- J.G..E. van Buggenum Wilhelmina Hingen-Echt
- P.H.P. Ernon Nachwachtgilde Berg en Terblijt
- T.M.G. Geerlings HH. Georgius & Sebastianus Beesel
- G.L.E. Helgers ’t Heilig Kruis Grevenbicht
- F.J.A. Honnef ’t Heilig Kruis Grevenbicht
- Mevr. M.W.G. Jamar-Luja Jurylid Sittard
- H.L.M. Lijnen St.-Stephanus Dieteren
- P.J.A. Rikken HH. Mathias & Cornelius Posterholt
- W.C.M.B. van Rooijen HH. Petrus & Paulus Susteren

Diploma uitgereikt aan:
J.F.M. van den Boogaert St.-Sebastianus Laar
O.W.T. Meuwissen St.-Urbanus Montfort
L.M. Muijtjens Jurylid Klimmen
J.A.H. Smolenaars St.-Petrus Kelpen-Oler
M.J. Verheijen St.-Jan Nieuwstadt

  Jac van der Vorst, Secretaris OLS-Federatie
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zijn van de normen die aan 
de diverse exercities worden 
gesteld. Het zou aanbevelings-
waard zijn dat dit voorbeeld 
door meer juryleden gevolgd 
zou worden, daar we dan mis-
schien afkomen van de uit-
spraak: ‘We hebben het altijd 
zo gedaan en het ziet er mooi-
er uit’, maar niet gejureerd 
wordt volgens de normen die 
gesteld zijn aan de Exercitie.
De afsluiting vond plaats om 
�4.00 uur: na een korte inlei-
ding door cursusleider Jac van 
der Vorst vond er buiten op 
een zonovergoten parkeer-
plaats een demonstratie plaats 

Jurylid 
Laurens 
Muijtjens: 

allround qua exercitie

KLIMMEN – Drie broers en 
een zwager van zijn moeder 
waren reeds lid van de broe-
derschap in Klimmen. Het is 
dan ook niet verwonderlijk dat 
Laurens Muijtjens op 7-jarige 
leeftijd het schuttersleven in 
stapte. Van zijn oom Hub 
kreeg hij twee met plakband 
gerepareerde trommelstok-
ken. Een waspoederton diende 
als trommel. Na een jaar 
hard oefenen was het met de 
bronkkermis in juli �975 dan 
eindelijk zover. Toen hij �0 jaar 
was, ging hij met een houten 
geweer met de exercitiegroep 
de ring in. Na een tiental jaren 
als tamboer, stapte hij over 
naar de klaroen. Dit bleef hij 
doen tot hij in 200� zijn OLS-
onderscheiding i.v.m. zijn 
25-jarig lidmaatschap kreeg en 
wegens persoonlijke redenen 
zijn lidmaatschap bij de broe-
derschap in Klimmen beëin-
digde. In de tussentijd was hij 
ook nog lid van de schietploeg, 
bestuurslid, reserve foerier en 
reserve tamboer-majoor.



Logo voor 
Damesschuttersfeest
MAASMECHELEN – De 
organisatie van het Limburgs 
Dames Schuttersfeest (LDS) 
schiet goed op. De stuurgroep 
onder leiding van Jef Albrechts 
maakte het logo bekend voor 
het inter-Limburgs feest dat op 
zondag �9 september aan de 
Ringlaan plaatsvindt en naast 
de zestig schutterijen uit beide 
Limburgen ook nog eens een 
5.000 bezoekers trekt.
Diana Vranken, Marielle 
Terwingen en Nathalie 
Aspers, het damesdrietal 
van de oude schutterij Sint-
Monulphus en Gondulphus 
I uit Maasmechelen dat de 
wedstrijd verleden jaar won en 
nu dus mag organiseren, kreeg 
de eer om als eerste te poseren 
met het nieuwe logo waar de 
Ut, het beeldje dat de LDS-
winst symboliseert, op prijkt. 
Als slogan werd gekozen voor 
‘Kom en doög mèt!’ Verder 
op de affiche komen nog de 
traditionele schietboom, het 
programma, de logo’s van de 
organiserende schutterij en de 
gemeente Maasmechelen en 
een verwijzing naar de website 
(www.lds20�0.be).
“Na een onderhoud met de 
organiserende LDS-stichting 
blijkt dat we op schema zitten. 

Het terrein (Heideroosje) aan 
de Ringlaan ligt vast, er komen 
nog drie bijkomende schiet-
palen, de optochtroute door 
de wijk Proosterbos is o.k. en 
ook de randanimatie met op 
vrijdagavond de Shakin DJ’s 
die zorgen voor drie surprise 
acts. Tijdens het LDS maken 
de Maasbuben ambiance in 
de tent”, weten voorzitter Jef 
Albrechts en Mark Vranken 
van de organiserende schut-
terij.
Om de manifestatie blij-
vend onder de aandacht te 
houden, nam de schutterij 
deel aan de carnavalstoet in 
Maasmechelen en worden 
6.000 flyers verdeeld, waarvan 
de helft met een gratis con-
sumptie. “Bedoeling is dat het 
logo met de reclame stilaan 
in het straatbeeld verschijnt. 
Daarnaast komen er ook nog 
affiches op de belangrijkste 
invalswegen in de gemeente”, 
weet Jef Albrechts. “Verder 
proberen wij een dagvullend 
programma met wandelingen 
in het nabijgelegen bos aan te 
bieden zodat de bezoekers een 
totaalbeeld van onze gemeente 
krijgen.”

  Tekst/foto: Jos Thomassen

Het organise-
rend comité met 
in zijn midden 
het succesvolle 
damesdrietal.

Het schuttersbloed stroomde 
toch nog steeds. Om betrok-
kenheid met de schutters-
wereld te houden, volgde hij 
in 2003 de OLS-jurycursus. 
Hiervoor slaagde hij glansrijk 
met als waardering twee keer 
een �0! Van de RKZLSB kreeg 
hij in 2004 de kans om als 
stagiaire ervaring op te doen 
en het laatste bondsfeest zelfs 
als volwaardig jurylid te fun-
geren. Verder kreeg hij van het 
bestuur de vraag of hij zich 
wilde bekwamen in de materie 
oude exercitie, omdat er in 
de toekomst een tekort aan 
juryleden voor deze discipline 
zou ontstaan. Na hierover 
nagedacht te hebben en onder 
het motto ‘als je iets doet, doe 
het dan goed’, besloot hij om 
in 2005 te starten met de OLS-
cursus oude exercitie. Binnen 
vier jaar behaalde hij de twee 
certificaten en twee diploma’s, 
in 2008 het diploma comman-
dantinstructeur met als waar-
dering ‘ruim voldoende’.
Bij de RKZLSB zijn schut-

terijen aangesloten met oude 
alsook nieuwe exercitie. Om 
ook op dit gebied het fijne te 
weten, startte Laurens in 2009 
met de cursus nieuwe exerci-
tie. In april 20�0 kreeg hij uit 
handen van OLS-president J. 
Michels het diploma comman-
dantinstructeur uitgereikt met 
als waardering ‘zeer goed’. Dit 
is uniek. Muijtjens is namelijk 
de enige die het diploma com-
mandantinstructeur zowel van 
de oude als de nieuwe exercitie 
heeft behaald!

Inmiddels heeft hij meer dan 
30 schuttersfeesten gejureerd, 
waaronder ZLF, OLS en LDS. 
Hij heeft met diverse jury-
leden samengewerkt en met 
vele schutters gesproken. Op 
basis hiervan komt hij tot 
de volgende aanbevelingen: 
zorg binnen een schutterij 
dat minimaal één persoon op 
de hoogte is van de nieuwste 
OLS-normen. Ga als individu 
of groep dan ook bij deze per-
soon te rade als je tijdens een 
schuttersfeest aan een wed-
strijd wilt deelnemen. Neem 
met hem/haar deze normen 
goed door en neem kennis 
van eventuele wijzigingen. 
Vergewis je ook van eventuele 
afwijkingen t.o.v. de OLS-nor-
men bij een bepaald schutters-
feest. Vraag na een wedstrijd 
bij het bonds- c.q. federatie-
bestuur naar de beoordeling. 
Neem de opmerking(en) ter 
harte en neem bij onduide-
lijkheden contact op met het 
betreffende jurylid. Beschouw 
bij een mindere beoorde-
ling de opmerking(en) niet 
als een vernedering, maar als 
iets om bij een volgende deel-
name beter beslagen ten ijs te 
komen. Bereid je goed voor 
en besluit niet op het laatste 
moment om nog aan een wed-
strijd deel te nemen. Kijk niet 
op tegen een jurylid maar zie 
hem als een partner die samen 
met jou en/of jouw groep pro-
beert om één van Limburgs 
mooiste cultuuronderdelen uit 
te dragen.

g Laurens Muijtjens rondt beide 
exercitiecursussen af.

Detail foto: Marlies Zegers
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Schutters en fanfare Buchten vieren patroonsfeest
BUCHTEN – Op zondag 2� 
maart jl. vierden schutterij 
St.-Joseph en fanfare St.-Jozef 
uit Buchten hun gezamen-
lijke patroonsfeest, voor de 
schutters tevens de opening 
van hun verenigingsjaar. 
Nadat achtereenvolgens het 
konings- en het keizerspaar 
door de schutterij aan huis 
waren afgehaald, vierden de 
beide verenigingen een geza-
menlijke Eucharistieviering 
in de parochiekerk die zeer 
stijlvol door de fanfare werd 
opgeluisterd en die door 
het trompetterkorps van de 
schutterij met een mars werd 
afgesloten. Voor een aantal 
jeugdleden van de schutterij 
was dit een eerste optreden 
in de kerk, dus voor hen was 
het een extra spannende dag. 
Tijdens de Eucharistieviering 
werd schutter Hub Niemans 

vanwege zijn verdiensten voor 
de vereniging bevorderd tot 
officier. Na een korte toespraak 
door voorzitter Henk Merry 
en een toepasselijk gebed door 
pastoor Van Dijck, reikten de 
keizer en de koning aan Hub 
de officierspet en de sabel uit. 
Na de H. Mis herdachten de 
beide verenigingen hun over-
leden leden op het kerkhof 
en maakten ze onder slechte 
weersomstandigheden een 
korte rondgang door Buchten. 
Na te hebben genoten van 
een gezamenlijke koffietafel 
vervolgde de schutterij de 
middag met de huldiging van 
het nieuwe koningspaar Frans 
en Marja Beaumont, hun 
nieuwe officier Hub Niemans 
en de 50-jarige jubilaris, offi-
cier Ton Cox, die de gouden 
verenigingsspeld met briljant 
kreeg. Jeugdkoning Mike van 

Daal werd ‘gedecoreerd’ met 
een herinneringsplaquette die 
voortaan door alle jeugdko-
ningen van St.-Joseph zal wor-
den gedragen. Bondsvoorzitter 
Henk Vranken reikte vervol-
gens aan jubilaris Ton Cox 
de gouden OLS-medaille met 
kroontje uit waarna de druk 
bezochte receptie kon begin-
nen. Loco-burgemeester Pieter 
Meekels bracht de gelukwen-
sen namens het gemeente-
bestuur over. Frans en Marja 
Beaumont vormen voor de 
vijfde keer het koningspaar 
van St.-Joseph. Eerder viel hen 
deze eer te beurt in �992, �994, 
200� en 2004. De gebroeders 
Cox, bestaande uit broeder-
meester Jo, majoor Wil en de 
�e luitenants Herman en Ton 
vierden het unieke feit dat ze 
samen binnenkort 220 jaar lid 
zijn van St.-Joseph Buchten.

g  V.l.n.r. gouden jubilaris Ton Cox en zijn broers 
Herman, Wil en Jo. Dit viertal viert binnenkort 
het gezamenlijk 220-jarig lidmaatschap van de 
schutterij.

g  Annie Niemans, het koningspaar Frans en Marja 
Beaumont, jeugdkoning Mike van Daal en de 
nieuwbenoemde officier Hub Niemans.

Provinciale 
steun grotere 
evenementen
MAASTRICHT – In 
december 2009 is een initia-
tiefvoorstel door Provinciale 
Staten (Limburg) aangeno-
men en onlangs uitgewerkt 
door Gedeputeerde Staten 
en zodoende van kracht 
geworden. Het betreft een 
regeling om verenigingen in 
Limburg te ondersteunen 
bij het organiseren van gro-
tere evenementen (lees voor 
schutterijen: Bondsfeesten, 
ZLF en OLS). De rege-
ling wordt aangehaald als: 
Tijdelijke stimuleringsrege-
ling bovenlokale evenemen-
ten en loopt tot � februari 
20��.
Voor meer informatie 
verwijs ik u graag naar de 
volgende site: www.limburg.
nl/subsidies 
Gemakshalve kunt u via 
onze site ook het hele docu-
ment downloaden: www.
schutterij-vijlen.nl/subsidie.
pdf
Laat u overigens niet 
afschrikken door termen 
als ANBI-status (heeft ver-
plichtingen; op te vragen 
via de belastingdienst; u 
bent daarvoor geregis-
treerd), of SBBI-status (dat 
is een schutterij zondermeer 
en heeft geen verdere ver-
plichtingen of registratief 
karakter). Ik hoop dat 
organiserende verenigingen 
hiermee hun voordeel kun-
nen doen!
 
John Coenen
Secretaris Sint-Joseph Vijlen

Te koop: gesloten aanhangwagen
De 2-assige aanhangwagen heeft als materiaalwagen gefunc-

tioneerd en wordt met kentekenbewijs geleverd. Formaat: 
�35 (b) x 300 (l) x �45 (h). Massa ledig voertuig: 700 kg. 

Laadvermogen: �300 kg. Aan beide zijkanten is een rolluik 
gemonteerd en aan de achterkant is de wagen voorzien van 2 

deuren. Foto’s: www.antoniusstramproy.nl;  
Contact via: sintantoniusstramproy@home.nl. 

Te koop: buks
Schutterij St. Petrus Kelpen-

Oler biedt te koop aan:
Buks kaliber 12, met korte 

loop en 300 hulzen.  
Prijs nader overeen te 

komen. Info: 0495-65�20�. 



ZLF 2010 Schutterij St.-Barbara Meerssen
Federatiefeest op herhaling in Meerssen!

MEERSSEN – Schutterij St.-Barbara werd opgericht 
in het jaar 1648. In die tijd was het de taak van de 
schutterij om huis en haard van de inwoners van 
Meerssen te beschermen tegen de toen veelvuldig actief 
zijnde dievenbendes en rovers. 

Patrones Sint-Barbara
Als beschermheilige heeft men 
gekozen voor St.-Barbara, 
beschermheilige (ook wel: 
schutspatroon) van artilleris-
ten, infanteristen, genisten, 
ingenieurs, mijnbouwers, 
brandweerlieden, architecten, 
boeren, dakdekkers, metse-
laars, bouwvakkers, klokken-
gieters, metaalgieters, smeden, 
steenhouwers, beiaardiers, 
koks, hoedenmakers, slagers, 
gevangenen, meisjes, sterven-
den, torens, vestingen en van 
inwoners van Vreeswijk. In 
Zuid-Limburg was het feest 
van Sint-Barbara, als patrones 
van de mijnwerkers, een van 
de belangrijkste feestdagen van 
het jaar en lange tijd een vrije 
dag. Met de mijnsluitingen 
kwam daar definitief een einde 
aan.

Nieuwe start in 1987
Door voor ons onbekende 
omstandigheden is de schut-
terij voor een aantal jaren 
verdwenen uit het Meerssense 
straatbeeld, maar in �987 vond 

er een heroprichting plaats en 
sindsdien is onze schutterij 
een graag geziene gast op vele 
schuttersfeesten die hierna 
volgden. Schutterij St.-Barbara 
treedt uit in het uniform van 
de Grenadiers, de afdeling 
die ook nauw betrokken is 
geweest bij de begrafenis van 
een van de markantste figuren 
van ons koningshuis, ZKH 
Prins Bernhard. Schutterij 
St.-Barbara is een kleine maar 
hechte vereniging, waarbij het 
merendeel van de leden ook 
‘echte Meerssenaren’ zijn. 

Belang van gezin en 
jeugd
De samenstelling en groei van 
onze vereniging is terug te 
voeren op de volhardende en 
bereidwillige lidmaatschappen 
van gezinnen, waarbij de kin-
deren het schuttersleven met 
de paplepel krijgen ingegoten. 
Kinderen staan dan ook al met 
trommel en (speelgoed)geweer 
te spelen als zij amper kunnen 
lopen. Na een aantal omzwer-
vingen is de schutterij neerge-

streken in het huidige vereni-
gingslokaal Café L’Ambiance, 
gelegen aan de Gasthuistraat, 
het oudste café van Meerssen. 
Activiteiten waar de schutterij 
in Meerssen aan deelneemt, 
zijn onder andere de proces-
sies van de parochies van de 
Heilige Bartolomeus en St.-
Joseph. Maar om toerbeurt 
geeft de schutterij ook acte 
de présence bij de jaarlijkse 
dodenherdenking op 4 mei.

Twee maal ZLF in 
Meerssen!
De unieke situatie doet zich 
dit jaar voor dat het ZLF 
evenals vorig jaar in Meerssen 
plaatsvindt. Schutterij St.-
Barbara Meerssen heeft er 
naar gestreefd om een klein 
familiair kwalitatief goed feest 
neer te zetten. Het feest wordt 
georganiseerd op een compact 
feestterrein, gelegen aan de 
Burgemeester Kisselsstraat, 
waar voor eenieder genoeg 
te beleven valt. De kinderen 
kunnen zich vermaken in 
het kinderdorp terwijl voor 
de volwassenen een geweldig 
feestprogramma in de tent is 
samengesteld. Het gehele pro-
gramma kunt u terugvinden 
op onze website, www.zlf20�0.
nl. 

‘Mooiste plein  
van Limburg’
De optochtroute loopt door 
het centrum van Meerssen en 
het defilé vindt plaats op het 
mooiste plein van Limburg, 
de markt in Meerssen met de 
basiliek als decor. Ook dit jaar 
hebben we weer te maken met 
het stil leggen van het schieten 
in verband met het vliegver-
keer. Gelet op onze ervaringen 
hiermee in het verleden tijdens 
onze bondsfeesten, verwachten 
wij hier geen noemenswaar-
dige problemen mee. Indien 
de weergoden ons goedgezind 
zijn, hebben wij de verwach-
ting dat wij met onze schut-
tersvrienden kunnen terug kij-
ken op een geslaagd ZLF 20�0.
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Inauguratie keizerspaar Valkenburg
VALKENBURG – Op 24 april 2010 is het dan eindelijk 
zover: De inauguratie van ons nieuw keizerspaar Henk 
en Magriet Tabbers-Ackermans van de Oude Nobele. 
Om 17.00 uur wordt het keizerspaar en de genodigden 
afgehaald bij Grand Hotel Voncken door de schutterij. 
Daarna begeeft het hele gezelschap zich in een kleine 
optocht richting de H.H. Nicolaas en Barbarakerk.

Na het welkomstwoord van 
pastoor H. Janssen wordt de 
dienst overgenomen door de 
commandant van de schut-
terij, Frederic Lebouille. 
Beschermheer professor C. 
Dam spreekt namens de ver-
eniging een mooie laudatio 
uit over het aanstaande kei-

zerspaar. Middels een kleine 
ceremonie wordt het konings-
paar ontdaan van zijn huidige 
tekens van het koningsschap. 
Het aanstaande keizerspaar 
wordt door de volgende perso-
nen voorzien van zijn nieuwe 
attributen:
-  Generaal Leen Noordzij 

overhandigt het zilveren 
munitiekistje.

-  Generaal Richard Huynen 
voorziet de keizer van zijn 
nieuwe sabel.

-  Patronus Spiritualis pastoor 
Jansen en loco-burgemeester 
Bert Dauven hangen hem het 
keizerszilver om.

-  Generaal Jef Huijnen voor-
ziet hem van zijn nieuwe 
steek.

-  Erelid mevrouw Mia 
Huynen-Vestjens plaatst 
bij de keizerin het nieuwe 
kroontje.

-  Patrona Civilis mevrouw 
Lommaert-Lambriks over-
handigt haar het nieuwe boe-
ket bloemen.

g  Met de hand aan het vaandel 
beloofde het keizerspaar in zijn 
nieuwe functie trouw aan de 
schutterij.

g  Keizerspaar Henk en Magriet Tabbers-Ackermans van de Oude 
Nobele Valkenburg.

g  Zicht op de kerkelijke ceremonie.

Na de kerkelijke 
zegen van pastoor 
H. Janssen verzoekt 
de commandant het 
aanstaande keizers-
paar om de punt 
van het vaandel 
vast te nemen en te 
antwoorden op de volgende 
vraag. Commandant: ‘zult u 
uw functie met waardigheid 
vervullen en de Jonge en Oude 
nobele schutterij naar eer en 
geweten te vertegenwoor-
digen?’. Keizerspaar: ‘Ja dat 
beloven wij’. Commandant: 
‘Namens de schutterij beloof 
ik dat de schutterij alles in het 
werk zal stellen het keizerspaar 
ten dienste te staan en het 
keizerspaar in staat te stel-
len zijn keizersschap waardig 
uit te dragen’. Als afsluiting 
van de ceremonie brengt de 
drumband een nieuwe mars 
ten gehore en verzorgt schut-

terij St.-Mauritius uit Strucht 
enkele kamerschoten.
Hierna begeeft het gehele 
gezelschap zich naar de 
Gemeentegrot voor de ont-
hulling van een plaquette. 
De inhoud van de plaquette 
wordt toegelicht door ere-
president Richard Huijnen. 
Na de onthulling van de pla-
quette begeeft het hele gezel-
schap zich naar Grand Hotel 
Voncken voor een receptie en 
een gezellig samenzijn.

 Marie-Louise Lebouille
Tekst & foto’s: website schutterij

•	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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125-Jarig jubileum schutterij St.-Oda Boshoven
Installatie van Limburgs eerste keizerin Erna Huijerjans

BOSHOVEN-WEERT – In het weekend van 23, 24 en 
25 april 2010 vierde schutterij St.-Oda Boshoven-Weert 
haar 125-jarig jubileum. Dit jubileumweekend van St.-
Oda Boshoven ging van start op vrijdag 23 april met 
een muziekavond. Hier traden diverse plaatselijke en 
Limburgse artiesten en bands op. De muziekavond werd 
een gezellig feest, vol muziek, humor, en het nodige 
gerstenat. 

Op 24 en 25 april werd er een 
expositie gehouden over �25 
jaar schutterij St.-Oda. Op 
deze expositie in de versierde 
parochiekerk van Boshoven 
waren allerlei artikelen te zien 
uit de historie van St.-Oda. 
Zo kon men oude uniformen 
en koningskledij bekijken, 
maar ook andere attributen 
zoals buksen, kogeltangen, 
sabels, oude instrumenten en 
diverse door St.-Oda gebruikte 
tamboer-maîtrestokken. 
Bovendien waren er heel veel 
foto’s en diverse archiefstuk-
ken te bezichtigen, zoals een 
contributieboek van net na 
de 2e Wereldoorlog. Voor de 
leden en hun partners was er 
’s avonds een feestje georgani-
seerd. 

Het hoogtepunt van dit jubi-
leumweekend was op zondag 
25 april. Alle leden werden ’s 
morgens om 9.30u ontvangen 
met koffie en vlaai. Nadat 
zij daarna hun nieuwe, door 
Janfré vervaardigde, uniform 
hadden aangetrokken, werden 
achtereenvolgens de mar-
ketentsters, de generaal, de 
koning en het nieuwe drapeau 
gepresenteerd. Dit drapeau, 
geschonken door de kinderen 
van ons overleden lid Joep 
Schepens (oud-luitenantko-
lonel), is ontworpen door het 
bureau Litjens Vormgeving 
te Weert en gemaakt door de 
familie Kursten. Vervolgens 
trok de vereniging naar 
het huis van keizerin Erna 
Huijerjans, alwaar zij en haar 
man werden afgehaald. In 
marsformatie ging het naar 
de pastorie van Boshoven 
waar een aantal keizers(paren) 
uit beide Limburgen en de 
pastoor met zijn volgelingen 
aansloten in de stoet. Na 
een kleine rondgang over 
Boshoven arriveerde men bij 
de kerk waar een Heilige Mis 
op het programma stond. 
Voorafgaand hieraan werd het 
drapeau gezegend. Tijdens de 
H. Mis werd ook onze keize-
rin Erna Huijerjans geïnstal-
leerd. Zij schoot zich in 2005, 
2006 en 2007 tot koning en 
behaalde hiermee de titel van 
keizerin. Zij had echter beslo-
ten om haar installatie samen 
te laten vallen met het �25-

jarig bestaansfeest en 
de aanschaf van de 
nieuwe uniformen. 
Erna Huijerjans is 
de eerste keizerin die 
geïnstalleerd is van 
het schutterswezen 
in beide Limburgen. 
In de H. Mis werd 
haar het keizerszilver 
omgehangen door 
pastoor Tervoort. Dit zilver is 
ontworpen en gemaakt door 
zilversmid Werz te Weert. 
Erna zal vanaf nu met haar 
man Gerard Huijerjans uit-
treden als keizerspaar. Op het 
einde van de Mis werden de 
nieuwe uniformen ingezegend. 
St.-Oda is uitgebreid met een 
marketentstergroep. Ook werd 
de generaal, Wiel van Leuken, 
geheel in het nieuw gestoken. 
Na afloop van de Mis was er 
voor leden en genodigden 
een brunch. Daarna volgde 
een drukbezochte receptie 
waarbij vele personen uit 
het schutterswezen en uit 
de Boshovense en Weerter 
gemeenschap hun felicitaties 
en gelukswensen overbrach-
ten. Na afloop stond er nog 
een feestmiddag op het pro-
gramma, tijdens welke ook de 
hoofdprijs van de loterij, een 
Mazda 2, getrokken werd door 
notaris Veugen. Al met al werd 
het een gezellige feestmid-
dag die overging in -avond en 
nacht.
Schutterij St.-Oda Boshoven 
is vanaf nu dus uitgebreid met 
marketentsters en een kei-

zerspaar. Ook de functie van 
generaal is weer ingevuld. Met 
daarbij het nieuwe drapeau 
en de nieuwe uniformen zal 
er weer een St.-Oda op straat 
komen waar we trots op kun-
nen zijn.

 M. Timmermans, E.M.M.

Eerder een keizerin  
in Waubach
WAUBACH – Ondanks de 
bewering te Boshoven van 
de eerste keizerin in de OLS-
Federatie is deze eer weg-
gelegd voor Mariëtte Scholtz 
van schutterij St.-Joseph 
in Waubach. Daarvan wist 
Mariëtte in de jaren �97�, 
�972 en �973 het koningschap 
te behalen, hetgeen haar tot 
keizerin op eigen titel maakte. 
Ze was kasteleinsdochter en 
groeide aldus met de schutterij 
op, die indertijd een moei-
zaam bestaan leidde. Tijdens 
optochten liep ze alleen – ze 
was nog ongehuwd, tot �986 
– maar werd geëscorteerd door 
twee officieren. In Waubach 
wende men aan het gegeven, 
maar op het OLS vielen haar 
laatdunkende opmerkingen 
ten deel.

 Luc Wolters

g  Erna en Gerard Huijerjans-
Jansen, het nieuwe keizerspaar 
van Sint-Oda Boshoven.

g  V.l.n.r.: koning Mart Nies, 
generaal Wiel van Leuken en 
keizerspaar Erna en Gerard 
Huijerjans.  

Foto: Nelly van Heugten

g  Expositie in de Boshovense 
kerk.         Foto: Nelly van Heugten



Archiefbank Vlaanderen plaatst 
schutterserfgoed in de kijker
LEUVEN – De schutterijen zijn al lang niet meer de 
beschermers van de bevolking, maar zij evolueerden 
naar ontspanningsverenigingen. Dit wil niet zeggen 
dat ze hun rijke geschiedenis vergeten zijn. Naast de 
schutterssport hebben de verenigingen ook oog voor 
tradities en volkscultuur. Het is daarom dat Archiefbank 
Vlaanderen zich richt tot de schutters met de vraag om 
hun erfgoed, meer bepaald hun archief, te registreren in 
Archiefbank Vlaanderen.

Archiefbank Vlaanderen is 
een project dat opgestart 
werd in 2003 met behulp 
van de Vlaamse Overheid. 
Archiefbank registreert 
Vlaamse private archieven 
om ze enerzijds te bescher-
men (door mensen bewust 
te maken van de waarde van 
archief en voorlichting te 
geven) en anderzijds de infor-
matie ter beschikking te stel-
len aan geïnteresseerden via 
een webdatabank. Met archief 
worden documenten zoals een 
gildeboek, bestuursverslagen, 
kasboeken, wedstrijdlijsten, 
dossiers van activiteiten, foto’s 
en films bedoeld. Ook histori-
sche voorwerpen, collecties of 
bibliotheekmateriaal worden 
opgenomen in de beschrij-
ving. Naast het oplijsten van 
archieven geeft Archiefbank 
ook advies en vorming over 
archiefbeheer aan personen en 
organisaties.  

Registratie van archief is gratis 
en gebeurt op verschillende 
manieren. Personen of vereni-

gingen kunnen archief signa-
leren door zich aan te melden 
via de website www.archief-

bank.be. Daarnaast benadert 
Archiefbank zelf systematisch 
bepaalde velden. Zo werden 
in 2009 de eerste contacten 
met de schutterswereld gelegd 
via de Federatie van Vlaamse 
Historische Schuttersgilden. 
Intussen werden de gildear-
chieven in de streek van 
Lummen en Beringen reeds 
opgenomen in de databank. 
Via ‘snel zoeken’ op ‘schut-
ters’ op www.archiefbank.
be kan je de neerslag hiervan 
zien. Bij deze systematische 
actie gebeurt het registreren 

door het invullen van een 
formulier door de gilde 

zelf of als dit niet lukt 
door een medewer-

ker tijdens een 
plaatsbezoek. 

Er worden 
gegevens 

genoteerd over 
de bewaarplaats van 

het archief en de inhoud. Het 
is daarbij niet de bedoeling om 
de archieven weg te halen bij 
de bewaarder of alle stukken 
in te scannen, maar wel om 
een globale lijst op te stellen 
van het bestaande erfgoed en 
te noteren waar het bewaard 
wordt. 

Bij de eerste contacten met 
de gilden bleek dat het 
archief van veel verenigingen 
verspreid zit bij verschil-

lende leden. Deze manier 
van bewaren werkt echter het 
verdwijnen van het schutters-
erfgoed in de hand. Na het 
overlijden van een schutter 
zien de nabestaanden immers 
de waarde van de bewaarde 
papieren niet in, waardoor ze 
snel in een container belanden. 
Archiefbank adviseert daarom 
om het verenigingsarchief dat 
niet meer gebruikt wordt te 
centraliseren op één plaats bij 
de voorzitter of secretaris thuis 
of in het gildelokaal. Als er één 
iemand verantwoordelijk is 
voor het erfgoed dan kan hij 
alles integraal overdragen aan 
zijn opvolger. Op die manier 
is de kans kleiner dat stukken 
verloren gaan. Het is dan ook 
aangewezen om het erfgoed 
te centraliseren vooraleer 
het geregistreerd wordt in 
Archiefbank.

Geïnteresseerden kunnen altijd 
een kijkje nemen op de site 
www.archiefbank.be. Archief 
registreren is het waarderen. 
Gilden die hun erfgoed willen 
laten registreren, kunnen zich 
aanmelden via de website of 
contact opnemen:

Katrien Weyns
Archivaris-consulent 
Archiefbank Vlaanderen
KADOC Documentatie- 
en Onderzoekscentrum 
voor Religie, Cultuur en 
Samenleving
Vlamingenstraat 39 bus 03003
3000 Leuven
Tel. +32 �6 32 35 00 (na �7u 
op 0485/3� 27 64)
E-mail: katrien.weyns@kadoc.
kuleuven.be
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‘Sjuttekap’ 
Óp de bank tegeneuver de kirk, zote drie gepensioneerde van ‘t 
dörp. Alle drie lid van de sjutterie, mar d’r auwer loot neet mie 
touw dat zie mit oet trókke in unieform.
D’r Hoebeer houw vreuger e klein boerderieke, mit drie kui, ee 
peerd, vief verkes get hoonder en inne haan.
De andere die bie hem óp de bank zote, woar eine van oud mijn-
werker en d’r andere werkde vreuger aan ‘t sjpoor.

Die drie kosste alles vroage euver ‘t dörp, die weste gans genau te 
vertelle woa giekkerinne woeënde of gewoeënd hauw.
Óch went eine sjtorf i gen dörp, kós me genau vertelle weë dat 
woar, woa deë mit getrouwd woar, wie vöal kinder dat deë hauw, 
me west óch precies te vertelle weë dem zien Auwes en groeët auwes 
woare. De lü i gen dörp zagte an die drie: “De drie Gezette, zitte 
weer nüets te verzamele!”

Óp deë mörge koam der Heer Pastoer oet de kirk, deeg d’r hood aaf 
bie die drie en zag: “Gooie mörge Here, iech höb üch gemist in de 
kirk!” Die drie keke zich ins aa, en d’r Sjeng noom ’t woord: “Heer 
Pastoer, veer houwe hü get anders te doen, veer mosste de vrauw 
helpe mit de wesj.”
“Zo – Zo …” zag d’r Pastoer, en me zoog aan zie gezich dat heë 
merkde dat d’r Sjeng hem neet de woarheet vertelde..

D’r Pastoer keek noa d’r Hoebeer en zag: “Hoebeer doe bis nog 
altied lid van de sjutterij, en dier had altied vieë gehad. Is ‘t woar 
wat me verteld, dat me vreuger e koaf wat neet zoepe wool, ing 
SJUTTEKAP óp d’r kop zat, en dan zoop dat deer!”
“Maar Meneer Pastoer weë Üch die weer óp-gebónde”, zag d’r 
Hoebeer en heer gong wieër mit: “Geer wit toch zelf, es e koaf neet 
zoepe wool, kreeg dat deer de krün gesjore, en dan hools-te dem 
neet bie mit emmere zoep.” 
“Here gooie mörge”, zag d’r Pastoer en makde dat heer weg koam.

Die drie lachde dat ‘t weer ins gelukt woar um eine veur der gek te 
hoade.

Bron: Van hure vertelle ! 
Banholt: Frans Stollman.

Toelichting ‘Sjuttekap’
Bij een pasgeboren kalf ging 
het erom dat het vlot aan de 
moederkoe wende en er ging 
drinken. Als die drinkreflex 
niet geactiveerd kon worden, 
was het kalf ten dode opge-
schreven.
Welnu, de schutters en pastoor 
proberen elkaar de loef af te 
steken wat nu in de volksmond 
een goede methode zou zijn 
om dat kalf aan het drinken 
te krijgen. De pastoor stelt de 
uiterst suggestieve vraag of het 
kalf in dat geval een schutters-
kepie opgezet kan krijgen; dan 
moet het toch wel vanzelf gaan 
drinken!?, is de suggestie. De 
achterliggende gemeenplaats is 
dat de schutters ’m wel graag 
lusten, en dan vooral het bier.
Maar de schutters laten zich 
niet kisten door de pastoor. 
De keuterboer Hubert dient 
hem snel van repliek. Niet de 
schutterskepie bracht uitkomst 
als een kalf niet wilde drinken, 
maar het scheren van de kruin. 
Het is een verwijzing naar de 
tonsuur, de kruinschering die 
eertijds plaatsvond als priesters 
hun wijding ontvingen. Leden 
van diverse kloosterordes 
droegen een grote tonsuur, 
die in �973 werd afgeschaft. 
Wereldgeestelijken kenden een 
kleine tonsuur, die al eerder in 
onbruik raakte.
De schutters waren het eens 
dat het kalf niet op een schut-
ter moest lijken maar juist 
op een geestelijke om grote 

dorst te krijgen. Het refereert 
aan een periode uit het rijke 
Roomse leven, waarin het de 
geestelijken goed ging, die bij 
de veelal agrarische bevolking 
gastvrij – en dus ook met 
drank – ontvangen werden en 
doorgaans konden bogen op 
een goedgevulde wijnkelder.
Hoe dan ook, beide vergelij-
kingen van zowel schutters als 
priesters zijn karikaturen van 
de werkelijkheid, maar schrij-
ver Frans Stollman beschrijft 
hiermee in zijn verhaaltje wel 

g  De tonsuur is de kaalgeschoren 
kruin zoals die eertijds door 
priesters of kloosterlingen 
gedragen werd.

g  Kloosterlingen met tonsuur-
kapsel.

de veelgehoorde uitdrukking 
en gezegde ‘Es ee koaf neet 
zoepe wilt’. Het advies was 
dan om het bij de schutterij 
te doen. Of beter nog, om het 
een geestelijke te doen gelijken 
door het scheren van de kruin. 
Een zegswijze, die als remedie 
in twijfel moet worden getrok-
ken maar meer vertelt over de 
wijze waarop vroeger tegen 
schutters en geestelijken met 
een drinkgraag imago werd 
aangekeken.

 Luc Wolters

g  Bij de inkleding in de conserva-
tieve orde St.-Pius X wordt als 
herinnering aan de tonsuur nog 
altijd een haarbosje afgeknipt.

g  Wat helpt beter om het kalf te 
laten drinken: het een schut-
terskepie opzetten?

g  Of het de kruin scheren, zoals 
met priesters gebeurde?
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25 Jaar keizerspaar te Oirsbeek
Jos (Zef) Debije & Paula Penners

OIRSBEEK – Op Hemelvaartsdag 13 mei 2010 is het 25 
jaar geleden dat Jos (Zef) Debije de laatste restjes van de 
vogel naar beneden schoot en zich de eerste keizer van 
de Koninklijke schutterij St.-Lambertus uit Oirsbeek 
mocht noemen. 

Van koning tot keizer
Op de zonnige Hemelvaarts-
dag �6 mei �985 ontspon zich 
onder zeer grote publieke 
belangstelling een felle en 
spannende strijd. Zef schoot 
met het 75e schot het restant 
van de vogel naar beneden. 
Zijn neef Zef Debije van de 
Wintraak had bij het schot 
daarvoor nog roet in het eten 
kunnen gooien, maar schoot 
net niet alles naar beneden. 
De spanning en emotie waren 

bij Zef zo hoog opgelopen 
dat hij onder de schietboom 
flauw viel. Maar als geluk bij 
een ongeluk was de huidige 
erevoorzitter dr. M. Klaassen 
aanwezig, die Zef weer bij 
zijn positieven bracht. In 
�980 was Zef voor de eerste 
keer koning geworden. Zijn 
eerste droom was hiermee in 
vervulling gegaan. Hij was er 
vaak dicht bij geweest en zijn 
oudere broers waren reeds 
koning geweest. De zegetocht 

de plechtige installatie plaats 
van keizer Zef Debije. Hij 
werd helemaal in het nieuw 
gestoken. Keizerlijke waardig-
heden zoals steek, degen, en 
medaille worden aangeschaft. 
De installatie geschiedde door 
burgemeester Frans Loeffen 
onder het goedkeurend oog 
van generaal Math Debije. 
De burgemeester ontdeed de 
keizer van een zwarte mantel 
met daaronder het prachtige 
keizersuniform en plaatste bij 
keizerin Paula Debije-Penners 
een fraaie zilveren kroon op 
het hoofd. 

Keizerin
Wat is keizer Jos (Zef) Debije 
zonder zijn keizerin en echtge-
note Paula Penners? Zij viert 
ook haar 25-jarig jubileum als 
keizerin en het 25-jarig lid-
maatschap van de schutterij. 
Paula is nog steeds de spin in 
het web van deze schutters-
familie. Schuttersvrouw is zij 
sinds ze met Zef is getrouwd. 

Als rode draad loopt haar 
naam door de schutterij, zij 
deed verstelwerk en verzorgde 
de uniformen, het visitekaartje 
van onze schutterij. Zij naaide 
haar koninginnen- en keize-
rinnen kleren zelf. Ook is zij 
nog steeds actief bij de jaarlijk-
se bloemenactie en bij feesten 
is ze een vaste kracht als hulp 
bij het eetbuffet.

Resultaten tot heden
Het keizerspaar heeft in 
deze 25 jaar heel wat prijzen 
behaald, zowel als keizer, kei-
zerin en keizerspaar op bonds-
feesten, ZLF en OLS schut-
tersfeesten. Het keizerspaar 
treedt sinds 200� niet meer 
uit voor de prijzen. Zef ging 
�9 keer met de eer als mooiste 
keizer strijken, Paula �6 keer 
als keizerin en samen �0 keer 
als keizerspaar.

Oirsbeek, maart 2010.
 Archivaris Wim Douven

g  Het Oirsbeekse keizerspaar Zef 
en Paula Debije is 25 jaar in 
functie.Bondskampioenschap Juliana

BAARLO/KESSEL –  
Schutterij St.-Antonius & 
St.-Petrus Baarlo heeft bui-
tengewoon gepresteerd bij 
het bondskampioenschap van 
bond Juliana op 8 en 9 mei. 
In het eindklassement leverde 
zij maar liefst zes van de beste 
tien schutters. Er waren 87 
deelnemers. De winnaars per 
klasse werden: Peter Rosenberg 

(A-klasse, Baarlo), Huub 
Bertrand (B, Baarlo), Bianca 
van Dorrestein (C, Venray) en 
Jan Rievers (D, Grubbenvorst). 
In het algemeen klassement 
gingen Rosenberg en Bertrand 
gelijk op. Met 4�0 schoten 
stopte de Baarlose voorzit-
ter Rosenberg om Baarlonaar 
Huub Bertrand het bonds-
kampioenschap te gunnen.

g  De winnaars v.l.n.r.: Wim Kuijpers (5e; Baarlo), Ger Heldens 
(gedeeld 3e; Baarlo), winnaar Huub Bertrand (Baarlo), Peter 
Rosenberg (2e; Baarlo) en Pierre Hebben (gedeeld 3e; Kessel).

als “koning-kei-
zer”, zijn tweede 
droom, begon 
in �983 toen hij 
met het ��0e 
schot koning 
werd. In �984 
was het weer 
raak. Nu schoot 
Zef met het ��2e 
schot de laatste 
resten naar bene-
den. En, zoals 
reeds vermeld, 
op �6 mei �985 
voor de derde 
keer in successie. 
Dit gaf automa-
tisch recht op het 
keizerschap. 

Installatie  
keizer
Op zaterdag �3 juli �985 vond 
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400-jarig bestaan Sint-Laurentius Bocholt
Voorbereiding kost één jaar – resultaat om ‘U’ tegen te zeggen

BOCHOLT – 400 Jarig 
bestaan, een trots voor iedere 
vereniging, een eerbetoon aan 
onze voorgangers en hierbij 
denk ik speciaal aan de schut-
terijen uit de �6e eeuw zoals de 
‘Alde Compagnie’ en een trots 
voor onze huidige bestuurders 
en leden. Zij, uit �6�0, hebben 
tenslotte toch onze dorpen 
moeten verdedigen. Denk 
hierbij aan de Donderslag op 6 
december �648, toen �7 inwo-
ners van Bocholt sneuvelden. 
Toch wel even iets om bij stil 
te staan. Het is niet omdat 
wij nu al marcherend onder 
begeleiding van trommelkorp-
sen, door dorpen trekken en 
feestvieren dat we dit mogen 
vergeten. Zoals men nu de 
herinneringen aan de Eerste en 
Tweede Wereldoorlog levend 
houdt, zo moet dat ook met 
het ontstaan van de schut-
terijen.

Waardevolle schatten
Dat hebben wij willen doen 
door zoveel mogelijk uit de 
tijd van toen tentoon te stel-
len. We denken dat dit gelukt 

is en dit was te merken aan 
onze bezoekers. Sommigen 
werden stil bij het zien van 
deze herinneringen, anderen 
vonden het jammer dat de 
tentoonstelling maar enkele 
dagen te bezichtigen was. Zij 
opperden om deze waardevolle 
‘schatten’ van onze schutterij 
permanent tentoon te stel-
len. Doch hiervoor ontbreken 
de middelen en een perma-
nente plaats. Wel hebben we 
de jeugd van de gemeente 
Bocholt kunnen rondleiden 
op deze tentoonstelling met 
cultuurwaarde. Een algemene 
opmerking die we met onze 7 
gidsen kregen, is dat we nooit 
gedacht hadden dat er zoveel 
interesse was voor een schutte-
rij. Terwijl ik dit artikel schrijf, 
lopen de rillingen mij over de 
rug. Onvoorstelbaar en zeker 
aan te raden voor iedere schut-
terij. Een grote waardering van 
onzentwege voor de jeugdige 
bezoekers!

Voor het goede doel
Maar niet alleen tentoonstel-
len uit de tijd van toen, nee, 

ook orkesten uit de tijd van 
toen, weliswaar niet uit �6�0 
maar recenter, maar toch ‘uit 
de tijd van toen’. Onder mas-
sale belangstelling mochten we 
de derde editie organiseren. 
Verscheidene bands gaven het 
beste uit de tijd van toen en 
het is dankzij deze muzikanten 
en de helpende handen van 
de leden van de schutterij dat 
deze een cheque van �860 Euro 
mocht overhandigen aan een 
goed doel. De schutterij heeft 
gekozen om deze mooie som te 
schenken aan het Rode Kruis. 

Spaanse Garde 1610
Natuurlijk hadden we een hele 
groep genodigden, zowel op 
vrijdagavond tijdens de aca-
demische zitting, als tijdens 
het grote bondsfeest op de ter-
reinen van Den Damburg. 22 
Schutterijen waren te gast. Zij 
boden een ware show voor de 
inwoners van Bocholt, zowel 
door de dorpskern te stappen 
als op het wedstrijdterrein. 
Uiteraard werden de zware 
buksen uitgehaald waardoor 
een spannende wedstrijd kon 
losbarsten. Hierna werd deze 
dag fantastisch afgesloten door 
een halfuur durend spetteren-
de vuurwerk. Ja hoor, Bocholt 
heeft geweten dat de schutterij 
haar 400 jarig jubileum heeft 
gevierd en het zal nog bij velen 
blijven nazinderen. Dat het 
een perfecte organisatie zou 
worden, daar heeft niemand 
aan getwijfeld. Kijk maar naar 
de organisatie van het OLS in 
�996 en onze twee LDS-feesten 
die we mochten inrichten. Op 
naar het 425-jarig bestaan met 
onze splinternieuwe unifor-
men uit de tijd van �6�0 de 
Spaanse Garde.

  Eerlings Guido, webmaster

g  De jubilerende schutterij van Bocholt tooide zich met nieuwe uniformen anno 1610.          Foto’s: Fred Vliegen
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Jubilarissen bij schutterij St.-Catharina Stramproy
STRAMPROY – Voorafgaand aan het vogelschieten 
van schutterij St.-Catharina, dat gehouden werd op 
Paasmaandag, werden enkele jubilarissen van de 
vereniging gehuldigd. Hen werd dank gezegd voor hun 
inzet voor de schutterij.

Jac Stals ontving uit handen 
van secretaris J. Lamerikx van 
de bond EMM en namens 
de OLS-federatie het zilveren 
schild bij zijn lidmaatschap 
van meer dan 60 jaar. Jac Stals 
was secretaris van �955 tot 
�96�. Hij ontving het OLS-
insigne in zilver in �97� en in 
goud in �985. In 2005 kreeg 
hij, in verband met zijn 60-
jarig lidmaatschap het EGS-
insigne.

Jac Kuppens, die ook meer 
dan 60 jaar lid is, kreeg even-
eens van dhr. Lamerikx het 
zilveren schildje opgespeld. 
Jac Kuppens was bestuurslid 
van �96� tot �998 en vice-
voorzitter van �976 tot �987. 
Jac heeft in Tegelen (�965), 
Dieteren (�985) en Wessem 
(2005) het OLS mee gewon-

nen als zesde schutter in het 
zestal. Hij was lid van de zes-
talcommissie (�970-�998). Jac 
kreeg in �994 de Koninklijke 
onderscheiding lid in orde van 
Oranje Nassau. Sinds �986 is 
hij lid van verdienste. Hij kreeg 
in �996 de OLS-onderschei-
ding in goud met kroontje, 
het St.-Catharina wieltje met 
briljantje in �999 en het EGS 
gouden kruis van verdienste in 
2006. Jac is op 20 januari 2008 
opgenomen in de Orde van de 
Rode Leeuw.

Theo Looymans kreeg de 
zilveren medaille van de OLS-
Federatie vanwege zijn 25 jarig 
lidmaatschap. Theo was com-
mandant van �993 tot 2008 
en volgde diverse cursussen 
oude exercitie en instructeur. 
Theo was de oprichter van de 

exercitiegroep. Hij is bestuurs-
lid vanaf �998 en voorzitter 

vanaf 2000, bestuurslid van 
het Grensland Schuttersfeest 

Vogelschieten schutterij St.-Catharina

STRAMPROY – Op tweede 
paasdag – maandag 5 april 
– opende schutterij St.-
Catharina traditiegetrouw 
het schuttersseizoen met het 
vogelschieten. Na een ven-
delgroet aan beschermheer 
dhr. W. Maes, trok de schut-
terij naar het koningspaar 
Mark Aengevaeren en Anke 
Timmermans. 
Na een goede ontvangst, 
trok de schutterij naar het 
Schuttersheim. Nadat de 
jubilarissen waren gehuldigd 
en de koning van het zilver 
was ontdaan, kon de strijd 
om de koningstitel 20�0 
losbarsten. Bij de senioren 

werd met �7 deelnemers 
aan de strijd begonnen. 
In de zesde ronde viel de 
vogel bij het 98e schot 
naar beneden en werd Jack 
Indenkleef schutterskoning. 
Bij de jeugd- en aspirant-
leden schoten 6 leden mee 
om de titel ‘Alternatieve 
koning(in) 20�0’. In de 
achtste ronde, bij het 47e 
schot werd Cindy Willems 
de nieuwe koningin bij de 
jeugd.

e
Jack Indenkleef en  

Cindy Willems behaalden  
de koningstitels.

vanaf 2000 – sinds 2008 als 
secretaris-penningmeester – en 
sinds 2008 bestuurslid Bond 
Eendracht Maakt Macht Weert 
e.o. Ook is hij sindsdien voor-
zitter van de normencommis-
sie. In 2009 is Theo benoemd 
tot bondsvoorzitter E.M.M. 
Als zodanig werd hij geïnstal-
leerd tijdens het bondsfeest te 
Neeritter in mei 2009. Hij is op 
24 januari 20�0 opgenomen in 
Orde van Rode Leeuw.

Voor Koen Keijers en Floor 
Aengevaeren was er een 
vermiljoen insigne van de 
Stichting Federatie Katholieke 
Muziekbonden (FKM), vanwe-
ge hun �0-jarig lidmaatschap.

g  De jubilarissen Theo Looymans (25 jaar), Jac Kuppens en Jac Stals, 
beiden meer dan 60 jaar.
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Column

Enkeltje Venray
Als in het begin van de vorige 
eeuw mensen in het dorp 
bij een clubje wilden, was de 
keuze klein. Of voetballen of 
de harmonie. De schutterij was 
weggelegd voor hen bij wie een 
steekje los zat, vond de rest. 
Drankorgels en nietsnutten. 
In Schinveld heette het: ‘om 
de andere deur woont een lid 
van de harmonie of een gek’. 
En laat die gek nou lid van de 
schutterij zijn.
Tegenwoordig, in het nette 

Nederland, heten gekken 
geestelijk gehandicapten of, 
nog mooier, mensen met een 
uitdaging. 
Toen ik me dat realiseerde 
dacht ik blij te zijn dat wij 
schutters, af waren van de 
naam gek. Ik realiseerde me 
dat mensen met een uitda-
ging een voor mij volstrekt 
passende term was voor ons 
schutters. Het woord gek voelt 
zo rottig aan. Mensen met een 
uitdaging is veel beter. Want 

uitdaging is een lovenswaardig 
streven, een uitdaging heeft 
iets provocatiefs. Het is een 
ambitie, een verlangen naar 
iets hogers en iets beters. Een 
streven dat anderen vaak niet 
hebben. 
En streven doen schutters. 
We streven naar de mooiste 
koning, we streven naar de 
beste houding in de optocht, 
de beste muziek en het hoogst 
aantal leden. En velen streven 
naar de mooiste koningin.
En gek dan? Zijn we dan niet 
(meer) gek?
Gek zijn we ook. We zijn gek 
op een schuttersfeest, gek op 
een goede sfeer, gek om het 

OLS te winnen maar ook gek 
op de koningin.
En gek blijven we. Want gekte 
is een ziekte waar je nooit 
meer vanaf komt, een uitda-
ging die nooit het einde zal 
kennen. 
Ik ben blij dat ik gek ben. Gek 
op de schutterij.
Gek hé?

Overigens: ligt Grubbenvorst, 
gek genoeg, niet gevaarlijk 
dicht bij Venray?

 Leon Franssen
Foto’s EST Kinrooi.

g Gekke mensen, die schutters.

g  Ons streven is gericht op de mooiste koningin. Is dat een gekke 
gedachte?

Nieuwe uniformen voor Sint-Elisabeth Stokkem
STOKKEM – De konink-
lijke schutterij Sint-Elisabeth 
Stokkem trok begin mei in 
eigen stad uit in hun nieuwe 
uniformen. ‘Wij wilden onze 
nieuwe outfit eerst aan de 
mensen van Stokkem tonen 
vooraleer we elders naar een 
feest gingen’, legt voorzitter 
Theo Voorter uit. ‘De kleuren 
rood en blauw hebben we 
behouden. Het uniform is 
gebaseerd op de gala-unifor-
men van de officieren van de 
Belgische pantsertroepen.’

 Tekst/foto: Jos Thomassen
g Sint-Elisabeth Stokkem poseert voor de kerkdeur in de nieuwe uniformen.
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Vogelschieten Sittard: dames grijpen titels

SITTARD – Stralend voor-
jaarsweer op zondag �8 april 
in Sittard, toen Stadsschutterij 
Sint-Rosa haar jaarlijkse 
koningsvogelschieten hield. In 

Sint Rosa weer op de weg terug

SITTARD – Op bestuurlijk 
gebied veranderde er bij Sint-
Rosa ook een paar dingen: 
tijdens de jaarvergadering op 
�� april werd afscheid geno-
men van Fred den Rooijen als 
voorzitter en Ruud Verhoef als 
penningmeester. Beiden waren 
niet herkiesbaar. Tot nieuwe 
voorzitter werd gekozen Jack 
Vrancken, zeker geen onbe-
kende in het schutterswezen. 
Hij zal tevens de functie van 
buksmeester gaan vervullen. 
De financiën zijn vanaf nu 
in goede handen bij Marjo 
Snijders. Het secretariaat 
blijft in handen van de heer 
Jan Cosemans. Nieuw in het 
bestuur namens de drumband 
is Jo Suijkerbuijk (tevens 
instructeur). Bestuurslid voor 
PR en commandant blijft ten-

slotte Thimo Zegers. Daarmee 
is het bestuur weer voltallig 
en kan Sint-Rosa zich na een 
moeilijk jaar, waarin men niet 
actief was op schuttersfeesten, 
weer gaan richten op schut-
tersactiviteiten en er wordt 
inmiddels hard gewerkt om 
zo goed mogelijk voor de dag 
te komen. Ook het leden-
aantal groeit weer gestaag en 
dat geeft goede hoop voor de 
toekomst. Op 9 mei jl vormde 
St.-Rosa samen met het 
Stadsgilde St.-Catharina Weert 
de Limburgse inbreng op het 
Kreisschützenfest in het Duitse 
Menden (Sauerland), geor-
ganiseerd door de bevriende 
Schützenverein Menden 
Platte-Heide �959 dat haar 50-
jarig bestaan vierde.  

 Teksten: Thimo Zegers

g  Het kersverse koningspaar 
Whitney Hanssen en Igor 
Snijders bij het eerste optreden 
op Koninginnedag.                  

 Foto: Etienne Zegers

de ochtend trok de schutterij 
door de straten van de wijk 
Overhoven, waarna er een 
koffietafel voor de schutters 
klaarstond. 
Aansluitend volgde de offi-
ciële opening met een toe-
spraak namens de gemeente 
en met het spelen van het 
Wilhelmus en het Limburgs 
volkslied door fanfare St.-Jan 
Leijenbroek. Nadat de geno-
digden de eerste schoten op 
de vogel gelost hadden, kon 
de spannende en sportieve 
strijd om de koningstitel 20�0 
beginnen. Na �65 schoten 
werd duidelijk dat de nieuwe 
koning van St.-Rosa een vrouw 
was: Whitney Hanssen. De 
�9-jarige werd pas een paar 
dagen voor dit vogelschieten 
geüniformeerd lid en behaalde 
dus meteen de titel. Daar de 
reglementen van St.-Rosa het 
niet toelaten dat een vrouw het 
zilver draagt, moest zij deze eer 
laten aan een mannelijk per-

soon, maar die had de nieuwe 
koning(in) al snel gevonden 
in de persoon van haar vriend 
Igor Snijders, die al enkele 
jaren actief is als tamboer bij 
St.-Rosa. 
Aansluitend was het burgervo-
gelschieten, waarbij wederom 
een dame won. Het was Rina 
Schols die ruim 25 mededin-
gers het nakijken gaf. Zij is 
uitbaatster van zaal Oos Kaar, 

waar St.-Rosa inmiddels al �� 
jaar het vogelschieten in de 
tuin mag organiseren en al 
evenzoveel jaren mag genieten 
van de haast traditionele kof-
fietafel. Rina werd verrast met 
een schuttersbeeldje, omdat 
ze een punt wil zetten achter 
haar ‘carrière’ als uitbaatster en 
zo wilden de sjötte haar alvast 
bedanken voor de vele jaren 
gastvrijheid. 

Koningen
- Math Schins Sint-Joseph Vijlen
- Maurice Heyse Sint-George Simpelveld
- Frank Keyenberg Sint-Sebastianus Mechelen
- Tim Senden Sint-Martinus Vaesrade
- John Theulen Sint-Joris Wessem

g  Yoran Sarkol wist bij het vogelschieten op 30 april van de Bussen 
Schutten Neer zijn koningstitel te prolongeren. Elke Sijben vergezelt 
hem weer. Hun beider moeders delen in de vreugde.

Foto: website schutterij

g  Maasbree: wethouder Wim 
Hermans feliciteert Wim 
Grutters als nieuwe koning 
van schutterij Sint-Martinus 
Maasbree.

g  Bij Sint-Maternus Wijlre 
schoot de 21-jarige Patrick 
Blom de koningsvogel af en 
verhinderde het keizerschap 
van Ger Sleijpen.

Foto: website schutterij



Gildetrots op Brabants zilver
75 jaar Noord-Brabantse Federatie van Schuttersgilden

EINDHOVEN – In Museum Kempenland in Eindhoven 
is van 11 september tot 14 november 2010 een expositie 
te zien van gildenzilver van de Brabantse gilden. Deze 
unieke tentoonstelling wordt gehouden omdat de 
Noord-Brabantse Federatie van Schuttersgilden 75 jaar 
bestaat. Bij de selectie van de schilden is vooral gelet op 
de aanwezigheid van een verwijzing naar het beroep van 
de koning.

Het zilveren 
koningsschild
Wie de eer te beurt valt om 
koning te worden bij een van 
de vele Brabantse schuttersgil-
den, legt die gebeurtenis vast 
in de vorm van een zilveren 
koningsschild dat wordt toege-
voegd aan de dikwijls rijke en 
vaak ook zeer oude verzame-
ling schilden die het gilde al 
in zijn bezit heeft. Afhankelijk 
van de mogelijkheden en 
creativiteit van de schenker 
kunnen deze schilden groot 
of klein zijn, maar altijd laten 
ze ons de naam van de koning 
zien, en meestal ook het jaar 
waarin hij (of zij) die titel ver-
worven heeft.

Van agrariër tot arts
Verder staan er dikwijls 
afbeeldingen op het 
schild. Soms is dat 
het familiewapen, 
maar de meeste 
Brabantse gil-
denkoningen 
hebben dat 
niet. Dan kiezen 
ze voor een afbeel-
ding van de 
patroonheilige 
of, in ongeveer 
de helft van alle 
gevallen, voor 
een verwijzing 
naar het beroep dat 
zijn uitoefenen. Wie een 
lange reeks van schilden 
bekijkt vanaf de �7e eeuw tot 
heden krijgt een aardig beeld 

van de samenstelling van de 
Brabantse beroepsbevolking, 
met name van de verschuivin-
gen die daarin hebben plaats-
gevonden. Zo overheersen in 
de �7e en �8e eeuw de agrari-
sche beroepen en de daarmee 
verbonden bezigheden, zoals 
die van molenaar. Typische 
ambachten als wevers of voer-
mannen komen tot in het 
begin van de 20e eeuw voor. 
Na circa �950 komen ook alle 
moderne beroepen aan bod, 
van arts tot politieman, fysio-
therapeut tot brandweerman. 

Edelsmeedkunst
Deze presentatie van schilden 

wordt aangevuld 
met een selectie 
van andere zilveren 

voorwerpen die 
deel 

uitmaken van het bezit van 
de gilden. Evenals de schilden 
zijn ze gemaakt door bekende 

Brabantse edelsmeden die tot 
op de dag van vandaag zoeken 
naar een manier om de eeu-

wenoude tradities te verbinden 
met eigentijdse vormen van 
verbeelding en vormgeving.

De tentoonstelling vindt 
plaats:
Museum Kempenland 
Eindhoven
St.-Antoniusstraat 5-7
En loopt van 11 september 
tot 14 november 2010
De openingstijden zijn:
Dinsdag t/m zondag van 
13.00 - 17.00 uur

g  Gekroond medaillon aan ketting, omstreeks 1550. De heilige 
Sebastianus wordt door twee boogschutters beschoten. De konings-
kroon is waarschijnlijk in de negentiende eeuw toegevoegd. 
Onderaan de koningsvogel. Sint-Sebastiaan Tilburg.

f Op het zilveren koningsschild 
van Hendric Schaapsmeerders van 

het handbooggilde St.-Sebastiaan 
Tilburg uit 1761 staan afbeeldingen 

van het koningsvogelschieten, geldzaken 
die aan tafel gedaan worden en onderweg 

met de huifkar. Onderaan nog een schaap. Een 
typisch voorbeeld van zilveren schilden die verhalen 

over het beroep van de schutterskoning.
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“Ik ben blij dat het erop zit!”
MAASNIEL – In het weekein-
de van �5 tot en met �8 april 
vierde schutterij St.-Urbanus 
Maasniel haar �25-jarig 
bestaan. Daarmee aangevende 
dat de schutterij in �885 werd 
opgericht. Echter, vele eeuwen 
geleden kende Maasniel al een 
schutterij St.-Urbanus. In het 
boek “Onder den Klockenslagh 
van Neel” (aanrader, WP), 
toont Jan Ruiten aan dat de 
“Bruderschaft to Niel” stamt 
uit �628 of mogelijk zelfs 
ouder is. In de oude kerk 
van Maasniel hing een klok 
uit �527 met het opschrift: 
“Urbanus is mich min naem”. 
Mogelijk dat deze klok des-
tijds is geschonken door de 
schutten van de “Onse Lieve 
Vrouwe Broederschappe ende 
St. Urbanus Schutterije”, zoals 
de schutterij in �66� werd 

genoemd. Daarna volgen 
veel wetenswaardigheden 
over schutterij St.-Urbanus 
Maasniel. Wanneer in �8�0 
het vaandel aan de kerk 
wordt geschonken, gaat de 
schutterij “in ruste”. Het vol-
gende bericht van Schutterij 
St.-Urbanus vinden we in 
de Limburger Courier die 
op 25-2-�886 meldt: “De 
onlangs alhier opgerichte St.-
Urbanusschutterij is thans in 
het bezit gekomen van een 
75-tal geweren. Het plan is dan 
ook op Vastenavond-Zaterdag 
een optocht te houden”. In de 
Maas- & Roerbode van 29 mei 
�886 lezen we in een adverten-
tie: “Vogelschieten op Zondag 
den 30 Mei door de St.-
Urbanusschutterij te Maasniel 
voor haren eersten koning”. 
De eerste koning werd L. 

Peeters. Grote animator voor 
de oprichting van de schutterij 
was lokaalhouder Jean Houx. 
Vrij snel na de “herstart” was 
de schutterij al in �893 een 
keizer rijk. H. Lamers schoot 
zich in �893 voor de derde 
achtereenvolgende keer tot 
koning. Het jubileumweek-
einde in april 20�0 stond bol 
van de activiteiten, waarbij 
het schuttersfeest met 20 
deelnemende schutterijen 
uit Nederlands- en Belgisch-
Limburg, een reünie van oud-
leden en de overdracht van het 
voorzitterschap belangrijke 
onderdelen waren. Een gesprek 
met voorzitter Thei Zegers.

Start
Thei: “Toen ik in �992 
bestuurslid werd, zat de ver-
eniging echt in een dip. Veel 

muziek spelende leden waren 
afgehaakt omdat ze het niveau 
te hoog vonden. Sommigen 
zochten hun heil bij fanfares 
of harmonieën elders, anderen 
stopten helemaal met muziek 
maken. We hebben toen zelfs 
twee keer een muziekgroep 
moeten inhuren. Dat was onze 
eer te na. Mijn persoonlijke 
mening toen was dat wanneer 
je als vereniging geen eigen 
muziekgroep meer hebt, je 
beter kunt stoppen als ver-
eniging. Deze gedachte werd 
een uitdaging. Als bestuur 
hebben we toen alles op alles 
gezet en hebben we met een 
kleine groep muzikanten toch 
verder gespeeld. De overstap 
naar jachthoorns was een gou-
den greep. Jachthoorns zijn 
niet gemakkelijk te bespelen, 
maar ze geven wel een heel 

g  De schutterij kan zich verheugen in een voortdurende aanwas van nieuwe leden.
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apart geluid en aanzien aan de 
schutterij. �5 van de leden die 
toen waren afgehaakt, hebben 
we terug weten te winnen en 
zijn nu nog steeds lid van onze 
vereniging. Vanaf 2000 konden 
we ons weer laten zien met een 
goede en eigen muziekgroep. 
Ook de jeugd bleef niet achter. 
Enkele malen per week worden 
muzieklessen gegeven door 
een goede instructeur.”

Voornemen
In �995 werd Thei Zegers tot 
voorzitter gekozen. De ver-
eniging bestond toen uit ± 50 
leden. Thei: “In feite waren 
er twee kampen binnen de 
vereniging. Een van mijn kern-
taken was het werken om van 
de vereniging één geheel te 
maken. Dat heeft veel energie 
gekost. Terugkijkend denk ik 
dat we daarin geslaagd zijn. 
Iedereen praat met iedereen. 
Als we ook maar iets van 
wrijving voelen, grijpen we 
als bestuur in en proberen de 
rust te herstellen. Een vereni-
ging is immers een groep van 
gelijkgestemden waarbij het 
niet mag voorkomen dat er 
dwarsliggers zijn of mensen 
die de vereniging onder-
mijnen. Ik denk dat we als 
bestuur erin geslaagd zijn om 

een vereniging te hebben die 
alom uitstraling en respect 
geniet. Als voorzitter ben ik 
trots, want we tellen nu maar 
liefst �39 leden. Van de 70 
geüniformeerde leden zijn er 
maar liefst 39 muzikant. Om 
alle leden en geïnteresseerden 
te informeren, hebben we ons 
verenigingsblad Forte dat zes 
maal per jaar verschijnt.”

Patroonsfeest
Thei: “De naamdag van St.-
Urbanus is 25 mei. Omdat 
deze dag ook op een werkdag 
kan vallen, zijn we uitgeweken 
naar Tweede Pinksterdag om 
de naamdag te vieren in com-
binatie met het koningschie-
ten. Na het afhalen van het 
erecomité en het koningspaar 
gaan we naar het verenigings-
lokaal voor een gezamenlijke 
maaltijd. Voordat het eigenlijke 
koningschieten begint, gaan 
we eerst ter kerke.”

Financiën
Wil je een vereniging goed 
laten functioneren, dan heb 
je niet alleen goede leden en 
een goed bestuur nodig. Geld, 
veel geld is er nodig om het 
dagelijkse reilen en zeilen van 
de vereniging te kunnen beta-
len. Door allerlei activiteiten 
te organiseren en alleen maar 
goede kwaliteit te leveren, 
sprokkel je de benodigde 
financiën bij elkaar. Voor grote 
uitgaven wordt natuurlijk 
gespaard. Sponsoring, subsidie 
en een erecomité zorgen er 
ook voor dat het ons verder 
aan niets ontbreekt. En moet 
er iets gedaan worden voor de 
vereniging, dan zijn er altijd 
wel leden die ervoor zorgen 
dat de vereniging geen cent 
teveel betaalt.

Nieuwe schietlocatie
Toen we in kennis werden 
gesteld van het feit dat de A73 
dwars door ons schietterrein 
zou komen te lopen, zaten we 
met een gigantisch probleem. 
Na lang en veel onderhandelen, 
kregen we een nieuw schietter-

rein met maar liefst 6 nieuwe 
kogelvangers. Thei: “Ik kan 
het aantal slapeloze nachten 
en de vele vergaderingen niet 
noemen. Het waren er vele, 
maar we hebben het gered en 
nu zijn we apetrots met deze 
nieuwe schietlocatie. Het enige 
probleem is de grote afstand 
(3 km.) naar de kom van 
Maasniel. Voor een bondsfeest 
moeten bussen worden inge-
huurd, dat is een grote onkos-
tenpost waar nog een oplos-
sing voor moet komen.
In de afgelopen jaren scoorde 
schutterij St.-Urbanus hoog 
tijdens OLS-Feesten. Het zijn 
dus schutters waarmee je ter-
dege rekening mee moet hou-
den. Natuurlijk is het winnen 
van het OLS al vaker onder-
werp van gesprek geweest. 
Rondom onze schietlocatie is 
weliswaar voldoende plaats, 
maar voor een OLS heb je veel 
meer ruimte nodig. Als we het 
OLS winnen, vinden we ook 
daar wel een goede oplossing 
voor. Als we het OLS organise-
ren dan zal het een goed OLS 
worden.”

Schuttersbond
Gedurende zijn voorzit-
terschap is Thei ook 7 jaar 
bestuurslid geweest van 
de Midden-Limburgse 
Schuttersbond. Thei: “Dat was 

een belangrijke tijd voor mij. 
Je kwam overal en je hoorde 
zaken die je ten voordele van 
je eigen vereniging kon toepas-
sen.

Einde voorzitterschap
Thei Zegers heeft tijdig aan-
gegeven te willen stoppen. 
Vanwege zijn gezondheid en 
leeftijd (68) vond Thei het niet 
verantwoord om weer voor 
drie jaar voorzitter te worden. 
Halverwege stoppen was voor 
Thei geen optie, daarom heeft 
Thei op � mei officieel de 
voorzittershamer overgedra-
gen aan vice-voorzitter Frans 
Aelmans. Ook Frans is geen 
onbekende in het Limburgse 
schutterswezen; ook Frans 
heeft actief meegeholpen aan 
de goede naam en faam die 
schutterij St.-Urbanus geniet.
Thei Zegers zal zijn schut-
terij trouw blijven en zich nu 
gaan inzetten om zijn vereni-
ging blijvend te promoten in 
Maasniel en de wijde omge-
ving. Samen met het �2 leden 
tellende erecomité hebben 
ze al grootse plannen. Thei 
Zegers kijkt met voldoening en 
trots terug op �5 jaar voorzit-
terschap. Tenslotte Thei: “Maar 
ik ben ook blij dat het erop 
zit!”

 Wim Pijpers

g  Medailles etc. tonen aan dat de muziekgroep van schutterij St.-
Urbanus meermalen succesvol was op het WMC in Kerkrade.

g  Thei Zegers kijkt tevreden 
terug op zijn voorzitters- 
periode.
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Commandowisseling tijdens patroonsfeest
SIMPELVELD – Het patroons-
feest van de schutterij St.-
George stond dit jaar in het 
teken van het wisselen van het 
commando. Na het bijwonen 
van de H. Mis die ter nage-
dachtenis aan de overleden 
leden van de schutterij werd 
gehouden, werd voor op het 
pleintje voor de kerk het com-
mando over de Simpelveldse 
schutterij overgedragen. Jos 
Ernes had gedurende elf jaar 

het commando gevoerd en de 
schutterij naar vele successen 
geleid. Hij droeg het over aan 
zijn broer en tot dan toe twee-
de commandant, Leo Ernes. 
Alvorens deze met een hand 
aan het vaandel de eed van 
trouw aan de schutterij aflegt, 
wordt hij door de scheidende 
commandant in de rang van 
kapitein bevorderd.
De eerste handeling van de 
nieuwe commandant betrof 

het uitspreken van enkele 
bevorderingen binnen de ran-
gen van de schutterij. Zo wer-
den vaandrig Huub Bessems 
en guide Hein Ernes bevorderd 
tot de rang van tweede luite-
nant. Vervolgens werden de 
geweerdragers Oscar Heijse en 
Tim Ernes bevorderd tot ser-
geant in de functie van guide 
en geweerdrager Kay Bessems 
tot soldaat der �e klasse.
Na deze handelingen mar-

cheerde de schutterij naar de 
begraafplaats, waar de voorzit-
ter een korte toespraak hield. 
En na het spelen van The Last 
Post en het afvuren van drie 
saluutschoten werd er nog een 
bloemstuk onder het kruis 
neergelegd. Hierna volgde nog 
een gezellige avond.

 Jan Hartzheim

g  De nieuwe commandant Leo Ernes legt de 
eed van trouw af.

Foto’s: Annie Hartzheim

g  De bevordering van Huub Bessems en 
Hein Ernes.

g  Oscar Heijse en Tim Ernes werden beiden 
sergeant en guide, terwijl Kay Bessems 
soldaat 1 werd.

Coördinatie van sponsoring/adverteren in het LS in goede handen
 

NEER – Toen Sjra Janssen 
(veur luu oet Naer: Sjra van 
Zeeg) mij vroeg om in de 
commissie Sponsoring en 
Inkoop van de Neerse OLS-
organisatie plaats te nemen, 
voelde ik me zeer vereerd om 
aan zo’n groots evenement 
mijn steentje bij te dragen. 
Met jarenlange ervaring op 
het gebied van het uitgeven 
en advertentieacquisitie van 
vakbladen (o.a. Tijdschrift 
voor Coaching) werd mij bin-
nen de OLS-organisatie de rol 
toebedeeld om met de media 
afspraken te gaan maken. Zo 
dus ook met het Limburgs 

Schutterstijdschrift. Jos Gerits 
en Luc Wolters waren de 
boegbeelden van dit tijdschrift 
die de commissie Sponsoring 
met een zeer gepassioneerd 
gesprek inwijdden in de histo-
rie van het schutterswezen. Na 
een vervolggesprek en goede 
afspraken heeft de Neerse OLS 
Organisatie gericht gekozen 
om via het LS de schutterijen 
uitgebreid te informeren. 
Zonder hun namelijk geen 
OLS.
Na het succesvol verlopen 
OLS in Neer heeft de Stichting 
Limburgs Schuttertijdschrift 
mij gevraagd om voor hun 

tijdschrift de advertentiewer-
ving te gaan verzorgen. Weer 
een verzoek waar ik zeker met 
veel overgave aan zal meewer-
ken. Met veel enthousiasme 
beginnen we dus vanaf deze 
uitgave met de actieve werving 
naar sponsoren en adverteer-
ders die via dit medium een 
grote geïnteresseerde doel-
groep bereiken. Hun bood-
schap wordt gezien.
U hoort nog van mij!
 
  Kloosterhof  

acquisitie services – uitgeverij 
Eric Vullers

 

Advertentieacquisitie 
Kloosterhof  
acquisitie services – uitgeverij
Eric Vullers / Sandra Geraedts
Napoleonsweg �28a
6086 AJ  NEER
Tel.: 0475-597�5�
E-mail: sandra@kloosterhof.nl



Vrijwilligerswerk
Een vereniging leunt op, 
bestaat bij de gratie van en 
staat of valt bij de inzet van 
vrijwilligers. Ze staan bar-
diensten te draaien, helpen 
materialen klaar te zetten, 
ruimen achteraf weer op. Werk 
dat vanzelfsprekend gevonden 
wordt en pas opgemerkt wordt 
als het niet of slecht gedaan 
wordt. Dán hoor je mensen 
klagen. Logisch, want iedereen 
wil een goed getapt glaasje 
bier, iedereen wil direct kun-
nen beginnen met een activi-
teit en achteraf wil niemand 
nog het vuile werk opknappen.
Het is dus heel belangrijk 
werk, maar wie wil zich er 
voor opofferen?
Waarschijnlijk is het van alle 
tijden en bij alle verenigingen 
zo dat er slechts een kleine 
groep is waar alles telkens 
op neer komt. Zij verzetten 
enorme bergen werk, om een 
club draaiende te houden en 
het iedereen naar de zin te 
maken. Maar de grote groep 
die dat werk niet ziet en pas als 
iets fout gaat wel zit te ‘knot-
teren’, waar is die groep als er 
gewerkt moet worden?
Neem nou iets als het vogel-
schieten. Die vogel moet 
gemaakt worden, de schiet-
boom moet rechtgezet, de 
kogels gesmolten, de wei klaar-

gemaakt, de tenten, banken, 
tafels en buffetten neergezet 
worden. Ook moet er tijdens 
het schieten gewerkt worden 
achter bonnenkassa, eet- en 
drankbuffet. Achteraf moet de 
wei opgeruimd worden en uit-
zien alsof er niets gebeurd is. 
Een hele berg werk dus, voor 
een paar uur plezier.
Al is het niet alleen kommer 
en kwel. Ook tijdens dat werk 
wordt er genoeg gelachen en 
mits met genoeg mensen is 
het ook in een piep gebeurd. 
Het valt dus eigenlijk reuze 
mee. Het komt echter aan op 
die ‘genoeg mensen’. Vooral 
de verhouding moet kloppen. 
Natuurlijk kan niet van ieder-
een verwacht worden om elke 
vrije minuut in te leveren voor 
de club. Maar het groepje dat 
dit wel doet, moet niet te klein 
worden. De last die dan steeds 
groter wordt, komt op steeds 
minder schouders terecht. 
Totdat die schouders breken en 
er helemaal geen werk verzet 
zal worden. Helaas zullen ook 
zij dan weer de zondebok zijn, 
want zij hebben tenslotte de 
vereniging niet recht kunnen 
houden. De groep die niets 
deed, zal zichzelf ook dan niets 
verwijten en gewoon verder 
gaan met de orde van de dag.
Een stukje bewustwording kan 

nooit kwaad. Van 
zijn rechten is 
ieder lid ongeveer 
wel op de hoogte; 
een rondje van 
de club zal zelden 
worden overge-
slagen. Wat hele-
maal niet erg is, 
maar men moet 
zich dan ook 
bewust zijn van 
zijn plichten en 
dat is niet alleen 
ledengeld betalen. 
Zoals gezegd, 
staat of valt een 
vereniging bij 
de inzet van de 
leden. Als we alle-
maal samen wer-
ken, delen we de 
last over veel schouders, dan 
maken vele handen licht werk, 
dan kunnen deze schouders 
en handen nog lang mee, dan 
heeft ook iedereen plezier in 

het harde werk en dan zal een 
vereniging nog lang bestaan!

 Hoebele

g  Vrijwilligers zijn op alle fronten hard nodig; we moeten er allemaal aan werken.                                                                          Foto’s: Fred Vliegen
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Koninklijke onderscheidingen
Drie lintjes 
schutterij 
Kessel
KESSEL –  
Zondag 25 
april, tijdens 
de receptie van 
Schutterij, Fluit- 

en Tamboerkorps St.-Hubertus 
bij gelegenheid van het �25-
jarig bestaanfeest reikte bur-
gemeester M. Vestjens van de 
gemeente Peel & Maas aan 
drie leden een Koninklijke 
Onderscheiding uit. Tot Lid in 
de Orde van Oranje-Nassau 
werden Ton Bol alsmede Theo 
en Coen Ottenheijm benoemd. 
Voorzitter A.F.M. (Ton) Bol 
is lid sinds �960, vanaf �990 
bestuurlid, vice-voorzitter 
(�992-2000), voorzitter (2000-
2004), vice-voorzitter (2004-
2006) en van 2006 tot heden 
voorzitter. Tevens was hij actief 
in het Uniformen- en instru-
mentenfonds en in verschil-
lende jubileumcomités binnen 
en buiten de vereniging. 
Erebestuurslid J.T. (Theo) 
Ottenheijm was van �973 tot 
�979 bestuurslid, waarvan 
� jaar penningmeester, van 
�978 tot �990 penningmees-
ter van de Limburgse Bond 
van Tamboerkorpsen waarna 
hij benoemd werd tot erebe-
stuurslid, van �990 tot 2000 
was hij voorzitter van St.-
Hubertus en tot op heden nog 
zeer actief binnen de vereni-

ging. Ook was hij vrijwilliger 
bij de plaatselijke basisschool 
(�99�-2006). 
En tenslotte C.H.J. (Coen) 
Ottenheijm, die lid is sinds 
�949, was van �984 tot �990 
bestuurslid, beheerder van 
het clublokaal (�98�-2004) en 
driemaal was hij koning van 
St.-Hubertus. Sinds 2007 is 
hij chauffeur van de vrijwil-
ligersbus ten behoeve van het 
vervoer van oudere mensen 
met een beperking.
Tijdens deze receptie wer-
den Ton Bol (50 jaar), Rolf 
Sonderkamp (25 jaar) en 
Kim Peeters (�0 jaar) door de 
voorzitter van de bond Juliana, 
Louis Litjens, en bescherm-
heer, Jac. Verhaegen, gehuldigd 
vanwege hun langdurig lid-
maatschap. 

Echtpaar Beurskens, 
Heel
De heer J.S.M. (Jo) Beurskens 
(64) en mevrouw R.A.J. (Roos) 
Beurskens-Meijs (67) vormen 
een echtpaar; ze zijn beiden 
actief in het verenigingsleven 
van Heel, zoals bij de parochie 
St.-Stephanus, de carnavalsver-
eniging, kindervakantiewerk, 
handboogvereniging, visver-
eniging, damesvereniging, 
zorgcentrum St.-Jozef en 
natuurlijk bij de schutterij. Zij 
zijn geen lid van de schutterij 
maar bij alle evenementen die 
de schutterij organiseert, zijn 

zij behulpzaam (sinds �984). 
Zo zijn zij altijd present bij het 
koningschieten, dorpsschut-
tersfeest, vasteloavesbal(carna-
val), bondsschuttersfeesten, 
hierbij zijn zij de personen die 
het buffet bemannen, dus bier 
tappen, fris schenken etc. Maar 
ook bij de voorbereidingen en 
opbouwwerkzaamheden van 
een bondsfeest, dekenaal feest, 
dorpsschuttersfeest zijn zij 
altijd aanwezig om te helpen. 
Beiden werden benoemd tot 
Lid in de Orde van Oranje 
Nassau.
 
  St.-Sebastianus Heel 

Paul Derksen, secretaris

Clement Botty, 
Houthem
Erevoorzitter en officier-
buksmeester Clement Botty 
van Schutterij St.-Martinus 
Houthem St.-Gerlach werd op 
de dag voor Koninginnedag 
enorm verrast met een wel-
verdiende Koninklijke onder-
scheiding voor zijn jarenlange 
enorme inzet voor zijn schut-
terij en het dorp Houthem 
door buurtwerk en realisatie 
nieuw gemeenschapshuis. 
Onder zijn aanvoering vierde 
St.-Martinus in �999 het 
400-jarig jubileum, met vol-
ledig nieuwe uniformering. 
Daarnaast is Clement bekend 
als tonnoloog voor de mar-
ketentsters in de gehele OLS-
Federatie en ook daarbuiten.
Tijdens een in scène gezet 

schietevenement voor hoge 
gasten op de eigen schutters-
weide bij Chateau St.-Gerlach 
kwam opeens Valkenburgs 
burgemeester Martin Eurlings 
in een geblindeerde limou-
sine aanrijden en deze schoot 
`spontaan` samen met het col-
lege op de bolkes onder bege-
leiding van buksmeester Botty. 
Toen bleek dat Eurlings speci-
aal voor hem naar Houthem 
was gekomen en het lintje in 
beeld kwam, wist de anders 
zo spraakzame Clement geen 
woord meer uit te brengen en 
was hij samen met echtgenote 
en marketentster Anne-Miek 
snel enorm blij en trots. Dit 
ging gepaard met welgemeen-
de emoties bij hen en de vele 
stiekem opgetrommelde schut-
ters die kort daarvoor ingelicht 
waren over dit memorabele 
moment.
Op Koninginnedag 30 april 
waren Clement en Anne-
Miek in volledig uniform 
opvallende eregasten op de 
Oranjebijeenkomst in het 
Valkenburgse gemeentehuis. 
Aan het eind van de middag 
werd Clement in Houthem 
nogmaals in de bloemetjes 
gezet tijdens het defilé en 
serenade na de Oranjeoptocht 
door de Houthemse straten. 
Zie ook:  
www.schutterijhouthem.nl

  Maurice de Lange

e  Drie decorandi in 
Kessel, v.l.n.r.: Ton 
Bol, Theo en Coen 
Ottenheijm.

g  Het echtpaar Beurskens in 
touw voor de schutterij.

g  Clement en Anne-Miek trots 
schuttersechtpaar.

Foto: Arno Roeloffzen
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Jan Broens,  
Sint-Nicolaas Meijel 
(blauwe)
P.J.M. (Jan) Broens (7�) is 
geboren in Nederweert in 
�938 en stamt uit een groot 
gezin uit Ospeldijk. Er moest 
al vroeg worden meegewerkt 
in het gemengde bedrijf thuis. 
Om het gezinsinkomen wat te 
verhogen haalde hij jarenlang 
met de tractor de melkbus-
sen op bij de boeren. Uit zijn 
huwelijk in �963 met een 
‘Mééls Dörske’ werden een 
zoon en een dochter geboren. 
Hierna ging hij bij de firma 
De Bont aan de slag in de 
wegenbouw als asfaltmachi-
nist. Momenteel is hij gepen-
sioneerd. Broens draagt het 
schutterijwezen een erg warm 
hart toe, is meer dan een halve 
eeuw schutterslid. Eerst in 
Ospeldijk waar hij in �956 aan 
de wieg stond bij de oprich-
ting van schutterij Sint-Odilia 
en aansluitend vanaf �975 
in Meijel bij schutterij St.-
Nicolaas, ook wel ‘de blauwe’ 
genoemd. Hij was bestuurslid 
(�975-�989) en gedurende 
twee perioden voorzitter 
(�980-�983, �988-�989). Hij 
werkte in diverse commissies 
binnen de schutterij. Zo was 
hij namens de schutterij mede-
organisator van het wieler-
festijn in Meijel (�977-�985). 
Sinds �996 is hij maaltijdbe-
zorger bij tafeltje dekje en lid 
cq. hoofdman van de achtkop-
pige kerkhofploeg. Broens 
is voorts bestuurslid van de 

Meijelse Bond voor Ouderen 
met 900 leden, huismeester 
van appartementencomplex ’t 
Raodhusj en verkeersregelaar 
bij de Fietsvierdaagse de Peel. 
Jan Broens is benoemd tot Lid 
in de Orde van Oranje-Nassau.
[Gemeente Peel en Maas, ont-
leend aan speech burgemeester 
ing. M.J.H. Vestjens]

Ad Broers, Eys
In Eys werd A.M.G. (Ad) 
Broers (54) door burgemees-
ter Van den Tillaar van de 
gemeente Gulpen-Wittem 
onderscheiden als Lid in de 
Orde van Oranje Nassau. Ad 
Broers is sinds �980 lid en 
geweerdrager bij schutterij 
Sint-Sebastianus Eys. Hierbij 
toont hij zich vrijwilliger 
pur sang, staat voor iedereen 
gereed, is er altijd als gewerkt 
moet worden, maakt deel 
uit van de archiefgroep, stelt 
opslagruimte ter beschikking 
en rijdt bovenal desgevraagd 
met zijn tractor voor vele 
doeleinden. Het lintje was 
aangevraagd door het kerkbe-
stuur, waarbinnen Ad Broers 
bestuurslid en vice-voorzitter 
is. Hij is tevens hoofdredacteur 
van het Eyser parochieblad 
‘Van deur tot deur’ en helpt 
bij het Missiecomité. Hij is 
sinds �983 lid van het kerkelijk 
zangkoor St.-Cecilia, waarvan 
hij sinds ettelijke jaren het 
secretariaat voert.

  Tekst/foto: Luc Wolters

Jean van Can, Noorbeek
In �960 begon Jean van Can 
(58) als tamboer van schut-
terij Sint-Brigida te Noorbeek, 
waarbij hij in 2000 de gouden 
OLS-medaille ontving ter gele-
genheid van zijn 40-jarig lid-
maatschap. Tot op heden is hij 
nog steeds actief in de functie 
van commandant in de rang 
van kapitein. Bij deze functie 
hoort de opleiding van nieuwe 
geweerdragers en het geven 
van exercitie aan de gehele 
schutterij. Begin dit jaar werd 
Jean van Can opgenomen 
als schutsbroeder in de Edele 
Eed-Broederschap van de 
Souvereine Orde van de Rode 
Leeuw van Limburg en de 
Heilige Sebastianus. Daarnaast 
is hij al meer dan 40 jaar actief 
bij voetbalvereniging VV 
Noorbeek. In eerste instantie 
als spelend lid, daarna als 
hoofdtrainer van het eerste 
elftal, waarbij hij zelfs het 
seizoen van kampioenschap 
en promotie naar de eerste 
klasse meemaakte. Tevens is 
hij sinds 2005 hulptrainer van 
het dameselftal. Jean van Can 
is benoemd tot Lid in de Orde 
van Oranje Nassau.
[gemeente Margraten]

T.G. Cloosen, 
Stevensweert
De heer T.G. Cloosen (7�) is 
benoemd tot Lid in de Orde 
van Oranje-Nassau. Volgens 
zijn palmares was hij van �969 
tot �975 instructeur van de 
drumband van schuttersgilde 

Sint-Rochus Stevensweert. 
Voorts is hij sinds �946 lid 
van harmonie St.-Stephanus, 
waar hij ook jeugd opleidt en 
2e dirigent was, speelde hij 
ook bij andere muziekgezel-
schappen, was hij onder meer 
bij de carnavalsvereniging De 
Leefhöbbers (prins �960), het 
kerkbestuur en het kinderva-
kantiewerk.

Huub van Cruchten, 
Herkenbosch
Op 29 april kreeg Huub van 
Cruchten (64) onverwacht 
bezoek van de burgemeester 
die hem mocht mededelen dat 
het H.M. de Koningin heeft 
behaagd hem op te nemen 
als Lid in de Orde van Oranje 
Nassau. Hij is bestuurslid en 
sinds kort vice-voorzitter van 
schutterij Sint-Sebastianus 
Herkenbosch. Huub ontvangt 
deze onderscheiding voor zijn 
jarenlange inzet voor onder 
andere de ouderenvereniging 
en voor het uitdragen van het 
schutterswezen in al zijn facet-
ten. Hij is medeorganisator 
van tal van activiteiten in het 
dorp, zoals sinds �986 de boe-
renbruiloft.

Frans Geerlings, 
Swalmen
Frans Geerlings (57) is 
benoemd tot lid in de Orde 
van Oranje-Nassau. Hij is bij 
uitstek actief op heemkun-
dig gebied. Sinds �980 is hij 
bestuurslid van de heem-
kundevereniging Maas- en 

g  Jan Broens.
Foto: Gemeente Peel & Maas g  Ad Broers.

g  Jean van Can.
Foto: Fred Vliegen

g  Huub van Cruchten.
Foto: Wim Pijpers
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Swalmdal. Sinds 2003 is hij 
dorpsgids in Beesel. Hij is de 
schrijver van het boek ‘Het 
draaksteken’.

J.H.M. Geraedts, Linne
J.H.M. Geraedts (63) is sinds 
�994 voorzitter van Schutterij 
en Drumband St.-Martinus 
Linne. Voor deze vereniging 
haalde hij lang het oud papier 
op (�99�-2008) en was hij 
medeorganisator van het 
marketentstertreffen (2005). 
Voorts heeft hij diverse vrij-
willigersverdiensten voor 
personeelsvereniging en –blad 
van Plaatknipperij Roermond, 
de badmintonclub, huis-aan-
huisblad De Zebra, vereniging 
jeugdontspanning en water-
sportvereniging Hanssum en 
nam hij bepaalde initiatie-
ven (verkeerslicht, Cultureel 
Erfgoed, jeugdzwemmen, 
privatisering zwembad en 
speeltuin). Hij werd benoemd 
tot Lid in de Orde van Oranje 
Nassau.

Harrie Jeurissen, 
Doenrade
Harry Jeurissen (62) is 
vanaf �982 nauw betrokken 
bij schutterij Sint-Michaël 
Doenrade. Hij was bij diverse 
stuurgroepen bestuurslid, 
om bondsschuttersfeesten 
en het ZLF te organiseren. 
Daarnaast is hij voorzitter en 
oprichter van de kioskcom-
missie. Hij is al meer dan 
dertig jaar leider van het eerste 
elftal en keeperstrainer bij 

RKVV Vaesrade, waarvan hij 
manager en medeorganisator 
van alle festiviteiten is. Hij 
was voorzitter van het comité 
priesterjubileum en sinds twee 
jaar kerkbestuurslid. Schutterij 
St.-Michaël Doenrade bracht 
haar lid Harrie Jeurissen een 
serenade bij zijn benoeming 
tot Lid in de Orde van Oranje 
Nassau.

Hub Kockelkoren, 
Mechelen
Het regende ook in het 
Heuvelland weer lintjes zo 
rond de dertigste april. Zo 
ook in Mechelen. Donderdag 
29 april 20�0 heeft A.J.H. 
(Hub) Kockelkoren (58), lid 
van schutterij St.-Sebastianus 
Mechelen, een Koninklijke 
Onderscheiding als Lid in 
de Orde van Oranje-Nassau 
ontvangen. Hub Kockelkoren 
is voor deze onderscheiding 
voorgedragen door St.-
Sebastianus Mechelen als dank 
voor al het werk dat hij deed 
en nog steeds doet voor ‘zijn’ 
verenigingen.
Zijn verdiensten in het ver-
enigingsleven in het verleden 
zijn: lid, voorzitter, minister 
van de Raad van Elf en wagen-
bouwer bij carnavalsvereniging 
De Breuzelère uit Mechelen, 
bestuurslid, secretaris en 
voorzitter van schutterij St.-
Sebastianus te Mechelen en 
bestuurslid mannenkoor 
Lauwerkrans te Mechelen.
Heden ten dage is hij nog 
steeds actief  bij de volgende 
verenigingen, als: bestuurs-
lid en bondssecretaris 
van R.K. Zuid-Limburgse 
Schuttersbond, lid en bestuurs-
lid van de werkgroep St.-
Joseph Kapel in Hilleshagen 
te Mechelen, voorzitter van de 
F.N.V. Bondgenoten, afdeling 
Gulpen-Wittem en vrijwilliger 
bij de H. Johannes de Doper 
Parochie in Mechelen.
Meer dan reden genoeg dus 
om een zulke onderscheiding 
te mogen ontvangen. ’s Avonds 
werd Hub met zijn echtgenote 
Marlie nog verrast door een 

serenade van ‘hun’ schutterij 
St.-Sebastianus Mechelen. De 
vereniging is Hub dankbaar 
voor zijn tot nog toe verrichte 
werk en hoopt dat hij nog vele 
jaren zo dienstbaar mag zijn 
aan de samenleving.

Jean Meertens, 
Maastricht/Gronsveld
De Gronsveldse kapper Jean 
Meertens (63) heeft een 
muzikale achtergrond. Hij is 
afkomstig uit Sint-Geertruid, 
waar hij sinds ettelijke jaren 
actief is als tamboer bij de 
drumband van fanfare Sint-
Gertrudis. In Gronsveld heeft 
Meertens furore gemaakt 
als tamboer-maître van het 
trommel- en klaroenkorps 
van de Aartsbroederschap der 
Koninklijke Schutterij St.-
Sebastianus Gronsveld. Dit uit 
36 personen bestaande korps 
kiest haar tamboermajoor zelf 
uit de eigen leden en begeleidt 
de aloude schutterij, bij uitstek 

van de vierjaarlijkse Groete 
Bronk. Hij volgde Juliën Hayen 
op, die in �993 bij gelegenheid 
van zijn veertigjarig jubileum 
als tamboer-maître een punt 
zette achter deze functie. De 
goedlachse Meertens is kapper 
van beroep en leidt de kapsa-
lon Créateur Jean Meertens te 
Gronsveld. In zijn vak werd hij 
eerder landskampioen, was hij 
docent aan de Kappersschool 
te Maastricht en jureerde 
hij nationale en internatio-
nale kapperswedstrijden. De 
in Maastricht woonachtige 
Meertens werd benoemd tot 
Lid in de Orde van Oranje-
Nassau.

  Luc Wolters

A.J.M. Reinders, 
Beegden
De heer A.J.M. Reinders (55) 
uit Beegden zet zich op diverse 
fronten als penningmeester 
in, soms in combinatie met 
het secretariaat. Hij was pen-
ningmeester van het Sint-
Sebastianusgilde Beegden 
(�987-�995), waarvan hij 
heden deel van uitmaakt. 
Voorts is/was hij actief voor 
de gemeenschaps- en sport-
accommodaties, Muzische 
vorming, BV ’t Leuke en 
Humanitas. Hij is benoemd 
tot Lid in de Orde van Oranje 
Nassau.

Gerard Roodbeen, 
Venlo
In �960 werd de heer Gerard 
Roodbeen lid van het 
Akkermansgilde. Als tamboer 
ging hij bij de drumband. In 
�970 werd hij in de jaarverga-
dering gekozen tot Raadsheer 
in het bestuur. In �974 werd 
hij secretaris, welke functie 
hij tot � januari 20�0 heeft 
verricht. Na maar liefst 36 
jaar secretaris te zijn geweest, 
vindt hij dat de tijd gekomen 
is om hiermee te stoppen. 
Op onberispelijke wijze heeft 
hij het secretariaat bemand. 
Daarnaast was hij een van 
de initiatiefnemers voor ons 

g  Harrie Jeurissen.
Foto: website schutterij

g  Hub Kockelkoren.

g  Jean Meertens.
Foto: Luc Wolters
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eigen clubgebouw dat in �975 
verwezenlijkt werd. Terwijl hij 
ook veel tijd en energie heeft 
gestoken in de verbouwing 
van het clubgebouw in �998. 
De financiering van deze ver-
bouwing is volledig onder zijn 
verantwoording uitgevoerd. 
In �987 werd het 50-Jarig jubi-
leum van de OLS-Federatie 
door het Akkermansgilde geor-
ganiseerd. Gerard Roodbeen 
was toen de secretaris van de 
stuurgroep. Van de in �987 
door het Akkermansgilde 
opgerichte Stichting Jubileum 
Schutterij is hij nog steeds 
secretaris. In �994 vierde het 
Akkermansgilde haar 400-jarig 
jubileum. Gerard Roodbeen 
zat toen in de stuurgroep die 

de jubileumactiviteiten orga-
niseerde.
In 20�0 is Gerard Roodbeen 
50 jaar lid van het gilde. Hij 
werd benoemd tot erelid van 
het Akkermansgilde. Voor 
al zijn verdiensten voor het 
Akkermansgilde werd hij op 
28 april 20�0 benoemd tot Lid 
in de Orde van Oranje Nassau.

René Rutten, Hingen-
Echt
De heer R.J.M. (René) Rutten 
(69) is benoemd tot Lid in 
de Orde van Oranje-Nassau. 
Rutten is onder meer actief 
voor schutterij Wilhelmina 
Hingen en voor enkele voet-
balverenigingen. Hij zet zich 
in voor de Stichting Pergamijn 
(wandelen met cliënten) en 
de stichting ‘Op vleugels van 
Vrijdheid’, waarvoor hij een 
bunker bij abdij Lilbosch uit 
de anonimiteit haalde middels 
wandelwegen en een brochure. 
Vroeger was hij actief voor 
het Groene Kruis, Katholiek 
Onderwijs in Pey, bejaarden-
centrum, speeltuin en Abdij 
Lilbosch.

Naad Schoenmakers, 
Roosteren-Echt
Voormalig raadslid J.L. 
(Naad) Schoenmakers (56) is 

benoemd tot Lid in de Orde 
van Oranje-Nassau. Dit was 
tevens een verjaardagscadeau 
daar hij op 30 april �954 gebo-
ren werd. Hij is al geruime tijd 
actief in het schutterswezen 
van Echt. Zo was hij van �966 
tot �990 actief bij schutterij 
St.-Antonius Slek-Echt. Van 
deze vereniging was hij koning 
in �975, �979 en �990, com-
mandant en bestuurslid. Hij 
was in �990 medeoprichter 
van het tot dan toe rustende 
Sint-Landricusgilde Echt. 
Hiervan was hij aanvankelijk 
secretaris en nadien vice-voor-
zitter en voorzitter. Bovendien 
hoofdman en commandant. 
Het gilde nam het voortouw 
om de relieken van Sint-

Landricus naar Echt te halen. 
Hierbij werd Schoenmakers 
de contactpersoon voor de 
Broederschap St.-Vincentius 
te Soignies (B.). Hij nam in 
�999 mede het initiatief voor 
een ommegang met de relie-
ken die inmiddels eens per vijf 
jaar plaatsvindt. Hij behaalde 
bij St.-Landricus het koning-
schap in �994, �995 en �996 
en is sinds �997 keizer. In 2008 
richtte Naad Schoenmakers 
de Vrije Bond van Kleine 
Schutterijen op om hierin de 
kleine schutterijen die vech-
ten voor hun voortbestaan 
bestaansrecht te bieden. Van 
deze bond is Schoenmakers 
secretaris. Al vele jaren is 
Schoenmakers ook politiek 
actief, als CDA’er, als provin-
ciaal en landelijk bestuurder 
van de Ouderen Unie 55+ 
en sinds 2003 als gemeente-
raadslid van Echt-Susteren. 
Voorts is Schoenmakers actief 
als stadsgids in Echt-Susteren, 
is actief binnen het carnaval, 
als vorst en voorzitter van de 
Goudhane en voor de Lollige 
Buk in Dieteren. Hij werd 
bestuurslid en voorzitter van 
de vereniging van Oud-per-
soneel van de Koninklijke 
Marine, bood zijn diensten 
aan bij de overstromingen in 

Wim Pijpers, 
Lid in de Orde 
van Oranje-Nassau
Als beroepsmilitair maakte 
Wim Pijpers in de jaren 
’80 van de vorige eeuw een 
blad voor de Limburgse 
Jagers. Toen hij secretaris 
van de Stichting Steun aan 
het Limburgse Schutters- en 
Gildewezen (SAS) werd, ont-
fakkelde hij door zijn actieve 
en creatieve dadendrang niet 
alleen enthousiasme bij vice-
OLS-president en SAS-voorzit-
ter Bob Degol, maar vroeg hij 
zich ook hardop af waarom 
het schutterswezen geen eigen 
lijfblad had. Weliswaar was er 
ooit ‘Geef acht’ geweest, maar 
daarna volgde niets. Daarop 

zocht Wim niet alleen naar 
medestanders maar ook naar 
personen die hem op basis van 
hun kennis en kunde konden 
bijstaan in het maken van zo’n 
schuttersblad. Ik had de eer en 
het genoegen om er één van te 
zijn. Aldus zag het Limburgs 
Schutterstijdschrift in decem-
ber �988 het licht.
En daarna is het blad niet 
meer weggeweest, evenals Wim 
Pijpers. Weliswaar deed hij 
een stapje terug als hoofd- en 
eindredacteur, maar hij denkt 
nog steeds actief mee in de 
redactieraad. Ook publiceert 
hij nog steeds gewaardeerde 
artikelen over verleden en 
heden van onze schutterswe-
reld. Maar Wim deed en doet 

veel meer. Dat blad van de 
Limburgse Jagers stelt hij nog 
steeds samen. Ook is hij nog 
altijd secretaris van de SAS. 
Voorts is hij actief in de heem-
kundevereniging Roerstreek en 
schreef hij in 2007 een boeiend 
boekje over de geschiedenis 
van schutterij-broederschap 
St.-Andeas uit Melick, waarvan 
hij tot voor kort penningmees-
ter was. 
Daarmee is de ‘waslijst’ van 
wapenfeiten op basis waar-
van de burgemeester van 
Roerdalen hem zijn ‘lintje’ 
opspeldde nog niet afgewerkt. 
Maar ik weet dat Wim bij al 
teveel lofzang verlegen wordt. 
Dus wil ik verder volstaan met 
hem hier nogmaals namens de 

redactie en het bestuur van het 
Limburgs Schutterstijdschrift 
van harte te feliciteren. Wel 
verdiend en lang over tijd.

  Jos Gerits

g  Wim Pijpers, Melick.

g  Gerard Roodbeen.

g  Naad Schoenmakers als keizer.



�993 en begeleidde jeugd bij 
de Wereldjongerendagen.

  Luc Wolters

Jo Spaubeek, Wijlre
Op donderdag 29 april heeft 
de tamboer-maître van Sint-
Maternus Wijlre, J.M.J. (Jo) 
Spaubeek (63), uit handen van 
burgemeester Van den Tillaar 
van de gemeente Gulpen-
Wittem een Koninklijke onder-
scheiding gekregen. Hij is 
bekroond tot Lid van de Orde 
van Oranje Nassau bij gelegen-
heid van Koninginnedag 20�0. 
Jo ontving zijn onderschei-
ding voor zijn omvangrijke 
inzet voor verenigingen. Jo 
is tamboer-maître in de rang 
van sergeant-majoor van de 
Wijlrese schutterij. Tevens is 
hij is instructeur van de drum-
band, toegevoegd bestuurslid 
en coördinator van de vrij-
willigers van de schutterij. 
Daarnaast is Jo ook nog lid 
van de wandelsportvereniging 
de Veldlopers en baanleider 
bij de befaamde wandeltocht 

de ‘Nacht van Gulpen’. Op 
Koninginnedag 30 april bracht 
de drumband van de schutterij 
hem geheel onverwacht een 
serenade. 
[ontleend aan website schut-
terij]

Toine Vermin, 
Maastricht
De Maastrichtenaar A. 
(Twan / Toine) Vermin (64) 
is actief voor de schutterij ’t 

Mestreechs Rizzjemint. Hij 
maakte destijds deel uit van 
een vriendengroep, die na het 
in ruste gaan van een Beierse 
kapel iets nieuws wilde onder-
nemen. Dit werd een schut-
terij, die uitgedost volgens een 
achttiende eeuws te Maastricht 
gelegerd regiment in oktober 
�989 het leven zag en als ‘get 
apaarts’ werd beoordeeld. 
Vermin, werkzaam op een 
centrum voor basiseducatie, 
vervulde er vanaf de oprich-
ting diverse functies. Zo was 
hij betrokken bij het clubblad 
en bovenal sinds geruime tijd 

voorzitter. Onder zijn leiding 
werden onder meer in �993 
een bondsfeest van Sint-
Gerardus georganiseerd, welke 
bond later verlaten werd, en 
een eigen huisvesting gereali-
seerd. Voorts is Toine Vermin 
sinds �968 technisch vrijwil-
liger bij de Tempeleers en bij 
de Heiligdomsvaarten. Sinds 
�969 zit hij in het bestuur van 
het Oranjecomité Maastricht. 
Vermin is tevens voorzitter 
van de reisclub Mestreech en 
bestuurslid van de stichting en 
reisclub BonHomme. Hij werd 
benoemd tot Lid in de Orde 
van Oranje Nassau.

  Luc Wolters

Wim Vliegen, 
Heerlerheide
Wim Vliegen (67) is sinds 
�968 actief als vrijwilliger. Hij 
zet zich in voor de carnavals-
verenigingen, de schutterij, het 
kerkbestuur en de huurderbe-
langenvereniging.

Henk Vossen, Tegelen
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Twee lintjes schutterij 
Schaesberg
SCHAESBERG - Burgemeester 
Janssen van Landgraaf heeft op 
vrijdag �4 mei een Koninklijke 
onderscheiding uitgereikt aan 
de heren Milder en Thomas 
van schutterij St.-Hubertus 
Schaesberg. Dit gebeurde 
in het feestpaviljoen aan de 
Melchersstraat ter gelegenheid 
van de viering van het �25-
jarig bestaan van deze schut-
terij. Beide decorandi zetten 
zich al vele jaren in voor de 
jubilerende schutterij:  

Willem Johan (Wiel) 
Milder
Decorandus was van � janu-
ari �968 tot � oktober �974 
lid van schutterij Wilhelmina 
Nieuwenhagen. Aansluitend 
werd hij lid van de schutte-
rij St.-Hubertus Schaesberg. 
Vanaf �976 tot � februari 
2009 (33 jaar) was hij hiervan 

bestuurslid, waarvan �2 jaar 
secretaris. 
Van �970 tot 2002 was deco-
randus lid van de drumband 
St.-Hubertus. Tijdens het OLS 
in �990 en het ZLF in �993 
had hij zitting in de stuur-
groep personeel.
De heer Milder is kartrekker 
tijdens het organiseren van de 
bondsfeesten, die om de vijf 
jaar gehouden worden. Hij 
is een voorbeeld voor velen. 

Momenteel heeft hij de rang 
van Generaal in de vereniging 
vanwege zijn verdiensten. In 
�995 heeft hij de zilveren speld 
van de OLS-federatie ontvan-
gen. In 2008 is hij opgenomen 
in de Broederschap van de 
Souvereine Orde van de Rode 
Leeuw van Limburg en de 
Heilige Sebastianus in 2008.

Jozef Hubertus 
Gerardus (Jos) Thomas
Decorandus is sinds � sep-
tember �970 lid van de schut-
terij St.-Hubertus Schaesberg. 
Vanaf �987 tot heden (23 jaar) 
is hij penningmeester en sinds 
dit jaar tweede voorzitter. 
Daarnaast is de heer Thomas 
ook vanaf �970 lid van de 
drumband St.-Hubertus. In 
�990 heeft hij als penning-
meester het OLS mede georga-
niseerd en tijdens het ZLF in 
�993 heeft hij in de Stuurgroep 
het penningmeesterschap op 

zich genomen. Momenteel 
heeft de heer Thomas de 
rang van sergeant. Hij is een 
persoon die ook in moeilijke 
tijden de vereniging op het 
juiste spoor weet te houden 
en waarop de vereniging kan 
bouwen. Hij is een voorbeeld 
voor velen. In �995 is aan hem 
de zilveren speld van de OLS-
federatie uitgereikt.
[Tekst: Gemeente Landgraaf]

g  Jos Thomas.
Foto: Fred Vliegen

g  Wiel Milder.
Foto: Fred Vliegen

g  Jo Spaubeek.
Foto: Fred Vliegen

g  Toine Vermin, Maastricht.
Foto: BonHomme



De Tegelse ondernemer en 
bestuurslid van de Garde 
Tegeliers, H.M.N. (Henk) 
Vossen (64), is sinds �997 
voorzitter van de stichting 
die het Limburgs Schutterij 
Museum in Tegelen in 200� 

een vast onderkomen met een 
permanente expositieruimte 
verschaft heeft. Daarbij zocht 
hij steun bij schuttersfederatie, 
overheden en particulieren 
om dit te kunnen realiseren. 
Het museum is in april 2008 

door een grote, uitslaande 
brand verwoest; sedert-
dien ijvert de stichting 
met voorop de voorzitter 
voor nieuwe huisvesting. 
Ook op andere fronten is 
Henk Vossen actief. Zo is 
hij sinds �968 actief als 
nationaal en internatio-
naal rallyrijder. Hij wist 
diverse internationale 
kampioenschappen op zijn 
naam te schrijven. Buiten 
actief rijder was hij ook 
bestuurder van de Knac 
Nederlandse Automobiel 

Federatie. Zijn langjarige acti-
viteiten in de rallysport dienen 
jong talent en beginnende ral-
lyrijders als voorbeeld. Voorts 
is Vossen voorzitter van de 
vrienden van het Oelesriek die 
het carnaval financieel onder-
steunt (�990-2003), spelend 

lid, oud-bestuurs-
lid en sponsor 
van de Tegelse 
Hockey Club. 
Henk Vossen 
heeft in �982 de 
eenmanszaak 
Helichem over-
genomen en deze 
uitgebouwd tot 
een internationaal succesvol 
bedrijf (Helichem Group) met 
26 werknemers dat een breed 
assortiment schoonmaak- en 
beschermingsproducten voor 
industrieel gebruik ontwikkelt 
en produceert. De directeur is 
voorzitter en medeoprichter 
van de Nederlandse Vereniging 
van Zeepfabrikanten 
(�999) en lid van de Tegelse 
Ondernemers Club. Hij werd 
benoemd tot Lid in de Orde 
van Oranje-Nassau.

  Luc Wolters

Twee lintjes  
schutterij Vaesrade
VAESRADE – Bij gelegenheid 
van het 50-jarig bestaan van 

de drumband en het 60-jarig 
bestaan van het damescomité 
van schutterij Sint-Martinus 
Vaesrade werden twee konink-
lijke onderscheidingen toege-
kend. Tijdens de receptie op 
donderdagavond 6 mei werden 
Jan Boss en Mia Zeijen-Boss 
door burgemeester Vos van 
Nuth onderscheiden als Lid in 
de Orde van Oranje Nassau. 
Beide decorandi hebben 
vele werkzaamheden voor 
de schutterij en voor andere 
verenigingen binnen Vaesrade 
verricht, sinds begin jaren 
zeventig.

g  Henk Vossen (l.) ontving de 
Koninklijke Onderscheiding bij 
verrassing tijdens een heimelijk 
voorbereide bijeenkomst van 
familie en vrienden uit handen 
van burgemeester Bruls van 
Venlo.

Fotografie Jan-Peter Ambaum,  

www.fotojpa.com

g  In Vaesrade werden Jan Boss 
en Mia Zeijen-Boss onder-
scheiden.

Foto: website schutterij

Persoonlijk kampioenschap OLS-Federatie
ELLIKOM – Zaterdag 24 en 
zondag 25 april 20�0 werd 
er bij schutterij St.-Harlindis 
& St.-Relindis uit Ellikom 
gestreden om het persoon-
lijk kampioenschap van de 
OLS-Federatie. �47 Schutters 
namen hieraan deel. Op het 
einde van de eerste dag waren 
er nog 34 schutters in de strijd. 
Tot verrassing van velen was 
de wedstrijd na twee dagen al 
uitgeschoten. Terwijl ieder-
een zich opmaakte voor een 
derde dag miste Ted Scheeren 
van Sint-Joris uit Wessem, 
waardoor Vital Weetjens van 

Sint-Elisabeth uit Stokkem het 
persoonlijk kampioenschap 
op zijn naam wist te schrijven. 
Opvallend is dat van de beste 

34 schutters maar liefst 2� Belg 
zijn en �3 Nederlander. Dit 
terwijl de jeugd een volledig 
Belgische aangelegenheid is.

De uitslag:
�. Vital Weetjens St.-Elisabeth Stokkem 708 pt
2. Ted Scheeren St.-Joris Wessem 707 pt
3. Wim Bidlot St.-Joris Wessem 486 pt
4. Eric Steffanie St.-Joris Wessem 476 pt
5. Roy Willems St.-Hubertus Nattenhoven 4�4 pt
6. Marian Beelen St.-Elisabeth Stokkem 350 pt
7. Jelle Voorter St.-Elisabeth Stokkem 349 pt
8. Gert Geudens St.-Joris Wessem 338 pt
9. Frans Aelmans St.-Urbanus Maasniel 275 pt
�0. Gerard Peeters St.-Elisabeth Stokkem 255 pt

Uitslag jeugd:
�. Katja Smits St.-Ambrosius Kinrooi �57 pt
2. Daisy Bobik HH. Mon. & Gon. � Maasmechelen �56 pt
3. Laura Vranken HH. Mon. & Gon. � Maasmechelen 49 pt
4. Kenneth Vranken HH. Mon. & Gon. � Maasmechelen �4 pt
5. Rob Ulenaers HH. Harlindis & Relindis Ellikom 8 pt

g  Kampioen van het OLS werd 
Vital Weetjens van Stokkem.

Foto: Jos Thomassen
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Jubilarissen
12 ½ jaar
-  Michael Beugels St.-Lambertus Oirsbeek
-  Leon Bosch St.-Lambertus Oirsbeek

25 jaar
-  H.J.G. van Beek St.-Martinus Born
-  J.M.J. van Beek St.-Martinus Born
-  M.M.J. van Beek St.-Martinus Born
-  H.C.H. Bekkers St.-Hubertus Schaesberg
-  P.M.W. Bergmans St.-Agatha Haelen
-  M.E. Beunen-van Lumich Wilhelmina Hingen-Echt 
-  P.H.A.H. Bidlot St.-Joris Wessem
-  P.J.H. Bour St.-Hubertus Schaesberg
-  Robert P.L. Coolen St.-Cornelius Swartbroek 
-  Miep Th.F. Coolen-Cardinaal St.-Cornelius Swartbroek
-  L.G.J. Creemers St.-Martinus Born
-  P.H. van Daal St.-Martinus Linne
-  M.J.P. Debije-Penners St.-Lambertus Oirsbeek
-  L. Deuss St.-Martinus Born
-  R.G.J. Deuss St.-Martinus Born
-  A.J. Dohmen St.-Martinus Born
-  W.J.H. Driehuis St.-Hubertus Schaesberg
-  J.J.H. van Duinen St.-Martinus Linne
-  W.H.M. Esselaar St.-Martinus Born
-  B.J.M. Ficker St.-Anthonius Tegelen
-  M.P.G. Geerlings HH. Mathias & Cornelius Posterholt
-  G.H.H. (Truus) van Geneijgen-Geelen      St.-Cornelius Swartbroek
-  J.H. Goertz Wilhelmina Hingen-Echt
-  Jan H.J. Graus St.-Urbanus Maasniel
-  P.W.M. Hermans St.-Martinus Born
-  W.H.G. Hodzelmans St.-Martinus Linne
-  T.A.J. van den Hoogenhoff St.-Martinus Linne
-  J. Chrit Jaspers St.-Urbanus Maasniel
-  N. Kleinstra St.-Martinus Linne
-  Hub A.A. Kusters St.-Lambertus Oirsbeek
-  M. Lebouille Jonge en Oude Nobele Valkenburg
-  Theo H.W. Looijmans St.-Catharina Stramproy
-  J.W. Meulenberg St.-Martinus Born
-  J.H.G. Munnichs St.-Martinus Linne
-  Ch.G. van Neer Wilhelmina Hingen-Echt 
-  Ch.J.M. van Peij St.-Martinus Born
-  G.M. Peters-Wilms Prins Hendrik St.-Odiliënberg
-  Jeroen J.P. Roberts St.-Lambertus Oirsbeek
-  Partick E.H. Roberts St.-Lambertus Oirsbeek
-  D.J. Roos HH. Mathias & Cornelius Posterholt
-  E.G. Roos HH. Mathias & Cornelius Posterholt
-  S.Th.M. Scheeren St.-Joris Wessem
-  R.M.M. van Sloun St.-Martinus Born
-  M.W.C. Smits St.-Urbanus Belfeld
-  R. Sonderkamp St.-Hubertus Kessel
-  W.B.G. Stals-Kessels St.-Sebastianus Ell 
-  A.M.G.J. Stassen Wilhelmina Hingen-Echt
-  D. Tis St.-Martinus Linne
-  P.J.L. Tis St.-Martinus Linne 
-  G. Tis-Hoge St.-Martinus Linne

-  H.J.M. Trommel St.-Hubertus Schaesberg
-  C.G.M. Vervoorn Prins Hendrik St.-Odiliënberg
-  B.A.M. van Vlodrop St.-Martinus Linne 
-  N.H. de Vos-Berensfreise St.-Jan Nieuwstadt
-  J.C.J. Waaijen St.-Martinus Born
-  G.H.L. Waaijen St.-Martinus Linne
-  C.G.P. Wijnen St.-Martinus Born
-  J.C.E. Wortman St.-Martinus Houthem St.-Gerlach

25 jaar keizerspaar
-  Zef en Paula Debije  St.-Lambertus Oirsbeek

40 jaar
-  P.M.J. Berben St.-Hubertus Schaesberg
-  Th. Berben Bussen Schutten Neer
-  W.H. Beunen Wilhelmina Hingen-Echt
-  W.G. Derikx St.-Sebastianus Neer 
-  A.H. Dierx St.-Joris Wessem
-  J.H.E. Dreesen St.-Lambertus Neeritter
-  M.P.F. Hoffmans HH. Petrus & Paulus Susteren
-  J.W.C.M. Jochems St.-Sebastianus Neer
-  G.A.J.M. Keybeck Prins Hendrik St.-Odiliënberg
-  P.G. Koelen HH. Mathias & Cornelius Posterholt
-  W.M. Koornneef St.-Sebastianus Mechelen
-  P.J. Kruijtzer HH. Mathias & Cornelius Posterholt 
-  J.H.A. Kusters St.-Lambertus Oirsbeek
-  L.L.C. Leenen St.-Thomas van Aquino Blerick-Venlo
-  P.J.H. Lowis Prins Hendrik St.-Odiliënberg
-  A.H. van Lumich Wilhelmina Hingen-Echt
-  Theo M.J. Maes St.-Antonius Stramproy
-  W.J. Milder St.-Hubertus Schaesberg
-  Th.J.M. Sijben St.-Sebastianus Laar-Weert
-  F.H. Thomas St.-Hubertus Schaesberg
-  J.D. Thomas St.-Hubertus Schaesberg
-  J.H.G. Thomas St.-Hubertus Schaesberg
-  W.A. Thomas St.-Hubertus Schaesberg
-  R.G.J. Silvertand St.-Hubertus Schaesberg
-  P.P.M. Vergoossen Wilhelmina Hingen-Echt
-  D. Vossen Bussen Schutten Neer
-  J.W. Wijnen St.-Martinus Maasbree
-  A.F.J.C. IJpelaar St.-Sebastiaan Heerlerheide

50 jaar 
-  S. Berben Bussen Schutten Neer
-  Wim J.M. Beugels St.-Lambertus Oirsbeek
-  A.F.M. Bol St.-Hubertus Kessel
-  J.H. aan den Boom St.-Sebastianus Neer
-  H. Jo Dortants St.-Lambertus Oirsbeek
-  J.E.M. Haffmans St.-Lambertus Helden
-  H.H.M. Heiligers St.-Hubertus Schaesberg
-  R.M.L.N. Huynen Jonge en Oude Nobele Valkenburg
-  J.H.A. Kusters St.-Lambertus Oirsbeek
-  J.M.A. Lenssen Zandakkergilde St.-Jan Venray
-  J.P. op het Veld HH. Mathias & Cornelius Posterholt
-  W.C.P. Peulen Bussen Schutten Neer
-  Michel J. Rademacher St.-Sebastianus Mechelen
-  G.W.G. (Frits) Roberts St.-Lambertus Oirsbeek
-  A.E..M. Schattevoet St.-Lucia Horst
-  W.M.L. Sillekens St.-Sebastianus Neer
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-  J.P.M. Stienen St.-Lucie Nederweert-Eind
-  J. Vossen Bussen Schutten Neer

60 jaar Erelid OLS (zilver)
-  C.P. van Cruchten Prins Hendrik St.-Odiliënberg
-  M.H.H. (Tjeu) Jacobs (64 jr lid) St.-Antonius Stramproy
-  H.C. Jeurissen St.-Hubertus Nattenhoven
-  L.M. Knapen St.-Lucie Nederweert-Eind

-  G.M.F. Knapen St.-Lucie Nederweert-Eind
-  J.A. (Toon) Korten St.-Antonius Stramproy
-  J.Ch. Kruijtzer HH. Mathias & Cornelius Posterholt
-  Jac Kuppens (64 jaar lid) St.-Catharina Stramproy
-  G. Schreurs Bussen Schutten Neer
-  P. Jac Stals (65 jaar lid) St.-Catharina Stramproy
-  J.M. Stienen St.-Lucie Nederweert-Eind
-  T. Winkelmolen Bussen Schutten Neer

30-Jarig bestaansfeest 
Souvereine Orde van de Rode Leeuw van Limburg

STRAMPROY – Zaterdag 1 mei 2010 werd het 
30-jarig bestaansfeest gevierd van de Edele Eed-
Broederschap van de Souvereine Orde van de Rode 
Leeuw en de Heilige Sebastianus verbonden met ‘l’ 
Ordre de Saint Sébastien de France et de Navarre de 
l’an 825’. Deze feestmiddag werd georganiseerd in het 
gemeenschapscentrum ‘De Zaal’ te Stramproy.

Eucharistieviering
Ruim �80 personen had-
den zich aangemeld om deze 
feestmiddag bij te wonen. Na 
een ontvangst met een kopje 
koffie en vlaai vertrokken 
de genodigden naar de Sint-

Willibrorduskerk te Stramproy, 
waar een Eucharistieviering 
werd opgedragen door mode-
rator Heemels en de eremo-
derator Mutsaers. Natuurlijk 
werd er tijdens deze dienst 
gebeden voor de levenden en 
overleden schutsbroeders en 
zusters. 

Lustrum
De middag werd voortgezet 
met een feestprogramma. 
Allereerst richtte grootmeester 
Jos Michels het woord tot de 
aanwezigen. Hij benadrukte 
dat deze Orde er voor heeft 
gekozen om eens in de vijf jaar 
het lustrum te vieren in plaats 
van bijvoorbeeld een 25- of 
50-jarig 
bestaans-
feest. Om 

opgenomen te worden in deze 
Orde dient iemand zich al 
jaren ingezet te hebben voor 
het schutters- en het gildewe-
zen en natuurlijk ook voor de 
eigen gemeenschap en over 
het algemeen ontvang je deze 
onderscheiding pas op latere 
leeftijd (enkele uitzonderin-
gen daargelaten). Vandaar dat 
een feestdag eens om de vijf 
jaar beter past bij deze Orde. 
Van de Franse ‘Orde van Saint 
Sébastien’ was een kleine dele-
gatie te gast, die een passend 
cadeau meebracht voor de 
Orde. 

Feestmiddag
De feestmiddag werd muzikaal 

opge-
vuld met 
optredens 

van de ‘Chaplins’ uit Leveroy, 
buuttereedner Math Creemers 
uit Stramproy, die op vakan-
tie ging en een sfeermakend 
optreden van Damazoeê, die 
al vaker op schuttersfeesten 
de tent op z’n kop zette en 
deze middag, met name de 
Belgische gasten, op de stoelen 
kreeg. De dag werd besloten 
met een koud en warm buf-
fet, waarna iedereen met een 
zeer tevreden gevoel naar huis 
terugkeerde. Er kon worden 
teruggekeken op een suc-
cesvol verlopen bestaansfeest. 
Laten wij hopen dat over vijf 
jaar eenieder nog in ons mid-
den mag zijn om het 35-jarig 
bestaansfeest te mogen vieren.

Tekst/foto’s: Bernie van Lierop

g  De geestelijken die voorgingen  
in Eucharistieviering g  Eremoderator Mutsaers g  Er werd flink meegedanst.

g  De zaal in opperbeste stemming.

g  De afvaardiging van de Orde 
van Saint-Sébastien overhan-
digde grootmeester Jos Michels 
een presentje.
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Wisseling van de wacht bij ‘Heilig Kruis’
  
 Teksten en foto’s: Jean Arntz

GREVENBICHT – Tijdens 
de jaarvergadering van 
Schutterij Broederschap 
van het ‘Heilig Kruis’ op 
zaterdag 6 maart j.l. heeft 
een grote wisseling van de 
wacht plaatsgevonden.
 
Math Vonken heeft na een 
lange periode van 28 jaar 
voorzitterschap de hamer 
overgedragen aan Leon 
Steffani. Steffani, 46 jaar jong 
en woonachtig te Obbicht, 
heeft een grote historische 

schutterij overgenomen om 
die met liefde verder te bestu-
ren samen met de nieuwe 
penningmeester Lilian Lebens-
Cruts (Urmond), secretaris 
Peter Schoutrop en de overige 
bestuursleden. Lilian Lebens 
volgt oud-penningmeester 
Ger Driessen op, die aan deze 
functie acht jaar lang inhoud 
gaf. Buiten de bloemen pakte 
Driessen als verrassing een 
fraaie oorkonde uit waaruit 
zijn titel erebestuurslid bleek. 
Zijn emotionele woorden 
waren: ‘De schutterij is een 

Tijdens de familieavond op 27 
maart werd erevoorzitter Math 
Vonken verrast toen loco-bur-
gemeester Pieter Meekels van 
de gemeente Sittard-Geleen 
binnen kwam en een speech 
hield. Meekels sprak Vonken 
lofrijk toe. Hij had gezien hoe 
Math als voorzitter de schut-
terij groot heeft gemaakt. Hij 
overhandigde hem onder luid 
applaus de speld van ver-
diensten met oorkonde van 
de gemeente Sittard-Geleen. 
Vonken dankte iedereen op 
emotionele wijze: ‘Geweldig, 
wat een eer’. Hij heeft inmid-
dels al heel wat laureaten. In 

Harold Peters wint wisselkruis

Op zaterdag 24 april 
j.l. is door de beide 
Grevenbichtse schut-
terijen ‘Heilig Kruis’ 
en Eendracht het 
gezamenlijke wis-
selkruis uitgeschoten. 
Winnaar werd na 
�7 rondes Harold 
Peters, 2e Ger van 
Wegberg, 3e Frank 
Honnef, allen van 
het ‘Heilig Kruis’. 
Peters won ook de 
wisseltrofee voor de 
heren, Chantal Arntz 
die voor de dames. g  Winnaars Harold Peters en Chantal Arntz.

�979 werd hij als geweerdra-
ger lid van de Broederschap. 
Na drie jaar werd hij door 
‘schuttersvader’ Huub Stans 
gepolst voor het voorzitter-
schap. Vonken antwoordde 
met een volmondig ‘ja’. Hij 
was buksmeester (�980-�983) 
en vormde met vrouw Phil in 
�984 het koningspaar. In �987 
werd hij bevorderd tot officier. 
Hij was vele jaren begeleider 
van het trommelkorps. Vanaf 
�997 is Math commandant. 
Hij ontving in 2004 de zilveren 
bondsonderscheiding. Met car-
naval 2006 werd Vonken uitge-
roepen als Ere(prins)Zawpens, 

een Grevenbichtse 
carnavalsorde. In 2007 
is Math opgenomen 
in de Orde van de 
Rode Leeuw. Het is 
een hele ranglijst, 
maar dan wel een 
voor een man die het 
werkelijk verdiend 
heeft. Nog steeds is 
hem niks teveel; hij 
staat altijd paraat. 
Math staat synoniem 
voor ‘Heilig Kruis’. 
Van geweerdrager tot 

erevoorzitter, dat tekent zijn 
bijzondere verdiensten. 

g  Erevoorzitter Math Vonken 
ontving de gemeentelijke speld 
van verdiensten.

Gemeentelijke speld voor Math Vonken

zeer warme ver-
eniging en ik ben 
er trots op pen-
ningmeester te zijn 
geweest’.
De afscheidsrede 
van Vonken was niet 
zonder tranen, 28 
jaar lief en leed delen 
is dan ook niet niks. 
Hij sprak: ‘Kijk altijd met de 
neus dezelfde kant op, dan zal 
de schutterij er wel bij varen. 
En doe altijd een beroep op 
mij, ik zal blijven steunen’. 
Met pijn in het hart maar 
met een goed gevoel droeg hij 
de hamer over. Hierna sprak 
Leon Steffani hem toe: ‘Alleen 
kun je het niet, als je vrouw 
niet achter je staat, dan zal 
je nooit zoveel jaren mogen 
en kunnen regeren’. Behalve 
lovende woorden en bloemen 
had hij voor de emotionele 
Vonken een oorkonde met 
zijn benoeming tot erevoorzit-
ter alsook een standaard met 
(voorzitters)hamer. Echtgenote 
Phil Vonken hangt na 26 jaar 
zonder een keer afwezigheid 
de marketentstersmand nood-
gedwongen aan de wilgen. Zij 
was de eerste marketentster 

van de bond Eendracht, een 
hele prestatie. 
Er werd vier maal de speld 
voor 20-jarig lidmaatschap 
uitgereikt. Ten eerste voor 
Hilda Swilde, partner van 
wijlen (oud officier en stan-
daardruiter) Pierre Hanssen en 
oud kasteleinsvrouw van café 
Armada waar alles kon. Hilda 
was jaren voorzitster van het 
damescomité dat met rommel-
markten en door de tourtoto 
veel geld in het schutterslaatje 
bracht. Als tweede voor officier 
in ruste en koning 200�, Harie 
Ferfers, die jarenlang de zorg 
had over het oud ijzercomité. 
Voorts een speld voor Chantal 
Arntz van de drumband en 
voor geweerdrager in ruste 
Bert Peerbooms.

g Math Vonken droeg de voorzit-
tershamer over aan Leon Steffani.
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Onder de schietboom
Voorzitter wordt 
beschermheer
SUSTEREN – Op zondag 7 
maart 20�0 werd voorzit-
ter H. (Rico) Beckers van 
Broederschap Schutterij St.-
Nicolaas te Susteren uitge-
breid in de bloemetjes gezet. 
Dit vanwege het feit dat hij 
reeds 25 jaar lid is van het 
bestuur van voornoemde 
Broederschap. Als dank werd 
hem hierbij door de vice-voor-
zitter een maquette aangebo-
den representerend alle func-
ties die Rico Beckers gedu-
rende de laatste 25 jaar binnen 
het bestuur en ook binnen de 
vereniging heeft vervuld. Er is 
haast geen functie te verzinnen 
die de heer Beckers niet heeft 
vervuld. Rico Beckers was zeer 
vereerd met deze geste maar 
liet ook meteen weten dat 
er voorlopig nog geen einde 
komt aan z’n bestuurlijke car-
rière bij schutterij St.-Nicolaas. 
Aan het einde van de avond 
kwam er uit de hoge hoed 
alsnog een leuke verrassing 
voor dhr. Beckers. Hem werd 
het beschermheerschap van de 
vereniging aangeboden waar-
door ook deze langer gekoes-
terde wens van dhr. Beckers 
verwezenlijkt werd.

Tamboerduo Limburgs 
Kampioen
VIJLEN – De tweeling Joost en 
Martijn Schins van Sint Joseph 
Vijlen hebben op �4 maart j.l. 
het Limburgs Kampioenschap 
in Roggel op hun naam weten 
te zetten. Zij behaalden 90 
punten en Lof der Jury met 
het door Michel Mordant 
gecomponeerde stuk: ‘Sticking 
2 Gather’. Hopelijk zullen zij 
later in het seizoen het schut-
terswezen vertegenwoordi-
gen tijdens de Nederlandse 
Kampioenschappen.
 
  John Coenen 

Secretaris Sint-Joseph Vijlen

John Simons  
koning Beringe
BERINGE – Zaterdag �0 april 
was het jaarlijkse konings-
vogelschieten van schutterij 
Sint-Hubertus Beringe. Onder 
muzikale begeleiding van 
drumband en fanfare werd 
eerst het koningspaar van 
het afgelopen jaar, Mart en 
Mia van Roij, thuis afgehaald. 
De voorzitter bedankte het 
koningspaar voor hun inzet. 
Gezamenlijk ging het in 
optocht naar het Sjuttershoehs. 
Hier werden fanfare en drum-

g  Voorzitter Rico Beckers ontving een maquette die al zijn uitgeoefende 
functies uitbeeldt en werd tot beschermheer benoemd.

band bedankt voor de muzi-
kale ondersteuning.
Als eerste werden de ope-
ningsschoten gelost door 
genodigden. Nadat Mart van 
zijn koningszilver was ont-
daan, kon de wedstrijd om het 
nieuwe koningschap beginnen. 
Het was een mooie en zeer 
spannende wedstrijd en na 
�4� schoten viel de konings-
vogel. Een overgelukkige John 
Simons werd zo de nieuwe 
koning. Behalve John wensen 
we ook koningin Nicole veel 
succes. Zij komt haar belofte 
na om John bij te staan in 
zijn functie, zoals ze eerder al 
beloofd had, mocht John ooit 
koning worden. Nadat John 
het koningszilver werd om-
gehangen, onder het toeziend 
oog van de schutters, familie 
en schuttersvrienden, kon hij 
samen met koningin Nicole de 
felicitaties in ontvangst nemen.

Martin Basten koning 
St.-Martinus Tegelen
TEGELEN – Zaterdag �0 april 
werd het jaarlijkse konings-
vogelschieten gehouden 
van broederschap schutterij 
St.-Martinus te Tegelen. Om 
�6.30u openende pastoor 
Dautzenberg met een gebed 
voor de drie gezamenlijke 
schutterijen het traditionele 

vogelschieten en wenste alle 
schutters veel succes. Rond 
zes uur en 57 schoten verder 
viel de vogel en mocht Martin 
Basten zich tooien met het 
koningszilver. Martin, bij zijn 
vrienden beter bekend als 
Basje, die in �966 als negen-
tienjarige als tamboer bij de 
schutterij is begonnen, was het 
tot dan toe nog nooit gelukt 
om de vogel af te schieten. 
Basje zal samen met zijn 
vrouw Thea het koningspaar 
van Sint-Martinus Tegelen 
vormen. Basje is overigens 
de laatste koning die op 
de huidige locatie aan de 
Trappistenweg de vogel heeft 
kunnen schieten. In het jaar 
20�� zal voor het koningschap 
van de gezamenlijke Tegelse 
schutterijen St.-Hubertus, 
St.-Antonius en St.-Martinus 
op de nieuwe locatie aan de 
Windhond geschoten worden.

An Bots erelid Sint-
Nicolaas Meijel
MEIJEL – Op �9 maart jl. 
tijdens de jaarvergadering van 
schutterij St.-Nicolaas legde 
An Bots na �9 jaar haar functie 
van secretaresse neer. In deze 
�9 jaar heeft ze alles voortref-
felijk in goede banen geleid 
en deed men nooit tevergeefs 
een beroep op haar. Naast het 

g  John Simons met de afgescho-
ten koningsvogel.

g  Koning Martin Basten (Basje) 
van Sint-Martinus Tegelen.
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secretariaat vervulde ze ook 
nog vele nevenfuncties. Toen 
het idee werd geopperd om 
met een koningspaar op schut-
tersfeesten te verschijnen, werd 
An gevraagd om dit te verzor-
gen. Ze was toch altijd aanwe-
zig en mocht in de beginjaren 
niet deelnemen aan schietwed-
strijden. Dit was aan haar wel 
toevertrouwd. Ze deed dit met 
alle toewijding en zo stond het 
koningspaar er elke keer weer 
pico bello op, wat mede dank-
zij haar tot menige prijs heeft 
geleid. Ook kwamen de eerste 
carnavalstenues van de hand 

van An en werden deze elk 
jaar indien nodig door haar 
veranderd. Na carnaval werd 
alles ingeleverd en werden ze 
door An netjes gewassen en 
opgeruimd. Tijdens de door 
de vereniging georganiseerde 
schietwedstrijden en schut-
tersfeesten verzorgde An het 
keukengebeuren. Ze zorgde 
voor de nodige ingrediënten 
en het personeel, zodat alles 
goed verliep in de eettent en 
niemand honger hoefde te 
leiden en iedereen zijn natje en 
droogje kon afhalen. Na zoveel 
jaren trouwe dienst vond An 

g  An Bots wordt voor haar jarenlange inzet dank gezegd.

dat het nu tijd werd voor de 
jongere generatie en besloot ze 
een stapje terug te doen. Voor 
al deze werkzaamheden werd 
er gepast afscheid van haar 
genomen en werd ze door de 
voorzitter onder luid applaus 
van de vergadering benoemd 
tot eerste vrouwelijk erelid van 
de schutterij. Sint-Nicolaas 
Meijel wenst haar toe dat ze 
nog lang van haar erelidmaat-
schap in goede gezondheid 
mag genieten.

Schutterkoning Dijcks 
in Stadsschötte Weert
WEERT – Zaterdag 24 april 
heeft het traditionele vogel-
schieten van het Gilde van 
Wieërter Stadsschötte Ste. 
Catharina �480 plaatsgevon-
den. Echter alvorens tot het 
schieten kon worden over-
gegaan, werd eerst in de St.-
Martinuskerk de koningsvogel 
gezegend door de Patronus 
spiritualis van het stadsgilde, 
eerwaarde deken Franken. Na 
de zegening vertrok het gilde 
naar de nieuwe schietlocatie 
‘De Wildenberg’, alwaar het 
vogelschieten plaatsvond. De 

kandidaten hebben net als 
voorgaande jaren een lange 
en felle strijd geleverd om de 
door ‘oud’ koning Jac  Tubée 
vervaardigde koningsvogel 
te slopen. Uiteindelijk werd 
met het 2�3e schot de vogel 
naar beneden gehaald. Voor 
het komende seizoen 20�0-
20��, mag de 30-jarige Peter 
Dijcks zich officieel koning 
van het Gilde van Wieërter 
Stadsschötte Ste. Catharina 
�480  noemen. Peter Dijcks, 
geboren in Koningsbosch, 
is vader van twee kinderen, 
getrouwd met Anja en woon-
achtig in Budel-Dorplein. 
Peter Dijcks was nog niet eer-
der koning van het stadsgilde 
en heeft hiermee een plaats 
verworven in de lange rij van 
gildekoningen. 
Op vrijdag 30 april wordt 
Koninginnedag gevierd. Het 
Gilde ging om �2.00 uur naar 
het gemeentehuis van Weert 
om de gedecoreerden te felici-
teren en voor het afvuren van 
de saluutschoten (72) ter gele-
genheid van de verjaardag van 
Koningin Beatrix. Aansluitend 
trok het Gilde met de nieuwe 

g  Marcel Laveaux werd de nieuwe schutters-
koning.

g  De zilveren OLS-jubilarissen.
g  De LBT-jubilarissen van het fluit- en trom-

melkorps van de schutterij met vooraan zil-
veren jubilaris Robert Coolen.

Schutterij St.-Cornelius 
Swartbroek
SWARTBROEK – Op 
Paasmaandag 5 april 20�0, 
vond het traditionele konings-
vogelschieten plaats. Er werd 
gestart met een heilige mis die 
wordt opgedragen voor alle 
levende en overleden leden van 
de vereniging. De mis wordt 
muzikaal opgeluisterd door 

het fluit- en trommelkorps. 
Na de mis is er een schut-
tersbrunch. Bij die gelegen-
heid werden de jubilarissen 
gehuldigd. Dit waren Truus 
van Geneijgen-Geelen, Miep 
Coolen-Cardinaal en Robert 
Coolen, allen 25 jaar lid. En 
bovendien Laura Coolen, Bart 
Baens en Annette Tullemans, 
die alle drie tien jaar lid 

zijn. De onderscheidingen 
werden uitgereikt door een 
afvaardiging van de Bond 
E.M.M. en een afvaardiging 
van de Limburgse Bond voor 
Tamboerkorpsen.
Nadat de versierselen zijn 
opgespeld en iedereen in de 
bloemen is gezet wordt in 
optocht de koning van 2009, 
Jos Scheenen, thuis opgehaald. 

Hierna begon de strijd om de 
koningstitel. Na 4�8 schoten 
(met luchtbuksen) kwam de 
vogel naar beneden en werd 
Marcel Laveaux koning 20�0. 
Zijn zus Mireille Memdouhi-
Laveaux zal hem als koningin 
vergezellen.
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koning door de stad om de 
vestingwerken (kanonnen) 
te inspecteren. Elke onregel-
matigheid of defect aan de 
kanonnen werd gerapporteerd.

 drs. A.J.G. van Mierlo

Pastoor Heemels gast 
Waubachse schutterij
WAUBACH – Tijdens de 
wekelijkse schietrepetitie aan 
de Bosveldweg te Waubach 
kreeg de schietploeg gezel-
schap van pastoor Heemels uit 
Eijgelshoven. Pastoor Heemels 
is onlangs benoemd tot de 
nieuwe moderator / groot-
prior van de OLS-Federatie. 

Schutterij St.-Joseph was zeer 
vereerd met het bezoek van de 
pastoor. De aanleiding voor 
zijn bezoek was dat hij tame-
lijk benieuwd was naar alles 
wat met schieten in het vrije 
veld te maken had. Uitleg over 
de schietharken, de bölkes, 
de afstanden van de oplegpa-
len naar de schietstangen, de 
hoogte van de schietstangen, 
maar ook hoe een schietploeg 
geformeerd werd en welke 
schutters hiervoor geselecteerd 
worden. Ook kreeg hij uitleg 
over de manier van kogels 
maken, de polver die hiervoor 
gebruikt werd en niet te ver-
geten de slaghoedjes. En uiter-
aard kon het niet uitblijven, hij 
wilde ook graag aan den lijve 
ondervinden hoe het voelde 
om zelf mee te schieten. De 
Waubachse schutterij was hem 
ter wille en jawel, of hij nooit 
anders gedaan had, de eerste 
drie bölkes schoot hij met 
gemak ervan af. Mogelijk dat 
hij bij het koningsvogelschie-
ten aanwezig zal zijn om mee 
te schieten op de vrijvogel.

Schutterij St.-Gregorius
ILLIKHOVEN – Op zaterdag 
24 april vond het jaarlijkse 
onderling bekerschieten plaats 
door de actieve leden der 
schutterij. Dit vond plaats 
onder goede belangstelling van 
de overige leden en het aan-
wezige publiek. Na een span-
nende strijd wisten uitsluitend 
heren deze te beslissen. Met 
het 67e schot behaalde Maikl 
van Loon de �e plaats, Peter 
Schreurs 2e, John van Erp 3e.

  Kapitein-coördinator 
Th. Koolen

Jubilarissen  
St.-Antonius Stramproy
STRAMPROY - Op �e Paasdag 
werden traditiegetrouw weer 
enkele jubilarissen in het zon-
netje gezet. Theo Maes werd 
door bondsvoorzitter Theo 
Looymans gehuldigd vanwege 
zijn 40-jarig lidmaatschap van 
de OLS-Federatie. Theo heeft 

g  Peter Dijcks,  
koning St.-Catharina Weert.

g  Pastoor Heemels had interesse 
en oefende met schieten.

een aantal jaren in het eerste 
zestal geschoten en hij is bijna 
40 jaar actief geweest binnen 
het trommelkorps. Ook in het 
bestuur heeft hij zijn mannetje 
gestaan: �5 jaar, waarvan �0 
jaar als penningmeester zat hij 
in het bestuur. 
Vervolgens was het de beurt 
aan Toon Korten. Toon werd 
gehuldigd vanwege zijn 60-
jarig lidmaatschap van de 
OLS-Federatie. Toon heeft 
zich op diverse manieren ver-
dienstelijk voor de vereniging 
gemaakt. Hij was bijna 20 jaar 
commandant, nam �0 jaar 
zitting in de kascommissie en 
hij heeft ook nog ruim 25 jaar 
opgetekend op de schutters-
feesten. In zijn vrije tijd heeft 
hij ook nog heel wat kilo’s oud 
ijzer voor de vereniging opge-
haald.
Tenslotte werd ook Tjeu Jacobs 
vanwege zijn 60-jarig lidmaat-
schap van de OLS federatie in 
de bloemetjes gezet. Tjeu is al 
64 jaar lid maar omdat deze 
onderscheiding vorig jaar pas 
is ingevoerd werd hij dit jaar 
alsnog onderscheiden. Ook 
Tjeu is altijd een bezig man 
binnen de vereniging geweest. 
Hij was lange tijd lid van de 
archiefcommissie, zat ruim 
�0 jaar in de kascommissie en 
ook hij haalde vele kilo’s oud 

ijzer op bij de mensen aan 
huis. Nadat de jubilarissen de 
felicitaties van familie en leden 
van de schutterij in ontvangst 
hadden genomen werden de 
eerste schoten van het nieuwe 
seizoen gelost.

Jos Schers nieuwe 
koning Belfeld
 BELFELD – Op zondag 2 mei 
werd Jos Schers tijdens het 
traditionele vogelschieten de 
nieuwe schutterskoning van 
Broederschap St.-Urbanus 
uit Belfeld. Het is voor Jos 
de tweede keer dat hem deze 
eer te beurt viel want in 
2005 was hij ook al koning. 
Onderbroken door een enkele 
stevige bui waren ��6 kogels 
nodig voordat de vogel zich 
gewonnen gaf. Aan de wed-
strijd, waarvan het eerste schot 
door burgemeester Bruls werd 
gelost, deden ongeveer 35 
schutters van de Broederschap 
mee. Jos Schers wordt tijdens 
de diverse komende activitei-
ten terzijde gestaan door zijn 
vrouw Marij en de konings-
knechten Theo Gitmans en Jan 
Simons.
Na het bekend worden van de 
nieuwe koning werd hem het 
koningszilver omgehangen. 
Hierna brachten de vendeliers 
een vendelgroet waarna aan-
sluitend de koning in optocht 
naar zijn woning werd bege-
leid om te worden voorgesteld. 

g  De jubilarissen v.l.n.r.: Theo 
Maes, Tjeu Jacobs en Toon 
Korten.
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Daarna zijn de schutters terug-
gekeerd naar het verenigings-

lokaal waar bij aankomst een 
toast op het koningschap werd 
uitgebracht met aansluitend 
een gezellig samenzijn.
Koning Mheer 2010: 

Huub Vandewall
MHEER – Zoals altijd werd 
eerst het koningspaar opge-
haald door schutterij en 
harmonie, voor hun laatste 
tochtje door Mheer, daarna het 
keizerspaar en zo marcheer-
den we de schutterswei op, 
achter het kasteel. Voordat de 
ceremonie begon, werd eerst 
onze beschermheer gehuldigd. 
Degenhard baron de Loë 
kreeg, in zijn eigen achter-
tuin dus, een medaille van de 
schutterij vanwege zijn 50-
jarig lidmaatschap, hij kreeg 
het speldje omdat hij benoemd 
is tot Lid van Verdienste en 
bovendien kreeg hij van de 
keizer, of eigenlijk de bonds-
voorzitter, de gouden OLS-
medaille mét kroontje.
Vervolgens ging de ceremonie 
verder met het uitkleden van 
koning Jack. De koningspla-
ten, lauwerkrans en zilve-
ren vogel werden van hem 
afgenomen en erna bood 
de zichtbaar ontroerde en 
inmiddels oud-koning zijn 
eigen koningsschild aan. Een 
prachtig ontwerp, zo zagen 
we. Tijdens de Broonk mag 
iedereen een blik komen wer-
pen op zijn mooie creatie, wie 
dat nog niet gedaan heeft. De 
strijd om de titel kon begin-
nen. Eerst enkele ereschoten, 
maar al snel lagen vleugel, kop 
en staart eraf en stopten de 
minder serieuze kandidaten. 
Uiteindelijk bleven er 8 schut-
ters in de strijd, waaronder 

6 leden en 2 verse ereleden: 
Hub Gubbels en René Senden. 
Laatstgenoemde gaf de blok 
hout een dusdanige opdof-
fer dat deze spleet. Huub 
Vandewall begon de nieuwe 
ronde en raakte hem op pre-
cies de juiste plek. Hij mag 
zich voor de 3e keer in zijn 
loopbaan koning der schutterij 
van Mheer noemen. 
Bij de jeugdigen was het al 
eerder prijs; zij schoten met 
een windbuks op de jeugdvo-
gel. De aftredend jeugdkoning 
Yoshi Franssen vond de regen 
welletjes en bedacht zich 
niet langer, die vogel moet 
naar beneden. Zo gezegd, 
zo gedaan. De klaroenblazer 
schoot zich zo voor de 3e keer 
tot jeugdkoning. Volgend jaar 
maakt hij kans om keizer te 
worden, dit zou de eerste keer 
zijn in onze geschiedenis.
Ondertussen werd er nog op 
een 3e front geschoten, enkele 
leden van ‘les Disciples de St. 
Hubert’ gaven een demon-
stratie handboogschieten. Luc 
Heijnen, lid van beide vereni-
gingen, is al zowel Limburgs 
als Nederlands kampioen en 
kon met zijn ervaring ieder-
een goed instrueren. Van jong 
tot oud, iedereen waagde 
een poging, de een wat meer 
geslaagd dan de ander, maar 
een unieke ervaring is het 
zeker.

 Hannes Senden
Bondsmedaille 

g  Koning Jos Schers met zijn 
koningsknechten, links Theo 
Gitmans en rechts Jan Simons. 

g  Koningspaar Huub en Petra Stevens met dochter Lidian.

Nieuwe koning  
St.-Jan Venray
VENRAY – Zondag 2 mei 20�0 
heeft schutterij ’t Zandakker 
Gilde Sint-Jan uit Venray 
geschoten om de koningstitel. 
De dag werd begonnen met 
een Eucharistieviering in de 
Sint-Petrus Banden Kerk. 
Om 7.30u waren de schut-
ters al in de kerk in verband 
met de generale repetities in 
samenwerking met de KRO. 
De Eucharistieviering om �0u 
verliep zeer goed en overal kon 
men positieve reacties ontvan-
gen. Na een koffietafel ging de 
strijd ’s middags verder op de 
schuttersweide, waar echter 
de donkere wolken snel het 
wolkendek boven de schutters-
weide vulden en de neerslag 
met bakken neerviel. 
Wethouder Ike Busser en 
deken Smeets ontdeden 

koning Guus Stiphout van zijn 
koningsattributen. Hem werd 
dank gezegd voor de goede 
presentatie afgelopen jaar. 
Tussen de buien door werd 
geschoten. Koning van ere 
werd Jan Beekmans; de vogel 
viel pas toen hij al wegliep. 
Bij de Venrayse schutters 
namen �3 schutters deel. Na 
�37 schoten viel uiteindelijk de 
beslissing met een schot van 
tamboermaître en bestuurslid 
Huub Stevens. Hij was in �976 
lid van de schutterij geworden 
in navolging van zijn ouders, 
tot �984. Maar met schutters-
bloed in de aderen werd Huub 
in 2004 met zijn gezin, Petra 
en de dochters Lisanne en 
Lidian, opnieuw lid. Dit jaar 
is hij gekozen als bestuurslid 
waarbij hij het secretariaat zal 
overnemen.  

g  Hub Vandewall werd voor de derde maal koning met aan zijn zijde 
Henne Vandewall-Vrolijks.
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zilveren Beschermheer 
Wortmann
HOUTHEM – Tijdens de 
traditionele opening van 
het schuttersseizoen van de 
Houthemse Schutterij St.-
Martinus werd haar bescherm-
heer mr Jan Wortmann na 
de jaarmis en schuttersmaal 
in het zonnetje gezet van-
wege zijn 25-jarig jubileum als 
beschermheer. Na de uitreiking 
van de zilveren OLS-medaille 
ontving Wortmann uit handen 
van de nieuwe bondsvoorzit-
ter Pieter Scholtes de voor 
bijzondere verdiensten toege-
kende zilveren bondsmedaille 
van de R.K. Zuid-Limburgse 
Schuttersbond. Van de schut-
terij ontving de jubilaris de zil-
veren verenigingsmedaille en 
een set zilveren manchetkno-
pen met gravure van schutspa-
troon St.-Martinus.
De voormalig president van 
de Maastrichtse rechtbank 
is al jarenlang actief in de 
Houthemse schutterij maar 
had niet altijd evenveel tijd 
voor de vereniging vanwege 
zijn drukke werkzaamheden. 
Maar desondanks was hij 
steeds betrokken en actief 
achter de schermen als het ook 
maar even kon. Denk hierbij 
aan het bewaren van de eeu-
wenoude tradities, borgen van 
het voortbestaan van de schut-
terij en hulp bij juridische en 
reglementaire kwesties. De 

trotse beschermheer hield ook 
menige toespraak in diverse 
talen tijdens de vele optre-
dens en schietevenementen 
voor (inter)nationale gasten. 
Behalve zijn eigen schutterij 
wisten ook schuttersbonden en 
andere schutterijen of schut-
ters hem te vinden voor waar-
devol advies. Samen met zijn 
voormalig buurman en vriend 
provoostgeneraal Camille 
Oostwegel is hij een graag 
geziene en betrokken schutter 
onder de schutters. 

Lisanne Hendriks 
vrouwelijke koning Eys
EYS – Schutterij St.-
Sebastianus Eys kreeg op zon-
dag 25 april een vrouwelijke 
koning. Niet voor het eerst, 
maar wel sinds lang. Nadat 
met enig protocol generaal en 
koningspaar waren afgehaald, 
trok de schutterij naar het 
schietterrein. De burgervo-
gel werd afgeschoten door 
Damiano Vluggen, die zich 
prompt als nieuw lid aan-
meldde. De vogel voor schiet-
vereniging Ons Genoegen 
werd geveld door Kenny van 
de Boogaard.
De strijd om het koningschap 
was zeer spannend. Dit voor-
jaar waren als gevolg van grote 
belangstelling van dames voor 
het vogelschieten de reglemen-
ten op dit punt gewijzigd. De 
dames konden voor het eerst 
op eigen titel koning worden. 
En daar maakten ze gretig 
gebruik van getuige de deel-
name van vijf dames van de 
2� kandidaten. De spanning 
nam allengs toe. Het winnende 
schot was gelost door – jawel 
– een dame. Nieuwe koning 
is Lisanne Hendriks, die voor 
een kleine sensatie zorgde. 
Zij is de partner van tamboer 
en bestuurslid Joep Bindels 
en had zich met drie andere 
dames aangemeld als marke-
tentster. Joep zal het zilver dra-
gen. Overigens had de schut-
terij van Eys in een grijs verle-
den al een vrouwelijke koning. 
Dit was keizerin Lena Senden, 

die in de jaren vijftig op eigen 
titel drie maal het koning-
schap behaalde. Nadien zijn de 
reglementen aangepast zodat 
enkel nog mannen de vogel 
konden schieten. Totdat dit 
jaar dus volgens democratisch 
principe de vereniging besloot 
een vrouw als koning te ver-
welkomen, die er dan ook 
prompt kwam in de persoon 
van Lisanne Hendriks. Op 

8 mei werd voor de konink-
lijke residentie de koningsden 
geplant. Bij die gelegenheid 
presenteerde het koningspaar 
zich en gingen de nieuwe leden 
onder vlag, onder wie vier 
nieuwe marketentsters. Daags 
erna trok de schutterij mee in 
de grote processie.

 Luc Wolters

g  Mr. Jan Wortmann met man-
chetknopen.

Foto: Arno Roeloffzen

g  Koning Lisanne Hendriks met eigen koningsschild en partner Joep 
Bindels.                                                              Foto: Pierre Quadakkers



Wij gedenken
Graad van Pol, 
erelid van Sint-Urbanus 
Montfort. De schutterij verliest 
in hem een zeer gewaardeerd 
lid, dat onderscheiden was met 
de gouden OLS-medaille.

Har Jeurninck, 
lid van Sint-Lambertus 
Neeritter. Overleden op �2 
december 2009.

g  Hendrik Jeurninck (1938-
2009), Neeritter.

In memoriam: Har Jeurninck
Har Jeurninck was lid van 
schutterij St.-Lambertus 
Neeritter, lid in de Orde van 
Oranje Nassau, schutbroeder 
in de Edele Eed Broederschap 
van de Souvereine Orde van 
de Rode Leeuw van Limburg 
en de Heilige Sebastianus en 
drager van de Eremedaille in 
Goud van de OLS Federatie. 
Tijdens zijn vakantie in 
Duitsland werd hij onwel. Na 
dagen van hoop en vrees is hij 
zacht en kalm overleden. Dit 
waren de eerste woorden op 
de overlijdensbrief van Har 
Jeurninck die op �� december 
2009 is overleden. Maar liefst 
53 jaar was Har Jeuninck ‘sjot’. 
Met �8 jaar werd hij lid van 
schutterij Sint-Petrus Kelpen-
Oler. Thuis was café en daar 
kwam ook de schutterij. Het 
gezin Jeurninck verhuisde 
in �962 naar Neeritter en 
zodoende werd hij lid van 
schutterij Sint-Lambertus. 

In eerste instantie was hij 
klaroenblazer. Toen dit instru-
ment niet meer werd bespeeld 
ging hij achterop lopen en 
ging de aandacht naar het 
schieten. Har heeft veel gedaan 
voor de schutterij en ook voor 
de gemeenschap van Neeritter, 
onder meer de handbalclub, 
wandelclub en seniorenver-
eniging. Hij bleef organiseren. 
Ook heeft hij als secretaris veel 
werk verricht binnen de schut-
terij. Gedurende zijn actieve 
jaren kreeg hij diverse onder-
scheidingen uit dankbaarheid 
voor zijn functioneren, waar-
onder ook het wapeninsigne in 
zilver voor zijn werkzaamhe-
den in het bestuur.
Een van zijn laatste verdien-
sten was het opzetten van pun-
ten, onder meer voor het door 
ons georganiseerde meifeest. 
Achteraf gezien waren dit zijn 
laatste punten. Op zaterdag 
�9 december hebben we met 
schutterseer afscheid genomen 
van Har en hebben symbolisch 
uit dankbaarheid enkele pun-
ten op zijn kist gelegd. Har, 
bedankt dat wij je als lid van 
onze schutterij in ons midden 
mochten hebben. Vergeten zul-
len we je niet.

  Beschermheer, bestuur 
en leden schutterij Sint-
Lambertus Neeritter 
Secretaris Thei Coelen

Gerda Hollanders, 
lid van Koninklijke Sint-Joris 
Kaulille. Overleden in januari 
20�0. Afscheidsdienst op 2� 
januari.

In memoriam:  
Gerda Hollanders
Met Gerda verliest de schut-
terij weer één van haar trouwe 
leden. Zij werd lid in septem-
ber �995. Zij was niet diegene 
die altijd in de schijnwerkers 
stond. Neen, ze bewoog liever 

in de schaduw van de schut-
tersactiviteiten. Dat is allicht 
het beeld dat ons van haar zal 
bijblijven, maar dit klopt niet 
helemaal. Gerda had wel dege-
lijk een plaats in onze schut-
terij. Zelden, en dan alleen 
om gezondheidsredenen, liet 
ze verstek gaan. Ze verkoos 
ook zeer nadrukkelijk om tus-
sen de piekdragers te lopen. 
En toen we twee jaar geleden 
de nieuwe uniformen lieten 
aanmeten, koos ze opnieuw 
voor een broek i.p.v. een rok. 
Ze had nog zo graag langer 
van haar nieuw uniform willen 
genieten.
Gerda was er ook, als er 
gewerkt moest worden. Op 
schuttersfeesten, bij het vogel-
schieten, bij de vrije schiet-
wedstrijden: zij hielp waar ze 
kon. En of het nu in de keuken 
of achter de tapkraan te doen 
was, Gerda deed haar deel van 
het werk. Waar ze ieder jaar 
erg naar uitkeek, was de voet-
tocht naar Scherpenheuvel. 
Dan was Gerda ’s morgens 
om half zes paraat om mee 
te gaan. Niet te voet met de 
wandelaars, maar mee in de 
camionette van Jaak Creemers. 
Ze zorgde ervoor dat de wan-
delaars op hun lange tocht 
niks tekort kwamen. Die keken 
met verlangen uit naar de 
stopplaats in Leopoldsburg, 
waar Gerda op hen wachtte 
met spek en eieren en verse 
koffie. Ze zorgde voor warme 
soep en moedigde de stap-
pers op het laatste moeilijke 
stuk flink aan. Bij aankomst in 
Scherpenheuvel, genoot Gerda 

alsof ook zij de hele tocht te 
voet had afgelegd.
Van bij het begin van haar 
schuttersloopbaan is Gerda 
actief lid van ons feestco-
mité. Ze was er graag bij, als 
er te feesten of te iets vieren 
viel. Een Sint-Jorisfeest kon 
moeilijk doorgaan zonder de 
toneelstukjes en moppen van 
Gerda. Daar leefde ze zich 
ieder jaar weer in uit en op 
die manier kon ze ook andere 
leden er warm voor maken.
Gerda was gekend om haar 
bezorgdheid voor andere 
leden. Hoe dikwijls hoorden 
we haar niet vragen: ‘Hoe zou 
het met dé zeen?’ of ‘En hoe 
git het noe met och?’ En als we 
dan diezelfde vraag aan haar 
durfden stellen, was het ant-
woord altijd: ‘Oh, good’. Zelfs 
toen ze in het ziekenhuis was, 
bleef ze optimistisch ondanks 
de zware behandelingen die ze 
kreeg. Dit jaar wilde ze weer 
bij het vogelschieten zijn. Dit 
heeft helaas niet meer mogen 
zijn. We zullen Gerda zeker 
missen, want actieve leden die 
weten wat verenigingsleven is, 
worden altijd gemist. 
Als blijk van onze waardering 
voor alles wat Gerda voor 
de schutterij betekend heeft, 
zal een vendelzwaaier haar 
onder tromgeroffel schutters-
eer bewijzen bij dit afscheid. 
Gerda, doe onze schutsbroe-
ders en -zusters daarboven de 
groeten. Bedankt voor alles.  
Hopelijk vind je nu je ver-
diende rust.

  Jos Bloemen 
Kapitein

Math van Knippenberg, 
lid van Bussen Schutten St.-
Martinus Neer. Overleden in 
januari 20�0.

In memoriam:  
Math van Knippenberg
Die geschokt waren wij bij 
het vernemen van het bericht 
dat ons zeer gewaardeerd lid, 
oud-bestuurslid en koning 

g  Gerda Hollanders, Kaulille.
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�985 Math van Knippenberg is 
overleden. We hadden met zijn 
allen nog zo gehoopt dat hij 
er weer bovenop zou komen, 
maar helaas. Wij zijn hem zeer 
dankbaar voor zijn 35-jarige 
enorme betrokkenheid en 
inzet bij onze broederschap. 
Wij wensen zijn vrouw Marjo 
en de kinderen heel veel sterk-
te toe om dit enorme verlies te 
kunnen dragen.

g  Bussen Schutten Broederschap 
van St.-Martinus Neer

Leo van de Wall, 
erelid van Koningin 
Wilhelmina Nieuwenhagen. 
De politicus uit Nieuwenhagen 
was een kwart eeuw actief als 
raadslid en wethouder van 
Nieuwenhagen en Landgraaf. 
Overleden op 85-jarige leeftijd 
op 27 januari 20�0.

In memoriam:  
Leo van de Wall
Met grote verslagenheid heb-
ben wij kennisgenomen van 
het overlijden van ons zeer 
gewaardeerd erelid Leo van de 
Wall. Met respect denken wij 
terug aan hetgeen hij in zijn 
�8-jarig erelidmaatschap voor 
ons betekend heeft. Een bij-
zonder verenigingsmens met 
veel interesse voor de schutte-
rij is van ons heengegaan.

  Schutterij Koningin 
Wilhelmina Nieuwenhagen

René van Sloun, 
lid van St.-Martinus Born. 
Geboren �2 december �946 en 
geheel onverwacht overleden 
op 4 februari 20�0 te Born.

Ger Peters,
lid van St.-Andreas Melick. 
Overleden op 52-jarige leeftijd 
op 24 februari 20�0.

g  Weer of geen weer, Ger Peters 
was altijd paraat als buksmees-
ter

In memoriam: Ger Peters
Op 24 februari overleed Ger 
Peters na een lange slopende 
ziekte. Ger was 4� jaar lid van 
schutterij St.-Andreas Melick. 
In zijn schutterscarrière heeft 
Ger elke vrije minuut besteed 
aan zijn vereniging. Als lid 
van het A-zestal schoot hij 
mee op het OLS in Dieteren. 
Zijn grote kwaliteiten kwamen 
naar voren als buksmeester 
en lid van de schietcommis-
sie. We herinneren ons Ger 
als buksmeester tijdens het 
OLS-�996, waar de schutterij 
tweede werd en als buksmees-
ter voor de deelnemende 
dames aan het LDS. Als lid 
van de schietcommissie wist 
hij precies wat hij aan een 
schutter had. Opstellen in het 
A-zestal gebeurde pas wanneer 
hij er rotsvast van overtuigd 
was dat er geen betere schut-
ter was. Wekelijks zorgde Ger 
met enkele vrienden voor 
de aanmaak van voldoende 
munitie in het schuurtje ach-
ter zijn huis. Minder bekend, 
maar toch erg belangrijk, was 
zijn verzameling over het 
schutterswezen. Natuurlijk 
spande de verzameling van 
zijn eigen schutterij daarbij de 
kroon. Onderdeel hiervan was 
een uitgebreide collectie van 
krantenartikelen. Toen zijn 
ziekte steeds grotere vormen 

ging aannemen moest hij, met 
veel pijn in het hart, stoppen 
met alle werkzaamheden. Wat 
overbleef, was luisteren naar 
muziek. Toch bleef Ger de ver-
richtingen van de schutterij 
van de zijlijn volgen. Wilde je 
iets weten over de schutterij, zo 
hoefde je maar met Ger te pra-
ten en je wist precies hoe het 
zat. Eind 2009 werd een wis-
seltrofee in het leven geroepen 
die de naam ‘Ger Peterstrofee’ 
mee kreeg. In 2009 zou Ger 
onderscheiden worden met de 
OLS-medaille in goud. Door 
omstandigheden zou dit echter 
geschieden op 24 februari 20�0 
om �9.00 uur. Helaas overleed 
Ger in de vroege morgen van 
24 februari in Hospice De Ark 
in Roermond op 52-jarige leef-
tijd. Schutterij-Broederschap 
St.-Andreas verliest in Ger een 
schutter die met volle over-
gave verbonden was aan het 
Limburgse Schutterswezen.

  Wim Pijpers

Gerrie Schroën-
Metsemakers, 
lid van St.-Job Leuken en 
van St.-Nicolaas Heythuysen. 
Overleden op 57-jarige leeftijd 
op � maart 20�0.

g  Gerrie Schroën-Metsemakers 
(1953-2010), Heythuysen én 
Leuken.

In memoriam: Gerrie 
Schroën-Metsemakers,
Op maandag � maart bereikte 
ons het trieste bericht dat 
Gerrie Schroën zeer onver-
wachts was overleden na een 
kort ziektebed. Bijna 50 jaar 

was zij met ziel en zaligheid 
betrokken bij alles wat te 
maken had met de muziek- 
en de schutterswereld, want 
zij was in hart en nieren een 
echte schuttersvrouw. In �96� 
als 8-jarige jongedame klopte 
ze aan bij schutterij St.-Job 
Leuken-Weert, waar ze toen 
woonde. In eerste instantie 
werd hier een beetje vreemd 
naar gekeken, want wie wil 
er nu een dame binnen de 
schutterswereld hebben? Maar 
zelfs toen ze nog zo jong 
was, had Gerrie al een eigen 
uitgesproken mening en zou 
en moest fluitiste worden bij 
het muziekkorps van St.-Job. 
Onder leiding van instructeur 
Sastra zette ze samen met haar 
vriendin Riek van de Mortel 
de eerste stappen binnen 
het fluit- en tamboerkorps. 
Samen waren zij dan ook de 
eerste vrouwen binnen de 
toen nog uitdrukkelijk man-
nelijke schutterswereld. Al snel 
bleek de vereniging hiermee 
een wijs besluit genomen te 
hebben, want Gerrie bleek 
een uitstekend lid waar de 
vereniging op kon bouwen. 
Tevens werd ook duidelijk dat 
vanaf die tijd vrouwen niet 
meer weg te denken waren 
binnen de schutterswereld. 
Gerrie was een hele lange 
periode binnen St.-Job in het 
muziekkorps actief als flui-
tiste. Via deze muziek leerde 
zij ook haar latere man Koos 
Schroën kennen en hiermee 
werd de liefde voor muziek en 
de schutterswereld alleen nog 
maar verstrekt. Mede omdat 
er na het huwelijk van Gerrie 
en Koos gekozen werd om te 
gaan wonen in Heythuysen 
en omdat Koos actief was 
bij de schutterij aldaar werd 
ook Gerrie ook lid van St.-
Nicolaas-Heythuysen. Door 
de jaren heen hebben beide 
verenigingen haar leren ken-
nen als iemand waarop je kon 
bouwen en vertrouwen. Gerrie 
was iemand met een uitge-
sproken mening en nam ook 
zeker geen blad voor de mond, g  René van Sloun, Born.
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wanneer er naar haar mening 
gevraagd werd. Maar dit was 
dan ook vaak de welkome 
positieve kritische noot, die 
wij als vereniging of als mens 
nodig hadden. Ondanks dit 
alles was je niet echt iemand 
van veel woorden, maar eer-
der van daden; “Loatj mich 
mèr de hang oet de moowe 
stèake en d’r aan beginnen en 
neet te völ mieer oajhoore”, 
hoorden we je vaker zeggen 
of denken. Vele taken heeft 
zij dan ook vervuld binnen 
zowel St.-Job als St.-Nicolaas, 
te veel om op te noemen. Er 
zullen dan ook vele lege plek-
ken moeten worden opgevuld, 
die zij achter heeft gelaten. 
Zonder andere zaken te kort 
te doen, kunnen we toch wel 
zeggen dat in al die 50 mooie 
schuttersjaren er inmiddels 
binnen haar hart een speciaal 
plekje ingeruimd was voor 
het fluit- en tamboerkorps 
van St.-Job. Zelf werd Gerrie 
als muzikant in het korps vele 
malen zowel Limburgs- als 
Nederlands kampioen. In de 
periode dat ze zelf niet of niet 
meer actief was als fluitist, was 
ze toch altijd aanwezig wan-
neer het korps er op uit moest 
trekken. Achter de schermen 
was zij altijd de motor die het 
clubje scherp hield en hielp 
om weer stapjes vooruit te 
maken. Haar speciale aandacht 
ging daarbij dan zeker ook uit 
naar de jeugdige muzikanten. 
Er zullen weinig solistenwed-
strijden zijn geweest, waarbij 
zij niet aanwezig was om de 
jeugd een hart onder de riem 
te steken. Nog niet zolang gele-
den begon Gerrie een beetje te 
sukkelen met haar schouder, 
waardoor ze noodgedwongen 
het instrument aan de wil-
gen moest hangen. Toen ze 
uiteindelijk ook het uniform 
vaarwel moest zeggen, omdat 
haar schouder niet meer 
toeliet dat ze mee liep in de 
vereniging, deed dit nog meer 
pijn. Toch bleef Gerrie actief 
binnen de club en was ze altijd 
aanwezig wanneer we er opuit 

trokken. Op zaterdag 6 maart 
werd Gerrie met schutterseer 
naar laatste rustplaats bege-
leid. Gerrie, jouw plotselinge 
afscheid laat een enorme leegte 
achter. Natuurlijk in de eerste 
plaats bij je directe familie, je 
vrienden, collega’s en kennis-
sen, maar zeker ook binnen 
de St.-Job- en de St.-Nicolaas-
familie. We hebben dan wel 
afscheid van je genomen maar 
de mooie en plezierige herin-
neringen aan jou zullen ze ons 
echter nooit afnemen. 

  Bestuur en leden, 
Schutterij St.-Job Leuken-
Weert 
Schutterij St.-Nicolaas 
Heythuysen

Leny Verhoeven-
Huijnen, 
keizerin en erelid van Kon. 
St.-Sebastianus Voerendaal. 
Echtgenote van wijlen keizer 
en voorzitter Jo Verhoeven 
(�920-�99�). Overleden op 8�-
jarige leeftijd in maart 20�0.

g  Keizerin Leny Verhoeven-
Huijnen, Voerendaal.

Foto: 450 jaar jubileumboek

In memoriam:  
Leny Verhoeven-Huijnen
Met verslagenheid hebben 
wij kennis genomen van het 
overlijden van onze keizerin 
en erelid Leny Verhoeven-
Huijnen. In �970 werd haar 
echtgenoot en onze voorma-
lige voorzitter Jo Verhoeven 
keizer en samen met hem 
vormde Leny jarenlang het 
trotse keizerspaar van onze 
vereniging. Toen Jo Verhoeven 
in april �99� stierf, bleef zij 

onze keizerin hoewel zij niet 
meer binnen de gelederen 
meeliep. Ze bleef altijd bij onze 
vereniging betrokken. Enkele 
jaren geleden werd zij vanwege 
deze betrokkenheid tot erelid 
benoemd. Wij zullen haar mis-
sen.

  Kon. schutterij St.-Sebastianus 
Voerendaal

Richard Theunissen, 
lid van St.-Hubertus Gilde 
Gulpen. Overleden op 40-jari-
ge leeftijd op �3 maart 20�0.

g  Richard Theunissen, Gulpen.
 
In memoriam:  
Richard Theunissen
Ondanks het feit dat we goed 
op de hoogte werden gehou-
den van Richards gezond-
heidstoestand werden we 
toch nog verrast door zijn 
overlijden op zaterdag �3 
maart j.l. Op vrijdag �9 maart 
daaropvolgend hebben wij 
met schutterseer, samen met 
afvaardigingen van schutterij-
en van de bond Berg en Dal en 
vele anderen, op indrukwek-
kende wijze afscheid van hem 
genomen. Tijdens dit afscheid 
verwoordde onze voorzitter 
de gevoelens van de schutterij 
als volgt: In de korte tijd, ruim 
twee jaar, dat Richard, met zijn 
vrouw Esther, lid was van onze 
schutterij hebben wij hem niet 
alleen leren kennen als een 
gewaardeerd lid maar zeker als 
een man met passie en betrok-
kenheid voor het wel en wee 
van onze schutterij.
Drie aspecten zullen wij, als 
schutterij, m.b.t. Richard zeker 

in herinnering houden:
- Het vaandel: hier had 
Richard iets mee, want die 
keren dat onze vaste vaandrig 
niet aanwezig kon zijn als we 
moesten uittreden, was het 
altijd Richard die zei: ‘laat dat 
maar aan mij over’ en dan ging 
hij ook fier en trots als een 
pauw, met het vaandel voorop. 
Aan zijn gezichtsuitdrukking 
kon je dan zien hoe hij dit 
beleefde. Het laatst dat Richard 
ons vaandel droeg was �9 sep-
tember j.l. bij de opening van 
het nieuwe wooncomplex in 
Gulpen.
- Fun hebben: dat is wat hij 
zocht bij onze vereniging en 
dat liet hij ook blijken, vooral 
tijdens vergaderingen, dan zei 
hij: ‘we moeten meer fun heb-
ben in onze club, daar gaan we 
iets aan doen en daar ga ik me 
voor inzetten’, maar helaas, we 
zullen het nu zonder je inspi-
ratie moeten doen en dit zul-
len we heel bijzonder missen.
- Lobstar: twee keer zijn 
wij als schutterij betrokken 
geweest bij de opening van de 
Lobstar week, wij vormden 
dan als schutterij de erewacht. 
De zieke kinderen (kanker) 
met hun ouders en/of broer 
of zuster werden dan buiten 
opgevangen door Lobbes en 
Sterretje, in hun schitterende 
outfit. Langs de erewacht van 
de schutterij ging men dan 
naar binnen. 
Daarna volgde op de binnen-
plaats de officiële opening, 
begeleid door saluutschoten 
van de schutterij. Hierna 
begon de week van Lobbes en 
Sterretje, een hele week lang 
werden de kinderen met hun 
familie van ’s morgens vroeg 
tot ’s avonds laat bezig gehou-
den om de alledaagse zorgen 
even op zij te zetten. Zij zullen 
Lobbes vooral gaan missen.
Onze gedachten gaan uit naar 
je vrouw Esther, je ouders, je 
schoonmoeder, je broer en 
schoonbroers, wij hopen dat 
zij de kracht mogen vinden 
om dit grote verlies te dragen.
Richard, heel hartelijk dank 
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voor de korte, maar mooie 
periode dat je bij onze schutte-
rij was, Richard rust in vrede.

Broer (Leo) van de 
Voort, 
lid van St.-Lucie Nederweert. 
Overleden op 64-jarige leeftijd 
op �6 maart 20�0.

g  Broer van de Voort, 
Nederweert.

In memoriam  
Broer (Leo) van de Voort.
Op �6 maart ontvingen wij het 
droevige bericht dat toch nog 
vrij plotseling, op 64-jarige 
leeftijd, onze gewaardeerde 
schuttersbroeder Broer van de 
Voort was overleden.
Op �3-jarige leeftijd werd 
Broer lid van het schut-
tersgilde St.-Lucie, waarvan 
hij meer dan 5� jaren als 
tamboer deel uitmaakte van 
het klaroenkorps. Dat hij de 
tromstokken goed beheerste, 
blijkt wel uit de vele prijzen 
die Broer behaalde tijdens de 
solistenconcoursen van de 
LBT. Ondanks dat Broer een 
fanatiek muzikant was, was 
hij ook erg begaan met het 
schieten. Dat blijkt wel als je 
meer als twintig jaar mee hebt 
mogen schieten op het grote 
OLS. In die 5� jaar dat Broer 
bij de schutterij was heeft hij 
veel hoogte punten meege-
maakt. Ik wil er graag een paar 
noemen: twee maal heeft Broer 
deelgenomen aan het bloe-
men defilé bij de verjaardag 
van de toenmalige koningin 
Juliana; drie maal heeft hij 
deelgenomen aan het WMC 
(Wereld Muziek Concours) in 

Kerkrade; vier maal wist hij 
zich tot koning te schieten, 
en wel in de jaren �967, �968, 
�979 en �984. Maar Broer 
was niet alleen muzikant en 
schutter, hij nam ook zijn 
verantwoording en maakte 38 
jaar deel uit van het bestuur, 
waarvan �4 jaar als secreta-
ris(�990-2004). Ook mocht 
het schuttersgilde, evenals 
andere verenigingen, profite-
ren van zijn beroep, namelijk 
dat van elektricien. Met de 
bondsfeesten, die de schutterij 
mocht organiseren, was het 
dan ook van zelfsprekend dat 
Broer samen met zijn mede-
werkers garant stond voor 
de elektriciteitsvoorziening. 
Toen de schutterij in 2003 een 
nieuw clublokaal kreeg, was hij 
eveneens zeer betrokken bij de 
bouw hiervan.
Voor al zijn verdiensten voor 
de schutterij heeft Broer 
diverse onderscheidingen 
mogen ontvangen, zoals het 
OLS-insigne in zilver, goud en 
goud met kroon (50 jaar) en 
vanwege de LBT in zilver, goud 
en goud gevuld met briljant. 
Bovendien heeft het Hare 
Majesteit Koningin  Beatrix  in 
�999 behaagd om Broer van 
de Voort te benoemen tot Lid 
in de Orde van Oranje Nassau. 
Dit voor alles wat  Broer heeft 
betekend voor het schuttersgil-
de, maar ook voor de gemeen-
schap Nederweert-Eind.
Op zaterdag 20 maart heeft 
het schuttersgilde Broer met 
schutterseer naar zijn laatste 
rustplaats gebracht. Broer, 
namens bestuur en alle leden, 
heel veel dank voor 5� jaar 
trouw lidmaatschap van het 
schuttersgilde St.-Lucie. Wij 
wensen de familie heel veel 
sterkte bij dit zware verlies. 
Dat je moge rusten in vrede.

  M. Timmermans, EMM

Hans Reuters, 
overleden op 28 maart 20�0 
op 67-jarige leeftijd. Zijn grote 
interesse in het schutterswezen 
en het gilde in het bijzonder 

resulteerde jaren geleden in het 
lidmaatschap van de Bussen 
Schutten Neer. Ondanks 
ziekte wilde hij steeds up to 
date blijven van het reilen en 
zeilen van de schutterij. De 
begrafenis vond plaats op 
Paaszaterdag 4 april.

Jan Nijsten, 
oud-penningmeester St.-
George Simpelveld. Overleden 
op 65-jarige leeftijd in april 
20�0.

Frans Boymans, 
oud-erevoorzitter en 
stuurgroeplid van Kon. 
St.-Lambertus Oirsbeek. 
Overleden in april 20�0.

Jo Dautzenberg,
lid van verdienste van Sint-
Maternus Wijlre. Overleden in 
april 20�0.

g  Jo Dautzenberg, Wijlre.

In memoriam:  
Jo Dautzenberg
Op zaterdag �7 april heb-
ben we afscheid moeten 
nemen van onze grootma-
joor en lid van verdienste: Jo 
Dautzenberg. Jo is zijn schut-
tersloopbaan in �953 begon-
nen als geweerdrager en in 
�967 werd hij bevorderd tot 
guide. Na vele jaren deze func-
tie vervuld te hebben, werd hij 
als kapitein en reservecom-
mandant opgenomen in het 
officierskorps, waarna hij in de 
jaren zeventig als commandant 
de schutterij presenteerde. Van 
�965 tot �980 was Jo lid van 
het bestuur en fungeerde hij 
als vice-voorzitter.
Jo was altijd bereid om zich 

in te zetten voor activiteiten 
van de schutterij. Voor al deze 
verdiensten werd hij in �980 
benoemd tot grootmajoor. 
Wegens zijn vijftigjarig lid-
maatschap werd hij in 2003 
onderscheiden met de gouden 
OLS-medaille met kroontje 
en tevens benoemd als lid van 
verdienste van onze schutterij. 
De laatste jaren was Jo door 
gezondheidsproblemen niet 
meer in staat om mee uit te 
treden met de schutterij, maar 
hij is hier wel altijd mee ver-
bonden geweest.
Jo, bedankt voor alles wat je 
voor ons hebt gedaan. Moge je 
rusten in vrede.

  Schutterij Sint-Maternus 
Wijlre

Hein Haenen,
oud-lid Sint-Martinus 
Vaesrade. Hij was in �950 
medeoprichter van de drum-
band en koning in �957 en 
�958. Overleden op 80-jarige 
leeftijd op 2 april 20�0.

Loe Claessen, 
lid van Sint-Joris Wessem. 
Overleden op �4 april 20�0.

Gerardus Julius Maria 
(Sjir) Snijders, 
lid van Sint-Nicolaas 
Heythuysen. Overleden op 69-
jarige leeftijd op �8 april 20�0.

g  Sjir Snijders (1940-2010), 
Heythuysen.

Foto: Fred Vliegen

In memoriam: Sjir Snijders
Op �2 april bereikte ons 
het bericht dat ons lid Sjir 
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Snijders in kritieke toestand 
was opgenomen in het zie-
kenhuis. Zondag �8 april werd 
dit helaas gevolgd door het 
bericht dat Sjir de strijd heeft 
moeten staken; omstreeks 
�0.00 uur is hij overleden. Sjir 
was een zeer betrokken en zeer 
gewaardeerd lid van schut-
terij St.-Nicolaas Heythuysen. 
Hij was ruim 33 jaar lid van 
onze vereniging waarvoor hij 
diverse werkzaamheden ver-
richtte zoals het onderhoud 
van het clublokaal.  Iedereen 
die Sjir gekend heeft, zal hem 
altijd met een glimlach blijven 
herinneren. Zijn aanwezigheid, 
positiviteit en inzet zal ontzet-
tend gemist worden. Wij wen-
sen Nolda en naaste familie 
veel sterkte toe met dit grote 
verlies. 
Rust zacht, Sjir.

Wim Greefkens, 
lid van St.-Severinus Grathem. 
Overleden op 45-jarige leeftijd 
op 24 april 20�0.

g  Wim Greefkens (1964-2010), 
Grathem.

In memoriam:  
Wim Greefkens
Diep geschokt, vol ongeloof 
en enorm aangeslagen heb-
ben wij zaterdag 24 april 
20�0 kennisgenomen van het 
vrij plotseling overlijden van 
ons gewaardeerd bestuurs-
lid en penningmeester Wim 
Greefkens. Het was in 2005 
toen het bestuur Wim vroeg of 
hij penningmeester van schut-
terij St.-Severinus Grathem 
zou willen worden. Wim heeft 
daar, na enkele goede gesprek-

ken, mee ingestemd. Snel 
daarna is hij als penningmees-
ter benoemd. Een taak die hij 
zeer kundig en met overgave 
vanaf het begin heeft vervuld. 
We weten nog dat Wim in het 
begin aangaf dat hij zeker niet 
actief aan diverse schutters-
activiteiten zou gaan deelne-
men. Natuurlijk was dat zijn 
eigen keuze. Een keuze die wij 
respecteerden, Wim was even-
goed altijd van harte welkom.
En dat Wim welkom was, 
dat moet hij zelf ook hebben 
ervaren. Want in 2007 werd 
hij bestuurslid van de schut-
terij en vrij snel daarna heeft 
hij zich zelf ook een uniform 
laten aanmeten. En vanaf dat 
moment was Wim echt niet 
meer weg te denken bij alle 
activiteiten die wij als schut-
terij hadden. De schutters-
feesten, het meelopen in de 
optocht maar vooral ook het 
schieten, dat waren de dingen 
die Wim graag deed. Zelden of 
nooit liet Wim verstek gaan. 
Op de oefenavonden van het 
schieten en na de repetitie van 
de drumband op maandag 
was Wim een vaste gast. Wim 
genoot op zijn eigen manier 
van de schutterij en gezellig-
heid die er om hem heen was. 
En wij, wij genoten van Wim 
en zagen het bewijs dat hij een 
écht schuttershart had.
Het uitstapje met de vereni-
ging twee jaar geleden naar 
Meerbusch of het jaarlijkse 
OLS waren hoogtepunten voor 
Wim. En op de sluitingsavond 
van het afgelopen jaar hebben 
we Wim zelfs leren kennen als 
een echte artiest. We hebben 
samen met hem enorm veel 
plezier gehad van zijn vertol-
kingen op deze avond. 
Wim, we weten dat je nog 
heel veel wensen en ambi-
ties had bij de schutterij. De 
financiën moesten helemaal 
op orde … en ook al was er 
in de afgelopen jaren al heel 
veel verbeterd, het moest en 
zou nog beter worden. En voor 
jezelf was het een grote droom 
nog ooit deel uit te gaan 

maken van het OLS-zestal en 
misschien zelfs ooit de “oaje 
Limburger” naar Grathem te 
halen. Maar bovenal genoot 
je enorm van de sfeer en de 
gezelligheid bij onze vereni-
ging… bij jouw vereniging. 
We hebben vernomen dat je 
tijdens je korte verblijf in het 
ziekenhuis nog hebt aange-
geven dat je nog afgemeld 
moest worden voor het schie-
ten. Je hebt nog gevraagd wat 
we hadden “gemaakt” op de 
schietwedstrijd in Maasniel... 
Niet lang daarna werd het stil 
… heel stil …
Wim, we verliezen met jou 
een heel goede penningmees-
ter, een kundig bestuurslid 
en een heel betrokken lid. We 
weten dat je ons altijd zult 
blijven volgen en steunen 
waar mogelijk. Voor ons zul 
je dan ook voor altijd blijven 
bestaan als een echte “sjöt”. Je 
was een prachtkerel, eigenwijs, 
maar met een gouden hart 
en oprecht geïnteresseerd in 
de medemens. Jouw tijd was 
te kort. Er was nog zoveel te 
doen. Er was nog zoveel te 
genieten. Het is nauwelijks te 
bevatten. Het is moeilijk te 
begrijpen. Je laat een leegte 
achter maar de mooie herin-
neringen, die blijven. We heb-
ben Wim op zaterdag � mei 
20�0 naar de parochiekerk 
van Grathem begeleid en hem 
met schutterseer ten grave 
gedragen. Namens al je schut-
tersvrienden bedankt en rust 
in vrede.

  Bestuur en leden schutterij St.-
Severinus Grathem

Hub Ubachs, 
oud-lid St.-Remigius 
Meerssen. Overleden op 25 
april 20�0.

In memoriam: Hub Ubachs
Op 5 mei 20�0 bereikte ons 
het droevige nieuws dat ons 
oud-lid en oud-commandant 
Hub Ubachs is overleden op 
25 april. Op zijn uitdrukke-
lijke wens heeft de crematie-

plechtigheid in besloten kring 
plaatsgevonden.
Hub was in de beginjaren lid 
van onze schutterij. Nadat 
onze commandant stopte, van-
wege verplichtingen bij defen-
sie, was Hub bereid om de 
commandantenrol op zich te 
nemen. Hub was een bijzonder 
markant lid, niet in de laatste 
plaats door zijn uitstraling. 
Vele herinneringen zijn er aan 
Hub zoals van het koningsvo-
gelschieten in �993. Het was 
het eerste jaar dat er een keizer 
geschoten kon worden bij 
St.-Remigius. Hub hield alles 
vanuit in de tent in de gaten, 
zelfs de tentpalen werden door 
hem herhaaldelijk gecon-
troleerd. De gezondheid was 
destijds al niet meer zo goed 
en dat noopte hem in �994 tot 
stoppen, een besluit dat hem 
destijds zwaar viel. We wensen 
de familie van Hub sterkte met 
dit verlies en we zullen Hub in 
onze gebeden herdenken.

  Bestuur en leden van schutterij 
St.-Remigius

Jos Schulpen,
erelid St.-Nicolaas Susteren. 
Overleden op 63-jarige leeftijd 
op 26 april 20�0.

In memoriam: Jos Schulpen
Bedroefd maar dankbaar 
voor alles wat hij voor ons als 
Broederschap Schutterij St.-
Nicolaas Susteren betekend 
heeft, delen wij u mede dat in 
de leeftijd van 63 jaar is overle-
den onze officier en erelid dhr. 
Jos Schulpen. Jos werd in mei 
�979 lid van onze drumband; 

g  Hub Ubachs, Meerssen.
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trommen was zijn passie, 
iets dat hij altijd graag deed. 
Niet alleen bij ons als schut-
terij maar ook bij de Zaate 
Hermenie in Susteren. Vanaf 
die tijd was hij trouw lid van 
onze vereniging. Ook was hij 
met diverse tussenperioden lid 
van het bestuur, in z’n geheel 
een twintigtal jaren. In �996 
behaalde hij de koningseer. 
Samen met z’n koningin 
Annelies Driesen vormde hij 
destijds het koningspaar in de 
zojuist aangeschafte nieuwe 
uniformen van de vereniging.
In 2000 werd hij bevorderd 
tot officier in de rang van 2e 
luitenant. De technische kant 
van de organisatie dat was zijn 
passie waar hij zich graag voor 
inzette, zichzelf hierbij vaak 
compleet wegcijferend. Geen 
inspanning was hem hierbij 
teveel.
In 2004 werd hij onder-
scheiden met de zilveren 
eremedaille van de OLS-fede-
ratie, vanwege zijn 25-jarig 
jubileum, tevens ontving hij 
vanwege buitengewone ver-
diensten van de vereniging de 
eremedaille van verdienste. In 
2007 werd hij bevorderd tot 
�e luitenant. Helaas heeft hij 
deze functie maar � jaar kun-
nen uitoefenen. In het najaar 
van 2008 werd hij ernstig ziek 
en kon hij niet meer aan de 
activiteiten van de vereniging 
actief deelnemen. Tijdens 
het koningsvogelschieten in 
september 2009 verscheen hij 
voor het laatst op schietter-

rein. Daarna liet hij zich nog 
slechts vanuit zijn ziektebed 
informeren over het wel en 
wee van ‘zijn’ vereniging. Op 7 
april jl. werd hij nog benoemd 
tot erelid van de vereniging 
vanwege al zijn verdiensten als 
lid en bestuurslid; hij ontving 
hierbij een mooie plaquette. 
Op 26 april jl. verruilde hij het 
heden met het hiernamaals. 
Wij blijven hem herdenken als 
een goed en verdienstelijk lid 
van onze vereniging.

  Namens het bestuur, 
Rico Beckers, voorzitter

Math Dijcks,
oud-lid en oud-bestuurs-
lid van St.-Jozef �884 
Koningsbosch, lid van 
St.-Amandus Opglabbeek. 
Overleden te Koningsbosch 
op 28 april 20�0 op 79-jarige 
leeftijd.

g  Mathje Dijcks, Koningsbosch.

Afscheid van Mathje Dijcks
Woensdagmorgen 28 april, 
nog net voor het ontwaken van 
de dag, kregen we het bericht: 
“Pap, is vanmorgen om 02u40 
overleden.” We wisten dat het 
niet zo goed meer ging met 
Mathje, maar toch verraste hij 
ons met zijn heengaan.
Mathje was immers in hart 
en nieren een schutter. Hij 
begon op �8-jarige leeftijd als 
geweerdrager bij de schutterij 
St.-Joseph �886 Koningsbosch, 
waar hij zich al snel ontpopte 
als wapenmeester, zoals er wei-
nig waren. Hoeveel buksmees-
ters hij de geheimen van het 
buks schieten ingewijd heeft, is 

niet te tellen, maar zijn groot-
ste verdienste is toch dat enke-
len onder hen, net zoals hij zelf 
de Ouwe Limburger wonnen 
met hun team. De ouwe win-
nen was zelfs een van de hoog-
tepunten uit zijn loopbaan, 
want “Mathje hêt het immer 
gezagd, den ouwe weurt met 
de Boesch opgebracht”. Dat 
deed hij niet alleen met de 
Ouwe in �992, maar hij bracht 
ook het LDS �997 naar de 
Boesch, net zoals vele anderen 
mooie ereprijzen.
Doch door perikelen en het 
eenzijdig inzicht van het 
toenmalige bestuur van St. 
Joseph werden ze gedwongen 
om naar een andere bond te 
gaan, maar ook hier boterde 
het niet, en de schutterij van 
Koningsbosch begon stilaan 
aan haar ondergang. Het deed 
Mathje enorm hartzeer om de 
leden een voor een te verlie-
zen, en de pijn moet enorm 
geweest zijn toen zijn eigen 
kinderen zich terugtrokken 
uit zijn zo geliefde vereniging. 
Zijn eigen ontslag kon dan ook 
niet uitblijven en met tranen 
in de ogen heeft ook hij zijn 
ontslag moeten indienen.
Het einde van zijn verdriet 
was echter nog niet in ’t zicht, 
want bij het weghalen van het 
schuttersmateriaal werd hij, 
wat later ook bleek, valselijk 
beschuldigd van diefstal en 
achterhouden van schutters-
materialen. Het is dan ook 
een enorme emotionele strijd 
geweest om Mathje bij een 
andere bevriende schutters-
vereniging als lid te kunnen 
inschrijven.
Mathje werd lid van de 
Koninklijke schutterij St.-
Amandus Opglabbeek, 38 
km. uit de richting, zelfs West 
Limburg, maar iedere zaterdag 
present om te oefenen. Hij 
vond hier zijn tweede thuis. 
Uiteraard niet zoals zijn eigen 
St.-Joseph schutterij, maar hij 
werd hier op handen gedragen. 
Hij trok zich het reilen en zei-
len van de jeugd aan, en haalde 
als wapenmeester, in amper 

4 jaar tijd tot 2 maal toe het 
persoonlijk kampioenschap 
van de beide Limburgen bij 
de jeugd naar deze vereniging. 
Ook bij het windbuks schieten 
behaalde hij met zijn schutters- 
oogappels diverse ereprijzen. 
De bond Maas en Kempen 
waar hij samen met zijn onaf-
scheidelijke Aïka een graag 
geziene figuur was, had zelfs 
de eer om Mathje afgelopen 
jaar 2009 te huldigen als oud-
ste schutter namelijk 78 jaar 
met 4 erekruizen in één jaar 
op zijn palmares. Een prestatie 
die weinigen hem voordeden.
Mathje werd maandag 3 mei 
onder een enorme belangstel-
ling en met schutterseer naar 
zijn laatste rustplaats begeleid. 
Wij danken dan ook al de 
schutters en sympathisan-
ten voor het blijken van hun 
medeleven, en sluiten dan 
ook graag af met Mathje zijn 
eigen woorden: “Luujkes, loat 
het uuch good goen, en liejt 
geine doerst”. Tenslotte willen 
dan ook, in ons, en zijn geliefd 
schutterstijdschrift , zijn kin-
deren vrienden en buren ons 
oprecht medeleven betuigen, 
en sluiten dan ook af met de 
woorden: “Legendes sterven 
niet, je komt ze gewoon niet 
meer tegen, maar in de verha-
len blijven ze leven”.
Mathje, rust in vrede

 Jos Roosen

Henry Hazen, 
lid en tamboer van St.-
Maternus Wijlre. Overleden 
op 2� mei 20�0 op 28-jarige 
leeftijd en begraven met schut-
terseer op 2 juni.

g  Henri Hazen, Wijlre.
Foto: website schutterij

g  Jos Schulpen, St.-Nicolaas 
Susteren.
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InhoudsopgaveJong bloed
Graag stellen we de nieuwe medewerkers voor, die hun schou-
ders onder het Limburgs Schutterstijdschrift gaan zetten:

Aankondiging:
Door een overdaad aan kopij hebben we een aantal artikelen 
moeten reserveren:
-  Joost Schers geeft een overzicht van de vormen van het vende-

len door heel Europa.
-  Jacky Verheyen beschreef aan de hand van een interview 

met enkele veteranen de ontstaansgeschiedenis van HH. 
Monulphus en Gondulphus II Maasmechelen.

-  Bericht over het inzegenen van de schietbomen van bond 
EMM door OLS-moderator Heemels op �6 mei te Laar.

-  Verslag van het schieten om de Meester Creemers beker op �5 
mei te Niel bij As.

g  Correspondent Joost Schers, 
Belfeld.                     Foto: Hyves

g  Websitebeheer Hannes Senden, 
Mheer.             Foto: Fred Vliegen






